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Sammanfattning 

 

Flickors konflikter anses vara osynliga för vuxna och det talas även om att de inte skulle 

existera. Denna studie har som syfte att synliggöra flickors konflikter. Studien har även 

avsikten att undersöka flickors beskrivning av sina konflikter mellan varandra, samt skapa en 

djupare förståelse om hur flickor upplever sina konflikter. För att uppnå detta syfte har 

intervjuer använts som metod. Informanterna är sex flickor i nio års ålder. Valet av 

informanter syftar till att belysa ett barns perspektiv. Resultatet har analyserats och diskuterats 

utifrån de valda frågeställningarna. Intervjuerna med flickorna har resulterat i ny kunskap och 

förståelse kring deras konflikter. De slutsatser som jag konstaterat är att flickor är medvetna 

om sina konflikter. Uppfattningen är att flickors konflikter är mer psykiska än fysiska. Slag 

och sparkar är däremot förekommande. Jag har även kunnat konstatera att konflikterna delvis 

är dolda för de vuxna i skolan. Flickorna väljer ofta att lösa sina egna konflikter och genom 

detta lämna de vuxna utanför. 
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1 Inledning 
 

Skolan är en plats för samvaro och lärande, men även en plats för möte av olika värderingar 

och normer. Genom detta uppstår lätt konflikter mellan de elever som vistas på skolan. I 

Hakvoort & Friberg (2011) beskrivs ordet konflikt, enligt Svenska akademins ordbok som ett 

förhållande av motsättningar mellan exempelvis; åsikter, tankar och intressen. Författaren 

väljer även att presentera Tomas Jordans definition av konflikt. En konflikt är en interaktion 

mellan minst två parter där den ene parten inte vill släppa sina önskemål eller anser att 

önskemålen blockeras av motparten. 

 

Lundström (2008) skriver om att när det ses till konflikter bland specifikt flickor finns 

uppfattningar om att flickors konflikter är dolda för de vuxna, samt uppfattningar om att de 

inte skulle existera. De konflikter som sker mellan flickor karaktäriseras heller inte som 

”riktiga” konflikter. Flickors konflikter anses enligt Lundström som mer personligt knutna 

och upplevs krångligare att samtala kring. I hennes undersökning kommer det fram i 

intervjuer med män, att de har svårare att hantera flickornas konflikter. Där de betonar 

specifikt tystanden i flickor konflikter som ett problem. Ytterligare en aspekt som omnämns i 

Lundströms text är bristen på tid för att samtala kring flickors konflikter, vilket resulterar i att 

de osynliggörs. 

 

Harkvoort (2011) väljer att dela upp ordet konflikthantering i två delar, konflikt och 

hantering. Författaren menar att det finns en skillnad mellan hantering och lösning och menar 

därpå att alla konflikter inte går att lösa. Däremot anses alla konflikter vara hanterbara. Det 

finns många modeller på hur en konflikt skall hanteras samt lösas. Frågan i denna uppsjö av 

modeller är vilken metod som fungerar och i vilket sammanhang den skall användas. Det som 

Harkvoorts studie har bevisat är att oavsett metod så ger konflikthantering en positiv effekt då 

konflikten blir synliggjord. 

2 Bakgrund 
 

Som blivande fritidspedagog anser jag mig ha uppgiften att vägleda elever i deras förståelse 

kring konflikter och hur de skall hantera dem. Jag har under min utbildning gått en kurs i 

ledarskap där vi fick tillfällen att öva på konflikthantering i grupp. Jag anser att detta bara är 

starten på ett långt lärande. Jag vill lära mig mer och tror att det är eleverna som sitter på 

många av svaren hur en konflikt bäst skall hanteras och lösas. Detta kan kopplas till Ihrskog 

(2006) som talar om ett barn som en aktiv medskapare av sin sociala värld. Hon skriver vidare 

om begreppet barnperspektiv och detta som grund för att förstå barnets egen värld. 

 

I grupper uppstår ständigt konflikter. För att dessa skall gå att lösa utan inslag av våld, 

behöver eleverna träning i hur en konlikt skall lösas. I Lärarförbundets skrift När intresse blir 

kunskap nämns vikten av detta och då specifikt inriktat mot det arbete som görs inom 

fritidshemmet (2005). Det blir en naturlig del i fritidshemmets arbete då elevgruppen deltar 

aktivt i att forma de normer och värden som skall gälla på fritidshemmet. Detta anser jag vara 

en viktig infallsvinkel då jag som blivande lärare skall arbeta inom fritidsverksamheten. I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står det skrivet 

att skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. I samma 

mening står det även att de skall lära sig att lösa problem. Dessa olika delar finner jag viktiga i 
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arbetet kring konflikter. Att eleverna kan lösa problem är en stor del av deras vardag och 

framtid. Precis som det står skrivet i Lgr 11 (2011) skall skolan främja elevers personliga 

utveckling till ansvarstagande individer. För att detta skall vara genomförbart krävs ett gott 

självförtroende samt kreativitet till att finna lösningar.  

 

Jag har under mina praktiktillfällen inom skolan stött på många konflikter bland elever och 

under min senare del av utbildningen har detta blivit tydligare. Jag har främst reflekterat över 

konflikter mellan flickor. Dessa konflikter är synliga för mig i den bemärkelsen att jag lägger 

märke till dem. Mitt intresse av flickors konflikter är att det grundar sig i egna erfarenheter, 

genom de konflikter som jag upplevde i min egen umgängeskrets som barn och tonåring. Det 

jag däremot anser vara ett problem, är att dessa konflikter blir dolda i den aspekten att de är 

svårare att ta fasta på och dra upp till ytan. Jag menar att flickors konflikter blir mer 

svårhanterliga än pojkars i den meningen att de är mer psykiska än fysiska.  

 

De erfarenheter jag tidigare nämnt har fått mig intresserad av just flickors konflikter. Varför 

dessa konflikter anses vara dolda och hur de skall bli lättare att synliggöra, är två viktiga 

aspekter som jag vill finna i denna studie. Detta både för oss pedagoger samt för flickgruppen 

i sig. 

3  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor beskriver sina konflikter mellan varandra 

och genom detta skapa en djupare förståelse kring deras upplevelse av konflikter.  

 

 Hur väljer flickor att förklara en konflikt? 

 Hur ser flickor på sina egna konflikter med andra flickor? 

 Hur anser flickor att en konflikt bör hanteras? 

3.1  Teoretisk utgångspunkt 
 

Studiens utgångspunkt grundar sig i den sociokulturella teorin som baseras på Vygotskijs 

forskning. Denna teori belyser hur individen samspelar med sin omgivning och den kultur 

som denne befinner sig i (Imsen, 2006). Det sociokulturella lärandet förespråkar den sociala 

utvecklingen i samvaro individer emellan. Språket och kommunikationen är viktiga delar 

vilket gör denna teori användbar i flickors beskrivning av deras konflikter. Ytterligare en 

utgångspunkt som kommer att speglas i studien är barnperspektiv och barns perspektiv. 

Ihrskog (2006) beskriver barns perspektiv med att barnet själv är en aktiv deltagare i den 

genomförda studien. Barnens egna tankar kommer fram och genom medverkan från eleverna, 

framställs deras egen syn och tankar kring konflikter. Begreppet barnperspektiv och barns 

perspektiv skiljer sig åt. Det sammansatta ordet menar författaren, handlar om barnet. Men i 

detta sammanhang behöver barnet inte delta personligen. Begreppet barnperspektiv ses som 

något mer generellt och är skapat av vuxna för barn. Barnet är i fokus med det är vuxnas tro 

om vad barnet tänker som står i fokus, inte barnets egna tankar (Ihrskog, 2006). 

 

Säljö (2000) menar att individens sätt att lösa, tala och definiera problem som de möter i 

vardagen, förstår de på ett visst sätt. Dessa sätt att förstå ett problem omvandlar de sedan till 

en egen förståelse som de gör till sin egen. Han skriver vidare att språket är människans 
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yttersta verktyg och att dessa används för att samspela, förstå och agera med sin omgivning. 

Dessa verktyg har i sin tur betydelse i arbetet kring konflikter. 

 

Säljö (2000) beskriver ett exempel där två vänner tillsammans skall titta på en fotbollsmatch. 

Den ene är entusiast och har kunskaper inom sporten medan den andre har låtit sig övertalas 

att följa med och har mycket begränsad kunskap inom sporten. Säljö (2000) menar här att de 

båda vännerna betraktar samma fotbollsmatch, men att det trots detta inte kan påstås att de ser 

samma saker. Om detta skall liknas med en konfliktsituation mellan dessa två elever kommer 

ha olika förmåga att se på den pågående konfliktsituationen. De går in i en konflikt med en 

förförståelse som ser olika ut, och kommer även att komma ut ur den lösta konflikten med 

olika typer av kunskap. Likväl kommer den lärare som hjälper eleverna att lösa konflikten se 

den på ett annat sätt än vad eleverna själva gör. Detta genom att den vuxne inte har en full 

bakgrund till konfliken och en annan erfarenhet av konflikthantering.  

 

Studien är baserad på barns tankar och förståelse kring konflikter i deras vardag. När läraren 

deltar i konfliktlösningen blir det tidigare nämnda perspektivet, ett barns perspektiv av värde. 

Perspektivet är relevant för att förstå flickornas konflikter. Ihrskog (2006) menar med 

koppling till detta att problematiken är att vuxna själva har varit barn. De kan därför tro sig ha 

kunskap om konflikten och hur barnet tolkat den, vilket inte alltid är fallet. 

 

Ihrskog (2006) menar att det till en början kan te sig tämligen enkelt att forska på dessa 

grunder och ta en annans perspektiv. Hon skriver vidare att detta inte kan ses som någon 

självklarhet. Barns perspektiv innebär att se världen utifrån hur de ser, hör och upplever den. 

Barnen är själva experter på sina liv och besitter kunskaper som vuxna inte har.  

4  Litteraturgenomgång 

4.1  Begreppet konflikt 
 

Ellmin (2008) beskriver olika definitioner av begreppet konflikt. Konflikt beskrivs som ”en 

kollision mellan intressen, värderingar och handlingar” (Ellmin, 2008:10). Ytterligare en 

definition av begreppet är, en konflikt uppstår när mål eller värderingar hos parter inom ett 

socialt system är inbördes oförenliga. Författaren menar att konfliktbegreppet är komplext och 

detta kan vara orsaken till att många söker enkla lösningar på problemet. Vidare står det att 

definitionerna för begreppet konflikt skiljer sig åt men att de flesta utgår från att det är någon 

typ av oförenlighet som ligger till grund. Ellmins egen definition av begreppet som han funnit 

mest konstruktivt är: 

 
En konflikt existerar när oförenliga aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med 

en annan är en sådan som förhindrar, blockerar, stör eller skadar eller på annat sätt gör 

den andra aktiviteten mindre sannolik eller effektiv (Ellmin, 2008:11). 

 

Konflikter handlar enligt Kolfjord (2009) om känslor, känslan av orättvis behandling, att 

någon förhindras att nå sina mål eller att individen blivit personligt kränkt. Vidare talar 

författaren om en konflikt som både relationell och processuell. Författaren menar att om 

barnet lär sig hantera en konflikt kan det i längden innebära att de även lär sig lösa en 

konflikt, i sin tur kommer även försoningsmöjligheterna mellan barnen att öka.  
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Både Ellmin (2008) och Kolfjord (2009) skriver om två stycken konfliktnivåer, dessa är 

intrapersonella och interpersonella konflikter, Kolfjord (2009) nämner en tredje nivå, 

apersonell konflikt. Ellmin (2008) nämner också den tredje nivån men har istället valt att 

kalla denna för systemkonflikt.  

 

Båda författarna förklarar den intrapersonella nivån som ett skeende inom individen, där 

Ellmin (2008) definierar detta som oförenliga drivkrafter inom människan. Han exemplifierar 

detta genom att individen kan ha en inre konflikt i hur den är och hur den vill vara. Författarna 

är även eniga i beskrivningen av den interpersonella konflikten. Denna konflikt förklaras som 

att den sker mellan människor och Kolfjord (2009) menar att denna konflikt är lättast att 

upptäcka under raster. Ellmin (2008) förklarar begreppet med att en konflikt kan uppstå 

genom att individer har olika mål och intressen och att dessa kan resultera i olika slag av 

spänningstillstånd. Motsägelsen kan ha sin grund i att det sociala samspelet fungerar dåligt 

eller har en felaktig uppfattning om varandra. 

