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Sammanfattning	

Denna uppsats undersöker, genom 13 intervjuer med barn i årskurs 1 till 3, barns syn på 

konflikter och vänskap. Detta arbete har genomförts för att fånga ett barnperspektiv med 

fokus på att hitta underliggande normer och genusvärderingar. Den svenska grundskolans 

läroplan förskriver en undervisning som är lika för alla och pedagoger önskar generellt 

behandla alla barn lika. Trots detta, så beskriver nuvarande forskning inte att denna jämlikhet 

materialiserats i verkligheten. 

 

I uppsatsens material syns en tydlig skillnad mellan pojkars och flickors svar. Flickor kan i en 

betydligt högre grad uttrycka sig och resonera kring konflikter än pojkar. Dessutom tenderar 

flickor att ha en större kapacitet att lösa konflikter själva än pojkar, som generellt är mer 

beroende av lärarens hjälp i konfliktlösningen. Detta mönster är överensstämmande med den 

skillnad forskningen påvisar i den förväntan på pojkar och flickor som vuxna tenderar att 

uttrycka. Vidare visar det sig att pedagogens roll ofta ses av pojkarna som en problemlösare 

de förväntar sig ett färdigt svar från. 

 

Genomgående söker barnen vänner som är snälla och ställer upp när man behöver. När 

vänskap diskuteras i klass miljö eller på fritids så uttrycker barnen att vuxenvärlden definierar 

god vänskap negativt genom vilka handlingar man inte ska utföra för att vara en god vän. 

Barnen definierar vänskap positivt medan deras intryck av vuxenvärlden snarare lutar sig mot 

regler. 

 

Nyckelord: Barnperspektiv, konflikt, genus, normer, vänskap 
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Abstract	

This paper examines, through 13 interviews with children in grades 1 to 3, children’s views 

on conflicts and friendship. This work has been conducted to capture the view of the child 

with the specific aim to also discover underlying norms and gender values. The curriculum of 

the Swedish primary school prescribes an approach that is equal to every child and 

educationalists generally wish to treat children equally. Despite this, the reality described by 

current research do not see this equality materialize.  

 

In the material of the study a clear difference can be found in how boys and girls respond. 

Girls can to a significantly greater extent reason and express themselves around the subject of 

conflicts than boys. In addition girls tend to have a greater capacity to resolve conflicts 

themselves than boys, who generally are more dependent on assistance from a teacher in 

conflict resolution. This pattern is consistent with the differences in expectations between 

boys and girls that research often see adults expressing. Furthermore these children express a 

view of the educationalist as a problem solver who is expected to provide a ready answer.  

 

Overall the children seek friends who are kind and who are there in times of need. The 

children define friendship as positive and approach based while the impression is that the 

adult world rather rely on rules. 

 

Keywords: child perspective, conflict, gender, norms, friendship  
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Inledning	 	 	 	 	 	 	

I denna uppsats kommer jag med hjälp av tretton intervjuer med lågstadiebarn att försöka 

förstå barnens tankar om konflikter och vänskapsrelationer. Att hjälpa barn att hitta redskap 

för att hantera konflikter som uppstår är något som vår läroplan belyser. Där har vi pedagoger 

har en viktig uppgift att ge barnen redskap till lösa problem så att de kan omsätta de på 

konstruktivt och bra sätt (Skolverket 2016, s, 13).  

För att klara av att uppnå målen i läroplanen behöver vi pedagoger lära oss att förstå barns 

tankar om konflikter och hur det dessa konflikter kommer till uttryck både för den enskilda 

individen och för gruppen som helhet. Detta är en förutsättning för att skapa ett klimat där alla 

kan känna sig trygga.  

 

Jag kommer använda mig av en hermeneutisk modell där man menar att språket är som en 

nyckel för att förstå det äkta i det mänskliga och detta ”kommer i uttryck i det talade och det 

skrivna ordet och gör det möjligt att tyda och tolka människor genom deras tal- och 

skriftspråk” (Patel & Davidsson 2011, s. 29). I mötet med barnen kommer det vara viktigt för 

mig att se hela människan och se och tolka deras resonemang i kommunikation med mig som 

pedagog och hjälpa dem när orden inte räcker till. 

 

Bakgrund		

Under mina 19 år i skolan har jag speciellt arbetat med barn som har särskilda behov och 

trygghetsfrågor på min skola. Konflikthantering är något som är en del av pedagogens vardag, 

där jag som pedagog är med och medlar för att på bästa möjliga sätt försöker lösa konflikter 

tillsammans med barnen. Konflikter är ett ämne som berör oss alla genom livet. Att hantera 

konflikter är ett övergripande mål och därmed en riktlinje för all personal som arbetar i skolan 

”Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och 

visa respekt för en enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt” (Skolverket 2016, s, 12). Här måste skolan på ett konstruktivt sätt lära våra 

elever ett medvetet förhållningssätt som bygger på alla människor lika värde oberoende av 

kön, religion, kultur och se varandras olikheter som en tillgång i vår gemenskap tillsammans” 

(Skolverket 2016, s, 14). Konflikthantering kräver ett medvetet arbete av oss pedagoger 

tillsammans med vårdnadshavarna.  Tyvärr utmålas skolor allt för ofta av media som en skola 

i förfall med otaliga konflikter och bråk som eskalerar till att bli allt grövre och grövre. Detta 
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är en skev bild av vekligheten som jag själv inte anser är korrekt. Men hur ser barnen själva 

på de konflikter som uppstår?  

Med min yrkeserfarenhet har jag lärt mig ett konstruktivt sätt lösa och hantera konflikter på. 

Konfliktlösning tillsammans med barn är en erfarenhet som jag vill fördjupa mig i och hitta 

sätta att förstå den med hjälp av den forskning som finns idag.  

 

Syfte	

Syftet med denna undersökning är att försöka förstå barns syn på konflikter och relationer 

samt hur de kan hjälpa mig som att pedagog förstå deras perspektiv. 

 

Läroplanen betonar vikten av att den enskilda eleven får möjlighet att skapa goda relationer 

tillsammans med andra och där också få pröva sin egen identitet i en gemenskap med andra 

(Skolverket 2016, s. 24). Detta är ett centralt innehåll i aktiviteten på fritidshemmen. För att 

kunna göra det och ge barnen strategier för att själva kunna förstå och ge verktyg för att lösa 

konflikter som uppstår i mötet med andra behövs förståelse för hur eleverna själva tänker 

kring konflikter. 

 

Jag som pedagog och många med mig vill bemöta barn utifrån vilka de är som individer och 

inte utifrån deras könstillhörighet. Därför vill jag undersöka om det finns någon skillnad 

mellan hur pojkar och flickor upplever och hanterar konflikter. 

 

Frågeställningar	

*Vilken syn har barn på konflikter och vänskap?  

*Hur förhåller sig deras upplevelser av konflikt till gällande normer och ett jämställt         

barnperspektiv?  

*Föreligger det några skillnader i hur pojkar och flickor ser på konflikter, konflikthantering    

och vänskapsrelationer? 

 

Tidigare	forskning	

I denna del av uppsatsen kommer jag att belysa tidigare forskning gällande konflikter med 

betoning på barnperspektiv, språk, normer och genus. 
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Vad	är	en	konflikt?	

 

I mitt resonemang kommer jag att hänvisa till följande forskare Friedrich Glasl, Birgitta 

Friberg och Andrzej Szklarski. 

 

Friedrich Glasl är en känd ekonom i Österrike och organisationskonsult som arbetat med 

konflikthantering i skolor och på företag i mer än 30 år. Genom att intervjua människor i olika 

konfliktsituationer kunde han på ett avgörande sätt urskilja vändpunkter i en konflikt som bröt 

mot gällande normer. Med hjälp av trappstegsmodellen kunde Glasl urskilja hur en konflikt 

eskalerade, se figur 1. Glasl menar att det är viktigt att känna till de olika stegen i trappan och 

gränserna mellan dem. Uppmärksamhet på trappstegen gör att man lättare märker när 

konflikter börjar bli destruktiv som i steg 5 till 6 och på så sätt kan man aktivt arbeta mot en 

eskalering av konflikten. Framgångsrika konflikter menar Glasl är när parterna inte har hunnit 

befästa sina ståndpunkter eller hunnit skada varandra genom yttrande eller handlingar (Friberg 

2016 s, 68–69).  

