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Sammanfattning  
 
 

Konflikter uppstår dagligen i en skolmiljö. Det har vi lagt märke till då vi båda jobbat några år som lärare i 

grundskolan. För att kunna hjälpa eleverna ville vi undersöka hur de uppfattar konflikterna. 

 

Syftet med arbetet är att få fördjupad kunskap om hur elever i år 6 och 7 upplever konflikter i skolan. Särskilt intresse 

ligger på hur eleverna upplever konflikter mellan killar respektive tjejer. Vi är även intresserade av att förstå hur 

elever upplever att konflikter mellan tjejer eller mellan killar hanteras av lärare och annan skolpersonal.  Våra 

forskningsfrågor är: 
1. Hur beskriver tjejer konflikter mellan tjejer respektive killar? 

2. Hur beskriver killar konflikter mellan tjejer respektive killar? 

3. Hur upplever tjejer respektive killar hur konflikter mellan eleverna hanteras av lärare eller annan skolpersonal? 

 

Detta har vi undersökt med hjälp av fokusgruppsintervjuer i rena tjej- och killgrupper. Indelningen i tjej och 

killgrupper har vi gjort då vi vill se om eleverna upplever att konflikterna och konflikthanteringen skiljer sig åt ur 

genussynpunkt. För att få igång diskussionerna har vi använt oss av vinjetter.  

 

I resultatet har vi kommit fram till att tjejer och killars konflikter är mer lika än vad vi tror. På ytan verkar det som 

tjejer och killar har konflikter på olika sätt men i praktiken är konflikterna mer lika enligt våra informanters 

upplevelser. Enligt eleverna som vi intervjuat så upplever de att när vuxna ingriper och ska hjälpa till att lösa 

konflikter så tar de i mer och hårdare då det är killar som är inblandade. Styrdokumenten säger att alla som arbetar i 

skolan ska behandla alla lika, oberoende på om de är tjejer eller killar. 

 

 

 

 
 

 

Nyckelord  
konflikter, konflikthantering, fokusgruppsintervju, genus, tjej, kille 
 



   

 4 

Innehållsförteckning: 

1. Inledning     4 

1.1 Syfte      5 

1.2 Centrala begrepp/definitioner   5 

2. Litteraturgenomgång     5 

2.1                Styrdokument    6 

2.2                 Konflikter     7 

2.3 Att vara tjej eller kille i skolan   8 

3. Metod     10 

3.1 Fokusgruppsintervju    10 

3.2 Vinjett     11 

3.3 Genomförande    12 

3.4 Urval     13 

3.5 Forskningsetik    14 

3.6 Databearbetning    15 

4. Resultat     16 

4.1 Hur tjejer beskriver tjejers resp. killars konflikter.  16 

4.2 Hur killar beskriver tjejers resp. killars konflikter.  19 

4.3 Tjejernas åsikter om vuxnas agerande vid konflikter.  23 

4.4 Killarnas åsikter om vuxnas agerande vid konflikter.  25 

5.  Diskussion     29 

5.1 Diskussion konflikter    29 

5.2 Diskussion genus    30 

5.3 Metodreflektion    31 

5.4 Didaktisk reflektion                         33 

 Referenslista     

 Bilagor     

  

      

 

 

 

 



   

 5 

1. Inledning 

Konflikter uppstår dagligen i en skolmiljö. Det har vi lagt märke till då vi båda jobbat några år 

som lärare på grundskolan. Konflikterna kan variera i grad och många konflikter löser 

eleverna själva men när de inte lyckas lösa dem eller undviker att lösa dem behöver de hjälp 

(Utas Carlsson, Rosenberg Kimblad, 2011). När vi har tittat i litteraturen hittar vi inte så 

mycket som tar upp konflikter ur elevperspektiv. För att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt 

ville vi undersöka hur eleverna uppfattar konflikterna. 

 

Vår föreställning av hur tjejer har konflikter är att tjejer tjafsar med varandra i olika grupper 

som kan växla under tiden som konflikten pågår. Konflikterna är även svåra att reda ut då 

konflikten kan pågå på olika medier som ungdomarna använder sig av. Killarnas konflikter 

verkar mer vara av den sorten som exploderar och sedan är det hela över. Ser det ut så här i 

verkligheten? Tycker eleverna att det förhåller sig på detta viset? 

 

Då vi är intresserade av konflikter och konflikthantering har vi sökt forskning och litteratur på 

ämnet. Vi har funnit mycket litteratur med modeller för konflikthantering och liknande men 

inte så mycket finns skrivet från elevperspektivet. Vi är intresserade av att bättre förstå hur 

eleverna beskriver konflikter som de är inblandade i och hur de upplever att konflikterna 

hanteras på skolan. Då vi är intresserade av genus har vi lagt till den aspekten i vår 

frågeställning. 

 

Ur ett lärarperspektiv är vi särskilt intresserade av att förstå hur eleverna upplever att vi vuxna 

agerar. Handlar vi egentligen på samma sätt när vi går in och ska hjälpa till vid en konflikt 

mellan tjejer och mellan killar, är en sådan fråga vi ställer oss. Det leder oss även till andra 

pedagogiska dilemman till exempel om man ska agera lika oberoende av kön. Även om detta 

inte är frågor som vi direkt kan besvara med vår undersökning så hoppas vi att uppsatsen kan 

ge oss och andra lärare inspiration om hur vuxna på skolan kan eller bör agera i relation till 

olika konflikter.  

 

I vårt arbete vill vi ta reda på om eleverna upplever någon skillnad när personal hjälper till att 

lösa konflikter mellan elever på skolan. Vi har riktat in oss på konflikter mellan tjejer och 

konflikter mellan killar.  
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1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att få fördjupad kunskap om hur elever i år 6 och 7 upplever konflikter i 

skolan. Särskilt intresse ligger på hur eleverna upplever konflikter mellan killar respektive 

tjejer. Vi är även intresserade av att förstå hur elever upplever att konflikter mellan tjejer eller 

mellan killar hanteras av lärare, rektor och annan skolpersonal.  

Forskningsfrågor: 

 Hur beskriver tjejer konflikter mellan tjejer respektive killar? 

 Hur beskriver killar konflikter mellan tjejer respektive killar? 

 Hur upplever tjejer respektive killar hur konflikter mellan eleverna hanteras av lärare 

eller annan skolpersonal? 

 

1.2 Centrala begrepp/definitioner. 

Konflikt 

”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, 

intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (Maltén, 1998, sid 

145). När eleverna pratar om konflikter använder de ofta ord som: osams, oense, bråkar, slåss, 

tjafsar, ”bitch-blickar” m.m.  

Tjejer och killar 

Då detta arbete handlar om tjejer och killar i nedre tonåren kommer vi att benämna dem som 

just tjejer och killar, eftersom det är så de kallar sig själva. Vi anser att begreppen pojkar och 

flickor passar bättre när man talar om yngre barn. De elever som vi har intervjuat är och ser 

sig själva som ungdomar och därför använder vi oss av uttrycken killar och tjejer. 

Vuxna i skolan. 

Vi frågar även eleverna hur vuxna på skolan agerar vid konflikter och de börjar prata om både 

lärare, vuxna och skolans agerande i sina exempel och erfarenheter. Där av blandningen 

uttryck i våra texter. Vuxna på skolan är därmed både pedagoger, rektorer, städare, 

vaktmästare och bespisningspersonal. Alla som jobbar på en skola ska ingripa när man ser 

saker som inte är acceptabla.  

 

2. Litteraturgenomgång 

Här redovisar vi den forskning och litteratur vi har läst om konflikter och genus. Vi har även 

studerat de styrdokument vi i skolan har att följa. 
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2.1 Styrdokument. 

Alla som arbetar i skolan har en rad styrdokument att följa. När det gäller hur vi behandlar 

eleverna är diskrimineringslagen den övergripande lagen. Denna lag säger att en 

utbildningsanordnare ska skriva en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att ge 

alla lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder 

eller sexuell läggning. Skolan ska också varje år skriva en likabehandlingsplan. Vi har tittat på 

några likabehandlingsplaner från skolor i kommunerna där vi genomförde vår undersökning.
1
 

 

I de likabehandlingsplaner som vi har tittat på så beskrivs vad kränkande behandling är och 

hur skolan ska motverka det. Kränkande behandlingar kan vara fysiska (slag, sparkar eller 

knuffar), verbala (retningar, svordomar, fula ord, könsord), psykosociala (miner, suckar, 

gester, ryktesspridning) och text- eller bildburna (klotter, brev och sociala medier). De sätt 

skolorna motverkar denna behandling är att när de får kännedom att det förekommer 

informerar mentor, mobbingsteamet kopplas in, vårdnadshavare kontaktas, rapport till 

bildningsnämnden. Vilka åtgärder som sätts in beror på kränkningen. Allt som görs i varje fall 

ska dokumenteras. 

  

Det är inte bara diskrimineringslagen som styr hur vi arbetar med diskriminering i skolan, 

utan Lgr11 ger också direktiv om hur vi ska bemöta killar och tjejer i undervisningen. 

 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” (Lgr11, s 8.) 

 

Detta innebär att alla som arbetar i skolan ska behandla alla lika, oberoende på om de är tjejer 

eller killar. Vi ska även uppmuntra de elever som vill pröva sådant som inte stämmer överens 

med traditionella könsmönster. Vi ska även uppmuntra sådant som är könsöverskridande 

(Martinsson, Reimers, 2008).  

 

 

 

                                                     
1 Forskningsetiken medger inte att vi anger vilka skolors likabehandlingsplaner vi har tittat på. 
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2.2 Konflikter 

Blir man indragen i en konflikt så är det inte lätt att hålla känslorna i styr. Endast 10 procent i 

en konflikt är sakinnehåll och resterande nittio procent är känslor (Brännlund, 1991). 

  

Enligt Stensmo (2008) kan man skilja på faktiska och inbillade konflikter. Faktiska konflikter 

är när det blir verkliga motsättningar när det gäller intressen och åtaganden. Inbillade 

konflikter handlar oftast om missförstånd eller misstolkningar (Stensmo, 2008).  

Stensmo tar också upp två andra konflikter, värderingskonflikt och relationskonflikt. 

Värderingskonflikten handlar om när man tycker olika om saker och ting, det rör tycke och 

smak. Man kan till exempel bli osams om vilket lag som är bäst eller vilka kläder som är 

finast. Relationskonflikter uppstår när människor inte tycker om varandra, när personkemin 

inte stämmer (Stensmo, 2008).  