 

Den sistnämnda konflikten har författarna valt att benämna olika, definitionen som Kolfjord 

(2009) valt är förklarad som konflikter mellan grupper. Ellmin (2008) menar att konflikterna 

grundar sig på organisation och samhälle. Författaren skriver då om exempel kring målsystem 

och regelsystem där han tar upp läroplanen som målsystem kontra skolförordningen som 

regelsystem. Dessa symboliserar två motstridiga mål som präglar grundskolan. Ellmin menar 

att eleverna skall fostras till samarbete samtidigt som det råder konkurrens i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Olika konfliktnivåer (Ellmin, 2008:16) 

 

I figuren ovan (Fig. 1) ges exempel på det hur de olika konfliktnivåerna hänger ihop. Som 

tidigare beskrivits i texten så handlar konflikter i skolan om oförenlighet på olika nivåer: 

individ (intrapersonell konflikt), grupp (interpersonell konflikt), grupp och organisation 

(systemkonflikter). Gränsen mellan dem kan i en konfliktsituation bli väldigt svår att tyda. 



5 
 

Ellmin (2008) ger exempel på systemkonflikt som en grund men påvisar där att det ändå är 

individer som är bärare av konflikten. Han menar även att konflikter inom individen kan leda 

till en konflikt individer mellan. En systemkonflikt kan också övergå till stress hos individen 

och då resultera i att en inre konflikt utvecklas. Genom detta blir som tidigare nämnts de olika 

nivåerna väldigt svåra att sätta fingret på och ofta bygger den ena nivån på den andra. 

 

Slutligen uttrycker Ellmin (2008) att det finns begränsad forskning kring sambandet mellan de 

olika konfliktnivåerna inom skolan. Begreppet konflikt är en term som inrymmer väldigt 

mycket, detta kan därför skapa en förvirring kring vad som egentligen avses med ordet. 

Konflikter kan uppstå på flera plan: inom människor, mellan människor och utifrån samhällets 

olika krav. En konflikt kan varken ses som positiv eller negativ, utfallet av den beror på hur 

den slutligen hanteras. Därför anser Ellmin att det är viktigt att skilja på själva konflikten och 

effekterna av konflikthantering. 

4. 2  Konflikthantering 
 

Det finns en mängd modeller för hur en konflikt bör hanteras och lösas. Ellmin (2008) anser 

att ingen av dessa modeller är av enkelt slag. Han förklarar att de flesta modeller utgår från 

den egna tolkningen av konflikten. Utgångspunkten blir därför att tala utifrån sig själv och 

inte lägga vikt på den andra individen. En konfliktsituation skall beskrivas så konkret som 

möjligt och hur den kommer att påverka individen. I en konfliktsituation först en lösning en 

lösning av de inblandade i konflikten, därefter kan utomstående komma med ytterligare 

förslag på lösningar.  

 

Ellmin förklarar ordet konflikthantering med följande ord:  

 
att uppfatta och förstå konfliktens funktion, orsaker och symtom, att se vilka möjligheter 

som ryms i situationen och utifrån detta agera konstruktivt och etiskt försvarbart (Ellmin, 

2008:128). 

 

Inom konflikthanteringen nämner Ellmin (2008) ytterligare två begrepp, dessa är 

konfliktanalys och konfliktlösning. Det förstnämnda ordet innefattar alla de metoder och 

tillvägagångssätt som används då en konfliktorsak skall klarläggas. I konfliktanalysen handlar 

det om att sätta ord på vad som sker och varför. Ellmin anser att analysen är komplicerad att 

genomföra inom skolan, då det kan vara många olika faktorer som spelar in där. Ordet 

konfliktlösning innefattar de metoder och tillvägagångssätt som används när en konflikt skall 

till att lösas. Ellmin skriver att ordet konfliklösning kan ge intrycket av att konflikten går att 

lösa, då i den meningen att den försvinner. Vid vissa tillfällen kan detta vara möjligt, men för 

att en konflikt skall vara verkligt löst krävs det att alla parter är överrens om lösningen.  

 

En konflikthantering innefattar inte bara de två begrepp som är nämnda ovan. Den innefattar 

även, precis som Ellmin skriver, sättet att se till individen i konfliktsituationen. Som tidigare 

nämnts kommer här hanteringen av konflikten utifrån individen och den aktuella händelsen.  

 

Ellmin påpekar att de modeller som väljs ut inför hanteringen av en konflikt bör starta med en 

reflektion och analys över vilka svårigheter som individen kan komma att ställas inför, hur 

situationen tolkas samt reaktion kring konflikten. I de traditionella modellerna kring 

konflikthantering läggs oftast tyngden vid analysen. Där genomförs en analys av konflikten 

för att i ett senare skede möjliggöra att konflikten elimineras. Ellmin nämner där tre steg inom 
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konfliktanalysen; översiktsbilden, fördjupad analys och problemformulering. Dessa kommer 

att definieras nedan. 

 

Översiktsbilden är den första delen i konfliktanalysen. Här nämns två huvudkällor som bärare 

av en konflikt inom skolan. Dessa har Ellmin valt att benämna som källa A- och källa B-

konflikt. Källa A-konflikt baseras på ett sakinnehåll och handlar om de konflikter som rör 

själva arbetet inom skolan. Exempelvis hur något skall göras eller vad som skall göras. B-

konflikter är mer emotionellt inriktade och innehåller person- och relationskonflikter. I denna 

typ av konflikt måste de som deltar i konflikten förklara samspelet och hur de berörs 

känslomässigt. I ett tidigt skede kan A- och B-konflikter hållas renodlade om bearbetningen 

sker tidigt. Om inte kan dessa typer av konflikter leda till något som Ellmin kallar 

överspridning och pålagring (2008:134ff). Överspridning förklaras med att en konflikt sprids 

över på en andra konflikt, oenighet inom skolarbetet kan resultera i att det även går ut över 

vänskapen. Pålagring syftar istället till att den ena konflikten lagras på den andra, dessa två 

hänger ihop och kan ibland fungera som ett försvar mot den ursprungliga konflikten. 

 

Den fördjupade analysen kommer som det andra steget i konfliktanalysen. Detta steg 

innefattar de olika huvudorsakerna till en konflikt. Delar som räknas upp är bland annat, 

individen själv – individuella faktorer, individens relationer till omgivningen, förhållande 

utanför skolan – samhället i stort. Inom dessa tre delar skriver Ellmin att varje människa är 

unik men samtidigt en gruppvarelse och påvisar där att individen utvecklas i samspel med 

andra. Genom samspelet med andra kan en del konflikter därför förstås utifrån individens 

relationer till omgivningen. Där räknar författaren upp tre vanliga konflikorsaker, vilka är, 

isolering, aggressivitet och bristande kommunikation. Slutligen nämner Ellmin förhållandet 

mellan skolan och samhället. Han skriver där att många konflikter i skolan har sina rötter 

utanför skolan. Där menar han att barn tar med sig konflikter som uppstår utanför skolan in i 

skolan och vice versa.  

 

Den tredje delen i konfliktanalysen har Ellmin valt att benämna som problemformulering. 

Författaren menar här att allvarligare konflikter ofta beror på flera samverkande faktorer. 

Dessa konflikter kan inte lösas i ett enda steg. De inblandade måste därför komma till en 

uppgörelse och en bred problemformulering, som i sin tur kan göras mer hanterlig genom att 

separeras i flera delproblem. 

 

Hakvoort (2011) väljer att belysa konflikthantering på ett annat sätt än Ellmin (2008). 

Hakvoort väljer att lägga tyngdpunkten på lösningen av en konflikt. Hon presentera en 

tvådelning av konflikthantering. I texten väljer hon likt Ellmin (2008) att kalla det för 

konfliktlösning. Hakvoort delar upp konfliktlösningen i traditionell konfliktlösning och 

alternativ konfliktlösning. Den traditionella konfliktlösningen tar sin utgångspunkt i ett 

harmoniperspektiv och utgår från negativa associationer: att det finns en sanning, att vi bör 

undvika konflikter och att parterna bråkar om samma sak är några exempel. Den är makt- och 

rättighetsbaserad. Inom traditionella konfliktlösning är det en tredje part som avgör vad som 

är rätt och fel i konflikten. Den alternativa konfliktlösningen är baserad på 

konfliktperspektivet och syftar till att båda parter har sin egen uppfattning av en konflikt. 

Inom alternativ konfliktlösning arbetar man för att upprätthålla kommunikation och samarbete 

mellan parterna i konflikten. Fokuset i konflikthanteringen ligger på processen och båda 

parter har möjlighet att uttala sin egen sanning kring konflikten (Hakvoort, 2011).  

 

Hakvoort (2001) nämner precis som Kolfjord (2009) medling som en del i 

konflikthanteringen. Kolfjord kunde i sin studie se att medlingsverksamhet innebar en 
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minskning av konflikter inom skolan. Hon talar då specifikt om kamratmedling där barnen 

och personalen på skolan tillsammans hjälper till att lösa konflikter. Kolfjord beskriver 

kamratmedling som ett demokratiskt förhållningssätt. 

4.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 
 

Halldén (2003) menar att skillnaden mellan ett barnperspektiv och ett barns perspektiv 

handlar om vetskapen om vem som formulerar perspektivet. Det vill säga om det är barnet 

själv eller någon som företräder barnet. Begreppet barnperspektiv vidareutvecklar Halldén 

som att sätta fokus på ett perspektiv där syftet är att ta tillvara på barns villkor och verka för 

deras bästa. Det innebär även att vara uppmärksam på de beslut som tas och vilka 

konsekvenser detta ger för de delarna i samhället som barnen är en del av. Det blir då inte 

nödvändigt att ta med information från barnen själva. Barn lämnar sällan avtryck i källor som 

kan användas vid forskning, därför blir tillgången till deras tankar begränsad. 

 

Om ordet istället delas upp i barn och perspektiv menar Halldén att ett perspektiv som är 

barnets eget anläggs. Inom detta perspektiv blir barnens egen information av stor vikt. 

Barnens tankar uppmärksammas och de får själva sätta ord på dem.   

 

I barnkonventionen (1989) står det att barnen har rätt att fritt uttrycka åsikter som rör dem 

själva. Vidare står det att dessa åsikter är betydelsefulla och skall ses i förhållande till barnets 

ålder och mognad.  Halldén (2003) nämner barnkonventionen i sin text. Hon belyser där barns 

perspektiv och barnperspektiv och menar att dessa kan diskuteras i förhållande till 

barnkonventionen. Författaren väljer att likna det med barns rättigheter och synen på barnet 

som en självständig individ. 

 

Det kan uppstå en viss problematik när barns svar och tankar skall redovisas. Detta när barns 

svar används för att tolka deras sätt att förstå och uppleva sin omgivning (Halldén, 2003). Hur 

materialet återges, menar författaren är en fråga om innebörden av ett barnperspektiv. Det 

förklaras som ett övervägande om hur barns tankar väljs att återges. Halldén anser även att 

barnperspektivet här är att fånga barnets röster och tolka dem som uttryck för ett diskursivt 

sammanhang. Med det menar författaren vilken plats barn ges i vårt samhälle och vilka 

erfarenheter som barnet får av detta. Även Hundeide (2006) pekar på vikten av att försöka 

sätta sig in i barnets värld och försöka förstå hur de uppfattar sin livsvärld. Det kan förklaras 

med att barn alltid har rätt utifrån deras sätt att tänka och förstå sin tillvaro. 

4.4  Barns syn på konflikter 
 

Szklarski (1996) skriver i sin studie om hur konflikter formas sig i barns medvetande samt hur 

de förstår dem. Han belyser därigenom barns syn och tankar kring sina egna konflikter. Han 

ställer sig frågan varför konflikter uppstår. Szklarski menar att barnens egna tankar om 

uppkomsten och orsaker till en konflikt är exempelvis att ett förtroende brutits, någon blivit 

kränkt eller om ägodelar som resulterar i oenighet. Han skriver vidare att en stor del av 

barnens konflikter uppstår på grund av att någon bryter mot skolans normer. Något som sällan 

lämnar barn oberörda menar Szklarski är när någon sviker, fuskar eller retas. 

