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Fritidspedagogyrket är en viktig yrkesgrupp ute i våra verksamheter som besitter en väldigt 

stor kompetens vad det gäller konflikthantering, genus, barns sociala och emotionella 

utveckling vilket framgår av detta arbete. I detta arbete ingår litteraturstudier som visar på hur 

viktig kommunikation, värden och normer, genus och jämställdhet är. Här finns en kvantitativ 

undersökning med frågor om konflikter, om vuxna bemöter pojkar och flickor olika i 

konfliktsituationer och i så fall varför. Utifrån vad som framkommit i enkätsvaren har jag 

försökt knyta det till litteraturen. Ur svaren kan man se att fritidshemmens personal hanterar 

konflikter på ett bra och rättvist sätt där det inte är så stora skillnader i hur pojkar och flickor 

bemöts. De skillnader som det blir i konfliktlösning beror egentligen inte på vilket kön man 

har utan ens personlighet. 
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1 Inledning 
Våra barns situation i samhället och hur vi vuxna behandlar dem är en fråga som växt sig allt 

starkare under lång tid. De senaste 40-50 åren har även jämställdhet och genus frågan kommit 

med, hur behandlar vi pojkar och flickor.  En anledning till denna utveckling kan bero på som 

Gens (2002) skriver, att förr fostrades våra barn till att bli män och kvinnor som gjorde det de 

skulle i industrisamhället. Men de könsrollerna passar inte in i dagens eller framtidens 

samhälle.  

Därför anser jag att Genus och jämställdhet är två områden som det bör arbetas med och 

diskuteras mycket kring i vårt samhälle. Vi måste titta på villka förutsättningar till att växa 

upp och utveckla sin personlighet och sina egenskaper våra barn får. Kan de på ett fritt och 

öppet sätt utvecklas till fria individer som fått möjlighet att kunna välja bland manligt och 

kvinnligt. Som Tallberg Broman (2002) skriver att utmana genusgränserna utan att bli kallad 

för det ena eller det andra. Svaleryd (2002) beskriver situationen med att det handlar om att 

hitta sin identitet som människa snarare än som kön, kön är inget vi väljer men 

könsidentiteten är personlig och påverkbar. Det handlar om att pojkar/män och 

flickor/kvinnor skall ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter. Olofsson (2007) skriver 

att det inte handlar om att berövas något utan istället få ett rikare liv med frihet att utveckla 

alla sidor av vår personlighet. Alltså handlar det inte om att ta ifrån någon någonting utan att 

istället berika våra liv. Att få möjlighet att utveckla sin personlighet och sina egenskaper utan 

att gamla invanda tankar, uppfattningar, mönster med mera sätter ”käppar i hjulen”. 

Även vår läroplan och våra styrdokument är tydliga med att vi skall ge barnen samma 

förutsättningar i skolan och på fritidshemmen. Skolverket Lpo94 (2006) skriver att skolan 

aktivt och medvetet skall stödja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Vi som arbetar 

där skall motverka traditionella könsmönster och ge barnen möjlighet att utveckla sina 

förmågor och kunskaper oberoende av kön. Skolverket (2007) skriver att ett effektivt 

jämställdhetsarbete börjar med de vuxna som förebilder genom sitt förhållningssätt och sedan 

koppla det till de grundläggande värdena. 

En stor anledning till att jag skriver om detta ämne är att det är viktigt för mig. Detta med 

tanke på att jag är en man som har en ganska bra kontakt med båda sidor, det manliga och 

kvinnliga. Det är viktigt att få vara med och påverka vår framtid, barnen, så att de 

förhoppningsvis kan få ett rikare liv i framtiden. Detta utan att råka ut för det som Tallberg 

Broman (2002) skriver. Hon menar att de som överskrider genusgränserna kan få det jobbigt, 

flickor/kvinnor med maskulina beteenden brukar klara sig bra medans pojkar/män med 

feminint mönster lätt blir töntförklarad och marginaliserad som en ”pysslejocke” eller mes. En 

annan anledning var att i undersöknings kommunen arbetar aktivt med genus- och 

jämställdhetsfrågor och jag blev tillfrågad om att skriva om detta ämne. 

Min studie och empiriska undersökning gjorde jag bland barn (pojkar och flickor) i klass tre 

och fyra på två fritidshem i kommunen. I undersökningen ingår även personal från dessa 

fritidshem. Då genus och jämställdhet är stora områden har jag begränsat mig till att 

undersöka konfliktområdet - vad är konflikter, hur uppstår de, hur löser man dem med mera. 

Den stora frågan är om vi vuxna behandlar pojkar och flickor lika/olika i konfliktsituationer 

på fritidshem och i så fall varför. 

Mina litteraturstudier omfattar även kommunikation, normer & värden som jag anser vara 

väldigt viktiga för vår utveckling i nuvarande och framtida samhälle. 
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1.1 Begreppsdefinition 

Etik,  är min reflektion över mina handlingar och varför jag förhåller mig   

   som jag gör, över vilka värden och normer som styr mig. 

Feministisk forskning, ställer frågor om på vilket sätt rådande genusordning är negativ, 

  framförallt för kvinnor och hur det kan ändras. Den feministiska 

  forskningen är med andra ord genusforskning med fokus på makt. 