 

Konflikter kan delas upp i fyra faser, men alla konflikter går inte igenom alla fyra faserna 

(Ekstam, 2000). Den första fasen är störningsfasen. Man börjar renodla sina ståndpunkter och 

vill inte lyssna på de som tycker annorlunda. Man tar även avstånd från de som inte ”är på 

samma sida”, vill inte samarbeta, utan tar avstånd. Många konflikter löses i denna fas av de 

inblandade redan innan de har uppfattats som en konflikt. Fasen som konflikten kommer in i 

därefter är svårighetsfasen. I denna fas blir parternas uppfattning om det som de är oense om 

alltmer oförenliga. Detta gör att konflikten utvidgas. Den tredje fasen är den offentliga fasen, 

nu har känslorna tagit över och konflikten har personifierats. Det handlar om att vinna eller 

försvinna. Den fjärde och sista fasen är krav på lösningsfasen. När konflikten har gått så här 

långt måste man sätta in åtgärder för att lösa den för att de inblandade ska må bra igen 

(Ekstam, 2000). 

 

En liknande modell för hur konflikter eskalerar/trappas upp i olika steg är ”konflikttrappan” 

(Utas Carlsson, Rosenberg Kimblad, 2011) . Det hela startar med en oenighet som övergår till 

”personifiering”, det första steget på trappan. Här går man till personangrepp och personliga 

beskyllningar. Ger motparten igen så eskalerar konflikten. Det är detta som till vardags kallas 

skitsnack. Vill man stoppa konflikten på denna nivå så skall man fokusera på att skilja på sak 

och person. Går konflikten vidare till nästa nivå så kallas den ”problemet växer”, här drar man 

in gamla oförrätter och ger näring åt konflikten. På nästa trappsteg ”upphör samtalet”. Nu 

lyssnar man inte längre på varandra. Man söker stöd hos andra vill få bekräftat att motparten 

är hopplös. Skapar allianser och gör saker man sedan kan komma att ångra. Går man in och 
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ska lösa en konflikt i detta stadie så ligger fokus på att få till en dialog igen. Trappsteget som 

följer kallas ”fiendebilder”. Här ser man bara den andre som ond, förtalar och tänker i termer 

av rätt och fel, där man själv är på den goda sidan. Tänker man bryta konflikten här krävs 

medling. ”Öppen fientlighet” är nästa trappsteg och metoderna här mer våldsamma psykiskt, 

socialt och fysiskt. Det man normalt ser som omoraliskt kan man nu göra. Motparten får 

skylla sig själv, man är öppet aggressiv och våldsam.  Avstånden mellan parterna ökar och 

man undviker varandra och vill hämnas på nästa steg ”polarisering”. Löser man inte 

konflikten kommer det till det sista steget, ”kris”. Här blir det skilsmässa, man lämnar jobbet. 

På makronivå blir det väpnad konflikt. Inom varje trappsteg - oenighet, personifiering, 

problemet växer, samtalet upphör, fiendebilder, öppen fientlighet, polarisering och kris - så 

kan konflikten trappas upp och försvåras genom ”mer av samma sak”. Konfliktbeteendet kan 

också hoppa över steg och utvecklas destruktivt, exempelvis inom grupper där man har 

negativa attityder och förväntningar sedan tidigare. Konflikterna kan även lösas vid varje steg, 

dock krävs i vissa fall medling (Utas Carlsson, Rosenberg Kimblad, 2011). 

 

Om man är fler än två personer som är inblandade i en konflikt finns risk att man kan hetsar 

varandra att göra saker man normalt inte skulle gjort. Det som man normalt anser som 

omoraliskt kan man tänkas göra när man är fler, ingen står ensam med ansvaret för 

handlingarna. När man är fler upplever man att man kan skylla på varandra. På detta sätt 

kommer hela gruppen att inta en lägre moralisk hållning (Åhs, 1998). Vilket innebär att ingen 

tar ansvar för vad som händer. 

 

Eftersom vi alla är olika och ser på andra människor på olika sätt, är det inte säkert att vi 

uppfattar konflikter lika. Hur vi reagerar på dessa har att göra med vad vi själva har upplevt 

tidigare och hur vi uppfattar de som är inblandade. En del konflikter bör man låta passera om 

de inte är allvarliga. Hur allvarligt vi tar på olika konflikter beror också på vilken norm som 

finns på skolan just då. Det kan variera med vilka elever man har och hur personalen ser på 

konflikter (Carter, Osler, 2000). 

 

2.3 Att vara tjej eller kille i skolan 

Sedan lång tid tillbaka har kvinnorna tillskrivits egenskaper som omvårdande, lättpåverkade, 

pratsamma och intuitiva. Männen ansågs vara aggressiva, rationella, analytiska och tystlåtna. 

Män och kvinnor ansågs i mångt och mycket vara varandras motsatser och mäns egenskaper 

var de som räknades (Connell, 2009). Detta genom att både kvinnor och män relateras till 
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gruppen män, det visar för båda könen vem som är viktig och vem som gör rätt (Kjellberg, 

2004). De naturliga beteenden som man tänker sig gäller för tjejer och killar, som till exempel 

att tjejer är mer intresserade av relationer, killar är mer självständiga, är beteenden och 

förhållningssätt som måste läras in och repeteras (Elvin-Nowak, Thomsson, 2003). 

 

Bronwyn Davies (2003) tar upp hur vi genom socialisation och könsroller blir den kvinna 

eller man som vi växer upp till. Oftast lär sig barnet sin könsroll av en vuxen förebild, sedan 

håller barnet fast vid den rollen på grund av påtryckningar från föräldrar, kamrater, medier 

med mera. Detta gör att det är svårt att bryta de könsmönster som vi växer upp med. Den som 

blir socialiserad ses som passiv och kan inte förändra sin situation, det kan bara den som 

socialiserar, som är förebilden. Davies (2003) forskning visar att barnen upprätthåller det 

könsstereotypiska beteendet genom att de uppmuntrar varandra när de uppträder 

könsstereotypt. De oskrivna regler som gäller för könen har Yvonne Hirdman kallat för 

genuskontrakt (Svaleryd, 2002). De könsroller som barnen då får anses aldrig bli helt färdiga, 

utan hela tiden omvärderar vi dem beroende på våra erfarenheter och hur vi väljer att leva 

(Bodén, Lenz Taguchi,  Ohrlander, 2011). Så visst kan vi ändra på könsrollerna, men det 

kommer att ta tid. Om vi ska få en bestående förändring måste många vilja förändra, annars 

kommer vi ingenstans. 

 

Vi möter hela tiden olika saker som påverkar oss i vår process att bli kille eller tjej, det som 

påverkar oss är till exempel leksaker, reklam, litteratur och media (Bodén, Lenz Taguchi, 

Ohrlander, 2011). Det är inte bara människor i vår miljö som påverkar oss, utan också miljön i 

sig. Beroende på vilket budskap vi får från vår omgivning, utvecklar vi vårt genus utifrån det. 

Olika kön ses inte som fasta av naturen utan de anses vara socialt skapade (Karlson, 2003). 

Ett exempel på hur vi konstruerar, skapar skillnader mellan könen, är när ett heterosexuellt 

par ska göra något som kräver muskelstyrka, är det vanligt att mannen tar på sig den 

uppgiften. Även om både skulle kunna klara uppgiften, brukar mannen utföra den. Varje gång 

vi upprepar en sådan fördelning av arbetsuppgifter, återskapas en föreställning om mannen 

som stark och kvinnan som svag, gör vi kön (Karlson, 2003). 

 

Killar och tjejer möts av olika förväntningar av de som arbetar i skolan, killarna antas vara 

otåliga, man vet inte vad de kan ställa till med om de får vänta. Till tjejerna signalernas det att 

de får vänta, de kommer i andra hand och är inte lika viktiga som killarna (Svaleryd, 2002). 
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Många vuxna ger tjejer mer språklig stimulans än vad de ger killar, de räknar med att tjejer 

naturligt har större tillgång till språk och uttryck och därför är mer kommunikativa än killar 

(Kjellberg, 2004). Detta innebär att många vuxna i skolan tilltalar tjejer på ett annat sätt, man 

kanske diskuterar mer med tjejerna. Med killarna pratar man mer kortfattat och ger ”order”. 

Det här kan förklara varför många uppfattar att tjejer har ett försprång i kommunikation och 

samtal. Det är också vanligt att killar får fler negativa tillsägelser än tjejer, för att vuxna tror 

att killarna kommer att göra något de inte får, därför är de snabba att stoppa dem och sätta 

gränser. Detta gör enligt Kjellberg (2004) att killar lever upp till förväntningarna och blir mer 

aktiva och mer utlevande än tjejer. 

 

Man måste se killar och tjejer i relation till varandra, de kan inte förstås var för sig (Karlson,  

2003). Kön är inte fasta av naturen, utan skapas kontinuerligt i samspel med andra människor. 

Tillhörighetsnormen för könen kan förändras, alltså det som förknippas med kvinnor 

respektive män kan ändras över tid och mellan olika landsdelar eller mellan olika länder. 

Trots denna förändring har det alltid varit viktigt att hålla isär det som är manligt och 

kvinnligt samt att maktperspektivet är att det som sammankopplas med det maskulina, alltså 

det icke-feminina utgör norm (Kjellberg, 2004). 

 

3. Metod 

Innan vi började med våra undersökningar funderade vi på vilket sätt vi skulle utföra dem. De 

sätt vi valde mellan var enkät, litteraturstudier och fokusintervju. Enkäter valde vi bort för att 

det kan vara svårt att få djupare förståelse för vad informanterna upplever i vissa frågor, det 

blir lätt så att de svarar så enkelt som möjligt. När vi började undersöka vad som fanns skrivet 

om hur ungdomar upplever konflikter insåg vi att det inte finns tillräckligt mycket skrivit om 

det för att kunna genomföra litteraturstudier. Vi valde därför att utföra fokusgruppsintervjuer 

för att man på ett bra sätt kan få svar på det man undersöker. Fokusgrupp är en form av 

fokuserade gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på forskarens 

uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra (Wibeck, 2000).  

 

3.1 Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervju är en sorts gruppintervju där en grupp människor diskuterar ett ämne 

under en bestämd tid. Den person som leder gruppens samtal kallas för moderator.  Det 

viktiga med en fokusgruppsintervju är att medlemmarna får diskutera relativt fritt med 

varandra (Wibeck, 2000). 
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Wibeck (2000) tar upp två olika fokusgruppsintervjuer som hon kallar strukturerad och 

ostrukturerad. I en strukturerad fokusgruppsintervju styr moderatorn deltagarnas samtal. I den 

ostrukturerade intervjun styr moderatorn inte alls lika mycket, utan ger deltagarna möjlighet 

att diskutera fritt. Det finns både för- och nackdelar med båda av dessa typer. En fördel med 

den strukturerade intervjun är att moderatorn kan styra in samtalet på ämnet igen om 

deltagarna tappar fokus, en nackdel kan vara att moderatorn styr samtalet för mycket och på 

så sätt påverkar utgången av diskussionen. Fördelen med ostrukturerad fokusgrupp är att det 

är lättare för deltagarna att få fram sina egna åsikter utan att moderatorn lägger sig i. 