 

Szklarskis (1996) studie har lett fram till sex huvudkategorier som visar på barnens varierande 

syn i hur en konflikt kan uppstå. De principrelaterade orsakerna har sin grund i överträdelser 
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som rör normer och principer. Dessa överträdelser kan leda till kränkningar av förtroendet 

eller den personliga integriteten. Den andra orsaken som Szklarski nämner kallar han 

förtroenderelaterade orsaker. Här kommer kategorier som svek, lögn, fusk, fjäsk och brutna 

löften. De nämnda kategorierna betraktas av barn som mer eller mindre överenskomna och är 

förtroendebaserade. En konflikt utlöses därför om något barn bryter mot dessa normer, 

exempelvis om någon bryter mot skolans samlevnads- och arbetsregler. En tredje orsak är 

integritetsrelaterade orsaker, här omfattas en varierad uppsättning av utformande kategorier 

som gäller någon form av kränkning av den personliga integriteten. Exempel på underrubriker 

är retsamhet, anklagelse och härmning. Här blir integriteten hos barnet berörd på ett negativt 

sätt och barnen tar då illa upp (Szklarski, 1996).  

 

En fjärde kategorin som Szklarski nämner är objektrelaterade orsaker. Här omfattas 

konflikter som handlar om konkreta föremål, handlingar eller personer. Det kan exempelvis 

grunda sig i ett föremål som båda parterna vill ha samt använda. Det kan även handla om en 

person där båda parterna vill ha en speciell relation till samma kamrat och berövar då den 

andres rätt till samma sak. Den femte av sex kategorier är individrelaterade orsaker. Här 

refereras till olikheter mellan människor som orsaken till konflikten. Det kan antingen röra sig 

om en personlig referensram och skillnader i tankesätt eller individuella egenskaper och 

specifika personliga drag hos individen. Den sjätte och sista kategorin är situationsrelaterade 

orsaker där egenskaper i själva situationen är bidragande orsak till konflikten. Det rör sig här 

om en kommunikationsstörning som resulterar i misstolkning. Det kan även handla om ett 

missförstånd kring ett helt händelseförlopp. 

 

Resultatet av Szklarski studie visar på en bred fördelning av olika fenomen som speglar hur 

konfliktorsaker gestaltas i barns medvetande. Resultatet visade även tydligt på att den mest 

framträdande konfliktorsaken bottnar i överträdelse av normer och principer (Szklarski, 

1996).  

4.5  Barns hantering av konflikter 
 

Szklarski (1996) skriver i sin studie att de barn som han samtalat med beskriver många olika 

sätt på hur en konflikt kan hanteras. I konflikten kan motparten bli angripen eller  välja att 

försvara sig. Förhandla och kompromissa är också två sätt att hantera en konflikt. Szklarski 

nämner tre huvudkategorier kring konflikthantering. De tre huvudkategorierna har fått 

följande beteckningar: offensiv konflikthantering, defensiv konflikthantering och enade 

konflikthantering.  

4.5.1  Offensiv konflikthantering 
 

Denna kategori utmärker någon form av kamp mellan olika parter. Förhållningssättet 

kännetecknar en tydlig strävan efter att avgöra konflikten till egen fördel. Här tas ingen 

hänsyn till motpartens intressen eller behov. En underkategori är argumentation. 

Argumentationen skapas i barnens medvetande som en speciell typ av meningsutbyte. Målet 

med detta meningsutbyte är att skaffa sig ett övertag för att slutligen vinna mot den andra 

parten. Här söks bevis för att visa sin ståndpunkt och samla poäng för att tillslut vinna över 

motparten.  
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En andra underkategori inom den offensiva konflikthanteringen är psykisk press. Även här är 

syftet att besegra motparten, denna gång genom att psykisk trycka ner och skapa osäkerhet 

hos den andra parten för att skaffa sig ett övertag. Szklarski menar att barnen verkar medvetna 

om detta tillvägagångssätt då de talar om kampen att samla på sig anhängare för att utöva ett 

slags grupptryck. En annan liknande kategori är fysisk press. Här syftas konflikten till att 

avgöras genom någon form av våldshandling. Våldet blir ett medel för att lösa en uppkommen 

konflikt. När informanterna i Szklarski studie beskrev den fysiska pressen använde de sig av 

formuleringar som: ”få stryk”, ”mucka eller slå till”, ”knuffa”, ”sparka” (1996:114). Våldet 

ses varken som lämpligt eller accepterat alternativ även då det betraktas som befogat, men kan 

för tillfället vara det enda valet som står till buds. 

 

4.5.2  Defensiv konflikthantering 

 

Utmärkande för denna kategori är försvarsinriktning. Konflikten hanteras genom att individen 

försöker försvara sig från angrepp av den andra parten. Rör det en person som inte är med i 

konflikten kan det handla om att skydda någon eller några andra från angrepp. Ett fenomen 

kring denna huvudkategori är flykt. Barnet hanterar konflikten genom att dra sig undan och 

lämna situationen som den är. Det är ett hanteringssätt som varken berör eller förändrar något 

i den uppkomna konflikten (Szklarski, 1996).  

 

En annan underkategori som har liknande beröringspunkter som flykt menar Szklarski (1996) 

är skingring. Denna hanteringsinsats kan endast användas av en utomstående part. Här 

handlar det om att skilja två parter åt och därigenom förhindra en fortsatt konfrontation. 

Skingringsansatserna uppfattas därför av barn som inte skärskilt effektiva, då man i själva 

verket inte berör sakfrågan i sig.  

 

Den tredje hanteringsansats har Szklarski (1996) valt att kalla vädjan om hjälp. Det handlar 

om att individen ber en utomstående person om undsättning. Barnet ber om hjälp i 

förhoppning om att en tredje part skall göra något åt den uppkomna situationen. En 

förutsättning är att den tredje parten har någon form av auktoritet, vilket i barnens ögon ökar 

chansen att konflikten skall klaras upp. Barnens beskrivningar i Szklarski studie tyder på att 

det i första hand är lärare och föräldrar som anses vara till hjälp i denna kategori. Det 

framgick även att det var först när barnen själva misslyckats som de sökte stöd hos en tredje 

part. 

4.5.3  Enande konflikthantering 

 

Denna typ av konflikthantering utmärks av ett gott samspel mellan parterna. Med det menas 

att man tar hänsyn till motpartens behov, åsikter och personliga integritet. En viss del av 

övertalning kan bli aktuell men får då inte ske i argumentationsform utan skall ändå fungera 

som ett meningsutbyte för att komma fram till en gemensam slutsats. En enad 

konflikthantering innebär alltså att de inblandade deltar så långt som det är möjligt på samma 

villkor. Förhandling är här en underkategori som är kognitivt inriktad. Det betyder att 

förhandlingen handlar om givande och tagande där parterna diskuterar sig fram till något som 

kan accepteras av båda. Grunden är här respekten för andra människors sätt att tänka. Medling 

är ytterligare en underkategori, denna genomförs precis som skingring i den förra 

huvudkategorin med hjälp av utomstående parter. Medlingen har en enande karaktär och 
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inriktas mot en förlikning mellan de båda parterna. En utomstående person ingriper frivilligt i 

konflikten för att hjälpa de inblandade att finna en gemensam lösning på problemet. Medlaren 

försöker då stödja båda parterna och därigenom skapa en förutsättning för försoning i 

sakfrågan (Szklarski, 1996). 

5  Metod 
 

I denna del kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt, det vill säga den 

undersökningsmetod som jag valt att använda mig av. Jag kommer att diskutera och beskriva 

vilka grunder jag baserar detta på. Vidare kommer såväl etiska principer och validitet att 

belysas. 

 

Syftet med min studie är att skapa en förståelse om hur flickor i grundskolan uppfattar 

konflikter. Därför är jag intresserad av att ta reda på hur de själva väljer att beskriva sina 

konflikter. Jag vill öka förståelsen för flickors konflikter samt synliggöra och ta upp dem till 

ytan. Jag har valt att basera min studie på intervjuer. En fri intervju handlar om att 

intervjuaren endast styrs av en vid uppfattning i det berörda ämnet, där den svarande har en 

stor frihet att formulera sina svar (Ekholm & Fransson, 2002). Detta kan liknas vid den 

halvstrukturerade intervjutekniken som Kvale (2009) talar om. Inom denna metod ligger 

tonviken på intervjupersonens upplevelser men att det samtidigt finns ett valt ämne och 

uppsatta frågor. Detta anser jag vara av stor vikt då det är flickornas tankar och upplevelser 

som jag vill titta närmare på. Ekholm & Fransson (2002) menar att frågemetoden är mer 

övergripande och helhetsbetonande än en observationsmetod. Även om observationer kan 

vara ett givande komplement till intervjuer så riskerar intervjuer i detta anseende att bli 

svårtolkade. Detta genom att flickors konflikter anses vara svåra att få syn på samt att det 

finns uppfattningar om att de inte existerar (Lundström, 2008). Genom detta har jag valt att 

insamla min information direkt från flickorna för att materialet till min analys skall bli så 

rättvisande som möjligt.  

5.1  Urval 
 

Mitt urval av informanter är gjort i en klass där jag känner barnen väl sen tidigare. Detta är 

gjort utifrån vad Wibeck (2010) benämner som ett strategiskt urval. Deltagarna väljs här ut i 

enlighet med projektets mål vilket är att belysa flickors konflikter. I detta fall, då 

intervjuämnet riskerar vara känsligt hos intervjugruppen är mitt urval relevant för 

undersökningen. Detta med förklaring att flickorna i klassen känner mig och detta underlättar 

då det är ett känsliga ämne som skall beröras. Jag valde att gå in i klassen och informera 

flickorna i helklass om min valda studie och mitt intervjuämne. Därefter lämnades ett 

missivbrev (Bilaga 1) till var och en i klassen för godkännande av föräldrarna. Ett 

slumpmässigt urval är gjort i den bemärkelse att jag personligen inte väljer ut flickorna i 

klassen utan istället väljer att intervjua de första sex som jag får tillåtelse att intervjua. Inom 

detta område har även antalet betydelse, det antal som jag valt att intervjua är satt till sex 

stycken flickor. Detta då jag inte kommer att få tid till att analysera samt transkribera fler 

intervjuer än detta. Kvale (2009) skriver kring ett liknade syfte som det jag valt att ett litet 

urval kan räcka. Valet av få antal intervjuade kan vinnas på då färre intervjuer innebär mer tid 

till både förberedelser och analyser kring intervjuerna (Kvale, 2009). 
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De flickor som är utvalda till intervju är nio år. Åldern på deltagarna sattes till nio år både på 

grund av elevkontakten men främst av den anledningen att elever i denna ålder enligt Piaget 

kan känna empati samt börjat utveckla ett abstrakt tänkande (Imsen, 2006). Flickorna går på 

samma skola och i samma klass. Eleverna går på en friskola i en medelstor svensk stad. Valet 

av informanter är som tidigare nämnt av den anledningen att jag har en relation till flickorna 

sedan tidigare. 

5.2  Datainsamlingsmetoder 
 

De metoder som är valda som utgångspunkt för min undersökande studie är angivna i Mats 

Ekholms och Anders Franssons Praktisk intervjuteknik (2002), Elisabet Doverborgs och 

Ingrid Pramling Samuelssons Att förstå barns tankar – Metodik för barnintervjuer (2000), 

Runa Patels och Bo Davidsons Forskningsmetodikens grunder (2001) samt Steinar Kvales 

Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). De metoder som jag där tagit del av kommer ligga 

till grund för genomförandet av mina intrevjuer. 

5.2.1  Genomförande och planerade intervjuer 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) talar om intervjuer som antingen sker med det 

enskilda barnet eller i grupp. De menar att om frågorna är inriktade på barnets specifika 

uppfattning kring ett fenomen så är enskilda intervjuer att föredra. I en gruppintervju kan 

barnen tillsammans tänka kring ett ämne och då utveckla nya frågor och funderingar hos 

varandra. De menar även att barnen påverkar varandra, i denna studie då syftet är att belysa 

flickors konflikter mellan varandra är därför enskilda intervjuer valda. Ekholm & Fransson 

(2002) talar liksom som Doverborg & Pramling Samuelsson om intervjuer där två personer är 

inblandade. De väljer att benämna dessa två som intervjuare och svarare. De belyser även att 

vikten av resultatet beror på den som intervjuar till större del än på den svarande. 

 

En strukturerad intervju bygger på både en hög grad av standardisering och strukturering. De 

vill säga att de frågor som ställs är formulerade med fasta svarsalternativ. Den kvalitativa 

intervjun bygger på en låg grad av strukturering. Med det menas att frågorna som intervjuaren 

ställer ger svararens utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2011). Den 

kvalitativ undersöknings syfte enligt Kvale (2009)  är att forskningsämnet förstås utifrån 

individens vardagsvärld och ur den intervjuades eget perspektiv. Valet inför intervjuerna är 

satt till en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod. Kvale (2009) beskriver, att tonviken är 

lagd på intervjupersonens upplevelser men att det samtidigt finns ett valt ämne och uppsatta 

frågor. De valda frågorna är satta för att ge eleven något att prata kring men även för att inte 

komma för djupt in på känsliga ämnen.  