 

 
Figur 1, Glasls eskalationstrappa (Friberg 2016, s 70) 
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Konflikter i skolmiljö är något som pedagoger har ansvaret för, menar Birgitta Friberg, 

adjunkt vid Göteborgs universitet i pedagogik och didaktik i sin bok ”Konflikthantering i 

professionellt lärarskap”. Därför är det viktigt att vi skapar distans till konflikten för att få en 

nyanserad bild och utifrån denna hantera situationen på ett konstruktivt sätt. Hon menar att 

varje konflikt är unik och att det inte finns någon standardlösning. Distansen hjälper oss att se 

vilka behov som finns i konflikten beskriver Friberg. Konflikter förknippas med många 

känslor av negativ karaktär, men med tidens hjälp kan en konflikt ge nya insikter i tillvaron 

och därmed utvecklas till något positivt. Att hamna i konflikt är något som hon menar är 

mänskligt när man interagerar med varandra.  I samtalet kan vi undersöka och få en tydligare 

bild av vilka rädslor som finns och hur konflikten utvecklas (Friberg 2015, s. 57–59). Genom 

konfliktspiralen har vi ett verktyg att se vad beteendet bottnar i genom att utreda 

bakomliggande känslor, rädslor och behov (Se figur 2). 

 

 
Figur 2 (Friberg 2015, s 58). 

 

Andrzej Szklarski är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. 

Szklarski gjorde i sin forskning en studie på 12 åringar som gick i mellanstadiet i Polen och 

Sverige. Han undersökte hur konflikter berör barnen på ett konkret sätt och hur de funderar 

över hur konflikter uppstår. Han beskriver barnens känslor som starka för rättvisa och ärlighet 

samt rättvisa människor i emellan. Grundläggande för uppkomsten av konflikter för svenska 

och polska barn var förekomsten av svek, förtal och fusk. Att smöra för läraren var något som 

skapande konflikter i Polen medan att ljuga skapade konflikter för svenska barn (Hartman & 

Torstensson-Ed 2013, s 69–70). Konflikter var något som oftast uppkom på grund av 

missförstånd eller att man var för olika varandra. Lösa konflikter gjorde man på olika sätt 
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genom att resonera, påtryckningar både fysiskt och psykiskt. I mindre grad var barnen 

benägen att be om hjälp, utan man försökte i första hand lösa konflikten själv. Att säga förlåt 

var något som var lättare i Polen. Svenska barn vill hellre skapa distans till konflikter medan 

polska barn hade större benägenhet till hämnd, tankar och hat (Hartman & Torstensson-Ed 

2013, s 69–70).  

 

Barnperspektiv	

Många länder i världen har skrivit under på FN:s Barnkonvention för att ta vara på barnens 

rättigheter i samhället. När man fattar olika beslut ska dessa beslut fattas med hänsyn till 

barns speciella behov. Barnkonventionen bygger på att barnens människovärde är detsamma 

som vuxnas.  

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
skall barnets bästa komma i främsta rummet” (Barnkonventionen art.3).  

 

De stater som har ingått ett bindande avtal enligt barnkonventionen vilket Sverige gjort ska 

alltid se till att barn fritt får uttrycka sig och de ska tas på allvar efter deras mognad och ålder i 

enlighet med artikel 12.1 (Arnér & Tellgren 2006, s. 29). 

  

Att lyssna på barn och låta barnen få sin egen röst hörd är också en demokratiprocess, där 

man lär sig att ta andra på allvar genom att lyssna och bli lyssnad på av pedagoger. I sina 

intervjuer såg man att barn inte känner sig lyssnade på varken av pedagoger eller föräldrar 

skriver Elisabeth Arnér Britt Tellgren som är förskolelärare med många års erfarenhet från 

förskolan och de har även under lång tid arbetat som forskarstuderande vid Örebro universitet 

(Arnér & Tellgren 2006, s. 29–31). Utifrån detta blir det viktigt att de vuxna som finns i 

skolmiljö verkligen tar sig tid till att lyssna in barnen och göra dem delaktiga i utvecklingen 

av fritids för att stödja den demokratiska fostran som läroplanen föreskriver. (Skolverket 

2016, s.7) 

 

För att kunna se barns perspektiv behöver vi som möter barn i skolan först förstå våra egna 

perspektiv skriver Eva Johansson, professor i pedagogik vid Stavangers universitet. Att kunna 

se ett barns perspektiv menar författarna att det är viktigt att kunna skilja på vårt eget 

perspektiv från barndomen och i tidigare möten med barn för att inte överföra dessa 

erfarenheter till den enskilda eleven. 
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Först när vi ser vårt eget perspektiv kan vi utmana det istället för att ifrågasätta andras 

perspektiv som vi så ofta gör  (Johansson 2003, s. 43). Att närma sig ett barns perspektiv på 

tankar kring konflikter kräver respekt och ett etiskt övervägande av mig som pedagog (Arnér 

& Tellgren 2006 s, 58).  

 

Att inta ett barnperspektiv är något som kräver mer än att umgås med eleverna utan också 

tiden är en viktig aspekt i mötet med barnen för att skapa ett ömsesidigt förtroende för 

varandra (Johansson 2003, s. 45). Tidsaspekten är något som författarna Arnér & Tellgren 

även tar upp i sin bok. De menar att vi pedagoger måste lära oss ta vara på den tid som vi har 

till förfogande tillsammans med barnen och inte prioritera vuxentid i arbetslaget.  

 

Barnperspektiv är något som det ofta pratas om i olika delar av samhället men som mycket 

sällan definieras. Vuxna utgår i regel från sina egna perspektiv när man tänker ur ett 

barnperspektiv. Samhället är uppbyggt på lagar och regler som gäller ur ett vuxenperspektiv 

och därför blir barnens perspektiv ett minoritetsperspektiv. Ett minoritetsperspektiv menar 

författaren bygger på att värna och belysa barns intresse (Arnér & Tellgren 2006, s. 27–28). 

Barnperspektiv är också att se barnets hela dag i skolan. Då kan motivation ske till ökat 

lärande och utveckling, därför blir bemötandet på fritids lika viktigt som det i skolan 

(Hvidtfeldt- Stanek, 2012, s.103–106).  

 

Socialstyrelsens beskrivning av perspektiv på barn är följande ”Det kan alltså betyda att se 

något ur barnets synvinkel, att se med ögon” (Arnér & Tellgren 2006, s. 34). Att se 

barnperspektiv är mera komplicerat och kräver att se både barnets kulturella miljö och hens 

personliga förutsättningar. Barnperspektiv är att se hur individen uppfattar sig själv och sin 

relation till andra i den miljö som den befinner sig (Arnér & Tellgren 2006, s. 34). Baserad på 

denna definition kommer jag vilja undersöka hur barn uppfattar sig själv i konflikter och i 

relation till andra. 

 

Språk	

Lev Vygotskij levde och verkade i Ryssland under den ryska revolutionen och blev känd i 

väst först när han publicerades utanför Ryssland år 1962. Vygotskij idéer är något som har fått 

stor betydelse inom pedagogiken där han var pionjär inom det kognitiva perspektivet på barn 

där han menar att barn lär sig av sina erfarenheter men han betonar även det sociala kulturella 
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sammanhang som barnen befinner sig (Nilsson & Hwang 2014, s. 66). 

 

Vygotskij menar att barns kulturella uppväxt är viktigt för barns språk och kognitiva 

utveckling. Språket blir ett psykologiskt redskap för barnen för att kunna förstå och hantera 

situationer som uppstår i möte med andra. Språket blir en hjälp att både förstå sig själv och 

andra i stunden och är ett redskap för att utveckla sitt tänkande. Vygotskij menar att vi vuxna 

är en tillgång för barnen genom att hjälpa dem att förstå en konflikt som de inte själva kan 

lösa. Detta blir en optimal utveckling som Vygotskij kallar den ”proximala utvecklingszonen” 

där vi som vuxna hjälper dem att ta lärdom av den problematiska konfliktsituationen de 

befinner sig i. Barns problemlösningsförmåga och hur de kan förbättra sitt tänkande är ett 

ämne som Vygotskij arbetar vidare med (Nilsson & Hwang 2014, s. 66–67). 

 

Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Hartman beskriver om 

samhället förändringar under 1800–1900 talet i sitt kapitel ” En filosof för reflekterade 

pedagoger- om John Dewey). John Dewey var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog. 

Hartman beskriver Deweys förändring av pedagogiken som kom till för att förändra och 

utveckla det ”små människorna” och det stora samhället i en positiv inriktning. Hartman 

beskriver Deweys positiva inverkan på pedagogiken för att kartlägga och kritisk granska det 

pedagogiska arbetet och anpassa den till den moderna tiden. Centralt för Dewey är att se barn 

som en tillgång med potential att utvecklas och växa. (Hartman 2013, s 237). Med detta 

menar Dewey att se det omogna i barndomen som tillgång, ”Power to grow”, där barnet får 

nya erfarenheter och redskap och nyfikenhet att möta nya situationer. Att se barns förmåga att 

kunna utvecklas genom sin fantasi och lek är en tillgång i deras utveckling i skolarbetet. 