Nackdelen kan vara att det blir svårt att tyda resultatet av denna diskussion om den blir för 

oorganiserad och rörig, det är också lätt att deltagarna kan komma bort från ämnet. Man kan 

också blanda dessa två typer av intervjuer, det finns inget som säger att forskaren måste hålla 

sig strikt till den ena eller till den andra. Oftast fungerar fokusgrupperna bäst om deltagarna 

får diskutera fritt, men att moderatorn styr så att de håller sig till ämnet och att alla i gruppen 

får komma till tal (Wibeck, 2000). De fokusgruppsintervjuer som vi genomförde var till viss 

del strukturerade. Vi ställde frågor som gruppen diskuterade fritt, men kom de bort från ämnet 

ledde vi tillbaka diskussionen till det som vi ville att de skulle diskutera. 

 

En bra moderator bör kunna känna av stämningen i gruppen, ha empati och förståelse. Det är 

också viktigt att moderatorn betonar att det inte finns något som är rätt eller fel, utan att det 

handlar om att få fram medlemmarnas egna åsikter i diskussionen. Ibland kan det bli långa 

pauser, då är det viktigt att moderatorn inte försöker stressa deltagarna, utan att den har 

tålamod och väntar ut dem. Moderatorn bör heller inte vara ensam, utan det är bra om den har 

en medhjälpare med sig som kan studera kroppsspråk och annat som händer med gruppen 

(Wibeck, 2000). 

 

3.2 Vinjett 

För att man ska få igång diskussionen om det ämne som man vill undersöka anser Wibeck 

(2000) att man kan använda ett material som stimulusmaterial. Detta material kan vara filmer, 

bilder, artiklar eller texter som leder in den följande diskussionen på det som forskaren vill 

undersöka. Vi valde att använda oss av vinjetter, som handlar om konflikter för att få igång en 

diskussion om hur lärare agerar vid konflikter och hur killar och tjejer har konflikter (bilagor 

2 och 4). Om diskussionen stannar av kan moderatorn enligt Wibeck (2000) ta fram ett nytt 

stimulusmaterial för att få igång gruppen igen. 
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Vi började intervjuerna med att läsa upp vinjett 1a eller 2a (bilagor 2 och 4) som handlade om 

en konflikt där några elever blir osams om vem som ska få hänga i en ”tripp-trapp-trull”-

stånganordning. Det slutar med att eleverna kastar sand på varandra. Vi hade fyra frågor till 

vinjett ett för att få igång diskussionen (bilaga 3). När vinjett 1a eller 2a hade diskuterats 

färdigt, läste vi upp vinjett 1b eller 2b (bilagor 2 och 4), som handlar om en konflikt i 

matsalen, det blir osämja om vem som ska sitta på en stol. Denna vinjett slutar med att 

eleverna tjafsar. Även till denna vinjett hade vi frågor, tre stycken (bilaga 3). Eftersom 

vinjetterna var könsstereotypa, tjejerna tjafsade och killarna slogs, så ändrade vi på det när vi 

gjorde de två sista intervjuerna så att killarna tjafsade (2a) och tjejerna slogs (2b) (bilaga 4). 

Även till denna vinjett hade vi frågor (bilaga 5). Detta för att säkerställa att vinjetterna inte 

påverkade diskussionerna. När vi diskuterat vinjetterna, fortsatte vi diskussionerna med hjälp 

av vår intervjuguide (bilaga 3 och 5) för att få svar på våra frågeställningar. 

 

 3.3  Genomförande 

Först kontaktade vi en skola för att fråga om vi fick genomföra två fokusintervjuer, en 

killgrupp och en tjejgrupp. Det gick bra och vi genomförde intervjuerna. Vid dessa intervjuer 

använde vi vinjett 1a och 1b, som är könsstereotypa, killarna slåss och tjejerna tjafsar. För att 

säkerställa att vinjetterna inte styrt elevernas svar, gjorde vi två intervjuer till då vi ändrade i 

vinjetterna så att killarna tjafsar och tjejerna slåss, vinjett 2a och 2b. De två sista intervjuerna 

genomfördes på två andra skolor. 

 

Vi genomförde våra intervjuer på tre olika skolor med elever i åk 6 och 7. Tabellen nedan 

visar hur fördelningen var. 

 

Skola åk grupp kön antal vinjett 

1 6 1 tjejer 4 1a+1b 

2 7 2 tjejer 4 2a+2b 

1 6 3 killar 5 1a+1b 

3 6 4 killar 5 2a+2b 

 

När vi fått klartecken från skolorna mailade vi uppgifter om vårt arbete och information till 

vårdnadshavarna som de fick skriva på och godkänna att vi intervjuade deras barn (bilaga 1). 

Där fanns också våra telefonnummer och mailadresser om de ville veta mer. Vi bad att få 5-6 
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elever då man enligt Wibeck (2000) inte bör vara färre än fyra och inte fler än sex. 

Anledningen till att vi bad om att få 5-6 elever var att vi ville ha lite marginal ifall någon 

skulle råka vara frånvarande. De platser vi blev hänvisade var i tre fall av fyra klassrum, den 

fjärde platsen var ett grupprum. När vi fick sitta i ett klassrum, flyttade på bänkarna så att de 

stod som om det varit ett bord. Detta för att alla skulle se varandra under intervjun. Vid det 

fjärde tillfället fick vi sitta i ett grupprum där det fanns ett runt bord. Mitt på borden placerade 

vi vår inspelningsutrustning.  

 

När vi intervjuade eleverna kändes det naturligt att använda ordet bråk istället konflikt, då 

eleverna inte först förstod vad vi menade med begreppet konflikt. 

 

3.4 Urval  

För att få fokusgruppsintervjun att fungera så bra som möjligt är det viktigt att 

gruppsammansättningen blir ”rätt”. Att medlemmarnas personligheter är olika, för lika 

personligheter ger inte någon bra diskussion. Gruppens storlek är också av betydelse, minst 

fyra personer och max sex personer är det bästa. Gruppen påverkas av olika faktorer och vi tar 

upp tre av dem här. Den första är intrapersonella faktorer (Wibeck, 2000), dessa faktorer 

påverkar gruppen på två olika sätt; för det första så påverkar individernas personlighet hur de 

beter sig i gruppen och hur gruppen reagerar på individen. För det andra så kan vissa 

personlighetsdrag påverka hela gruppens beteende, är man blyg och tystlåten kanske ingen i 

gruppen vågar säga något, om man däremot är utåtriktad och positiv kan det smitta av sig på 

hela gruppen så att den blir positivt inställd till den personen. För att gruppen ska fungera på 

bästa sätt är det viktigt att blanda olika personligheter.  

 

Den andra är interpersonella faktorer (Wibeck, 2000), dessa faktorer speglar samhörigheten 

mellan gruppmedlemmarna. Det finns flera sätt som medlemmarna kan känna samhörighet på 

till exempel bakgrund och attityder. Detta innebär inte att de i gruppen behöver ha samma 

åsikter om allt, men det kan bli problem om åsikterna går för vitt isär. Även om 

fokusgrupperna är tillfälliga är det viktigt att medlemmarna känner att de kan bidra med något 

för att intervjun ska lyckas. 

 

Den tredje är miljöfaktorer (Wibeck, 2000) som innebär hur rummet ser ut där intervjun 

genomförs, hur informanterna placeras i förhållande till varandra och hur nära de sitter. Man 

ska också tänka på om moderatorn är på ”hemmaplan” och gruppmedlemmarna inte är det så 
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kan intervjun bli mer på moderatorns villkor än annars. Därför är det viktigt att välja plats 

med omsorg. 

En annan fråga är om gruppmedlemmarna ska känna varandra innan eller om gruppen ska 

plockas ihop av en tredje person. Detta är man inte överens om, en del tycker att det blir bättre 

diskussioner om gruppen känner varandra innan, man vågar säga vad man tycker och tänker. 

Andra menar att om gruppen känner varandra för väl kanske inte alla åsikter kommer fram, på 

grund av att alla vet ju vad man tycker om just det och då behöver man inte säga något om 

det. Ett annat problem med de grupper där medlemmarna känner varandra innan är att det är 

lätt att falla in i de roller som medlemmarna har ”till vardags” (Wibeck, 2000).  

 

De elever som ingick i våra grupper gick i åk 6 och 7 och de valdes ut av sina mentorer 

eftersom vi inte kände dem och vi ville att de skulle våga stå för sina åsikter. Vi bad om att få 

elever som vågade säga vad de tycker och tänker, alltså elever med stark personlighet, så att 

de intrapersonella faktorerna fungerar. Grupperna skulle bestå av 5-6 elever, eftersom det är 

då alla har möjlighet att komma till tals. 

 

 Vi valde även att ha tjej- och killgrupper för sig för att vi anser att det då är lättare att utläsa 

om det är några skillnader i hur personal reagerar vid konflikter. Vi ansåg även att kill- och 

tjejgrupper var bra för de interpersonella faktorerna eftersom intervjun handlade om de 

upplevde att det var någon skillnad på hur tjejer och killar bråkar. Vi ansåg att det är lättare att 

diskutera dessa skillnader i rena kill- och tjejgrupper. 

 

Utifrån miljöfaktorerna hade vi inga krav, vi gjorde det bästa av de rum vi blev tilldelade. De 

gånger vi genomförde intervjuerna i ett klassrum så möblerade vi om så att alla satt runt ett 

bord. En gång fick vi sitta i ett konferensrum och då fanns där redan ett stort bord som vi alla 

fick plats runt. 

 

3.5 Forskningsetik 

Denscombe (2002) tar upp att det finns vissa etiska koder som man bör tänka på när man 

genomför en forskningsstudie. Dessa koder är i princip samma som de fyra etiska principer 

som Bryman (2002) som gäller för svensk forskning, dessa principer är: 

 Informationskravet. Forskaren måste informera de som ska vara med i undersökningen 

om syftet med den. Deltagarna måste också veta att deras deltagande är frivilligt och 

att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Man måste också informera om vilka 
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moment som ingår i undersökningen. 

 Samtyckeskravet. Detta innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill medverka 

eller inte. Är deltagarna minderåriga, krävs vårdnadshavares godkännande. 

 Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter ska behandlas så att det inte går att spåra vem 

som är vem eller sagt vad, alltså med allra största möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter måste förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. 