5.2.2  Att tänka på vid intervjuer 

 

Det grundläggande inför en intervju menar Ekholm & Fransson (2006) är att komma ihåg att 

det är den intervjuade som sitter på svaren. Att anpassa sig till barnet blir då en av de 

viktigaste aspekterna inom intervjuerna och aldrig tvärt om. En av de första delarna kring 

detta som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) nämner är att välja en tid som är 

inordnad utefter barnets tid. De menar på att det finns tillfällen under dagen som lämpar sig 

mer än andra. Det finns tider under dagen där barnet väntar på att få gå på rast eller äta, om de 
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blir avbrutna i sin lek är det inte heller lika lätt att motivera till samtal. En ytterligare aspekt 

som författarna nämner är att det krävs en lugn plats där barnet kan koncentrera sig utan att 

tappa intresse. Genom detta skall ett rum med så lite störningsmoment och avbrytande 

användas. Detta är viktiga aspekter att eftersträva för barnets trivsel. Av den anledningen 

kommer en lugn plats att väljas i fritidshemmets lokaler som inte används under skoltid. 

 

För att vidmakthålla en god kontakt och speciellt ögonkontakt under hela intervjutillfället bör 

intervjuaren sitta mitt emot barnet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Kvale (2009) 

menar även att det vid intervjutillfället kan vara lämpligt att låta barnet sysselsätta sig med 

något annat under samtalet, exempelvis att rita. Detta skapar då en ännu tryggare och mer 

naturlig miljö för barnet. 

 

Inspelningen av en intervju är viktig för att intervjuaren skall få möjlighet att koncentrera sig 

på intervjun och den som blir intervjuad. Möjligheten till ögonkontakt och uppmärksamhet 

blir bättre samt att ställa följdfrågor under samtalet (Kvale, 2009). Jag har valt att använda 

mig av ljudinspelning för att kunna rikta min uppmärksamhet mot flickorna. 

5.2.3  Att formulera och ställa frågor 

 
Intervjufrågor bör vara korta och enkla. Kvale (2009) anser även att det krävs ett intresse för 

forskningsämnet samt en mänsklig interaktion i intervjun. Doverberg & Pramling Samuelsson 

(2000) skriver att inledningen av intervjun med barn bör ha sin utgångspunkt i en känd 

situation eller upplevelse. De menar att det är av intresse att samtala om något som barnet 

upplevt för att skapa ett förtroende mellan intervjuaren och barnet. Vidare skriver författarna 

att frågor där barnet kan svara endast ja eller nej bör undvikas. Kvales (2009) skriver om 

inledande frågor och menar att dessa är viktiga för hur barnet skall uppfatta intervjun. Här är 

det viktigt hur frågorna formuleras. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att 

frågor som ställs där barnet får berätta något uppfattas ofta som lättare, exempelvis ”Berätta 

för mig om något som du lärt dig”. Även de nämner de direkta och indirekta frågorna. De 

skriver att förklaringen i de direkta frågorna är svårare för barnet än de frågor som rör 

indirekta frågor där barnet får berätta och beskriva. 

 

”Tratt-tekniken” (Patel & Davidsson, 2011:78) är ytterligare en modell som är givande inom 

intervjun. Denna teknik innebär att intervjun börjar med en stor öppen fråga för att sedan 

inriktas mer specifikt. Denna teknik anses vara av fördel då intervjupersonen får börja med att 

verbalisera sig i den omfattning den själv behagar (Patel & Davidson, 2011). Tekniken är 

relevant i intervjun med flickorna då deras egen förklaring av begreppet konflikt är viktig. 

 

Intervjufrågorna som ställs till barnet är av stor vikt för att resultatet skall bli så rättvist som 

möjligt. Barnen kan ofta anstränga sig för att ta reda på vad den vuxne vill ha ut av intervjun 

och svara därefter. Detta resulterar i vikten av att vara lyhörd för lättpåverkade barn i en 

intervjusituation (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Av den anledningen kommer 

frågorna att diskuteras i samråd med handledare och lärare för att bli så rättvist ställda som 

möjligt. 

5.3  Databearbetningsmetoder  
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I följande del görs en beskrivning av hur det insamlade materialet har bearbetas efter 

genomförda intervjuer. Här redovisas litteratur som förklarar hur datamaterialet bearbetas. En 

presentation om hur jag valt att använda detta som utgångspunkt för analysen framgår nedan. 

5.3.1  Bearbetning av intervjuresultat 

 

Det finns inte någon standardiserad form för hur en inspelad intervju skall skrivas ut. Hur 

intervjun skrivs ut beror på vilken avsikt utskrivaren har. Att göra en utskrift innebär att 

talspråk översätts till skriftspråk. Texten blir en tolkande konstruktion av verkligheten i den 

bemärkelsen att forskaren översätter informanternas svar. (Kvale, 2009). De inspelade 

intervjuerna kommer att transkriberas ordagrant. Det innefattar exempelvis talspråk, pauser 

och skratt. Anledningen är att det är de intervjuades tankar som står i fokus för studien. 

Genom att skriva ut intervjun i sin helhet är förhoppningen att behålla så mycket information 

som möjligt. Barnens tankar blir viktiga i resultat och analys. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) skriver att det är barnens uppfattningar som kommer fram i en intervju. 

De belyser barns olika uppfattningar och att alla förstår utifrån sina erfarenheter. 

 

En kvalitativ bearbetning används för att redovisa resultatet i studien. Patel & Davidsson 

förklarar valet som en ambition att försöka förstå och analysera helheter. Målsättningen är att 

finna mönster, teman och kategorier i materialet (Patel & Davidsson, 2011). 

Transkriberingarna delas upp för att ge en förståelse av likheter och olikheter. Färgkodning 

användas för att ge olika innehåll i texten en egen beteckning.  

5.4  Procedur 
 

Kvale (2009) belyser vikten av att använda sig av åldersanpassade frågor i en barnintervju. 

Genom detta är intervjufrågorna diskuterade med hanledaren samt med en flicka i ålder, tolv 

år. Detta för att få två perspektiv på de ställda frågorna. För att intervjuerna skall få en högre 

kvalitet har några av Kvales kvalitetskriterier för en intervju använts: 

 

 Omfattningen av korta intervjufrågor och längre intervjusvar. 

 Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta 

aspekterna av svaren. 

 Intervjun tolkas i stor utsträckning under själva intervjun. 

 Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under 

intervjuns lopp (Kvale, 2009:180). 

5.5  Forskningsetiska principer 
 

I en undersökning måste hänsyn tas till forskningsetiska aspekter. Målet med en studie är att 

ta fram kunskap som är trovärdig. Det finns därigenom krav på hur forskningen bedrivs men 

också på att forskningen håller en hög kvalitet. Det innebär att det måste finnas en balans 

mellan den allmänna nyttan med forskningen och skydd mot individens livsförhållande. Patel 

& Davidsson (2001) nämner humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och skriver om fyra 

övergripande etikregler. Dessa tas även upp i Vetenskapsrådets, Forskningsetiska principer 
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inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Under informationskravet i Vetenskapsrådets (2002) skrift står det att informanterna som 

ingår i intervjun har rätt till förhandsinformation inför intervjun. Om informationen kan 

komma att äventyra undersökningen bör den ges i en begränsad omfattning, men ändå vara 

saklig. I dessa intervjuer har barnen blivit informerade kring intervjuområdet, detta kan även 

kopplas till andra punkten i skriften som berör samtyckeskravet. Samtycke från 

vårdnadshavare har efterfrågats (Bilaga 1) eftersom eleverna är under 15 år. De barn som blir 

utvalda kommer återigen att bli frågade om de fortfarande går med på att bli intervjuade. 

Kvale (2009) skriver om samtycke vid intervju och ställer sig där frågan: vem skall ge 

samtycke, är det den intervjuade eller är det deras överordnade? Han menar att detta är ett 

osäkerhetsområde som det är viktigt att forskaren uppmärksammar och reflekterar över. 

Författaren skriver vidare om informerat samtycke, detta kan relateras till vetenskapsrådets 

(2002) text då även Kvale (2009) menar att den intervjuade deltar frivilligt i intervjun och har 

därför rätt att dra sig ur när helst den vill. 

 

De frågor som ställs i intervjun kan riskera bli privata eller av etisk känslig natur. Av denna 

anledning, som även står skrivet i Vetenskapsrådets (2002) skrift är förutom barn och 

vårdnadshavare även klassläraren tillfrågad inför dessa intervjuer. Vidare kan skriften även 

förknippas till det missivbrev (Bilaga 1) som har lämnats till vårdnadshavare för 

godkännande. Där uppges inte någon information om tystnadsplikt, detta kommer däremot att 

förtydligas för flickorna i början av varje intervju. Det står däremot skrivet om barnens 

uppgifter och att dessa inte kommer att lämnas ut. Även Kvale (2009) menar här att det bör 

stå klart redan innan intervjun startar om vem som senare kommer att få tillgång till det 

insamlade materialet. 

 

Det är viktigt att eleverna är oidentifierbara och inte kan kopplas till de svar som de uppger. 

Kvale (2009) skriver om konfidentialitet som även nämns i Vetenskapsrådets (2002) skrift. 

Konfidentialitetskravet är förknippad med sekretess vilket innebär att informationen som 

samlas in, inte kommer att avslöjas (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet (Bilaga 1) som är 

lämnat till vårdnadshavaren står det skrivet att dessa intervjuer ligger till grund för 

examensarbete. Detta visar på att data som samlats in kommer att redovisas och publiceras. 

De underskrifter som är insamlade godkänner denna publicering. Undersökningspersonerna 

bör även enligt Kvale (2009) godkänna detta vilket de frågas om vid intervjutillfället. Kvale 

talar, kopplat till publicering om vissa etiska och vetenskapliga dilemman. Där kommer 

frågan upp om den information som delges kommer bli tillgänglig för exempelvis lärare och 

föräldrar. Här blir flickorna informerade om att detta inte kommer att inträffa.  

6  Resultat 
 

Nedan kommer resultatet av studien att redovisas, detta baserat på de sex genomförda 

intervjuerna med flickor i nio års ålder. Alla intervjuer är genomförda i samma klass i en 

medelstor svensk stad. Resultat som är erhållet skall ligga till grund för att besvara 

frågeställningarna. Vilket betyder att för varje frågeställning framgår resultatet för just den 

delen (Patel & Davidsson, 2011). Flickornas namn och övriga namn som nämns är fingerade. 

För att det skall vara möjligt att skilja informanterna från varandra i resultatredovisningen har 

de fått olika namn; Amira, Benita, Clara, Diana, Elin, Fabra. Det viktiga i studien är barnens 

tankar och svar, inte vem svaret kommer från.  
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6.1 Flickornas förståelse av begreppet konflikt 
 

För att få en överblick om flickornas förståelse av begreppet konflikt inleddes varje intervju 

med en frågeställning kring ordet. Flickorna fick frågan om de förstod vad som menas med 

ordet konflikt. I intervjuerna framkom det att fyra av flickorna kunde ge en eller flera 

synonymer till vad ordet konflikt innebar för dem. En av flickorna, Clara, tänkte igenom 

begreppet lite innan hon gav svar: ”Typ alltså, det är ju som inte att man kan förklara det, utan 

konflikt det är. Ja, jag vet vad det betyder men jag kan som inte förklara det”. Hon säger att 

hon inte kan förklara begreppet. Det framkommer däremot väldigt snabbt att hon både förstår 

och kan förklara ordet.  

 

Hos de fyra flickorna som kunde sätta ord på begreppet valde alla att definiera det som ett 

bråk av något slag. Fabra svarar på frågan om vad som menas med ordet konflikt: ”typ alltså 

konflikt är typ, det är ett bråk till exempel”.  När de blev ombedda att förklara begreppet med 

fler synonymer än bråk kom det upp flera nya förslag. Förslagen kring begreppet är bland 

annat mobbning, att säga fula och dumma ord till varandra samt att sparkas och slåss. Elin 

väljer att kalla konflikter och bråk för tjafs: ”Tjafs. Alltså man pratar med varandra och då blir 

det typ bråka på det sättet. Det kan vara att någon kanske gör fel och då blir det bråk”. 

 

Två av flickorna i studien valde även att benämna konflikter som irriterande. Elin och Clara 

menar på att konflikter och bråk är irriterande. Elin förklarar bråk på följande vis: 

 
Ida: Något mer då? 