Förmågan till fantasi och lek gör att barn har en större förmåga till både sina kamrater och 

vuxna. Han menar att barn är till stor samhällsnytta och detta ska samhället satsa resurser på 

för att skapa goda ”pedagogiska miljöer som kan stödja barnens lärande och andliga och 

fysiska växande”. Uppgiften som pedagog blir planera en välfungerande interaktion mellan 

elevens bild av världen och samla in denna kunskapen i skolämnet (Hartman 2013, s 240–

241).  

 

Normer	

 

I skrivande om normer fokuserar jag i denna uppsats på normer för relationer mellan vuxna 
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och barn samt mellan könen, vilket jag berör under rubriken genus. 

 

I boken Normkritisk pedagogik beskriver Maria Rosén, magister inom pedagogik, om det 

förebyggande arbetet mot mobbning i skolan. Hon menar att den så kallade 

mobbningsdiskursen utgår från en syn att elever kränker varandra och att detta inte är något 

vuxna håller på med. Detta har blivit en inställning i det förebyggande arbetet som har lett till 

ett vuxenberoende. En bild har skapats av att vuxna besitter alla de goda egenskaperna och vet 

hur man ska bete sig. Att det är vuxna som ska lära eleverna att inte kränka varandra. Detta 

har lett till ett omedvetet normbefästande där kränkande handlingar bara anses förekomma på 

ett visst sätt, men i själva verket förekommer det i många sammanhang. Det händer även att 

vuxna kränker barn. Detta gör att normer som begränsar accepteras även om dessa normer 

kan vara kränkande på samma sätt som de synliga slagen och sparkarna. Det blir grogrund till 

omedvetna grövre handlingar som inte ryms inom mobbningsdiskursens antagande att elever 

är onda medan vuxna är goda. Detta blir en nyauktoritära diskurs där man tar till anti-

mobbing metoder som går ut på att behandla elevers beteenden snarare än beteendets orsak 

(Rosén 2010, s. 58–60). Den rådande mobbningsdiskursen, så som den beskrivs av Maria 

Rosén om hur vuxna besitter det goda egenskaperna om hur man ska bete sig skapar problem 

när de är med löser konflikter. Friberg menar att man måste se de bakomliggande faktorerna 

till konflikten och inte bara fokusera på ett förändrat beteende (Friberg 2015, s 58).  

 

Studentföreningen i lärarnas riksförbund har utgivit tidskriften” Det öppna klassrummet, 

Lathund för ett normkritiskt arbetssätt” för att belysa och kämpa för ett öppet klassrum där 

alla tillhör en gemenskap på lika villkor oberoende av de normer och värderingar som råder. 

Normkritik är något som vi alla pedagoger behöver jobba och utmana oss själva i som 

pedagoger och medvetandegöra koppling mellan normer, makt och möjligheter detta för 

eleverna. Skolan har en skyldighet att jobba normkritiskt. Normer bygger på ett visst 

antagande om vad som anses normalt och detta kan begränsa både individen och gruppen och 

leda till diskriminering, kränkningar och mobbning (Lärarnas riksförbund 2015, s. 3).  

 

Samtidigt så kan normer aldrig ses som något odelat negativt. Jenny Bengtsson, 

universitetslektor vid Göteborgs universitet, skriver i sin avhandling ”Jag sa att jag älskade 

han men jag har redan sagt förlåt” om normer som något som både skapar begriplighet och 

möjliggör positionering samtidigt som det exkluderar (Bengtsson 2013, s 152–153). Dessa 

normer är inte heller statiska utan något som förändras och i denna förändring är eleverna 
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delaktiga även gällande de normer som sätter vuxna i centrum (Bengtsson 2015, s 155). 

 

Genus	

Anette Hellman är doktorand vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs 

universitet. I boken ”Maskulinitet på schemat” skriver Hellman om ett antagande att pojkar 

underpresterar i förskoledebatten och detta har blivit ett antagande att pojkar underprestation 

beskrivs som pojkars brist på empati. Hon beskriver ett etnografiskt fältarbete på en förskola 

där pedagogerna försöker lära pojkarna att uttrycka känslor och empati för andra när de 

kommer i konflikter med sina kamrater. Här kunde man se att pedagogers handlande vid 

allvarliga konflikter gjorde att man på ett motstridigt sätt lärde pojkarna att hålla tillbaka sina 

känslor och inte gnälla utan bete sig som ”riktiga pojkar” och de äldre pojkarna kallades för 

”bebis” när de gnällde (Hellman 2008, s. 57–58). Här tycks de normer som Rosén beskrev 

ovan spela en stor roll för hur vi pedagoger på ett omedvetet sätt är med och skapar problem 

med vårt eget agerande när pedagoger ber pojkarna hålla tillbaka sina känslor. 

 

Forskning visar att pojkar i mycket större omfattning än flickor får tillsägelse av negativ 

karaktär. Flickor får komplimanger, en klapp på kinden eller att pedagog som är delaktiga i 

flickornas aktiviter men inte i pojkarnas. Detta beskrivs i en artikel i tidningen 

Fritidspedagogen med utgångspunkt från Julia Westers uppsats med titeln ” Hur 

pedagogernas beröring av barn kan påverka barnens könsroller: en studie om 

beteendemönster på fritidshemmet”. Hon gjorde observationer på ca 120 barn och elva 

pedagoger i hur dem bemöter eleverna. Resultatet var slående där det visade sig att flickorna 

fick dubbelt så mycket positiv beröring som pojkarna. Beröringen som pojkarna fick var mest 

av negativ karaktär och pedagogernas kroppskontakt var något som oftast skedde vid 

tillsägelser i ”Julia Wester observationer var 52 sådana situationer för pojkarna, medan 

flickorna enbart berördes vid negativa situationer 4 gånger”. Detta är ett fenomen som inte 

finns så mycket forskning kring, men mönstret visar på hur barn behandlas olika beroende på 

kön, något som även handlar om äldre barn. Detta är mönster som avspeglar normer i hur vi 

hjälper barnen att hantera konflikter, där vi diskuterar och försöker hjälpa flickorna att lösa 

problem på ett bra sätt medan pedagogerna oftare går in och särar på pojkarna när de hamnar i 

bråk (Gran 2016). 

 

Mikael Jensen är fritidspedagog, psykolog och filosofie doktor i pedagogik och han beskriver 
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i boken ”Barns livsvillkor i mötet med skola och fritidshem” om vikten av att pedagoger är 

medvetna om genusrelaterade frågor som barn dagligen stöter på från samhällets olika medier. 

Här presenterar en bild av hur en pojke eller flicka ska vara för att passa in i normen. Här 

menar han att pedagoger kan vara en stor förebild genom att upplysa och inte värdera (Jensen 

2013:2, s.57).  

 

I målen för fritidshemmen står det att ”Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald 

och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och 

vara”. Fritidshemmen ska även aktivt jobba med att lära eleverna att ”pröva och utveckla 

idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling” (Skolverket 2016, s. 24–25). Därför blir 

frågan om hur fritidshemmet jobbar med genus ur alla aspekter oerhört central. 

 

Teori	

Lev Vygotskij är en modern teorikonstruktion som används i många västliga studier inom 

området tvärkulturella kognition, av sociokulturella studier av barns inlärning (Bråten 2009, s. 

26). Den sociokulturella kognition i skolundervisningen var något som intresserade Vygotskij, 

där han såg att barn sociala sammanhang påverkade deras tänkande som tog nya former i den 

sociala gemenskapen. Han beskriver mötet mellan vuxna och barn som viktigt där de vuxna är 

med och bidrar till en tankesamarbete som bygger på den ” närmaste utvecklingszonen” där 

den vuxne kan se den individuella utvecklingen. Denna sker i dialog med barnet som kan se 

och medvetengöra sina egna kunskaper och kan få hjälp av vuxen med det som man inte kan 

lösa på egen hand (Bråten 2009, s 23). Den teori blir relevant i min studie för den ser till den 

kontexten som barnen befinner sig i. En kontext som påverkar och påverkas av våra normer 

och genusvärderingar. Med detta perspektiv kommer jag inta ett sociokulturellt perspektiv i 

mötet med mina informanter. 