 Nyttjandekravet. De uppgifter som har samlats in får bara användas i 

forskningsändamålet, man får alltså inte använda uppgifterna i någon annan 

undersökning utan att deltagarna vet om det.   

 

Skillanden mellan Bryman och Denscombe är att Bryman skriver om krav som man ska följa, 

medan Denscomde säger att det är etiska koder. Man behöver inte följa varje kod, men de ska 

övervägas och ska man inte följa den ska det vara motiverat. 

 

Innan grupperna togs ut, skickade elevernas mentor med eleverna information hem, där det 

framgick att deltagandet är helt frivilligt, att eleverna kommer att vara anonyma och att de kan 

hoppa av intervjun när som helst (bilaga 1). Eftersom våra elever var minderåriga bad vi även 

att vårdnadshavare skulle meddela om de inte ville att deras barn skulle vara med. Under 

själva intervjutillfället påminde vi eleverna om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan och vi förklarade hur intervjun skulle gå till. Innan vi började med intervjun fick 

alla deltagare hitta på sitt eget alias som vi använde intervjun igenom, vi vet själva alltså inte 

vad eleverna heter på riktigt. Vi har också bara använt informationen för denna undersökning, 

som deltagarna blev informerade om. 

 

3.6 Databearbetning 

Den undersökning som vi har genomfört med hjälp av fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ 

intervju. Detta gör att det är viktigt att man får med både vad personerna säger och hur de 

säger det, ska man få med detta är bra att spela in intervjuerna (Bryman, 2002). Efter att vi 

gjort våra intervjuer, transkriberade vi det inspelade materialet med hjälp av dator. Efter 

transkriberingen bearbetade vi materialet utifrån våra frågeställningar med hjälp av kodning. 

Kodning är när man går igenom materialet systematiskt utifrån sina frågeställningar och gör 

markeringar i marginalen med ett eller flera kodord som anger vilken information 

textavsnittet ger (Johannessen, Tufte, 2003).  Därefter började vi skriva resultatet och 

analysen.  
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4. Resultat  

Under denna del kommer vi att redovisa det som vi har kommit fram till när vi läst våra 

transkriberade intervjuer. Resultaten visar hur eleverna pratar om konflikter, hur de upplever 

att de uppstår och löses. Vi kan alltså inte säga att det verkligen är så här, utan det är just 

dessa elevers uppfattning. 

 

Eftersom vi valde att intervjua tjejer och killar för sig, kommer vi också att redovisa resultaten 

var för sig. Med utgångspunkt från våra vinjetter frågade vi om det är någon skillnad på tjej- 

och killbråk. Svaren vi fick varierade. Vi börjar med att redovisa hur tjejgrupperna uppfattade 

det. 

 

4.1 Hur tjejer beskriver tjejers respektive killars konflikter. 

Vi har genomfört intervjuerna med olika vinjetter, vill vi tala om att intervju 1 fick höra 

vinjett 1a och 1b (könsstereotyp, bilaga 2) och intervju 2 fick höra vinjett 2a och 2b (bilaga 4). 

 

Så här beskriver en grupp tjejer hur de upplever skillnaden mellan hur tjejer och killar bråkar.  

 

R    Tjejer brukar väl inte bråka direkt, de tjafsar mest. 

J Ja, man tjafsar med ord och sedan om någon blir arg får man höra att det är skitsnack. Så 

har det hänt mig många gånger när man bråkar, så har den ene gått och snackat en massa 

skit om en. (Intervju 1, tjejer.) 

 

Den här gruppen menar att tjejer inte brukar bråka, de kallar inte tjejernas tjafs för bråk. Deras 

uppfattning om bråk är att man slåss när man bråkar, att man pratar illa om varandra är tjafs 

och det uppfattar de inte som lika allvarligt. Normen för bråk är det sätt som killar bråkar på, 

tjejernas tjafs tar de inte lika allvarligt. 

 

A Men på något sätt känns det som om alla får bilden att killar slåss när de bråkar och tjejer 

säger elaka saker. På något sätt känns det inte som att det är så, för om en kille är arg på 

en annan kille går den runt och säger elaka saker till den, inte om den, om det blir riktigt 

allvarligt så kanske den här personen slår till den andra. Men det händer oftare att en tjej 

går in på den här personens ask att den ska ta livet av sig och typ går runt och bitch-

blickar personen och så. Det känns mer som att tjejer använder våld än vad killar gör. 

Mod Ja, håller ni med? 

C Vi håller nog i längre också, killar släpper det nog lättare. (Intervju 2, tjejer.) 
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En av tjejerna ger uttryck för att tjejerna använder mer våld än vad killarna gör, men det 

exempel som de ger på våld är att tjejerna säger till varandra via sociala medier att de ska ta 

livet av sig. Det som egentligen händer mellan dessa tjejer är att tjejerna pratar illa om 

varandra bakom ryggen, drar in sociala medier och blänger på varandra. Till slut går det så 

långt att de säger till den ena att hon ska livet av sig. Killarna däremot pratar direkt med den 

som han är osams med och kan de inte reda ut det då kan de börja slåss. Killarna brukar inte 

dra in andra i bråket, inte heller brukar de använda sociala medier så som tjejerna gör. 

 

 Men när tjejerna beskriver konkreta situationer verkar det inte bara vara killarna som slåss. 

 

J Jag har också slagits. 

K Nähä, det var faktiskt du som slog till Cecilia, säger vi. 

J Ja det var fan hon som började, slog till mig på käften, vad skulle jag ha gjort? Skulle jag 

bara stått där och glott, eller? 

Mod Du har varit inblandad i ett bråk, alltså? 

J  Ja det kom en bara och slog till mig över käften utan anledning, hon och jag har bråkat 

väldigt mycket. (Intervju 1, tjejer.) 

 

Enligt de här tjejerna börjar ofta bråket med att de tjafs, tjafset kan hålla på mycket länge. 

Tjafset kan handla om hur tjejerna är mot varandra, relationskonflikt. Det är vanligt att 

tjejerna går och retar sig på varandra under en längre tid efter det att de har tjafsat och till slut 

kan det sluta med att de slåss. Någon av de inblandade tappar helt enkelt tålamodet och tycker 

att nu får det räcka. Eftersom det var länge sedan tjafset började har omgivningen kanske 

glömt bort och tror att det är utagerat. Detta gör att man inte sätter slagsmålet i samband med 

tjafset utan tror att tjejen bara går fram och slår till den andra. 

 

 A Det kan också vara så här att ena dagen är de bästisar och andra dagen är de osams och 

nästa dag är de bästa kompisar igen. Tjejer är nog mera så att de går runt och låtsas att de är 

kompisar och sedan typ i hemlighet säger de elaka saker om varandra och sprider rykten 

och sådant. (Intervju 2, tjejer.) 

 

Tjejerna kan också gå omkring och låtsas att de är kompisar, men ändå prata illa om och 

sprida rykten om varandra. Omgivningen tror att bråket är över, men egentligen så blir det 

bara större. Detta kan vara en av anledningarna till att tjejernas bråk håller i sig länge. Det 

verkar som om att bråket är över, men egentligen går de runt och pratar illa om varandra och 

underhåller bråket och drar in fler vilket kan göra att det blir större. 
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Det verkar som om killar och tjejer bråkar mer lika än gängse föreställning, även om bilden är 

att killar slåss och att tjejer tjafsar. Det är vanligt att killar tjafsar, deras bråk börjar ofta med 

tjafs, sedan kan det gå över till att de slåss. Tjejers bråk börjar också ofta med tjafs och de kan 

också övergå till att de slåss.  

 

 

A Jo, men det var det när jag typ blev puttad i en lerpöl. Det var på lågstadiet eller 

mellanstadiet. Jag blev puttad i en lerpöl och min bästa kompis blev sparkad i huvudet av 

en och samma person så då fick den här personens föräldrar komma, den här personens 

mamma kom och hon blev ju inte arg på den här personen utan hon blev arg på oss för 

hon var ju säker på att någon av oss hade gjort något för att förtjäna att bli sparkad i 

huvudet och bli puttad i en vattenpöl. Så när hon gick därifrån, hon var inte arg på… 

Mod Sin dotter? 

A Nä, det var en kille. (Intervju 2, tjejer.) 

 

Det verkar som om att det är vi vuxna som bryr oss vilket kön de som bråkar har, i det 

här fallet när som informanten berättar om talar de inte ens om vilket kön den de bråkat 

med har utan det är moderatorn som frågar. 

 

Mod Hur bråkar tjejer? 

B Vi tjafsar oftast. 

J Tjejer kläcker ur sig elaka saker. Ibland bara, kan du inte hålla käften, jag orkar fan inte 

med dig eller något sådant kan man säga. 

B Man kan kläcka ur sig saker. Vi tjejer kan ju svära och typ. 

R Vi skriker mer åt varandra. 

B Killarna mer slår varandra. 

J Killarna tar i hårdhandskarna. 

B Medans vi tar i hårdhandskarna med munnen. (Intervju 1, tjejer.) 

 

A Nej, men på något sätt, om man säger så här låt säga att man spelar, typ dator och så säger 

man åt den andre att gå och dö på skämt för den typ dödade dig på spelet. Det är klart att 

det andra förstår att man inte menade det. Om man skulle säga det till en tjej så skulle hon 

ta det jätteallvarligt och verkligen gå runt och tänka på att ta livet av sig för att man har sagt 

det. Och på något sätt känns det så överdrivet med tjejer, dels väldigt många… eller det 

finns folk som skulle kunna ta livet av sig för att de har det jobbigt, men så finns det folk 

som aldrig skulle kunna ta livet av sig för de har det inte så jobbigt, att ta livet av sig är inte 

något man gör för att någon har sagt åt dig att dö. (Intervju 2, tjejer.) 
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Både tjejer och killar säger ofta elaka saker till varandra, men tjejerna tar allvarligare på det 

som en tjej säger än om en kille skulle säga samma sak. Killarna anses kunna ta lättare på 

saker och ting, tjejerna är allvarligare och skojar inte lika ofta, därför väger tjejernas ord 

tyngre. 

 

 Mod Kan killar tjafsas också? 

B Ja de kan tjafsas, men de slåss ofta. 

J De brukar tjafsa till att börja med men sen… blir det bråk. 

B Vilket lag de hejar på, typ. 

J Om man kör fotboll med killarna då kan de tjafsa väldigt mycket om man inte gör mål eller 

något, va fan va sopig du är och så där. (Intervju 1, tjejer.) 

 

Generellt sägs det att det är tjejerna som tjafsar, men killar gör det också. Killarnas tjafs 

handlar oftast om vilket lag man ska heja på, det är ett exempel på en värderingskonflikt.  