Elin: Irriterad kanske 

Ida: Som person. Men vad är man med varandra då tycker du? 

Elin: Man är väl, hmm… Man kanske är alltså, man vänta vad ska jag säga (skrattar till) 

Ida: Om du och jag bråkar. Vad skulle du tycka att vi är då? 

Elin: Vi är irriterad på varandra skulle jag tycka 

 

Clara förklarar hur hon brukar benämna konflikter: 

 
Ida: När man, när man bråkar med varann, vad är man då? 

Clara: Ehh, dumma mot varandra. Näe.  

Ida: Aaa, det är man ju kanske. Kan du komma på något mer ord som jag tänker 

på som man kan. 

Clara: Ehh… 

Ida: Istället för bråk. 

Clara: Irriterande, jag använder inte ordet bråk, jag använder irriterande som ett ord. 

 

Två av flickorna hade lite svårare att förklara vad som menas med begreppet konflikt. Benita 

föreslog att begreppet konflikt kan innebära att någon städar. När Benita och Diana fick 

synonymer till ordet kunde de senare sätta egna ord på konflikt. Benita valde precis som 

Amira, Clara, Elin och Fabra att benämna det som bråk. 

 

Diana gav inte några egna förslag på vad som kunde menas med begreppet konflikt. På 

frågorna kring detta gav hon bara nekande svar. Efter de föreslagna synonymerna valde hon 

att förklara begreppet konflikt med andra ord än de övriga flickorna. 

 
Ida: Nånting? Om vi gör så här då istället att jag säger att det kanske är när man är 

osams eller att man, att man inte kommer överrens med nån, eller att man kanske 

bråkar med någon. 
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Diana: Då fattar jag 

Ida: Förstår du vad jag menar då? 

Diana: Ovänner, inte ovänner. 

 

Alla flickor kunde slutligen sätta ord på vad som menas med en konflikt. De kunde även 

förklara vad en konflikt innebar för dem samt hur de valde att förklara begreppet. Detta var en 

förutsättning för att kunna gå vidare i intervjun. 

 

6.2  Flickornas syn på konflikter mellan varandra 

 

Alla flickor väljer att tala om konflikter som något negativt. De nämner negativa känslor och 

händelser som de sammankopplar med begreppet. Amira menar att det är onödigt att bråka. 

Hon anser istället att flickor skall berätta vad de känner och tycker, istället för att börja bråka. 

För att ta reda på flickornas syn på konflikter ställdes några frågor kring ämnet. Dessa handlar 

om hur flickornas bråk brukar vara och vad de brukar handla om.  

6.2.1  Konfliktorsaker 

 

När det gäller flickornas syn på konflikter ställdes även frågor kring vad bråken brukar handla 

om. Flickorna fick även frågor på hur en konflikt brukar starta. Genom intervjuerna kan det 

förstås att orsaken till en konflikt samt starten av konflikten är desamma. Det framkom att 

konflikterna ofta brukar handla om att någon väljer att inte dela med sig, att det uppstår 

missförstånd eller att någon råkar berätta vem en kompis är kär i. De största bråken menar 

Elin handlar om kärlek: 

 
Elin: Asså, att typ ja kärlek. För ibland då blir det ju som, antingen att det blir misstag att 

typ hon är kär i han eller han är kär i hon, men det är dom typ inte på riktigt. Dom har 

sagt det till mig förrut 

Ida: Mmmhmm 

Elin: Då kanske ja, och dom gjorde en hemlighet och den är skvallerbytta och säger det 

till den man är. Men då har den ångrat sig och då är det inte sant, å då blir det misstag där 

emellan. 

Ida: Okej 

Elin: Och kärlek brukar väl bli väldigt stora bråk 

 

Diana pratar även hon om bråk som rör kärlek, kring frågan om vad bråk mellan flickor kan 

handla om säger hon: ”Om, om nån är kär och den andra, å personen inte vill att personen, 

den andra personen inte ska säga. […] Å säger personen till en kille den personen är kär i, då 

blir ju den andra personen ledsen.” Hon menar däremot att bråk där man inte vill vara någons 

bästis är ännu värre:  

 
Diana: Om man inte vill vara någon annans bästis, då kan man också… 

Ida: Hur brukar det bli då? 

Diana: Då blir det mycket värre 

Ida: På vilket sätt? Kan du förklara, jag förstår inte riktigt 

Diana: Ehh, om en bästis inte vill vara bästis med den andra å dom har lovat varandra att 

vara bästis, då kommer ju den andra bästisen som inte den har varit bästis med bli ledsen 
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Två av flickorna talar om att starten till ett bråk kan komma hemifrån. De talar då specifikt 

om ett dataspel som finns på internet
1
. Fabra säger: ”För det brukar jättemycket om vår klass 

är, det är ett dataspel […] Det är jättemycket Gabriella. Hon har faktiskt läst jättemycket om 

det här spelet. Som många som tar hemifrån, tar det till skolan”. Elin väljer att förtydliga och 

förklara bråket kring spelet mer specifikt: 

 
Elin: Alltså det kan ju som vara att man, att det kommer sig att dom såhär typ. Det är 

oftast MovieStarPlanet, det är ett spel. Det är oftast på det de händer, bråken. Och där då 

kan man såhär ge presenter  

Ida: Okej 

Elin: Och då, då kan det typ vara att ena vill ha en present men det får den inte, och då 

kan den bli sur på den och så skriver den dumma saker på chatten. Åsså blir dom sura på 

varandra 

 

Elin talar ovan om chattbubblor. Även Fabra nämner de chattbubblor som finns med i spelet. 

Båda flickorna förklarar att det är genom denna chatt som många av bråken uppstår. De 

menar att flickorna i klassen där skriver många dumma saker till varandra. Fabra ger exempel 

på dumma saker som kan skrivas. Hon säger: ”Jaa, att hon fuskar på med läxan” 

 

Amira och Fabra relaterar bråk till att någon ljuger. Fabra pratar om att lägga sig i andras 

bråk, hon menar att bråket kan bli värre om någon lägger sig i. På frågan om på vilket sätt det 

kan bli värre svarar hon: ”Typ om hon säger, näe men du ljuger. Och det har hänt också för 

mig”. Amira talar mycket om lögner som orsaker till att bråk och starten av dem. Hon 

förklarar att hon blir arg när någon ljuger. Hon förklarar det såhär: 

 
Amira: Att jag säger till dig, du ha, hmm… du har, du har inte gjort den där teckningen. 

Det är någon annan som har gjort den där teckningen. 

Ida: Mmm 

Amira: Men då ljög du för att det är en annan som har gjort den och sen visar du det för 

hela klassen. 

Ida: Mmmhmm 

Amira: Å sen säger dom kanske, åh kan du rita det där och det där. Men det kan du inte, 

då måste du säga sanningen och sen börjar alla bli arg på dig, och då kan ingen lita på dig 

längre. 

 

En sista stor del i flickors konflikter handlar om leken. Alla flickorna utom Amira nämner 

leken som första exempel i uppkomsten av en konflikt. Leken anses vara en vanlig orsak till 

starten av ett bråk. Av den anledningen blev flickorna ombedda att komma på fler faktorer 

som kan starta ett bråk. Flickorna kom trots detta tillbaka till lekens roll i konflikten. Detta 

kan ses i ett exempel från intervjun med Clara. När hon blir tillfrågad om ett bråk kan handla 

om något annat än lek pratar hon om att spela fotboll. Hon pratar om glidtacklingar i fotbollen 

och att detta kan leda till att den som blivit tacklad puttar tillbaka. I intervjun blir Clara 

ombedd att ge ännu fler exempel på uppkomsten av ett bråk. 

 
Clara: Dom kan bli sura på varandra fast dom är som… Ibland så kan det vara så att dom 

blir sura på varandra för att den andra inte vill leka med den andra. Så dom blir sura ba. 

Men du skulle ju leka med mig den här rasten (Gör till rösten). Och så säger den andra, ja 

men jag ångrade mig, jag ska leka med den här istället. Då kan det också uppstå. 

 

                                                           
1
 MovieStarPlanet: En social webbplats för barn och ungdomar. Varje barn får en personlig MovieStar karaktär 

som kan användas i chattrum och spel för att skaffa nya vänner. 
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Benita, Diana och Elin berättar om skolans skog. De berättar att bråken mellan flickorna 

brukar handla om saker som händer i skogen. Benita pratar om de kojor som finns i skogen. 

Hon berättar om uppdelning av kojorna. 

 
Benita: Ehhh, att, dom flesta tjejer ä som vänner och sen blir dom i en koja, och sen i en 

annan koja som blir, bildas som en grupp å sen blir dom lite osams som, att dom får inte 

vara i den kojan så, alla får inte komma in i vilken koja som helst, liksom.  

 

Även Diana nämner specifikt flickornas kojor i skogen. Hon förtydligar det genom att 

beskriva att det blir bråk om var man skall bo i skogen. När Elin pratar om skogen nämner 

hon inte specifikt kojor. Hon talar istället om byggmaterialet till flickornas kojor: 

 
Elin: Så, eller så är det kanske, vissa bråk kanske handlar om att i skogen kanske 

Ida: Mmm 

Elin: Eh, om att vissa kanske är lite busiga och vill ta någon pinne, och så blir dom som 

hade den pinnen skit sur på den. 

Ida: Okej 

Elin: Eh och då blir det ett stort bråk. 

6.3  Flickornas syn på konfliktens karaktär 
 

För att gå djupare in på flickornas syn kring konflikter ställdes även frågor kring hur bråken 

mellan flickor brukar vara. Här kom de negativa aspekterna in i bilden och alla flickorna 

nämnde här negativa aspekter av konflikter. Fabra menar på att det är de själva som skapar 

bråken, hon säger: ”Jag menar som att det är ju vi som gör bråket, det är vi som har ansvaret 

om vad som hänt med den grejen”. Flickorna talar om att svordomar och skrik är vanligt 

förekommande. Fabra berättar att detta kan göra att man ibland känner sig mobbad. Hon 

berättar att flickor brukar säga fula och dumma ord till varandra. Exempel som hon ger där är 

att man säger att någon har fula kläder. Senare i intervjun kommer hon tillbaka till detta. Hon 

beskriver vad flickorna brukar säga: ”Då brukar man skrika, åhhh du har hål i byxan och börja 

skratta. Åsså börjar andra tjejerna skratta. Det är då man brukar ju sen retas”. Även Diana 

berättar att flickor brukar retas. Hon talar om att någon påpekar att den andre har färgat sitt 

hår och att de sedan säger: ”å så fult hår”. Amira säger att flickor svär åt varandra, bråkar, och 

ljuger. Hon väljer att betona att de till största del svär åt varandra. Hon förklarar vidare att 

flickor och pojkar bråkar på olika sätt. När hon beskriver hur flickors bråk brukar vara säger 

hon: ”Ehh, att dom kanske drar i håret och svär och säger typ håll käften, håll munnen å stick 

och brinn och sånt där”.  

 

Precis som Fabra och Amira nämner Clara svordomar vid flickors bråk. Hon tycker att de 

flickor som skriker är kaxiga. Hon berättar att flickor låter kaxiga då de skriker till varandra. 

Hon blir ombedd att utveckla sitt resonemang. Clara förklara att de säger emot. Även Elin 

nämner att de brukar säga fula saker till varandra. Hon berättar att detta brukar leda till tjafs, 

hon säger: ”Så det blir sådär. Att dom blir sura på varandra, och så börjar det bli en massa 

massa tjafs och bla bla bla”. En annan syn som flickorna i intervjun väljer att beskriva är att 

bråken anses vara besvärliga. Detta kan utläsas i Dianas uttalande, när hon får frågan om hur 

bråken mellan flickor brukar vara säger hon: 

 
Ida: Näe okej. Men om vi säger när man är osams då, eller ovänner mellan två 

tjejer. 
Diana: Mmm 
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Ida: Hur brukar det vara? 

Diana: Dåligt och tråkigt. 

Ida: På vilket sätt? 

Diana: Därför att dom har horna uppe, åsså när dom ska sätta sig så börjar dom å bråka. 

Ida: Kan du förklara vad du menar med horna uppe? 

Diana: Asså dom har som en djävul, en dävulens horn så hära (visar fingrar som horn 

från huvudet) 

Ida: Mmmhmm. Å hur märker man det då? 