 

Metod		 	

Metoden jag använt i denna uppsats är att med rådande forskningskunskap analysera det 

material jag själv samlat in genom ett antal intervjuer. Detta kommer att bli en 

samhällsvetenskaplig studie där jag med hjälp av mina intervjuer vill försöka förstå barns 

tankar om konflikter ur ett barnperspektiv. 
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Intervjuer	

I mina interjuver kommer jag använda mig av en kvalitativ metod som gör det lättare att se 

situationer runt omkring i den miljön som barnet befinner sig i. Detta skapar en större tilltro 

till de resultat man presentera när man kan reflektera tillbaka ifrån den verkliga miljön som 

man befann sig i, där man i efterhand hand kan skapa sig strategier och verktyg för att 

analysera detta med alla sina sinnen. Genom att studera konflikter ur ett kvantitativt 

perspektiv finns risken att missar mycket och det blir forskning som bygger på olika 

statistiska uppgifter och inte enskilda individers upplevelser (Ahrne & Svensson 2015, s. 14–

15). 

 

Intervjuerna är utgångspunkten för mitt material och problematisering kring fenomenet barns 

tankar om konflikter, antagande från verkligheten kommer analyseras vidare med kunskaper 

från vetenskapen för att medvetandegöra resultatet, förhoppningsvis ser jag här ett tydligt 

mönster (Bjereld, Damker & Hinnfors 2009, s. 23).  Samtal sker genom interjuver där eleven 

på förhand kommer att få veta vilka frågor som jag ställer. I undersökning vill jag inta 

humanistisk vetenskapsfilosofi där jag vill förstå barns tankar och idéer, upplevelser och hur 

de löser sina konflikter (Patel & Davidson 2011, s. 18).  

 

Det finns flera tillvägagångsätt för att ta reda på barns tankar kring konflikter. Min metod 

bygger på att inta ett barnperspektiv i de interjuver jag genomför i årkurs ett, två och tre. Det 

blir en samhällsvetenskaplig studie.  Jag vill förstå på vilket sätt barn hanterar konflikter och 

på vilket sätt dem agerar i situationen. Att studera samhällsfenomen är ett sätt att se hur 

människor påverkas av varandra genom normer, kulturer, språk och olika regler och på vilket 

sätt det påverkas av deras vardag på fritidshemmet (Ahrne & Svensson 2015, s. 8–9). Med 

denna kvalitativa metod kan man på ett annat sätt koppla ihop de normer och värderingar som 

behövs för att få perspektiv på samhället vi lever i (Ahrne & Svensson 2015, s. 11–12). Min 

forskning syftar till att fånga in de enskilda barnens tankar och kunskaper kring konflikter, se 

mönster och avvikelser i barnens svar och genom detta identifiera problemområden samt 

formulera lösningar (Ahrne & Svensson 2015, s. 17).  

 

I mina interjuver kommer jag använda mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer, vilket möjliggöra att utifrån de fasta frågorna komplettera med följdfrågor 

anpassade efter barnens svar. Jag använder en kvalitativ metod för att se till varje barns svar, 

snarare än en större massa. Att jag väljer en semistrukturerad intervjuform gör det lättare att 



 16 

anpassa intervjun och följdfrågorna efter barnens svar och ibland får frågorna komma i en 

annan ordning än mallen föreskriver och för att få en så korrekt bild som möjligt av deras 

situation ställs samma frågor till alla barn. Dessutom kan man genom detta ta hänsyn till 

situationer runt omkring och anpassa sin forskning till den verkliga miljö som barnen befinner 

sig i. Detta i linje med min hermeneutiska ansats i denna uppsats (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne 2015, s 38). 

 

Samtal kommer ske genom interjuver där eleven på förhand kommer att få veta vilka frågor 

som kommer att ställas. Jag kommer göra intervjuerna i barnens skolmiljö för att de ska känna 

sig så trygga som möjligt trots den ovana situationen. För att kunna stödja barn i deras 

resonemang kring konflikter behövs en semistrukturerad intervjuform för att kunna få 

perspektiv på deras tankar och villkor i samhället och för att kunna utveckla teorier som 

inkluderar barnens egna erfarenheter.  

 

Tillförlitlighet	

För att öka trovärdigheten i min forskning kommer jag använda mig av standardiserade 

interjuver, där jag går igenom frågorna med eleven innan intervjun för att skapa ett avslappnat 

möte och för att se att hen förstår mina frågor. För att öka reliabiliteten ytterligare kommer jag 

spela in samtalen med eleven för att kunna koncentrera mig på samtalet och kan sedan lyssna 

flera gånger på samtalen för att kunna tolka svaren mera korrekt (Patel & Davidson 2011, 

s.103–104).  

 

Då mitt urval består av ganska få elever och på en enda skola, finns risken att detta material 

inte speglar en verklighet för hela Sverige. 

 

Urval	och	avgränsningar		

Jag kommer fokusera mitt forskningsarbete på barns tankar om konflikter och utelämna 

vuxnas perspektiv på barns tankar om konflikter. Tiden till förfogande i detta arbete kommer 

endast att räcka till att studera konflikter mellan barnen på en F-5 skola, men jag väljer att 

fokusera på dessa åldrar som jag kommer att arbete närmast med som blivande lärare på 

fritidshem. Det tillkommer ytterligare avgränsning då mycket av de material som samlas in 

aldrig kommer redovisas i detalj, utan sammanfattas för att få fram en god representation av 

det barnen menar (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 228). Barnen jag intervjuat är slumpvis 
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uttagna av lärarna med en jämn representation av pojkar och flickor samt mellan årskurs 1 till 

3. 

 

Etiska	överväganden	

Att skapa tillit och trygghet i mötet med den intervjuade är något som är en förutsättning för 

en bra intervju. Där man förenar omsorg genom att lyssna och tar sig den tid som behövs för 

att uppnå ett bra resultat (Henriksen & Vetlesen 2015, s. 30–31). Utifrån en medveten etisk 

hållning kommer jag anonymisera mina informanter, så endast barnens årskurs och kön finns 

med i uppsatsen. För att kunna genomföra dessa intervjuer har jag skickat ut 

samtyckesblanketter (bilaga 1) till vårdnadshavarna där jag beskrivit mitt syfte med 

intervjuerna och bett om ett godkännande för att intervjua deras barn.  

 

Genomförande	och	bearbetning		

I mina intervjuer kommer jag utgå från en intervjuguide (bilaga 2) som eleven har läst igenom 

innan för att själv hinna reflektera över frågor i förväg. Frågorna kommer var ställda i en lägre 

grad av standardisering för att kunna få en mera fokuserade intervju där eleven tankar och 

funderingar kring konflikter ligger till fokus och inte enbart mina frågor (Patel & Davidson 

2011, s. 76). Innan jag börjar min intervju kommer vi småprata lite om hur det känns att vara 

med på en intervju och för att få eventuella funderingar och synpunkter. Genom att intervjua 

3-4 barn på fyra olika fritidshem på samma skola får man en djupare förståelse för de sociala 

förhållanden som råder på fritidshemmet och jag har en större möjlighet att se nyanser av 

upplevelser kring konflikter på det egna fritidshemmet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

34). 

 

Två dagar innan eleverna intervjuades gick jag runt på alla fritidshemmen för att berätta om 

varför jag kommer att intervjua vissa barn och för att se vilka barn som var intresserade av att 

bli intervjuade. En tanke med detta var också att skapa trygghet för övriga fritidsbarn som 

visste varför jag kom på besök till deras fritidshem. Informanterna intervjuades på det egna 

fritidshemmet för att skapa ytterligare trygghet under intervjuerna. Detta är viktigt för att 

skapa ett avslappnat samtal om hur känns att bli intervjuad och för att se om hen verkligen vill 

detta fortfarande. För att få en bra struktur i mitt arbete gick runt på de olika fritidshemmen 

både för att se vilka elever som var intresserade att bli intervjuade av mig som pedagog och 

för att se deras vardag med egna ögon innan jag fick deras tankar och funderingar kring 
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konflikter. Här vill jag även kunna se vilka lokaler som fanns att tillgå för att intervjua dem i 

lugn och tryggmiljö som fanns i deras respektive arbetsrum. 

Att organisera och strukturera upp materialet med intervjuer gör att arbete får ett större djup 

och analysförmågan gör det lättare kan se mönster och liknelser eller mellan de olika 

intervjuerna (Eidervald 2015, s. 121–122).  

 

Intervjuerna spelades in för att jag skulle vara fullt koncentrerad på samtalet. För att vara 

säker på att medverkan inte bara är accepterat av barnen utan också vårdnadshavarna kommer 

jag be om samtycke från vårdnadshavarna både för intervjun i sig och att det spelas in 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 50) (Bilaga 1). Efter att intervjuerna genomförts 

kommer intervjuerna att transkriberas och skrivas ut för att lättare få en överblick av 

materialet. 