 

4.2 Hur killar beskriver tjejers respektive killars konflikter. 

Då vi genomfört intervjuer vid två tillfällen på två olika skolor kallar vi den första som fick 

läsa/höra vinjett 1a och 1b för grupp 3. Killarna som fick läsa/höra vinjett 2a och 2b kallar vi 

grupp 4. 

Då det blir konflikter mellan killar så säger killarna i båda grupperna att det förloppet brukar 

gå ganska snabbt. Hastigt brusar man upp och eventuellt går till attack men det går snabbt 

över. Efter en dag eller en rast senare är det hela glömt. Killar är inte långsinta utan släpper 

konflikterna och går vidare till skillnad från tjejer som har konflikter över tid. 

 

J …De är sura… 

Kr Fast de kan inte förlåta varandra.. 

Mod  Går det över då? 

S Fast än, ja…fast ibland så går de typ, efter när de är på väg hem… och så liksom…de tar 

med sig det hem…till nästa dag… 

J Medans en kille, då släpper man det…. 

S Släpper det direkt liksom… 

J Ja. I morgon är en ny dag… 

Kr Killar är arga för stunden… 

J Ja. 

Kr Man kan vara arg en hel rast och när den är över…. (Intervju 4, killar.) 
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Enligt killarna så är tjejer mer benägna att gå och tänka på konflikter och till skillnad 

från killarna mer långsinta. En tjejkonflikt som killarna tar som exempel har pågått i 

månader.  

 

S Om vi säger att Oskar och jag slåss. Då håller det i sig en dag. Fast tjejer det kanske 

håller i sig en månad. 

C Ja. Det tar alltid väldigt lång tid innan de blir sams igen. Killar om de bråkar, de säger 

förlåt efter en dag sen… 

Mod Så är det glömt sen… 

S När man slåss då kan man inte hitta på någonting. Grälar man då, då kan man komma på 

lögner. Slåss man, då kan man inte gå och ljuga om någon…(Intervju 3, killar.) 

 

S Fast när vi bråkade då var det inte om så allvarliga saker…det var om småsaker…till 

exempel, det kanske låter fjantigt nu …men om… 

J Om det ska vara hörna eller inte… 

S Eller inkast eller inte. Så börjar man bråka och tjafsa om det…(Intervju 4, killar.) 

 

Det är inte så vanligt att det bara är två motparter i en konflikt enligt killarna i intervju 

4, utan det är medlare som vill hjälpa till att lösa konflikten. Detta kan bero på att 

eleverna varit i samma elevgrupp och känt varandra i sju år (förskoleklass till sexan) en 

del av dem ännu mer när man räknar in dagistiden.  

 

Ku Ofta när det är bråk blir det några i mitten, det är inte bara två grupper utan några som 

försöker utreda det… 

Mod Okej. 

Ku Så det är aldrig liksom två som tycker olika mot varandra. Det är mest folk som försöker 

utreda det också… 

J Några som bara försöker hjälpa varandra… 

Ku Jaa. 

Kr Mmmm… 

J Några som försöker få dem att tjafsa mindre… (Intervju 4, killar.) 

 

Killarna uttrycker att tjejer brukar gå i grupper och snacka skit om varandra. Grupperna 

kan även variera då någon tjej byter sida under den pågående konflikten och det blir 

”insider” som en kille uttryckte det. Då berättar den tjejen hemligheter i nya gruppen 

om den förra.  
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D Tjejer, tjejer drar ju in sina kompisar i det…Nu är det så att det är två grupper av tjejer i 

våran klass liksom… 

L Fast det är olika… 

A Tre. ”Stina” går ju för sig själv… 

L Ibland är det en grupp, sen en vecka efter är det en eller typ två från det gänget med dem, 

så det byts lite…hela tiden…typ….(Intervju 3, killar.) 

 

S …så berättar de bara mer och mer och så blir det ”insider”….(Intervju 3, killar.) 

 

Enligt killarna som vi pratat med så är det inte speciellt vanligt att tjejer slåss med nävarna vid 

konflikter . Det är vanligare att tjejer slåss mer verbalt, skriker åt varandra och snackar skit 

om varandra. Även tidsaspekten tar killarna upp som en faktor som skiljer dem från killarna. 

Tjejer har konflikter som håller i sig över en längre tid, enligt killarna kan en konflikt hålla i 

sig i månader. Även när tjejer har fått hjälp att reda ut/lösa konflikter så säger killarna att de 

brukar fortsätta att tjafsa ändå. Tjejkonflikter är något som pågår i stort sett hela tiden, i olika 

grad och med olika individer, enligt killarna i intervju 3. Killarna i intervju 4 däremot säger 

att det inte är speciellt vanligt med konflikter på deras skola överhuvudtaget nu för tiden. 

 

S De grälar alltid, de tar inte till nävarna. De kastar skit på varandra istället. 

A Tjejer de bråkar inte så mycket…dom…går istället och snackar skit. 

D Skriker åt varandra. 

C Jaa. Och kollar bort och räcker ut tungor brukar de göra… 

A Och kallar varandra namn och går och sprider rykten och så… 

D Om det är några som typ har varit bästisar och så…och sen så är det ju med tjejer , vissa 

är ju så att de bara kan vara två stycken. Och har man sagt att vi är bästisar då får man 

nästan inte vá med någon annan. 

Mod Vad händer om man är med någon annan då? 

D Då blir det ju…en konflikt och så…   …då när man varit bästa-vänner så har man ju 

berättat hemligheter för varandra och då kan man sprida runt dem… då blir de osams och 

vill ge igen… (Intervju 3, killar.) 

 

S Det händer rätt ofta… 

A Typ hela tiden… (Intervju 3, killar.) 

 

C För tjejer slåss typ aldrig. (Intervju 3, killar.) 

 

Mod  Om du säger att det är sällan, är det någon gång om året eller…? 

C Inte ens det knappt… 
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S Inte ens det… 

D Jo, någon gång om året kan det vara. 

C Som jag vet har det bara hänt att en tjej slagit en annan tjej en gång. Från sexårs till 

femman… (Intervju 3, killar.) 

 

S Tjejer går mer och tänker på det… 

J Medan en tjej kan gå och sura hela dagen… (Intervju 4, killar.) 

 

Enligt killarna i grupp 4 så bråkar tjejer om allvarligare saker, saker man tar med sig hem 

efter skolan. Som exempel ger de saker någon kan ha sagt om en, personliga saker. Saker man 

tar åt sig av och blir illa berörd utav.  

 

S Tjejerna kanske bråkar om att någon sagt något eller inte… (Intervju 4, killar.) 

 

D Men med tjejer så är det få gånger fast det … 

S …håller i sig längre. 

D Ja, när det väl är. 

S Om vi säger att Oskar och jag slåss. Då håller det i sig en dag. Fast tjejer det kanske 

håller i sig en månad. 

D Så har det varit hos oss, några som varit osams rätt länge… (Intervju 3, killar.) 

 

S  De går i grupper och snackar skit om varandra…sen senare kan de säga förlåt … men det 

brukar ta ett tag…  

Ku Ja. (Intervju 4,killar.) 

 

Skitsnack är inte bara något tjejer sysslar med. Även killar pratar skit om den de har en 

konflikt med.  När detta kommer upp är en kille snabb med att kommentera att detta är 

något tjejer gör. Men helt klart så förekommer även skitprat bland killar för att 

underhålla konflikten. 

 

C Det brukar bli så att om jag och Morgan är osams. Då kan jag typ gå till Andreas och 

säga att Mogge har sagt en massa saker om dig. För att ha något att skylla på så att också 

han ska va på min sida 

L Det är ju mest tjejer som gör så… 

C Näe. 

Mod Så man vill gärna ha lite medhåll liksom…så man inte känner sig ensam. (Intervju 3, 

killar.) 
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Den allmänna synen verkar vara att killar blir arga, bråkar, säger förlåt och sedan är det 

ett passerat kapitel medan en kille säger att han ”avviker” (tolkas som undviker) killen 

efter en konflikt (troligtvis olöst konflikt). En annan säger att man fortsätter att retas så 

fort man får chansen.  

 

C Man märker det på att man liksom avviker den personen.  (Intervju 3, killar.) 

 

En annan kille säger senare i samma intervju att killar inte undviker varandra då de har 

en konflikt utan att man passar på att retas så fort man får chansen. 

 

S Nä. Men så brukar det ju ofta vara med killar…dom undviker ju inte om man blir osams, 

då…då fortsätter man att småretas lite så fort man möter dem…man kan typ viska något 

när de går förbi eller nåt… (Intervju 3, killar.) 

 

Då vi genomför intervjun med grupp 4 börjar de att prata rent allmänt om hur det är när 

det är konflikter och eleverna börjar använda sig att ordet ”hen”. Det accepteras utan 

omsvep och diskussionen flyter på.  

 

Kr Fast inte hela tiden, om två tjafsar, typ och så kommer fyra andra tjejer och är på den enas sida 

då….alla mot en… 

S …slach killar……Hennar… 

J Fyra hennar.(Intervju 4, killar.) 

 

4.3 Tjejernas åsikter om vuxnas agerande vid konflikter. 

Både tjejer och killar förväntar sig att de vuxna i skolan ska agera när det uppstår konflikter 

 

A Man brukar få sitta i ett rum och prata, är det är väldigt allvarligt kan det få komma någon 

förälder och så. Och så pratar man om vad man har gjort och man typ haft sönder någonting 

eller om man typ säger att jag kastade sand på någon och dens tröja, som var vit, blir brun 

kanske jag får ersätta den på något sätt. (Intervju 2, tjejer.) 

 

J Jag tycker att de är bättre här, för här säger de till. 

B De på den där skolan gjorde ju nästan ingenting. De pratade bara och trodde att det skulle 

bli bättre. Här tar de tag i det ordentligt. 

K Här kan man prata väldigt länge. (Intervju 1, tjejer.) 
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B Jag tycker att det är lite, lite skillnad. De skyndar sig mer om det är killar som slåss med 

knytnävar eller om det är tjafs. 

Mod Fast de är ändå rätt bra på att ta upp tjafs, tycker ni? De känner av om det är någon som är 

ledsen eller orolig eller…? Det ser de på er, tycker ni? 

R Ibland inte. (Intervju 1, tjejer.) 

 

Mod Finns det några bråk man kan reda ut själva, utan att hämta vuxna? 

B Tjafsbråk brukar man kunna lösa. Intervju 1, tjejer.) 

 

Mod  Om vuxna agerar, då? Om vuxna ska hjälpa till vid bråk? Är det någon skillnad då? 