Diana: När dom är jättesura på varandra. Man ser hornen 

 

Benitas syn på hur konflikter brukar vara kan liknas vid Dianas åsikt. Benita väljer att förklara 

bråken mellan flickor som jobbiga. Hon säger att anledningen till detta är att det tar lång tid 

tills flickor slutar bråka med varandra. Hon berättar att det oftast tar kort tid för bråken att 

upphöra. Det är vid de tillfällen då det tar lång tid som det blir jobbigt. 

6.4  Flickornas syn på hur konflikter bör lösas 
  
Ett bråk uppstår enligt flickorna genom oenighet och att det skriks dumma ord. Det vill säga 

att konflikterna startas med hjälp av språket. På samma sätt anser alla flickor att en konflikt 

även bör lösas. De talar om att prata med varandra och genom detta komma fram till en 

lösning och sanning om hur bråket uppstod och fortgick. De förtydligar att de ofta vill försöka 

lösa konflikten på egen hand. Alla flickor i studien nämner även fröken som en del i 

konfliktlösningen. Detta både på gott och ont. Några flickor säger att fröken ofta närvarar i 

lösningen av konflikten och ser den. Andra menar att de själva får hämta fröken och att de 

inte alltid får hjälp i hanteringen av konflikten. 
 

Benita menar att ett bråk startar om man inte tillåts delta i leken. När Benita tillfrågas om hur 

ett bråk bör lösas menar hon på att alla bör få delta i leken och att ingen skall bli lämnad 

utanför. Även Amira talar om att alla måste få vara med någon gång. Här talar flickorna om 

att göra det rätta och släppa in varandra i leken för att bråket inte skall fortsätta. 

 

Benita får frågan om det går att lösa ett bråk på något annat sätt än med varandra. Hon säger: 

”Man kan lösa det mellan, att man försöker säga till fröken. Eller, andra barn som kan hjälpa, 

å göra så att man slutar bråka”. Benita förklarar att de i så fall berättar för fröken vad som 

hänt. Hon menar även att de andra barnen som hjälper till kan få veta vad som hänt. Därefter 

kan de berätta för fröken. Benita förklarar det med att man kanske väljer att inte berätta för 

fröken för att de tror att de kan lösa det på egen hand. Diana tillfrågas om hur ett bråk mellan 

flickor kan lösas. Hon berättar till en början att en fröken är med och hjälper till att lösa 

bråket. Frökens deltagande resulterar i att ett bråk blir löst. Därefter kan alla leka tillsammans 

igen. Senare i intervjun berörs ännu en gång lösningen av en konflikt. Där väljer Diana att 

förklara frökens roll i konfliktlösningen ur en annan vinkel: 

 
Diana: Han säger att, eller hon, han säger att ni behöver in.., ta en stund och vara tyst, 

prata en stund med, å, å försöka och lösa bråket. Därför han brukar inte hjälpa till, eller 

hon, hon, han hjälper inte till så mycket. 

Ida: Varför tror du att det är så då, att dom inte hjälper till? 

Diana: Jag vet faktiskt inte, kanske att dom har någonting att göra 

 

Clara berättar också att fröken brukar bli informerad om ett bråk har skett. Hon berättar att när 

fröken får veta så brukar det mesta ordna sig. Hon förklarar att de brukar ta hjälp av vittnen 
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som sett bråket för att fröken skall få veta vad som är sant. Ett till alternativ som Clara 

föreslår är valet att gå ifrån bråket. Hon betonar vikten av att aldrig slå eller säga något dumt 

tillbaka. 

 

Benita ger som förslag att alla skall få vara med och bestämma för att ett bråk skall upphöra. 

Detta kan kopplas till Fabra som förklarar att flickorna själva försöker lösa bråket. Om detta 

inte är möjligt säger Fabra att fröken blir delaktig i hur flickorna skall lösa dem. Elin har 

samma uppfattning som Fabra. Hon berättar att hon tycker det bästa är att man försöker lösa 

bråket tillsammans. När hon får frågan om frökens delaktighet svarar hon:  

 
Elin: Då försöker ju fröken prata med dom, men det är fortfarande oftast så att hon 

försöker göra så att man ska försöka lösa dom själv. Så att man lär sig att lösa dom själv.  

 

När det kommer till bråk som rör kärlek förklarar Elin att hon har begått misstag som 

resulterat i bråk. Hon får frågan hur hon anser att ett sådant bråk bör lösas. Här kommer hon 

åter in på att flickorna skall lösa bråket tillsammans: 

 
Elin: Ehmm.. att man pratar och verkligen säger förlåt. Att man inte gör om det igen och 

a, att man pratar om det och berättar vad sanningen är eller så slutar man prata om det och 

glömmer allt som har hänt. 

 

Amira ger en sista infallsvinkel och ett tydligt exempel på hur hon tänker kring lösningen av 

ett bråk. Hon talar mycket om känslor i konflikter. Amira menar att det är viktigt att berätta 

sina känslor för varandra. Hon ger som exempel att berätta för en kompis eller vuxen om 

någon är dum mot en annan. Hon säger att det inte går att hålla inne känslorna hela livet, ”att 

man någon gång måste släppa ut dem”. Amira gör en liknelse mellan känslor i en konflikt och 

ett rep: 

 
Amira: Om du, vi säger att det här är ett helt rep  

Ida: Mmm 

Amira: Och sen har du bråkat med någon, sen blir det en knut 

Ida: Mmm 

Amira: Om du har bråkat med en till, då blir det två knutar 

Ida: Mmm 

Amira: Om du har bråkat med en till, då blir det tre knutar, då blir det kaos. Då kan du 

inte lösa det. Men om du bara berätta dina känslor, då går knutarna bort. 

 

Fabra, Elin och Diana att de går ut till ett annat rum när de skall lösa en konflikt. Fabra 

berättar att flickorna går ut till ett annat rum och först ber att få sitta ensamma och prata om 

bråket. Om de inte finner någon lösning på bråket får fröken komma in i rummet och hjälpa 

flickorna att lösa bråket. Elin berättar även hon att de går in i ett grupprum med fröken för att 

diskutera om bråk som har skett på rasten. Hon berättar: ” Ja vad som har hänt, eller berätta 

för fröken vad som har hänt. Åsså ska man väl, åsså brukar vi så hära snacka om bråket och 

försöka lösa tillsammans. Så att, så är det bara och det går inte att ändra på”. Diana säger att 

flickor skriker åt varandra när de går ut och pratar. När flickorna försöker förklara för fröken 

vad som hänt blir de arga på varandra. Hon säger att de då exempelvis kan kasta ner en stol 

eller skrika till varandra, och att detta hörs ända in i klassrummet.  

 

Slutligen kan det förstås att bråken mellan flickorna oftast blir lösta och uppklarade. Fyra av 

flickorna berättar i intervjun att bråken brukar utredas och att allt sedan är som vanligt igen. 

Clara berättar att bråken ofta löser sig väldigt fort, hon säger: ”Sen då blir det inget mer, då 
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säger den andra, förlåt och så sen då blir dom som vanligt”. Elin väljer att förklara det kort 

och enkelt: ”Alla bråk löser sig ju”. 

7  Resultatanalys 
 

I detta avsnitt redovisas en analys av det resultat som presenterats ovan. I analysen av 

konflikterna har ett barns perspektiv tagits i beaktning. Med detta menas att det är flickornas 

tankar som preciserats i resultatdelen. De svar som flickorna delgett presenteras i resultatdelen 

och kan kopplas till den sociokulturella teorin. I intervjuerna med flickorna framgår det att 

allting i konflikten kretsar kring språket. Flickorna använder sig av det sociala samspelet 

mellan varandra både på gott och ont. Det negativa i det sociala samspelet kan ses i att 

flickorna skriker åt varandra. De talar om att retas samt att ljuga för varandra. De positiva 

delarna av det sociala samspelet kommer in i konflikthanteringen. De samtalar med varandra 

för att lösa bråken och beskriver att de ofta väljer att prata med varandra innan de tar hjälp av 

en fröken. De förklarar även att de ofta kommer fram till lösningar och att bråken snabbt går 

över. Det sociokulturella lärandet beskriver inlärning som ett samspel mellan individer. Hur 

flickorna väljer att lösa sina konflikter visar på ett lärande i samspel mellan individer och en 

mognad i den personliga utvecklingen. De positiva aspekterna kan kopplas till Säljö (2000) 

som menar att språket är människans yttersta verktyg och att dessa verktyg används för att 

förstå och agera med sin omgivning. Författaren skriver även att de problem som individen 

möter i vardagen och slutligen löser omvandlar de till egen kunskap. 

 

I de genomförda intervjuerna framkom det att fyra av sex flickor kunde förklara begreppet 

konflikt utan hjälp. Dessa flickor valde alla att definiera en konflikt som ett bråk. De två 

flickor som fick synonymer till ordet kunde sedan sätta egna ord på begreppet. En flicka valde 

att benämna konflikt annorlunda än de övriga. Hon valde istället att kalla det ovänner och inte 

ovänner. I Ellmin (2008) beskrivs som tidigare nämnts en konflikt som en kollision mellan 

intressen och handlingar. Denna definition kan förknippas med flickornas svar. När flickorna i 

intervjuerna förklarar bråk vidare nämner de bland annat att vara osams. Ellmins (2008) talar i 

sin egen definition kring konflikt om oförenliga aktiviteter. Dessa aktiviteter är av typer som 

förhindrar, stör eller skadar andra aktiviteter. Flickornas synonymer till konflikt och bråk är 

bland annat mobbning, irriterande, dumma ord samt slag och sparkar. Dessa delar är 

aktiviteter som flickorna menar skapar bråk. När detta inträffar i en lek så förstörs den 

pågående aktiviteten av en negativ aktivitet 

 

I litteraturgenomgången omnämns tre olika perspektiv under rubriken konflikt. En av dessa är 

interpersonella konflikter. Ellmins (2008) förklaring kring interpersonella konflikter rör 

olikheter i mål och intressen. Ellmin menar att dessa olikheter kan ha sin grund i att det 

sociala samspelet fungerar dåligt. I flickornas beskrivningar blir denna typ av konflikt 

tydligast. Kolfjord (2009)  skriver att dessa konflikter ofta upptäcks på raster. Ett flertal av de 

konflikter som flickorna nämner sker just under rastverksamheten på skolan. Detta genom 

lekar av olika slag. De bråk som uppstår i skogen kan kopplas till det Ellmin (2008) väljer att 

benämna systemkonfliker. De regler som är avtalade för att leken i skogen skall fungera bryts 

och ett bråk uppstår. Här kan ses en koppling mellan de olika konfliktnivåerna i Ellmins 

(2008) modell. Konflikten som uppstår mellan två parter grundar sig i skolans regler som 

bryts i skolans skolskog genom att någon exempelvis tar ett föremål från en annan koja. 

 

Under rubriken konflikthantering nämns Ellmins (2008) två huvudkällor som han menar är 

bärare till konflikter inom skolan. Dessa är A- och B-konflikter. Flickorna talar mest om det 
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Ellmin (2008) kallar B-konflikter. Dessa konflikter är emotionellt inriktade och innehåller 

person- och relationskonflikter. De konflikter som flickorna berättar om har ofta sin grund i 

leken och de bråk som uppstår i oenigheten kring lekens utformning. Vänner kan bli nekade 

att delta i leken och berättar då att de går och berättar detta för fröken. De talar även om ilska 

och irritation när de beskriver en konflikt och känslorna som uppstår i bråken.  

 

Barnen i Szklarski (1996)  studie beskriver att uppkomsten till en konflikt uppstår då en 

kamrat bryter ett förtroende. Szklarski skriver även att barnen i studien ogillar när någon 

sviker eller retas. Författaren nämner olika orsaker till att konflikter uppstår. Den första av 

dessa kallar Szklarski för principrelaterade orsaker. Detta kan kopplas till det flickorna 

nämner om att bli lämnad utanför och inte få delta i leken. De förtroenderelaterade orsakerna 

förknippas med lögn och brutna löften. Flickorna i intervjuerna talar om att vänner ljuger och 

att det ligger till grunden för många bråk. De är även tydliga med att det inte är ett accepterat 

beteende. De flickor som deltagit i intervjun sammankopplar ofta, som tidigare nämnts, om 

leken som bärare av många bråk. I samtalen med flickorna berättar de om kojor som de har i 

skolskogen. Elin säger att det kan uppstå stora bråk om någon tar en pinne från någon annans 

koja. Andra föremål som nämns är när en kamrat inte delar med sig av exempelvis sudd. 

Fabra anser att kamraterna bör dela med sig av sina saker. När det handlar om konkreta 

föremål i uppkomsten av konflikter har Szklarski (1996) valt att benämna det som 

objektrelaterade orsaker.  