 

Resultat	

Eleverna fick svara på åtta frågor som handlar om konflikter på fritidshemmet och hur man 

löser konflikter som uppstår med sina kamrater och hur man ser på vänskap. Totalt var det 

tretton elever som blev intervjuade. Antalet svar per fråga varierande något eftersom alla inte 

kunde uttrycka sig i varje fråga.  

 

Generellt hade barnen svårt att minnas det som varit och lättare att förhålla sig till frågor som 

gällde nuet. 

 

1: Kan du berätta om för mig om någon gång när de har blivit bråk som du har varit med om 

på fritids? 

På denna fråga var det få av barnen som direkt kunde ge konkreta svar på bråk de varit med 

om, ofta krävdes det flera följdfrågor innan de kunde hitta några konkreta exempel. Sju av 

barnen, fem pojkar och två flickor, sa att de antingen inte hade varit med i något bråk eller 

inte mindes något bråk. Samtidigt som de inte mindes om något konkret bråk så kan de 

minnas att det skett bråk. Ett barn svarade på frågan: ”Jag brukar inte hamna i något bråk på 

fritis, för då brukar vi bara sätta oss ner och prata om vad hände.” (Flicka 2) 

 

I de fall då barn kan ge konkreta exempel på bråk så handlar det i huvudsak om saker eller 

rum på fritids. En pojke svarade: ”Om jag minns rätt så var det några som bråkade om lego.”  
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(Pojke 1). Flickor tenderar att bråka mer i par än pojkarna och där kommer också roller in 

som ett perspektiv på vad konflikterna kan gälla. En flicka sa: ”Helt plötsligt säger de jag vill 

vara fröken och sånt där” (Flicka 1). Här blir flickornas roll tydligare där man i större 

omfattning vill lösa sina konflikter själva och man försöker gärna argumentera för sin sak och 

detta är något som man gärna gör genom att säga emot. Får man inget gensvar på sina 

argument så tar man hjälp av en fröken som säger ”Nej, fröken säger att alla får vara fröken 

och det är så klart okey för mig” (Flicka 1). 

 

Två barn, en pojke och en flicka, som jag intervjuade stack ut då de själva upplevde att de ofta 

hamnade i bråk. Pojken svarade: ”Jaså allt bråk jag har varit med om har jag inte kommit 

ihåg alltså” (Pojke 6). Trots detta hade de båda väldigt svårt att konkretisera hur och varför 

detta skedde. 

 

2: Hur kändes det att bli omsams med en kompis och hur kändes det för dig? 

Detta var en av de frågor som barnen hade relativt lätt att svara på. Den största andelen av 

barnen svarade att man blir upprörd eller arg när man blir osams och en av flickorna svarade 

som följande: 

”Det känns jobbigt och jag blir så himla upprörd i huvudet så där. […] När man blir 
arg blir man mycket argare tonfall och man säger att alla får vara med och det är inte 
bara du som bestämmer ungefär så” (Flicka 1). 

 

Kroppsliga symtom som att få ont i magen var det bara ett av barnen som uppgav. ”Man får 

ont i magen när man har gjort det” (Pojke 3).  

 

Två av flickorna svarade att det känns som man gjort något fel själv. Flicka 2 beskrev känslan 

”Det brukar inte vara så kul för då vet man att den är arg på någon speciell för då brukar det 

kännas lite jobbigt”. Flicka 5 beskrev det som ”Oj har jag gjort något fel liksom ska jag säga 

förlåt liksom”.  

 

Tre pojkar uttryckte att känslan av att det inte känns bra när man blir osams eller att det kan 

vara tufft i början av en konflikt.  I intervjuerna försökte jag ställa följdfrågor angående deras 

känslor på att bli omsams. Slående var att dessa pojkar inte kunde redogöra för eller beskriva 

sina upplevelser utan svarade generellt som pojke 2 uttryckte det: ”Jag vet inte”. 

 

3: Om du hamnade i liknande konflikt nu hur skulle du ha gjort då? 
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Om man hamnade i en liknade konflikt här skiljer svaren tydlig mellan flickor och pojkar. 

Pojkarna svarade att de inte visste eller skulle ta hjälp av fröken. Ingen pojke hade någon egen 

idé om hur en likande konflikt skulle kunna lösas på egen hand.  

 

Flickornas svar varierade mer, allt mellan glömska och flykt lyftes fram som alternativ. En del 

kunde t.o.m. se flera olika lösningar på problemet.  

 

“Ibland behövs ingen vuxen utan den personen vill bara vara ifred, ibland behöver man 
ju vara ifred när man är arg och ibland brukar vi berätta för en vuxen och säga till att 
vi väntar till nästa rast och se om det är bättre” (Flicka 2). 

 

4: Om man inte kan komma överens hur gör du då? 

I undersökningen uppgav flera av pojkarna att man tar hjälp av lärare för att lösa konflikter 

eller att man inte vet hur man ska göra för att komma överens. En av flickorna beskrev att hon 

väntande ut konflikten. Flicka 3 menade att hon brukar vara med att stödja sina kompisar när 

de hamnat i bråk och hjälper dem att lösa konflikten. Hon fick frågan om vilket sätt hon 

hjälper till på och svaret blev ”Jag vet inte faktiskt, det bara händer”. Pojke 1 beskrev att 

ibland vid bråk kan man komma på sig själv med att undra varför vi egentligen bråkar. 

”Fråga om man får vara med eller något annat. Ibland så kanske man inte vet varför man 

bråkar, varför bråkar vi, man kan ju bara vara med och bygga”.  

 

5: Finns någon vuxen att prata med på fritids om man behöver hjälp? 

Att man kan få hjälp av en pedagog om man behöver var något som många av de intervjuade 

höll med om. Pojkarna svarade i hög grad bara ”mm” eller ”ja” på frågan, men flera av 

flickorna uttryckte egna tankar om att få hjälp, både fördelar och nackdelar. I svaren på denna 

fråga blir det tydligt att pojkar har en större tilltro till vuxnas förmåga att lösa konflikter än 

flickor. 

 

Flicka 4 beskrev bilden av vuxnas insats mer komplext. Hon sa: ”Det är väldigt lite personal 

ute, men ibland brukar jag gå och hämta någon och ibland brukar kompisarna säga snälla 

säg inte”. Hennes bild var att andra barn var rädda för skäll när de själva gjort något dumt och 

därför undvek vuxnas inblandning. 

  

Flicka 5 beskriver att konflikter är något som man löser själva ibland och att det inte hjälper 

om man tar hjälp av någon vuxen. Här beskriver även Flicka 5 att konflikter ibland även 
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fortsätter efter samtal med en vuxen och att alla konflikter inte alltid går att lösa helt och 

hållet. 

 

Flicka 6 berättar om att man kan bli sur på läraren när man pratar om konflikter och då brukar 

det hända att man ibland springer därifrån. Detta brukar dock lösa sig ändå menar hon genom 

att samtalen fortsätter enskild med varje elev som är inblandad.  

 

6: Har ni på fritids pratat om hur man är en bra kompis? 

I stor omfattning beskrev barnen att kamratskap är något som man pratar väldigt sällan om på 

fritidshemmet utan detta sker i mycket större omfattning i klassrummet. Oftast bestod 

kompisskapet av regler som man gemensamt har kommit överens om hur man tycker en bra 

kompis ska vara.  

 

Flera pojkar kunde inte minnas att det är något som man pratat om på fritidshemmet eller i 

skolan.  Flicka 2 var den enda i mina intervjuer som svarade att man har några regler om vad 

man får göra eller inte. Regler är ”man får inte säga någon speciell inte får vara med t.ex. att 

inte ettor får med eller bara tvåor får vara med”. 

 

Flicka 4 berättade om ”nedåt- och uppåt puffar”: en regel som de använder sig av när man 

leker där man kan ge sin kompis beröm om den har gjort något bra genom att ge den en 

”uppåt puff”. 

 

Pojke 4 berättade om regler som man har kommit överens om i skolan om hur man ska vara 

mot sina kompisar att inte ”bråka, inte säga fula saker, knuffas inte, sparkas inte, och inte, 

kommer inte på mer. Hemlig kompis och regler är något som pojke 3 berättade om i skolan. 

Att hemlig kompis är något som inte fungerar så bra tyckte han och de flesta avslöjar detta 

innan och berättar vilka man hade som hemlig vän. Dock tycker han att reglerna fungerar bra 

som är att man inte får” kasta saker, man får inte svära, man får inte slås eller sparkas eller 

bitas”. 

 

7: Kan du berätta om hur det känns när man har blivit vänner igen? 