A  Det var bråk nere i cafeterian här, jag tror att det var förra terminen. Det var två killar i 

våran klass som började slåss, då var det en annan person som särade på dem sedan kom det 

en lärare, så fick de gå till rektorn och prata och så. Oftast så hjälper det, men det finns 

vissa grejer som lärarna helst inte ska lägga sig i, sådana typiska tonårsproblem som man 

inte riktigt kan förklara för lärare. (Intervju 2, tjejer.) 

 

Eleverna förväntar sig att de vuxna ska ta tag i de bråk som de tycker är allvarliga t ex när 

killarna slåss och någon kan bli skadad. Men de vill även att de vuxna ska se när någon är 

ledsen för att de har tjafsat. Samtidigt tycker de att tjafsbråk kan de reda ut själva och 

tonårsproblem ska de vuxna låta vara. Det är inte alltid lätt att se skillnad på dessa bråk och 

det är ju alltid bättre att gripa in en gång för mycket än en gång för lite. Och har tjafset pågått 

en längre tid vill eleverna ha hjälp att lösa det. 

 

Även i denna fråga skiljer sig gruppernas uppfattningar från varandra. Grupp 1 anser att 

lärarna tar tag i killarnas konflikter snabbare. 

 

R Jag tror att de tar tag i det fortare när killarna bråkar, för de tar till nävarna och inte orden. 

R Tjejer bara tjafsar och skriker, killarna bråkar. 

Mod Är det inte lika bråttom att reda ut det, eller? 

J Jag tycker inte det, det är ju värre om man slåss. Då kan man göra illa varandra, få 

näsblod. (Intervju 1, tjejer.) 

 

Anledningen till att de vuxna tar tag i killarnas konflikter snabbare anser informanterna vara 

att killarnas konflikter oftast innebär att de slåss och att de då kan skada varandra. 
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Ur svaren från den andra gruppen kan man inte utläsa någon skillnad på hur lärarna hanterar 

konflikter, tjejerna beskriver bara hur konflikter hanteras, inte om de är mellan killar eller 

mellan tjejer. 

 

A Man brukar få sitta i ett rum och prata, är det väldigt allvarligt kan det få komma någon 

förälder och så. Och så pratar man om vad man har gjort och om man typ haft sönder 

någonting eller om man typ säger att jag kastade sand på någon och dens tröja som var 

vit, blir brun kanske jag får ersätta den på något sätt. (Intervju 2, tjejer.)  

 

Tjejerna i grupp två tog upp att det är vanligt att läraren ställer sig på någon av elevernas sida 

vid konflikter och tror mer på den elevens version av vad som har hänt, utan att lyssna på vad 

andra säger. Det är oftast den eleven som går till läraren och pratar först som blir mest trodd 

på. 

 

Eleverna hade olika uppfattningar om hur tjejer och killar bråkar, men inom de grupper som 

vi intervjuade stämde uppfattningarna överens. Så hur de ser på hur tjejer och killar bråkar ser 

olika ut på olika skolor.  

 

Det verkar också som om lärarna är mer fokuserade på vilket kön de som bråkar har än vad 

eleverna själva är. 

 

A Jo, men det var när jag blev typ puttad i en lerpöl. Det var på lågstadiet eller  

mellanstadiet. Jag blev puttad i en lerpöl och min bästa kompis blev sparkad i huvudet av 

en och samma person så då fick den här personens föräldrar komma, den här personens 

mamma kom och hon blev ju inte arg på den här personen utan hon blev ju arg på oss för 

hon var säker på att någon av oss hade gjort något för att förtjäna att bli sparkad i huvudet 

och bli puttad i en vattenpöl. Så när hon gick därifrån, hon var inte arg på… 

Mod Sin dotter? 

A Nä, det var en kille. (Intervju 2, tjejer.) 

 

Det viktiga för dessa tjejer var att det varit en konflikt och att de inte blivit trodda av 

mamman, inte vilket kön den hade som de hade varit i konflikt med. 

 

4.4 Killarnas åsikter om vuxnas agerande vid konflikter. 

Enligt båda grupperna med killar som vi intervjuat så när vuxna ingriper och ska hjälpa till att 

lösa konflikter så tar de i mer och hårdare då det är killar som är inblandade.  
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Ku Jag tror lärarna går lite hårdare på killarna för de ska lära sig liksom… 

J För killar slåss…tjejer liksom tjurar lite över varandra… 

S Aaa… 

J Fast längre då… 

Kr Jaa… 

Ku Och läraren försöker mer prata ut med tjejerna och så…medans lärarna mer bara säger 

till, till killarna. (Intervju 4, killar.) 

 

I grupp 4 säger en kille att de vuxna måste agera olika beroende på att det är olika 

sorters bråk. 

 

S Men det är ju olika sorts bråk så, då måste man ju ta det olika… på något sätt… 

(Intervju 4, killar.) 

 

De vuxna är mer benägna att prata ut och försöka lösa konflikter med tjejer medan man mer 

säger till på skarpen att killarna ska sluta med det de håller på med. Det är mer likt ett 

kommando/order till killar och mer diskussion och förslag på lösningar vid konflikter med 

tjejer.  

 

S Det är dåligt… 

Mod Du tycker de är dåliga på det. 

S Jaaa. 

L Och de blir argare på killarna. 

D När det är killar, då liksom är det större, då är det en större grej. Då får man gå och prata. 

Och då pratar man en och en och man får berätta sin historia, så säger den andra sin 

historia. Då är det oftast att en ljuger i sin historia och lärarna inte kan reda utan då får 

man ringa hem… Och med tjejer så är det mest att man frågar vad som hänt och de 

berättar vad som hänt… 

A …och det tar alltid mycket längre tid… 

S Jaa.(Intervju 3, killar.) 

 

Vidare uttrycker killarna att de vuxna ofta inte lyckas lösa tjejernas konflikter och att de tar 

killarnas konflikter allvarligare. De vuxna använder även ett hårdare tonfall till killarna och är 

mjukare mot tjejerna. 
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D Ja. Det var jag inne på…lärarna de försöker att prata ut, och lösa konflikter mellan tjejer 

och tror att det är över fast det inte är utrett och till slut ger de upp, men med killar är det 

mer att de säger att… 

A …man ska säga till om det händer någon mer gång, 

D Fast det gör man aldrig…sen om man, det är något riktigt allvarligt så säger man ju det 

och då om man…ja, säger det då blir lärarna arga och säger ”Men jag trodde att vi hade 

rett ut det här. Ni skulle ju inte…” och ibland så säger dom ”Jaha, nu tror jag det är dags 

att vi får ringa hem.”Då tar de det allvarligare än det är… 

Mod Okej, men gör de på samma sätt om det är tjejer eller killar? Ni har pratat lite om att man 

går in och pratar ut och så där… 

S Näe. 

D Jo 

Mod Nähä… 

S När det är tjejer då är det lite mjuk, liksom ”Jag förväntar mig att ni inte…” medans med 

killarna då är det ”Ni får inte!”(höjer rösten och låter arg i sitt tonfall…) Det är sån 

skillnad… 

C Och så hotar de med att ta in läraren… 

S Rektorn. 

C Ja, rektorn, läraren och sina föräldrar… 

S Tjejerna…då bara ”Näe, jag tror inte de kommer göra det igen…” 

C Ja. 

Mod Mmm hmmm. De är lite larvigare vid tjejerna alltså? 

S Jaa.(Iintervju 3, killar.) 

 

Även när tjejer säger ”Du ska dö!” till varandra så tar lärarna inte i så hårt som de borde enligt 

killarna. Killarna uttrycker en önskan att bli tagna på större allvar än vad de blir i dagsläget. 

Grupp 3 kommer in på om det är konflikter mellan tjejer och killar och blir riktigt upprörda 

över det faktum att vuxna alltid ser tjejen som ett offer och killen som den skyldiga. Killar blir 

inte trodda när de berättar sin version.  

 

D Men alltså skolan, när tjejer är osams på riktigt. Att de säger som att ”du ska dö!” och 

sådant. Så när de berättar det för lärarna så tar de det ändå inte så allvarligt. 

C Men om det är så att det är en kille och en tjej som bråkar då är det alltid killen som får 

skulden i det hela… 

S Ja! 

Mod Känns det så? 

S Det är så! 

C Det känns inte, det är så. 

D Vi kan inte säga alltid men ofta…men oftast…” 
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C 80%. 

S Så beror det på vilka det handlar om… (Intervju 3, killar.) 

 

Eleverna vill att man ska agera rättvist och inte ta någons parti i en konflikt. 

 

Mod Om det här hade varit på er skola, barn som hade börjat bråka, och några lärare hade kommit och 

sett  det. Vad tror ni hade hänt då?....vad gör lärarna? 

L Ringer hem. 

S Det beror på…vem det är… 

C Det beror på om det är minderåriga eller äldre… 

S Som Sol-britt, hon skulle nog inte bli så förbannad men Therese, hon skulle nog få spel! 

D Alltså…skolan tar det… …Det beror på om läraren ser vad som hände eller så…men om läraren 

inte ser vad som händer, då frågar den bara båda två om vad som…som såg det 

där…liksom…sen blir det inte mycket mer där liksom. De stoppar bara bråket. De gör inte mer 

åt det… (Intervju 3, killar.) 

 

Killarna uttrycker återigen en önskan att bli tagna på mer allvar och vill ha hjälp vid 

konflikter. De vill ha hjälp att lösa konflikterna inte bara stoppa dem. 

 

Eleverna vill inte gärna säga till vuxna på grund av risken att få dåligt rykte som tjallare… 

 

 S Om man går och säger till då, då får man ju dåligt rykte för att man tjallade… 

Mod Så man kan få det?.. 

Alla Mmmm….( några nickar). 

Mod Så man säger gärna inte till vuxna i onödan, eller? 

Fler Nae.(Intervju 3, killar.) 

 

Men om det är tillräckligt allvarligt så gör man faktiskt ändå det. Det finns en gräns för vilka 

bråk man accepterar. 

 

Mod När tycker ni att man går och hämtar hjälp av vuxna när det är bråk? Finns det någon gräns? Kan 

man säga något…? 

S Ja…   …när det håller på i 10 minuter…(Flinar) 

A När det är etiskt eller vad säger man? Då…då kan man ta in någon vuxen som säger till… 

(Killen är själv mörkhyad.)(Intervju 3, killar.) 
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5. Diskussion 

 

Enligt styrdokumenten ska alla som arbetar i skolan behandla alla lika, oberoende på om de är 

tjejer eller killar men det är inte alltid elever upplever det så, särskilt inte när det uppstår 

konflikter. 