 

Ytterligare orsaker till förklaringen kring bråk är att någon blir retad. Både Diana och Fabra 

nämner exempel på hur flickor kan reta varandra. Fabra berättar att det kan skapa en känsla av 

att känna sig mobbad. När Szklarski (1996) skriver om dessa företeelser väljer han att 

benämna de som integritetsrelaterade orsaker. 

 

Som tidigare nämnt så förknippar flickorna konflikter med något negativt. När de bråkar med 

varandra skriker de åt varandra. När detta sker är de orden som skriks av otrevlig karaktär. De 

nämner även sparkar och slag som en del av deras konflikter. Till största del kan det ses att 

det är i leken som konflikterna uppstår. Detta genom att någon blir utesluten ur leken, att de 

inte kan komma överens om hur leken skall utformas och lekas, eller att föremål som används 

i de olika lekarna skapar oenighet. När det kommer till lösningar av en konflikt menar de att 

de ofta finner lösningar och att konflikterna löser sig. 

 

Slutligen blir flickorna i intervjun tillfrågade om hur de anser att en konflikt bör lösas. Till 

största del används det Szklarski (1996) väljer att benämna som defensiv konflikthantering. 

Flickorna pratar i intervjuerna om att hjälpa sin kompis i bråken. Detta handlar om att skydda 

sin kompis från angrepp från andra. Szklarski (1996) nämner under denna beteckning 

underkategorier. En av dessa är flykt. Det är när barnet drar sig undan konflikten och lämnar 

situationen som den är. I intervjun med Clara nämner hon just flykten som en lösning på ett 

bråk. Hon förklarar att hon hellre går därifrån och att det är bättre än att ge igen. 

 

Under defensiv konflikthantering skriver Szklarski (1996) om en underkategori som han väljer 

att kalla vädjan om hjälp. Här beskriver författaren att barnet ber en utomstående person om 

undsättning. Här kommer flickornas fröknar in i bilden. De förklarar att de förutom att be 

kamrater om hjälp även söker sig till fröken. En förutsättning för att denna hanteringsansats 

skall fungera är att den tredje parten har någon form av auktoritet. Flickorna beskriver i 

intervjuerna att de ofta ber att först få försöka reda ut konflikten på egen hand. Om detta inte 

går hjälper fröken till. De berättar då att bråken ofta klaras upp. Att de kan vara arga på 

varandra ett tag men att det ofta går över samma dag. Till detta kan även enad 
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konflikthantering kopplas. Inom denna konflikthantering nämner Szklarski (1996) medling 

som en lösning på ett bråk. En utomstående part krävs även vid denna hanteringsansats. Den 

tredje parten, vilket i flickornas beskrivning är fröken, hjälper flickorna att finna en 

gemensam lösning på konflikten. 

 

Flickorna beskriver de sociala samspel mellan varandra när de nämner konflikter och 

lösningar. I flickornas svar kan utläsas att det ofta sker missförstånd i de sociala samspelen 

som sedan resulterar i bråk. I intervjuerna med flickorna kring hur en konflikt bör lösas, kan 

det utläsas att flickorna gärna löser sina egna bråk. De beskriver att de både väljer och ber 

fröken om att få hantera sina bråk. Benita säger i intervjun att de ibland väljer att inte berätta 

något för de vuxna. Elin förklarar att fröken deltar när flickorna försöker lösa bråken. Hon 

berättar att frökens huvudsyfte är att flickorna skall lära sig att lösa sina egna konflikter. När 

de reder ut bråken tar de hjälp av språket. Den sociokulturella teorins huvudsyfte kan ses i 

konflikthanteringen. Som tidigare nämnts kring Säljös (2000) exempel med fotbollsmatchen, 

så har flickorna olika sätt att se på bråket. Olikheterna gör att flickorna måste kommunicera 

med varandra för att bråket skall gå att reda ut. Det som kan förstås är att när 

kommunikationen mellan flickorna brister måste en fröken tas in. Att flickorna väljer att lösa 

sina egna bråk kan relateras till ett barns perspektiv (Ihrskog, 2006). Flickorna befinner sig på 

samma nivå och har en annan förståelse än de vuxna kring deras bråk och hur det uppstått. 

Ihrskog belyser denna problematik och menar att eftersom vuxna en gång varit barn kan de tro 

sig ha vetskap om konflikten.  

8  Diskussion 
 

I detta avsnitt följer en diskussion kring studiens resultat utifrån den litteraturgenomgång samt 

de teorier som behandlas i första delen av studien. Diskussionen kommer att innefatta 

problemformuleringar och förslag till förbättringar av studien. Därefter följer en diskussion 

kring den valda metoden och de förtjänster och begränsningar den gav studien. Vidare 

kommer sammanfattade slutsatser att avsluta avsnittet.  

 

I den teoretiska genomgången beskrivs ett barnperspektiv och ett barns perspektiv. Studien 

genomsyras av ett barns perspektiv och detta innebär att resultatet har analyserats utifrån 

flickornas svar och att det är de som satts i fokus (Ihrskog, 2006). I litteraturgenomgången 

nämns Halldén (2003), som menar att barn sällan lämnar avtryck i källor och att tillgången till 

barnens tankar därför blir begränsade. Information kring barns tankar om konflikter är 

begränsad och det är svårt att finna relevant forskning som är baserad på deras åsikter. Detta 

är en av anledningarna till mitt val av informanter. Den andra anledningen är att jag inte 

kunnat finna någon forskning som inriktar sig specifikt mot flickors konflikter. Precis som det 

nämns om ett barns perspektiv anser jag att flickorna är experter på sina egna bråk och att 

deras åsikter därför bör belysas.  

 

Genom intervjuer med flickorna visade det sig att de flesta hade en tydlig uppfattning om 

begreppet konflikt som de valde att definiera som bråk. Jag var beredd på att det kunde finnas 

flickor i klassen som inte var medvetna om vad ordet konflikt har för innebörd. Därför hade 

jag förberett synonymer för att förklara konflikt på ett konkret sätt. I intervjuerna försöket jag 

även få flickorna att tänka efter mer kring begreppet för att kunna uttala fler synonymer. 

Anledningen till detta var att jag personligen tycker att bråk syftar mer till sparkar och slag. 

Jag lät dem däremot komma på ord själva och om de inte kunde nämna fler synonymer valde 
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jag att lämna det på det sättet. Anledningen till det var att jag så långt det var möjligt inte ville 

påverka dem med min förståelse av begreppet.  

 

I intervjuerna med flickorna framgår det tydligt att konflikter mellan dem grundar sig i deras 

lekar. Bråken uppstår genom att någon inte får vara med och leka, att det blir bråk om vem de 

skall vara i leken samt om de föremål som används i leken. I dessa förklaringar kan jag se en 

tydlig koppling mellan de tre konfliktnivåerna i Ellmins (2008) modell. Flickorna i studien 

sitter på olika åsikter som kommer i kontakt med varandra genom kommunikationen i leken. 

När någon av flickorna inte väljer att dela med sig eller gör något fel uppstår ett bråk mellan 

dem. Flickorna ger många exempel på leken i skogen som är orsaken till bråk. Den skog som 

tillhör skolan och där regler har satts upp för allas trivsel. Rastaktiviteter har omnämnts i både 

litteraturgenomgång och i resultatanalys. Kolfjord (2009) skriver att barns konflikter är lättast 

att upptäcka på rasten. Detta kan kopplas till just det flickorna nämner. Leken som en stor 

orsak till att bråk uppstår mellan dem. Elin förtydligar i intervjun att bråken inträffar på just 

raster samt på fritids. Att bråk sker på raster tycker jag är oundvikligt. På raster finns inte den 

struktur som kan ses i klassrummet. Det jag kan förstå utifrån intervjuer är att pedagogerna 

inte befinner sig på samma plats som flickorna. Det ges därför bra tillfällen till att göra och 

skrika dumma saker till varandra.  

 

Det kan tydligt förstås utifrån intervjuerna med flickorna att deras konflikter berör det Ellmin 

(2008) har valt att benämna som B-konflikter. Många av flickornas konflikter är 

relationsförknippade. Exempel som flickorna berättar är att de retas samt att någon kan bli 

lämnad utanför. Förutom lekar och utfrysning talar flickorna om att de ljuger, detta för 

kompisar och fröken. Till kompisar kan det röra sig om alltifrån föremål till något som sagts. 

När det rör lögner till fröken handlar det oftast om hur ett bråk gått till. En till vanligt 

förekommande orsak till konflikter är bråk som startar hemma för att sedan utvecklas på 

skoltid. Där nämner två av flickorna ett spel som kallas MovieStarPlanet. Genom intervjun 

med Fabra kunde jag utläsas att detta rör en stor del av flickorna i klassen. Hon berättar att 

deras fröken läst mycket om spelet eftersom att det skapat många bråk i klassen. Elin berättar 

att det finns chattbubblor där flickorna skriver dumma saker till varandra. Det kan utläsas att 

flickors konflikter till största del är psykiska genom att de säger dumma saker till varandra 

och lämnar varandra utanför. Flickorna nämner däremot att de ibland slåss med varandra. 

Diana berättar att man kan boxa varandra i ryggen eller att sätta foten i någons rygg så att de 

ramlar. Hon förklarar också att hon är medveten om att detta gör ont. 

 

Sammanfattningsvis upplever jag att flickorna är väldigt medvetna om sina konflikter. De kan 

ge många exempel på vad som orsakar de bråk som uppstår mellan dem. Detta rör som 

beskrivits ovan alltifrån rastaktiviteter till utfrysning. Det flickorna förklarar kring sina 

konflikter kopplar jag till objektrelaterade och integritetsrelaterade orsaker (Szklarski, 1996). 

Detta för att deras konflikter sammankopplas med att konflikterna rör händelser där flickorna 

känner att de blir lämnade utanför och att de säger dumma saker till varandra. När bråken 

startar i leken är det ofta objektrelaterat på grund av föremål och att de inte kan komma 

övverrens om lekens handling. 

 

I resultatanalysen nämns flickornas egen delaktighet i lösningen av konflikter. Att de själva 

väljer att lösa sina konflikter kan utläsas i flickornas svar i samtalen. Jag har funderat mycket 

kring flickornas val och hur detta kommer sig. De nämner frökens deltagande när en konflikt 

skall utredas. De berättar att fröken hjälper till genom att fråga flickorna vad som har hänt. 

Elin menar att frökens deltagande syftar till att flickorna skall lära sig att lösa sina egna 

konflikter. Möjligen kan det sammankopplas med Lundströms (2008) studie. Författaren 
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nämner bristande tid att samtala kring flickors konflikter. Detta kan kopplas till Dianas 

uttalande när hon skall förklara varför hon tror att de vuxna inte alltid hjälper till. Hon säger: 

”Jag vet faktiskt inte, kanske att dom har någonting att göra”. I studien framkom det att finns 

en uppfattning om att flickors konflikter är dolda för vuxna. Några flickor säger i motsättning 

till det Diana berättar, att vuxna ibland ser bråken och då hjälper till. Flickorna väljer ändå 

helst att lösa sina egna bråk. Jag sammankopplar detta med Kolfjords (2009) beskrivning 

kring kamratmedling. Flickorna väljer att ta hjälp av varandra i medlingen istället för att 

tillfråga de vuxna. Jag ställer mig frågan om detta kan bero på att de vuxna inte ger flickornas 

konflikter tillräcklig uppmärksamhet. Det är tydligt att flickorna inte alltid väljer att släppa in 

de vuxna i konflikten. Min fråga är om detta beror på bristande uppmärksamhet och intresse 

från de vuxna. En ytterligare fundering som jag kopplar till delar i min teoretiska genomgång 

är barnperspektivet kontra barns perspektiv. Anser flickorna att de vuxna inte förstår deras 

konflikter och därför väljer att lämna dem utanför? 

 

Ellmin (2008) menar att en analys av en konflikt är problematisk att genomföra en 

konfliktanalys inom skolan då det är många faktorer som spelar in. När flickorna berättar om 

sina bråk talar de om hur de hanterar en konflikt. Jag tycker mig utläsa att flickorna trots detta 

har hittat bra strategier för att lösa sina konflikter. Detta i det avseendet att de berättar att 

bråken ofta går över, bara att tiden varierar. Harkvoort (2011) menar att det är skillnad mellan 

hantering och lösning av en konflikt. Att alla konflikter kan hanteras men inte alltid blir lösta. 