Att bli vänner är något som alla de tillfrågade barnen beskriver som en känsla av att må bra. 

Även om tre flickor lyfte fram det som att slippa en negativ känsla snarare än som en positiv 

känsla. Flicka 6 uttryckte sig om detta som följande: ”Det känns skönare annars har man 
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alltid en klump i magen när man har bråkat med den och sen släpper den när man har förlåtit 

varandra”. Flicka 2 uttryckte som de flesta ur ett positivt perspektiv:  

 

” Det känns som man har gjort någon glad och så behöver man inte vara ledsen eller så 
och så har man ingenting att tänka på och fundera över hela tiden om hur jag ska göra 
här eller så”.  

 

En flicka beskrev att bli vänner igen inte alltid är lätt när den ena parten vill vara vän och man 

själv inte riktigt är redo för det. En av pojkarna beskrev känslan som positiv och betonade att 

man kan leka igen, här blev aktiviteten viktigare än känslan.  

 

8: Hur tycker du en bra vän ska vara? 

Flertalet av de intervjuade tycker att en bra vän är någon som är snäll och bryr sig om andra. 

Att inte tjafsa och inte vara bråkig är någon som två barn uppskattar av en bra vän dock vill 

en pojke tillägga att inte vara högljudd för då får man ont i öronen” Ä, ä inte så bråkig om 

den är det och inte så högljudd så man får ont i öronen, jag vet nog inte så mycket mer” 

(Pojke 6). Flicka 2 värdesatte många egenskaper hos en bra vän ” Snäll och rolig och lyssna 

på någon och den ska alltid finnas där stötta en när man behöver den som mest.” Två flickor 

uttryckte att de värdesätter att kompisen hjälper till när man har gjort sig illa och lyssnar och 

stöttar när man behöver det som mest. 

 

Två av barnen, en pojke och en flicka, kunde inte på något vis sätta ord på vad en bra kompis 

är. 

 

Analys	

Barnperspektiv	

Det är av största vikt att pedagoger befinner sig där barnen är för att hjälpa dem och se 

barnens vardag i deras egen miljö. Det ger möjligheten att på ett konkret sätt se och delta i 

den miljö som barnen befinner sig och vara med och dela deras tankar och funderingar i nuet. 

Detta är inte den verklighet barnen jag intervjuat ger uttryck för, där de uttrycker det som att 

fröken är någon man hämtar, vilket jag tolkar som att de vuxna inte finns där konflikten sker. 

Att som pedagog befinna sig i den verkligheten ger en mycket större möjlighet att hjälpa 

eleverna att sätta ord på deras tankar och funderingar kring interaktionen mellan elev och elev 
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samt mellan vuxna och elever.   

 

Genom att befinna sig där barnen är kan pedagoger skapa en trygghet som kan hjälpa barnen 

och pedagogerna kan komma in i konflikthanteringen på ett tidigt stadium. Det blir ett 

förbyggande arbete pedagogen interagerar i barnets hela vardag i skolan. Detta skapar ett 

verkligt barnperspektiv för i mötet med eleverna. Författaren Hvidtfeldt Stanek beskriver 

vikten av att se barnets hela dag i skolan för att bygga motivationen till ökat lärande och 

utveckling. Det är viktigt att tillvarata lekens och det skapande arbetes betydelse för vår 

verksamhet såsom ”väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Skolverket 2016, s. 9). På denna 

punkt verkar barnen jag intervjuat sakna denna pedagognärvaro i sin lek. 

 

Johansson nämner i sin avhandling ”Forskarens och pedagogens möten med barns 

perspektiv” om att se barnet som ”medmänniska” som har behov och önskningar som vi  

måste ta hänsyn till. Att möte barn på deras egna villkor ger dem ett sammanhang där deras 

erfarenheter ger dem en känsla av kontroll (Johansson 2003, s. 48). Denna kontroll ger barnen 

i intervjuerna inget uttryck för då de vuxna förväntas äga svaren och lösningarna, något som 

inte är i linje med det barnperspektiv denna uppsats förespråkar. 

	

Att	inte	kunna	lösa	och	sätta	ord	på	konflikter	

Att hjälpa barnen lagom och genom detta ge dem lärdom genom att lösa den problematiska 

konfliktsituation som de befinner sig i för att kunna förbättra sitt tänkande i 

konfliktsituationer är något som Forskaren Lev Vygotskij benämner som den proximala 

utvecklingszonen. Lev Vygotskij menar att barns kulturella uppväxt är viktigt för barns språk 

och kognitiva utveckling. Språket blir ett psykologiskt redskap för barnen för att kunna förstå 

och hantera situationer som uppstår i möte med andra. Språket blir en hjälp av både förstå sig 

själv och andra i stunden som de befinner sig och ett redskap för att utveckla sitt eget 

tänkande (Nilsson & Hwang 2014, s. 66–67). 

 

Ett intressant fenomen var att fritidsbarn i de lägre åldrarna utförligt kunde på tydligare sätt 

beskriva händelser som de har varit med om. En tanke om detta är pedagoger kanske 

omedvetet tror att barn i årskurs två och årskurs tre kan lösa konflikter själva utifrån ålder, 

mognad och språkkunskaper än vad denna studie visar? 
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Att prata om vänskap och hitta forum för detta är något som jag har upplevt som oerhört 

positivt i mitt arbete med barn.  Att få uppleva vänskap med sina kompisar på fritidshemmet 

är något som barn uppskattar oerhört mycket. Detta är något som vi behöver ta oss tid att 

prata med barn om och lära dem hitta egna redskap för lösa konflikter på konstruktivt sätt. 

Här behöver vi som pedagoger upplysa och inte värdera det som barnen säger som Jensen 

beskriver. Detta behövs menar jag för hjälpa barn att hitta strategier och sätta lära dem att 

sätta ord på sina känslor för hur man kan lösa konflikter egen hand (Jensen 2013:2, s 57). 

 

I en större utsträckning klarade de flickor jag intervjuade sätta ord på sina konflikter, något 

som kan förstås att flickor blir bättre rustade att tala om detta. Som exempel visar Jenny 

Bengtsson i sin avhandling att lärarna i den ena klassen hon observerat hade tjejsnack, men 

motsvarande killsnack saknades (Bengtsson 2013, s. 110). 

	

Pedagogens	uppdrag	

Att hjälpa elever att hantera konflikter är ett jobb som kräver ett genuint engagemang av 

pedagoger. Här är det framförallt centralt att ha läroplanens mål för arbetet i åtanke som 

lägger stor vikt på sociala förmågor hos barnen. ”Utbildning och fostran är i djupare mening 

en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper- 

från en generation till nästa ” (Skolverket 2016, s. 9). Här belyser läroplanen språkets 

betydelse för den egna identiteten som en nyckel. Utifrån denna starka betoning av social 

förmåga är det tveksamt om detta mål kan uppnås i en fritidsverksamhet där man inte talar om 

relationer och vänskap, vilket är den situation som barnen jag intervjuat beskriver. 

 

Vikt läggs även vid att ge eleven förutsättningar till att skapa rum för ”att samtala, läsa och 

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin egen förmåga ” (Skolverket 2016, s. 9). Juul & Jensen beskriver i sin bok 

”Relationskompetens i pedagogernas värld” om värderande kommunikation som definierar 

vad som är rätt eller fel kultur, där timplaner och betyg blir ett riktmärke för vad som är rätt 

eller fel. De menar att relationskomptensens kärna är det mänskliga mötet ”utan också till att 

vuxna-barnrelationen reduceras till en pedagogisk strategi (Juul & Jensen 2003, S. 231–232). 

 

Detta är, i min mening, en farlig väg att reducera allt ner till mallar eller mål och inte se det 

unika i varje individ. Pedagoger måste skapa tid och utrymme för reflektion för att 
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gemensamt diskutera hur elever kan bemötas på ett bra sätt. Därför är det viktigt med närvaro 

där barnen är. Då blir det alarmerande om det flicka 4 säger stämmer. Hon säger: ”Det är 

väldigt lite personal ute.” Ibland kan små saker betyda mycket för mötet med eleven. Detta 

har jag själv reflekterat mycket över på det fritidshem där jag arbetar. Där står vi varje dag i 

dörröppningen och hälsar barnen välkomna till fritidshemmet för att ge bekräftelse av allas 

individuella värde. Detta är något som skapar ett lugn och minskar stress till att hinna först till 

en viss aktivitet på fritids. Detta arbete är ett exempel på hur konfliktsituationer kan förbyggas 

och en miljö där konstruktiv konfliktlösning kan möjliggöras. 