 

5.1 Diskussion konflikter 

Konflikter varierar i mängd och styrka beroende på vilken norm som råder på skolan, vilken 

elevgrupp och vilken personalgrupp det handlar om (Carter, Osler,  2000). En elevgrupp som  

vi intervjuade sa att det var stor skillnad mellan deras förra skola (en F-5 skola) och deras 

nuvarande (6-9 skola). Det kan bero på att det är olika skolor med olika normer, en annan 

elevgrupp eller för att det är en annan personalgrupp.  Vi kan inte uttyda vilken av dessa 

faktorer som spelar in. Vi vet bara att någon eller några av dessa faktorer troligtvis är 

avgörande för den upplevda skillnaden. Även ålder och mognad/mer erfarenheter av 

konflikthantering skulle kunna vara av betydelse i detta fall. 

 

Enligt konflikttrappan (Rosenberg Kimblad, Utas Carlsson, 2011) så kan man tolka det som 

att tjejernas konflikter oftast stannar på steget kallat ”fiendebilder”. Man smutskastar varandra 

och ser varandra som onda och att man själv är god. Konflikter som kommit så pass långt 

behöver man enligt författarna hjälp med medling för att lyckas lösa dem. 

Killarnas konflikter når oftast ett steg till på trappan. ”Öppen fientlighet” kallas detta steg och 

här är man öppet aggressiv och våldsam. Även dessa konflikter behöver man hjälp med att 

lösa av en tredje part. Trots att båda grupperna behöver hjälp i sina konflikter ligger störst 

fokus på killarna och de får en snabbare och/eller kraftfullare insats från de vuxna. 

 

Vissa konflikter kan man låta passera, ”skita i” som eleverna uttryckte det. När det inte gäller 

något viktigt. Det skulle kunna handla om de inbillade konflikterna (Stensmo, 2008) de kan 

man låta passera medan man däremot tar allvarligare på andra konflikter. Det tolkar vi som att 

de pratar om de faktiska konflikterna och de handlar om intressen och åtaganden. Det är inte 

ens säkert att dessa konflikter uppfattas som konflikter av eleverna, utan de tar avstånd från 

varandra. Konflikten har bara nått till störningsfasen (Ekstam, 2000). Som lärare kan det vara 

svårt att avgöra hur allvarlig konflikten är och om man ska agera eller inte. 
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Stensmo (2008) tar upp två varianter på konflikter: värderingskonflikter och 

relationskonflikter. Då tjejerna i sina konflikter pratar om kompisar som sviker en och berättar 

saker man sagt i förtroende som anledningar till konflikter så kopplar vi detta med just 

relationer. Killarna däremot säger att det kan röra sig om vilket lag man håller på, alltså vilka 

värderingar man har. Så generellt kan vi se att det är ett mönster hos våra informanter att 

killarna har värderingskonflikter och tjejerna har relationskonflikter. 

 

5.2 Diskussion genus 

Att killarna får mer uppmärksamhet och snabbare respons från vuxna är både killar och tjejer 

överens om. Kan orsaken vara att de vuxna på skolan tar pojkarnas bråk på mer allvar, de 

bråkar på ”rätt” sätt? Tjejerna bråkar på ”fel” sätt, då tas de heller inte på lika stort allvar. Det 

kan också bero på att Killarna bråkar ”hårdare”, det är större risk för att de ska skada varandra 

fysiskt? Då mannen utgör normen, så faller tjejernas konflikter utanför normen och får därför 

mindre/ingen uppmärksamhet. Om tjejernas bråk får mindre fokus då de ligger lägre på 

konflikttrappan, eller om det är för att de är just flickor? Jämfört med killarna som får mer 

uppmärksamhet då de bråkar får de det för att deras bråk är fysiskt våld som är högre upp på 

konflikttrappan eller för att de är killar som värderas högre och får mer uppmärksamhet i 

allmänhet? Svaret tror vi ligger i att alla dessa delar: mannen är normsättare, männens 

konflikter anses vara allvarligare då de kan skada varandra och mer uppmärksamhet i 

allmänhet på killar i skolan, spelar alla in till viss del.  Och att alla delar tillsammans gör att 

det blir mycket fokus på killar och deras konflikter. 

 

Att killar och tjejer bråkar på olika sätt speglar de fack som Raewyn Connell tar upp i sin bok 

”Om genus” (2009), hon tillskriver männen egenskaper som aggressiva, rationella, analytiska 

och tystlåtna. Kvinnorna däremot är omvårdande, lättpåverkade, pratsamma och intuitiva. 

Enligt våra intervjuer så bråkar killar oftast genom att de slåss och tjejer bråkar genom att de 

gaddar ihop sig och pratar illa om varandra. Detta kan bero på att killarna uppfostras till att 

klara sig själva och stå på egna ben, därför bråkar de utan att dra in andra, de vill klara upp det 

hela själva. Killarna vågar också konfrontera varandra och säga vad de tycker och tänker. För 

att en kille ska känna sig manlig måste han skilja sig från andra i en utsträckning som inte en 

tjej behöver, killen måste visa andra vem just han är. Killarna söker en identitet som skiljer 

sig från det som hans mamma och andra kvinnor i hans närhet står för (Svaleryd, 2002). 

Tjejer däremot ska bland annat vara omvårdande och lättpåverkade har kanske inte lika stort 

självförtroende, de drar in andra i bråket för att få stöd, de vill få medhåll. Tjejerna behöver 
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inte lika starkt skapa sig en egen identitet, de ska ju vara som sin mamma och andra kvinnor, 

de behöver inte ta avstånd från dem (Svaleryd, 2002).  

 

Tjejer slåss inte så ofta utan börjar med att prata illa om varandra. Men om bråket pågår länge 

kan även tjejerna övergå till handgripligheter. Tjejerna upplever inte alltid att deras tjafs tas på 

allvar och att de då inte får hjälp att reda ut det. När deras tjafs inte blir utredda kan de hålla 

på mycket länge och många runt omkring dras med, det är även vanligt att tjafset fortsätter på 

sociala medier och då kan tjafset sprida sig till ännu fler. Det är när dessa tjafs inte blir 

utredda och tjejerna går och retar sig på varandra under en längre tid som det till slut kan 

övergå till att även tjejerna slåss. Då kan det verka som om någon av tjejerna bara slår till den 

andra utan anledning, men oftast så ligger det gammalt outrett tjafs bakom och att tjejen som 

slår till har fått nog. På ytan verkar det som om tjejer och killar bråkar på olika sätt, men i 

praktiken är bråken mer lika än vad vi tror. Båda börjar ofta med tjafs, men eftersom killarna 

verkar ha sämre tålamod och är mer självsäkra tar de tar i osämjan direkt och konfronterar 

varandra. Tjejerna däremot, som ska vara tålmodigare och inte lika självständiga, fortsätter 

tjafset och drar in andra för att få stöd. Tillslut tar även tjejernas tålamod slut och då kan det 

övergå till att de slåss. 

 

Killar anses vara otåliga, man vet inte vad de kan ställa till med om de får vänta medan det till 

tjejerna signaleras att de kommer i andra hand och inte är lika viktiga (Svaleryd, 2002). Detta 

kan vara en av anledningarna till att de vuxna på skolan tar snabbare tag i bråket när det är 

killar som bråkar.  

 

Killar/män ses som normsättare (Karlsson, 2003) och det är mannen som man utgår från i 

mångt och mycket, så även när det gäller att lösa konflikter, det är killarna man lägger störst 

fokus på. Det kan finnas två anledningar till att det är så här, antingen att man signalerar att 

killarna är viktigast och därför ingriper man snabbt eller att man har föreställningen att 

killarna slåss, man vill inte att någon ska komma till skada. Eftersom killarna bråkar på rätt 

sätt, de utgör normen för hur ett bråk ska vara så tas de också på större allvar.  

 

5.3 Metodreflektion 

Då vi valt att genomföra våra intervjuer med hjälp av vinjetter som hjälp till att få igång en 

diskussion, använde vi oss av två olika vinjetter. Den första var könsstereotyp med killar som 

kastar grus och slåss och tjejer som tjafsar om platser i matsalen. Ungdomarna som vi 
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intervjuar säger att konflikterna är av den typen men det finnas lite variationer. Det ledde i sin 

tur till att vi genomförde en ny omgång med intervjuer. I de senare intervjuerna bytte vi kön 

på de som agerar i texterna. Utfallet i den följande diskussionen blev i stort sett den samma i 

båda fallen. Vi kan inte se att val av vinjetter påverkade diskussionen i den utsträckning som 

vi föreställt oss att den kunnat göra. Dock skulle detta kunna utforskas mer och analyseras 

vidare.  

 

Hur har sammansättningen av grupperna påverkat resultatet? Eleverna vi fick av klassläraren i 

den första omgången intervjuer (grupp 1 och 3) var nog inga konflikträdda elever utan 

tvärtom.  Det är tjejer som varit inblandade i stora slagsmål på skolan, vilket enlig eleverna 

inträffar väldigt sällan, ”kanske en gång på ett år” och ”tjejer slåss typ aldrig” (intervju 3, 

killar). Pojkarna hade fått gå till rektorn och ringa hem flera gånger. Vi antar att vi fick elever 

som visste lite vad det handlade om att vara inblandade i konflikter och att reda ut konflikter, 

för de hade många åsikter och exempel kring ämnet. Det skulle varit intressant att höra hur 

själva urvalet av elever gick till, hur läraren resonerade när han släppte iväg eleverna till oss.  

Vid nästa intervjutillfälle (grupp 2 och 4) genomförde vi intervjuerna vid terminens slut och 

eleverna var mitt uppe i flytt och städning och avslutande arbete inför sommarlov. De elever 

som kunde vara med vid intervjun var elever som var klara med sitt arbete och var villiga att 

deltaga. Dessa elevgrupper kändes lugnare/tystare och de delade inte med sig av egna 

upplevelser i samma utsträckning som grupperna innan. Detta skulle kunna tolkas som att 

gruppen inte ”kom igång” och ”eldade upp” varandra på samma vis då de inte fick samma 

stimulusmaterial men vi antar att det beror på hur urvalet gjorts än val av vinjetter. 

 

Då vi lyssnar igenom våra intervjuer säger moderatorn ”bra” i mellan åt, helt omedvetet då vi 

får svar från eleverna. Detta är inte menat som att värdera svaren på något sätt men kan 

kanske uppfattas så av eleverna? När vi genomför intervjuerna så är vi glada att vi får svar 

och helt omedvetet säger vi ”bra”. Om man som elev sitter och blir intervjuad av två blivande 

lärare så kanske man blir påverkad och vill vara till lags och svajar i sina tankar och åsikter 

för att man vill vara till lags och ”göra rätt”. Vi tror inte detta påverkar vårt resultat på något 

vis då diskussionerna har flutit på bra och eleverna har haft åsikter om det mesta och väntat på 

en lucka för att få uttrycka sin åsikt men det har vi inga konkreta bevis för. 