Jag ser detta som en bra förklaring. I denna studie har jag valt att ta flickornas perspektiv och 

enligt dem stämmer inte Harkvoorts (2011) förklaring. Detta kan relateras till Elin som säger: 

”Alla bråk löser sig ju”. 

 

Lundström (2008) skriver att det finns uppfattningar om att flickors konflikter inte skulle 

existera. Efter de genomförda intervjuerna med flickorna kan jag dementera denna 

uppfattning. Det är väldigt tydligt att det dagligen sker konflikter mellan flickorna som 

deltagit i min genomförda studie. För att vuxna skall upptäcka dessa konflikter och se att de 

existerar anser jag att de måste kommunicera mer med flickorna. Imsen (2006) skriver om 

individens samspel med omgivningen och kopplar detta till den sociokulturella teorin. En 

teori som idag präglar skolan. Samspelet mellan individer är viktigt mellan alla parter inom 

skolväsendet. Här menar jag att samspelet mellan de vuxna och barnen är lika viktigt som 

samspelet mellan barnen. För att de vuxna skall förstå, se och reflektera över de konflikter 

som sker måste de samtala med barnen om dem. För att de sedan skall välkomnas att delta i 

lösningen av konflikten tror jag, som Hundeide (2006) att de måste försöka förstå hur barn 

uppfattar sin livsvärld Flickorna sitter på de bästa svaren om hur deras konflikter skall lösas 

och hur de vuxna kan förstå dem (Ihrskog, 2006). 

 

Mina egna erfarenheter samt den litteratur som jag studerat ligger till grund för min 

förförståelse kring flickors konflikter. Jag försökte i intervjuerna gå in med ett öppet sinne för 

att inte styra samtalen åt något håll. De svar jag fick av flickorna bekräftade många av mina 

antaganden. Exempel på dessa var att flickorna svär åt varandra, skriker och säger dumma 

saker samt att de retas. Intervjuerna gav mig även ny och intressant kunskap om hur flickor 

behandlar varandra. Att bråk som startar hemma tas med till skolan hade jag redan kunskap 

om. En ny inblick som jag fick var hur dessa bråk utvecklas och vad grunden till dem kan 

vara. Jag hade väntat mig att flickorna skulle nämna hemligheter mellan varandra och att bli 

lämnad utanför på grund av detta. Detta med utgångspunkten i ett barnperspektiv och hur jag 

själv minns min barndom. Genom intervjuerna antog jag ett barns perspektiv och märkte att 

mina förutfattade meningar inte besannades. Flickorna nämnde inte heller skitsnack i den 

utsträckning som jag hade väntat mig.  
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8.1  Metoddiskussion 
 

Jag valde att basera min studie på flickorna och sätta dem i fokus. Platsen som jag valde för 

intervjun var lugn och utan några vidare störningsmoment. Jag placerade mig mittemot 

flickorna för att skapa ögonkontakt. För att situationen skulle kännas lättare gav jag dem 

enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) möjlighet att sitta och rita under intervjun. 

Detta var något som de flesta av flickorna valde att göra. Flickorna tillfrågades igen enligt 

Vetenskapsrådet (2002) och Kvale (2009) om de ville delta i studien. De fick information om 

att samtalet spelades in och att det bara var jag som skulle lyssna på materialet.  

 

Därefter gjorde jag en kvalitativ bearbetning av materialet. Målsättningen med denna 

bearbetning var precis som Patel & Davidsson (2011) skriver, att finna mönster, teman och 

kategorier i materialet. Intervjuerna skrevs ut i sin helhet av den anledningen att jag inte ville 

förlora någon information från flickorna. Min intervjumetod baserades på ”tratt-tekniken”. 

Som jag förklarat i metoddelen så innebär denna teknik att man börjar med en stor öppen 

fråga för att sedan smala av och ställa mer specifika frågor. Jag anser att jag gjorde ett bra val 

av metod eftersom att barnen själva fick sätta ord på vad begreppet konflikt var för dem. Den 

fråga jag inledde intervjun med kan ha skapat förvirring hos flickorna då jag i efterhand sett 

att jag borde formulerat den annorlunda. Jag ställer frågan om de förstår vad jag menar med 

ordet konflikt. Jag skulle istället valt att fråga ”Om jag säger ordet konflikt, hur skulle du vilja 

förklara det?”. Ytterligare en problematik som kan gett ett visst utslag på intervjuerna var att 

jag för två flickor var tvungen att beskriva och förtydliga en konflikt. Min beskrivning kan ha 

betydelse för flickornas svar. Det var däremot oundvikligt på grund av att intervjun annars 

hade varit svår att genomföra. Att jag valde en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod var 

även det till en fördel. Intervjuerna blev inte bundna och jag fick fram mycket material att 

arbeta vidare med. 

 

När jag läste igenom transkriberingarna uppmärksammade jag att mitt material begränsats av 

mitt etiska ställningstagande gentemot flickorna. Eftersom att jag berörde ett ämne som för 

flickorna kan ses känsligt kunde jag inte ställa för personliga frågor. Detta med risken att 

kränka flickorna. Jag ville heller inte riskera att flickorna skulle nämna kamrater i intervjuerna 

och att det därigenom skulle bli ett samtal om lösning av en specifik konflikt. Jag kunde i 

materialet läsa svar som jag velat ställa följdfrågor på samt höra en utvecklad förklaring kring. 

Trots att jag känner flickorna såg jag inte detta som en möjlighet. Det kan kopplas till 

Lundström (2008) som skriver att flickors konflikter anses mer personligt knutna och upplevs 

krångligare att samtala kring.  

 

Urvalet av ålder på flickorna kan ha betydelse för mitt resultat. Konflikter kan variera 

beroende på vilken ålder barnen är i. Om jag valt en annan ålderskategori hade jag möjligen 

fått andra svar och därigenom ett annat resultat. Jag finner däremot att åldern på mina 

informanter var bra i den aspekten att de hade vetskap om vad en konflikt är. De kunde delge 

mycket information som gav ett spännande material att arbeta kring. Jag anser att mina val till 

studien var relevanta och är nöjd med den information som jag fick. 

8.2 Sammanfattade slutsatser 
 

En slutsats som kan dras är att flickors konflikter är mer psykiska än fysiska. Eftersom att de 

sker på raster, bland annat i skogen kan konflikterna vara svåra att upptäcka. Om vi vuxna tar 
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oss tid att hjälpa flickorna när de ber oss reda upp en konflikt, tror jag att flickors konflikter 

kommer att synliggöras. Om vi även visar intresse för de konflikter som sker kan det möjligen 

resultera i att flickorna väljer att släppa in oss. Att de ber om hjälp när ett bråk skall lösas. 

Självklart är det bra att flickorna lär sig lösa sina egna konflikter och att de väljer att göra det. 

Pedagogerna bör däremot ha vetskap om detta val samt att de uppmärksammat konflikten. I 

Lgr 11 betonas vikten av att eleverna själva lär sig lösa problem och att detta är en stor del av 

deras vardag och framtid. Det står även skrivet att skolan skall främja denna utveckling. Jag 

anser däremot att det är viktigt för personalen i skolan att vara medveten om att flickors 

konflikter existerar. Likväl att de blir synliga och att flickors konflikter får den 

uppmärksamhet som förtjänas.  

 

Som jag redan delgivit känner jag dessa flickor sedan tidigare. Jag anser mig vara 

uppmärksam på flickornas konflikter. Trots detta har jag inte uppmärksammat bråken i den 

utsträckning som flickorna beskriver. Om jag haft möjlighet att även observera flickorna i 

denna studie hade jag troligen fått ett ännu bättre resultat. Då hade jag kunnat jämföra mina 

intervjuer med observationer för att tydligare kunna analysera om flickors konflikter är 

osynliga för vuxna. Ett till tillvägagångssätt som varit av intresse om tid funnits hade varit att 

intervjua pedagoger. Att sedan jämföra pedagogernas förklaring av flickors konflikter i 

motsättning till flickornas egna beskrivningar. Då hade en jämförelse kring ett barns 

perspektiv och ett barnperspektiv blivit ännu tydligare. Tyvärr fanns inte tid till någon av 

dessa två förslag, men jag rekommenderar dessa i en fortsatt studie.  

 

 

 

 

 

 
  



28 
 

Referenser 

Tryckta källor 
 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000). Att förstå barns tankar – 

Metodik för barnintervjuer. 3., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber AB. 

 

Ekholm, Mats & Fransson, Anders (2002). Praktisk intervjuteknik. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. 

 

Ellmin, Roger (2008). Konflikthantering i skolan: den andra baskunskapen. Stockholm: Natur 

och kultur. 

 

Hakvoort, Ilse (2011). Skolans uppdrag och konflikthantering. I Hakvoort, Ilse & Friberg, 

Birgitta (red.) Konflikthantering – I professionellt lärarskap, 19 – 51. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB. 

 

Halldén, Gunilla (2003). Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (1-2), 12-23.  

 

Hundeide, Karsten (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – Barns livsvärldar. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Ihrskog, Maud (2006). Kompisar och kamrater: barn och ungas villkor för relationsskapande 

i vardagen. (avhandling för doktorsexamen, Växjö universitet, 2006) 

 

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld, Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Kolfjord, Ingela (2009). Konflikthantering i skolan – Kamratmedling framför molltolerans. 

Malmö: Bokbox. 

 

Kvale, Steinar (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundström, Agneta (2008). Lärare och konflikthantering – En undersökande studie ur ett 

könsperspektiv. (licensavhandling, Umeå universitet, 2008) 

 

Lärarförbundet (2005-10). När intresse blir kunskap. Fritidspedagogikens mål och medel. 

Stockholm: Lärarförbundet. 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Szklarski, Andrzej (1996). Barn och konflikter: en studie av hur konflikter gestaltar sig i 

svenska och polska barns medvetande. (Diss., Lindköping universitet, 1996 

 

Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 

 



29 
 

Unicef (1989) Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter. Stockholm: Unicef 

 

Utbildningsdepartementet (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Lgr 11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Wibeck, Victoria (2010) Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som 

metodundersökning. 2., [uppdaterade och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Elektroniska källor 
 

MovieStarPlanet ApS (2011) Tillgänglig online:  

http://info.moviestarplanet.se/om-moviestarplanet.aspx (2012-05-27). 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig online: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf (2012-04-16). 

 

  

http://info.moviestarplanet.se/om-moviestarplanet.aspx
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


30 
 

Bilaga 1 

MISSIVBREV 

 

Hej! 

Jag heter Ida Wallin och går mitt sista år på universitetet där jag utbildar mig till 

fritidspedagog. Jag nu skriva mitt examensarbete som en sista del i min utbildning. Ämnet 

som jag har valt att skriva om är konflikthantering bland flickor i årskurs 3. 

 

Jag kommer att grunda detta examensarbete i intervjuer med flickor för att belysa konflikter 

utifrån deras perspektiv. De frågor jag kommer ställa är inte inriktade mot individen utan 

kommer mer specifikt att inrikta sig mot området konflikter och hur flickor ser på konflikter. 

Jag kommer att be om flickornas namn i fall att jag måste gå tillbaka för att förtydliga något 

för mig själv. I mitt examensarbete kommer dessa flickor att vara helt anonyma och aldrig 

nämnas vid namn. Inte heller skolans namn kommer att vara omnämnd i arbetet. 

 

I min undersökning kommer det att ingå sex stycken slumpmässigt utvalda flickor och jag 

skickar därför ut detta brev till alla flickor i klassen för ett godkännande. 

 

När det gäller dessa intervjuer ber jag därför om målsmans tillåtelse till att få intervjua era 

barn. 

 

 

 

 

     

 Barnets namn Målsmans underskrift 

 

 

 

 

Jag vill att ni skickar med detta papper till skolan senast 20 april 

 

 

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig på nedanstående mobilnummer mellan kl. 15-20 

 

Ida Wallin 

Telefon: 070-XXX XX XX 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

 Om jag säger ordet konflikt, förstår du vad jag menar då? 

Ja – kan du berätta för mig vad jag menar 

Nej – kan du berätta för mig vad du tror att jag menar 

(Annars definiera det som att vara osams, inte komma överrens eller bråk) 

 

 Vad är en konflikt för dig? 

 

 När tror/tycker du att konflikter mellan flickor brukar börja (uppstå)? 

 

 Hur tycker du att konflikter mellan flickor brukar vara? 

 

 Vad kan en konflikt mellan två flickor exempelvis handla om? 

- Något mer? 

 

 Hur tycker du att två flickor ska lösa en konflikt 

- Finns det några fler sätt? 

 

 

 

 

 