 

I mitt material ser jag lite av det som Andrzej Szklarski såg av att barnen inte ville be om 

hjälp i sina konflikter utan hellre löste dem själva (Hartman & Torstenson-Ed 2013, s 70).  

Detta fanns till viss del bland flickorna, men väldigt lite utsträckning bland pojkarna. 

Skillnaden mellan resultaten i hans studie och de barnen jag intervjuade kan nog till stor del 

bero på barnens ålder, då de han intervjuade var något äldre, vilket påverkar av deras 

kognitiva förmåga.  

 

Detta finns med i svaren, men i ganska liten omfattning där ett barn sa att man inte alltid 

frågar en pedagog för då tror vissa att man får ”skäll” men annars var den generella tilltron 

till vuxna väldigt hög. 

	

Normer	

I boken normkritisk pedagogik beskriver Maria Rosén om det förebyggande arbetet i skolan  

bygger på vuxna är dem som besitter de ”goda kunskaperna” och barn är de som bara kränker 

varandra och detta är ingen som vuxna håller på med. Detta gäller som norm i samhället att vi 

vuxna är de som bestämmer och som alltid vet bäst.  Denna syn bekräftas av Fribergs som 

lägger huvudansvaret på pedagogerna som konfliklösare, snarare än att de ska var redskap i 

konfliktlösningen (Friberg 2016, s. 57–59). Denna norm ser jag i mina intervjuer är djupt 

rotad bland barnen då de med väldigt få undantag ser de vuxna som dem som besitter 

lösningen på konflikten snarare än de själva eller gruppen. Detta tydliggöra av Pojke 3 som på 

frågan hur man kan lösa ett bråk svarar: ”Säga till fröken eller någon rastvakt eller så, så kan 

man nog reda ut det.” En förväntan som också Jenny Bengtsson ser i sitt material, där läraren 

utöver detta också får en roll att bekräfta gällande normer i gruppen (Bengtsson 2013, s. 149). 
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Här menar John Dewey att vi ska ta vara på det ”omogna barnet” och se detta som en tillgång 

för barnet att växa, ”Power to grow”, där det får lära sig nya erfarenheter genom barndomen.  

Personliga erfarenheter är något som vår läroplan även tar upp där vi ska lära eleverna 

värderingar som vilar på demokratiska grunder, där vi ska ge barnen redskap för att ta avstånd 

från kränkande behandling och ge dem mod till att motverka detta. Detta mod visade Flicka 1 

på när hon säger: ”Jag brukar ofta säga emot dem.” Det är övergripande mål och riktlinjer 

för alla verksamheter i skolan (Skolverket 2016, s. 12). 

	

Skolan måste i samverkan med föräldrar arbeta på ett aktivt plan med att tillsammans hjälpa 

barnen att förstå det komplicerade samhälle som vi lever i. Dagligen översköljs eleverna med 

budskap från media om hur de ska vara och inte vara för att passa in olika normer. Här menar 

Jensen att pedagoger kan vara en stor förebild för våra barn genom att upplysa och inte 

värdera (Jensen 2013:2, s. 57). Fritidshemmet utgör en unik social arena för barn där de kan 

få rika möjligheter att omsätta och bearbeta sin vardag tillsammans genom lek och estetisk 

verksamhet. Detta kräver dock att pedagoger på aktivt sätt deltar själva i den miljö som leken 

befinner sig i för att upplysa om när en lek inte går i en positiv riktning. Något som är extra 

viktigt i vår tid där mycket forskning visar att barns sociala kompetens går på nergång vilket 

medför en svårighet att lösa de konflikter som uppstår (Jensen 2013:1, s 190). För att bygga 

denna kompetens är pedagogernas närvaro viktigt, dessutom är det ett led i att få de redskap 

som är ett av målen för fritidshemsverksamheten. 

 

”Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att 

fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara, fritidshemmen ska även aktivt jobba 

lära eleverna att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling” 

(Skolverket 2011 s, 24–25). 

	

En vedertagen norm i skolan är att makten ligger hos de vuxna, detta är en norm som de barn 

jag intervjuat ifrågasätter i en liten utsträckning, även om några av barnen ifrågasätter de 

vuxnas möjlighet att bidra till att lösa konflikter. Detta är dock en norm som enligt Bengtsson 

också kan utmanas i samspelet mellan elever och lärare (Bengtsson 2013, s 155). 

 

Skillnaden	mellan	pojkar	och	flickor,	genusskillnader	eller	tillfälligheter?	

I svaren generellt visar det sig att pojkarna i undersökningen har en större tendens att inte 
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minnas eller inte veta vad de ska säga. Man kan se att pojkarna inte alls påvisar samma 

förmåga till konstruktivt tänkande i konfliktlösning av de situationer som uppstått. Istället 

beskriver de att vuxna hjälper till eller att de inte vet. Redan på fråga ett såg man en bild av 

tre pojkar som påstod sig inte kunde komma ihåg något bråk. När man talar om liknande 

konflikter på fråga två svarade även där två av de pojkarna att man inte vet vad man ska göra. 

En möjlig förklaring till detta är det fenomen som Anette Hellman beskrev i boken 

”Maskulinitet på schemat” där pedagoger på ett omedvetet sätt lärde pojkar att hålla tillbaka 

sina känslor när de hamnade i konflikter. Pedagogerna i den undersökningen tenderade att få 

pojkar att avsluta konflikter genom uttalanden såsom: ”var en stor pojke nu” eller ” var inte 

en bäbis” (Hellman 2008, s. 58). 

 

De intervjuade flickorna kunde på ett mera nyanserat sätt beskriva situationen att man bara 

vill glömma bort konflikten eller fly därifrån. Exempelvis berättade flicka 2 att: ”Ibland 

behövs ingen vuxen utan den personen vill bara vara ifred, ibland behöver man ju vara ifred 

när man är arg och ibland brukar vi berätta för en vuxen och säga till att vi väntar till nästa 

rast och se om det är bättre”. Flickorna uttryckte att de oftare hittar egna lösningar. Detta kan 

ställas i kontrast till pojkarna i undersökningen som oftare räknade med att en vuxen ska 

hjälpa till att lösa situationen. Det kan vara möjligt denna tendens till flykt grundar sig i att de 

inte känner att de kan handskas med situationen som de befinner sig. I intervjuerna visar 

flickorna även en större tendens till att anklaga sig själva eller uttrycka sig ansvariga för 

konflikterna. En tendens som finns bland barnen i undersökningen generellt är att de inte 

förmår att lösa konflikter och kompromissa utan istället går till attack eller flyr, något som 

syns bland några av de intervjuade flickorna som inte har verktygen att lösa sina konflikter 

och därför istället rymmer från dem. Detta mönster bland barn är inte unikt för min 

undersökta grupp utan ett beteende som återfinns i andra studier (Jensen 2013:1, s 191). 

 

En potentiellt positiv tolkning av detta är att tilltron till pedagogernas hjälp är stor vid 

lösandet av konfliktsituationer.  Barnen i undersökningen upplever att pedagogerna på ett bra 

sätt inger förtroende när barnen behöver hjälp att lösa konflikter.  Arnér & Tellgren berättar 

om en studie som de har genomfört att barn i stor omfattning inte känner sig lyssnade på av 

pedagoger eller föräldrar och menar att barn måste göra sin egen röst hörd och tas på allvar 

genom att bli lyssnad på för att kunna lyssna på andra. (Arnér & Tellgren s.29–31). Detta är 

något som inte framgår tydligt i intervjusvaren, men några gånger anas det att barnen inte 

känner sig riktigt lyssnade på hos pedagogerna. Ett exempel på detta är en flicka som säger: 
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”Vi försöker lösa det själva, om man går till fröken tror jag att de säger att vi redan har 

pratat om det och det går nog inte mer […] Att det inte går att lösa mer än vi redan har 

gjort” (Flicka 5). 

 

I boken ”Maskulinitet på schemat” beskriver Anette Hellman att med flickorna sitter man ner 

i större grad med flickorna och diskuterar om de konflikter barnen har hamnat i förskolan och 

pojkarna får en tillsägelse av negativ karaktär form ” var en stor pojke nu” (Hellman 2008, s. 

68). Detta fenomen tycker jag att man tydlig kan koppla ihop till  att flickorna i mycket större 

omfattning kan diskutera med varandra och reda ut och lösa sina konflikter genom samtal. I 

Julia Westers c-uppsats visar också på ett tydligt sätt hur pedagogerna på ett omedvetet sätt 

styrs av normer om hur man uppfattat pojkar och flickor (Gran 2016).  

 

I materialet är det tydligt att pojkar i högre grad ber att få hjälp av vuxna i konfliktsituationer. 