 

Vi valde att intervjua tjejer och killar för sig, detta för att de skulle våga berätta om de 

skillnader som de upplever när tjejer och killar bråkar. För att få igång diskussionerna hade vi 
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två vinjetter. Vi började intervjuerna med att läsa upp vinjett ett som handlade om en konflikt 

där några elever blir osams om vem som ska få hänga i en ”tripp-trapp-trull”-stånganordning. 

Det slutar med att eleverna kastar sand på varandra (bilaga 2). Vi hade fyra frågor till vinjett 

ett för att få igång diskussionen (bilaga 3). När vinjett ett hade diskuterats färdigt, läste vi upp 

vinjett två, som handlar om en konflikt i matsalen, det blir osämja om vem som ska sitta på en 

stol. Denna vinjett slutar med att eleverna tjafsar (bilaga 2). Även till denna vinjett hade vi 

frågor, tre stycken. Eftersom vinjetterna var könsstereotypa, tjejerna tjafsade och killarna 

slogs, så ändrade vi på det när vi gjorde de två sista intervjuerna så att killarna tjafsade och 

tjejerna slogs (bilaga 4 och 5). Detta gjorde inte att vi såg någon skillnad i elevernas svar.  

 

Under intervju 1 pratade alla fyra tjejerna och alla verkade våga säga vad de tyckte och tänkte. 

Under intervju 2, däremot, var det vara två tjejer av fyra som pratade, de andra två nickade 

och höll med, men sa nästan ingenting. 

Likaså vid killarnas intervjuer, vid intervju 3 så pratar alla fem, en lite mindre men han nickar 

och hummar och visar att han håller med emellanåt. Vid intervju 4 var en kille helt tyst under 

hela intervjun, han sa inget eller visade vad han tyckte på något sätt.  

Om man skulle gjort om intervjun igen så kan man ju jobba lite på att alla får komma till tals 

och framföra sin åsikt. Nu blev det lite så att några pratade och styrde lite mer än övriga. En 

inledning där alla skriver det första de tänker på när de hör ordet konflikt på en lapp och så 

kör man bordet runt så alla kommer igång, kanske vore en lösning för att få igång alla.  

 

5.4 Didaktisk reflektion. 

Enligt de elever som vi har intervjuat vill de att de vuxna på skolan mer aktivt ska ta tag i de 

konflikter som uppstår. I killarnas konflikter är det viktigt att orsaken till konflikten reds ut, 

inte bara att slagsmålet stoppas. De upplever att de vuxna på skolan bara stoppar bråket, utan 

att reda ut varför det uppstått. När tjejerna bråkar kan det gå väldigt lång tid innan det 

upptäcks av vuxna eftersom de inte slåss utan pratar mest illa om varandra och grupperar sig. 

Både tjejer och killar vill att de vuxna ska agera snabbare, men detta gäller inte alla bråk 

vilket kan vara en svår balansgång. Det kan också vara svårt att upptäcka tjejernas bråk tidigt i 

och med att de inte bråkar lika öppet som killarna. 

 

Vi har fått fram mycket intressant material genom denna undersökning och den har varit 

givande och lärorik att genomföra. Vi tycker oss fått svar på våra frågor som vi hade när 

arbetet startade igång. I vårt fortsatta arbete som lärare kommer vi att vara mer 
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uppmärksamma på konflikter. Det är bättre att lägga sig i och fråga en gång för mycket än att 

ignorera. Eleverna vill att vi vuxna ska hjälpa dem i större utsträckning än vad vi gör idag, det 

har vi lärt oss genom detta arbete. 
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      Bilaga 1 

 

 

                                                                                       Linköping 2010-04-28 

 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som håller på med vårt examensarbete som 

handlar om hur pojkar och flickor upplever att konflikter löses i 

skolan. Huvudfrågan är om det är någon skillnad mellan könen hur de 

upplever detta. Är det så att skolan är bättre på att lösa tjejers 

alternativt killars konflikter eller är det ingen skillnad? 

 

Vi kommer att komma till er skola den 4:e och 5:e maj 

för att intervjua några elever. Eleverna kommer att få två konflikter 

beskrivna för sig och så får de diskutera i grupp hur de tror att skolan 

skulle agera för att lösa dem. 

Ingen elev kommer att medverka med sitt riktiga namn och det är helt 

frivilligt att delta.  

 

 

Om ni som vårdnadshavare inte vill att ert barn ska medverka går det 

bra att meddela oss eller klassföreståndaren. Oss kan ni nå på telefon, 

prata gärna in ett meddelande om vi inte svarar eller skicka ett sms.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tina Fridlund     xxx-xxxxxxx 

Åsa Grandin     xxx-xxxxxxx 
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      Bilaga 2 

      

       

 

Vinjett 1a. 

En händelse på skolgården. 

Tomas hänger i knävecken i den nedersta stången på en ”tripp-trapp-trull”-stånganordning i 

den sandlåda som finns på skolgården. Han är ensam. Plötsligt kliver Pelle in i sandlådan och 

går fram till Tomas. Han böjer sig ned, gräver efter sand i sandlådan och börjar kasta på 

Tomas, som hänger upp och ned. 

”Sluta!” skriker Tomas. 

Pelle fortsätter att kasta på Tomas. Han går också fram och slår honom över armen och 

bröstet. Medan Pelle växlar mellan att kasta sand på Tomas och slå honom, protesterar Tomas 

högljutt och ilsket. Han skriker åt Pelle att sluta. Till slut hoppar Tomas av stången och börjar 

jaga Pelle och kasta sand tillbaka. Medan ett sandkrig pågår mellan Pelle och Tomas, passar 

Hampus på att ta stången. Hampus håller händerna på stången, drar upp sina ben och börjar 

hänga i en gungande rörelse. Tomas får nu syn på att Hampus använder stången. Han rusar 

snabbt fram till Hampus och säger: 

”Den hade jag!” 

(Vinjett hämtad ur Thornberg 2006, s 194.) 

 

Vinjett 1b. 

En händelse i matsalen. 

Jenny bär lunchbrickan till bordet där hon brukar sitta med sina vänner. Kristina sitter på 

hennes plats. 

”Kristina” säger Jenny, ”det där är min stol.” 

Kristina tittar upp. 

”Jag såg inte att ditt namn stod på stolen så jag sitter nog kvar.” 

Hon tar upp sin smörgås och äter en tugga.  

(Inspirerad av exempel som vi läst i den pedagogiska litteraturen och situationer vi upplevt i 

skolan.) 
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      Bilaga 3 

 

Frågor till vinjett 1a: 

Hur skulle ni ha gjort om ni sett detta hända på er skolgård? 

Hur skulle ni gjort om ni var Tomas? 

Hur skulle ni gjort om ni var Hampus? 

Om detta hade inträffat här på skolan, vad tror ni att skolan/ era lärare hade gjort då? 

 

Frågor till vinjett 1b: 

Hur skulle ni ha gjort om ni satt vid samma bord och hört vad som hänt? 

Hur skulle ni göra om ni var Jenny? 

Om detta hade inträffat i er matsal, vad tror ni att skolan/ era lärare hade gjort då? 

 

Intervjuguide: 

Är det någon skillnad på tjejbråk och killbråk? 

Hur agerar vuxna/personalen när de får reda på bråk/konflikter? 

Är det någon skillnad på hur lärarna reder ut bråken om det är tjejer eller killar som är 

inblandade? 

Är det viktigt att man reder ut bråk?  Varför? 

Är man tvungen att säga förlåt?  

Hur vanligt är det med bråk? Ge exempel. 

När hämtar eller ber man vuxna om hjälp? 

Vilka bråk reder man upp själva? 
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      Bilaga 4 

 

Vinjett 2a. 

En händelse på skolgården. 

Jenny hänger i knävecken i den nedersta stången på en ”tripp-trapp-trull”-stånganordning i 

den sandlåda som finns på skolgården. Hon är ensam. Plötsligt kliver Lisa in i sandlådan och 

går fram till Jenny. Hon böjer sig ned, gräver efter sand i sandlådan och börjar kasta på Jenny, 

som hänger upp och ned. 

”Sluta!” skriker Jenny. 

Lisa fortsätter att kasta på Jenny. Hon går också fram och slår henne över armen och bröstet. 

Medan Lisa växlar mellan att kasta sand på Jenny och slå henne, protesterar Jenny högljutt 

och ilsket. Hon skriker åt Lisa att sluta. Till slut hoppar Jenny av stången och börjar jaga Lisa 

och kasta sand tillbaka. Medan ett sandkrig pågår mellan Lisa och Jenny, passar Sara på att ta 

stången. Sara håller händerna på stången, drar upp sina ben och börjar hänga i en gungande 

rörelse. Jenny får nu syn på att Sara använder stången. Hon rusar snabbt fram till Sara och 

säger: 

”Den hade jag!” 

(Vinjett hämtad ur Thornberg 2006, s 194, men vi har bytt kön på de inblandade.) 

 

 

En händelse i matsalen 2b. 

Tomas bär lunchbrickan till bordet där han brukar sitta med sina vänner. Krister sitter på hans 

plats. 

”Krister” säger Tomas, ”det där är min stol.” 

Krister tittar upp. 

”Jag såg inte att ditt namn stod på stolen så jag sitter nog kvar.” 

Han tar upp sin smörgås och äter en tugga.  

(Inspirerad av exempel som vi läst i den pedagogiska litteraturen och situationer vi upplevt i 

skolan.) 

 

 

 

 

 



   

 42 

      Bilaga 5 

 

Frågor till vinjett 2a: 

Hur skulle ni ha gjort om ni sett detta hända på er skolgård? 

Hur skulle ni ha gjort om ni var Jenny? 

Hur skulle ni ha gjort om ni var Sara? 

Om detta hade inträffat här på skolan, vad tror ni att skolan/era lärare hade gjort? 

 

Frågor till vinjett 2b: 

Hur skulle ni ha gjort om ni satt vid samma bord och hört vad som hänt? 

Hur skulle ni göra om ni var Tomas? 

Om detta hade inträffat i er matsal, vad tror ni att skolan/era lärare hade gjort då? 

 

Intervjuguide: 

Är det någon skillnad på tjejbråk och killbråk? 

Hur agerar vuxna/personalen när de får reda på bråk/konflikter? 

Är det någon skillnad på hur lärarna reder ut bråk om det är tjejer eller killar som är 

inblandade? 

Är det viktigt att man reder ut bråk? 

Är man tvungen att säga förlåt? 

Hur vanligt är det med bråk? Ge exempel. 

När hämtar eller ber man vuxna om hjälp? 

Vilka bråk reder man upp själv? 

 

 

 

 

 