Flickor kan i högre grad reda ut konflikter själva eller med minde inblandning av lärare. Här 

kan man dra slutsatsen att pojkar får hjälp i större omfattning och pojkarna blir genom det 

sämre i sin problemlösningsförmåga. Detta visar sig i svaren kring hur de kan tänka kring 

problematiska situationer där de har betydligt färre konkreta förslag än flickorna. Här blir min 

fundering kring detta, är det så pojkarna får för mycket hjälp i konfliktsituationer så de inte 

vet hur man ska hantera situationen?  Eller var de mitt urval av pojkar som fick detta resultat? 

Kan resultatet bero på mig som pedagog att barnen i större omfattning vill ge mig ett svar som 

de tror jag som pedagog anser är ”rätt”. För att få trovärdigt svar på detta behövs studier som 

bygger på många flera interjuver än denna. 

 

Att konflikter uppstår är något som är mänskligt i en social samvaro. Detta är något som allt 

för oftast förknippas med något negativt. Här tror jag hon har helt rätt om vad som är de 

vuxnas ansvar när det gäller att hjälpa barnen i konflikter. Till detta behöver vi hitta redskap 

för att hjälpa och skapa distans till konflikten. Dessa redskap behövs för att skapa en mer 

nyanserad bild av konflikten och se vad den bottnar i för olika rädslor. Genom att hjälpa 

barnen att sätta ord på sina känslor kan vi skapa en positiv stämning i situationen som så kan 

utvecklas till nya insikter för våra barn. 

 

En möjlig tolkning av dessa skillander kan vara att man inte medvetet arbetar genusmedvetet 

angående konflikter som barnen hamnar i. Antagandet kan vara att flickor i större omfattning 

kan lösa problem själv medan pojkarna inte vet hur man ska handla i situationer som uppstår. 
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Därmed uppstår en norm där det antas att pedagogen måste lösa problemen åt pojkarna.  

 

Vänskap	

I mina intervjuer såg jag att vänskap var något som i huvudsak berördes när konflikt hade 

uppstått. Forskning finns idag men är inte så nyanserad att den fullt ut kan skapa en förståelse 

för barnens värld och se barnen som kompetenta aktörer med möjlighet tillföra mycket och 

med unika erfarenheter (Källström Cater 2015, s.68–69). Om detta perspektiv är med i 

samtalet kring vänskap skulle de antagligen se annorlunda ut. I intervjuerna såg jag att när 

vänskap diskuterade i klassrummet var det ofta formulerat som regler kring hur man ska vara 

mot varandra. Ofta kom detta i negativa formuleringar om vad man inte får göra mot 

varandra.  

 

Detta i kontrast till hur barnen själva berättade vad som är en bra vän. Detta formulerades av 

barnen själva i forma positiva kommentarer som: ”Snäll, bry sig och hjälpa till när man har 

gjort sig illa.” (Flicka 3). 

 

Samtalet om vänskap på fritidshem beskrevs endast av ett barn. Ett samtal som borde vara en 

självklarhet där utifrån fritidshemmets roll som en del av skolan vilken ska ge varje elev 

möjlighet att skapa goda relationer till andra. (Skolverket 2016, s. 24). 

Slutsatser		

Det barnperspektivet jag sökt efter i barnens svar saknades tyvärr i stor utsträckning, barnen 

gav uttryck för en skolmiljö där vuxna fanns att hämta och kunde komma med svar och 

lösningar från sitt perspektiv. Kanske beror detta på att barnperspektiv är något som tas för 

givet men sällan definieras. 

 

När man ser på barnen jag intervjuat så har många svårt att uttrycka sig kring de konflikter de 

varit med om, här behöver vuxna i skolan medverka till att ge barnen verktyg för att kunna 

uttrycka sig. Språket är en nyckel in i samhället och en viktig del av det demokratiska 

lärandet. Då skillnaden att utrycka sig visade sig också vara beroende av könstillhörighet 

behöver fokus läggas inte minst på pojkars rätt till språkligt stöd. 

 

Jag tror att vi som pedagoger behöver hitta strategier för att på ett medvetet sätt jobba med 
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genus eftersom forskning visar att vi som pedagoger inte jobbar med detta utan vi lever i 

gamla normer av hur en pojke eller flicka ska vara. Från denna studie kan man tydligt se 

tycker jag att vi framförallt inte har gett pojkarna redskap för att hantera konflikter. Här måste 

vi börja rannsaka oss själva för att se till att vi arbetar på ett likvärdigt sätt oberoende av kön 

eller andra normer. Detta är något som vi behöver utveckla i vårt arbete för att motverka 

könsstereotypa mönster som bygger på vilket kön vi har. 

 

Att utmana sina egna normer är ett stort krav att ställa, då e är en del av vår egen förståelse av 

verkligheten. Ändå krävs en ökad medvetenhet kring vilka normer som styr oss inte minst i 

relationen till barnen. Att utmana de normer som säger att vuxna äger svaret är också ett sätt 

att ta barnperspektivet på allvar. 

 

Att arbeta med barnperspektiv, språk, normer och genus är något som jag tycker måste ses 

som en aktiv del av lärandet på fritidshemmet. Detta för att ge våra barn redskap för att bli 

goda samhällsmedborgare. För att möjliggöra detta behöver vi hitta forum på fritidshemmen 

där vi på ett aktivt sätt jobba med genusfrågor och konfliktlösningar både i situationen mellan 

pedagoger med framförallt i dialog med våra uppdragivare som är barnen.  
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Intervjuer	

Flicka 1: elev i årskurs 1, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Flicka 2: elev i årskurs 2, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Flicka 3: elev i årskurs 1, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars 

Flicka 4: elev i årskurs 1, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Flicka 5: elev i årskurs 2, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Flicka 6: elev i årskurs 3, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Pojke 1: elev i årskurs 1, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Pojke 2: elev i årskurs 2, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 
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Pojke 3: elev i årskurs 2, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Pojke 4: elev i årskurs 2, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Pojke 5: elev i årskurs 1, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Pojke 6: elev i årskurs 3, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 

Pojke 7: elev i årskurs 3, i Botkyrka kommun. 2017. Intervju 8 mars. 
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Appendix	 	 	 	 	 	 	

 

Bilaga 1 

 

Jag kommer använda följande frågor i intervjuerna: 

1: Kan du berätta om för mig om någon gång när de har blivit bråk som du har varit med om 

på fritids? 

2: Hur kändes de att bli omsams med kompis och hur kändes det för dig? 

3: Om du hamnade i liknande konflikt nu hur skulle du ha gjort då? 

4: Om man inte kan komma överens hur gör du då? 

5: Finns någon vuxen att prata med på fritids om man behöver hjälp? 

6: har ni på fritids pratat om hur man är en bra kompis? 

7: Kan du berätta om hur det känns när man har blivit vänner igen? 

8: Hur tycker du en bra vän ska vara? 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Per-David Evensen är mitt namn och jag har haft förmånen att jobba här på Banslättsskolan i 
17år. Just nu studerar jag på Södertörns högskola till grundlärare inom fritidshem och är snart 
klar med min utbildning. Nu ska jag påbörja mitt examensarbete om barns tankar om 
konflikter. Jag kommer slumpvis göra 10 interjuver för att undersöka och studera barns syn på 
konflikter. Genom denna studie vill jag belysa barns livsvärldar och deras handlande i 
konflikter. Pedagogerna på fritidshemmet kommer slumpvis fråga 2–3 barn på varje fritids 
avdelning om de vill medverka i en intervju. Intervjuerna kommer att spelas in som ljudfil för 
att jag ska vara fullt koncentrerad på samtalet, för att vara säker på att detta inte bara är 
accepterat av barnet utan också vårdnadshavarna kommer jag be om samtyckesblankett av 
vårdnadshavarna både för intervjun i sig och att det spelas in (se längst ner). Dessa intervjuer 
kommer sedan ligga till grund för mitt arbete. 
 
Samtyckesblankett  
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har 
informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är frivilligt och att jag när som 
helst kan avbryta min medverkan utan några som helst negativa följder. De uppgifter som 
framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att 
presenteras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer 
att behandlas på̊ ett sådant sätt, så att min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer 
endast att användas till detta examensarbete men jag är medveten om att slutversionen är 
offentlig.  
 

Ort och Datum ____________________________________  

Elev _____________________________________  

Vårdnadshavare ______________________________________  

Tack för att jag får intervjua ditt barn 

 

Varma hälsningar 

Per-David Evensen 

Mail: per.evensen@botkyrka.se 

Handledare för detta examensarbete är Anna Lindqvist Södertörns högskola 

Mail: anna.lindqvist@sh.se 