Genus,  fokuserar på relationen mellan könen, mäns o kvinnors beteende och 

   vad som anses kvinnligt eller manligt 

Genusforskning, handlar om allt vi människor ”gör” med det som till vardags kallas 

   kön (tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar, känner, fantiserar, 

  önskar, skriver, målar med mera). Det handlar lika mycket om män 

   som om kvinnor. 

Grundläggande värde,  i vårt samhälle. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

   integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och 

   kvinnor. 

Jämställdhet,  innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga 

  att fatta beslut och begränsas av genusroller. Det handlar om att män 

  och kvinnor skall ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter, 

  hur vi förhåller oss till varandra. 

Kommunikation,  omfattar all kontakt mellan människor, både det verbala och det icke 

  verbala budskapet. 

Konflikt, är krockar och sammanstötningar mellan förväntningar, krav, 

  värderingar, mål, behov, viljor, vanor, synsätt, personlighet, 

  känslouttryck och roller som sker i samspelet mellan människor. 

Kön,  är till största delen en social egenskap och en produkt av förväntan, 

  vi är kvinnor och män i förhållande till varandra. 

Moral, är mina handlingar. 

Normer, är ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man 

  ska uppträda mot varandra. 

1.2 Disposition 

 Kapitel 2, Syfte och problemformulering. 

 Kapitel 3, Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning. 

 Kapitel 4, Metod. 

 Kapitel 5, Resultat och Analys. 

 Kapitel 6, Diskussion. 
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2 Syfte och problemformulering 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad barnen vet om konflikter, hur vi hanterar 

och påverkas av dem. Ett annat syfte är att undersöka hur vi vuxna behandlar våra barn, 

pojkar och flickor, ute på fritidshemmen i konfliktsituationer. Detta är frågor som diskuterats 

flitigt. I dagens samhälle där genus och jämställdhet har en stark ställning är detta extra 

intressant, speciellt frågan om pojkar och flickor behandlas lika eller olika av oss vuxna i 

konfliktsituationer. I samband med detta undersöker jag varför det i så fall blir några 

skillnader om det är  män eller kvinnor som hjälper till med konfliktlösningar.  

Ett underordnat syfte med mitt arbete som inte framkommer genom min undersökning utan 

genom mina litteraturstudier är att visa hur kommunikation är enormt viktigt. Det genomsyrar 

allt vi gör och har även stor betydelse för genus- och jämställdhetsutvecklingen. Det är som 

Dahlkwist (2009) skriver om att utveckla och ha en god kommunikationsförmåga. Han 

beskriver att när vi kommunicerar med andra får vi en större förståelse för andras 

uppfattningar, vad som accepteras och uppskattas av omgivningen. Då lär vi känna oss själva 

bättre och vi får större självförtroende och social kompetens.  

Utifrån mitt syfte har jag tagit fram följande problemformuleringar: 

 Vad är en konflikt och hur påverkar de oss? 

 Om det är så, varför behandlar vi vuxna på fritidshem pojkar och flickor lika eller 

olika i konfliktsituationer? 

 Om det finns, varför blir det skillnad om en man eller en kvinna hjälper till i 

konflikten?  
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3 Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

3.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från latinets ”comunicare”. Maltén (1998:11) skriver att dess 

betydelse är ”att ha något gemensamt” eller ”att dela något med någon. Nilsson & 

Waldemarson (2007:11-12) har en liknande beskrivning, de skriver att comunicare betyder  

”att något skall bli gemensamt” (tankeinnehåll och avsikter). Dahlkwist  (2009:9) skriver att 

det rent språkligt betyder ”att göra gemensamt”. Han beskriver en förenklad definition av 

kommunikation kan omfatta all kontakt mellan människor, både det verbala och det icke 

verbala budskapet. 

En viktig fråga är varför kommunicerar vi? Maltén (1998) talar om att vi människor måste 

kommunicera. Vi människor har behov av både gemenskap och mänsklig kontakt, dess delar 

är livsnödvändiga för oss alla. Kommunikation tycks vara ett villkor för att vi skall kunna 

överleva, både fysiskt och socialt som människor. Med hjälp av kommunikationen överför vi 

budskap till andra och tar själva emot information från andra. Dess innehåll kan gälla tankar, 

åsikter, värderingar, attityder. Vi försöker skapa en reaktion hos mottagaren. Nilsson & 

Waldemarson (2007) går också in på att kommunikation skapar möjlighet för oss att möta 

andra människor, men de lägger till en viktig del som handlar om mötet med oss själva. De 

skriver att det är när vi får se andras reaktioner på oss själva som vi får syn på oss själva. 

Dahlkwist  (2009) skriver att varje tillfälle till kommunikation ökar vår chans till personlig 

utveckling. Vi lär oss om andras känslor, om hur olika människor reagerar i olika situationer 

och hur vi uppfattar varandra. 

Enligt Dahlkwist  (2009) är kommunikation något som sker på alla platser där människor 

möts. Vi kommunicerar öppna och dolda budskap, medvetet och omedveten. Vi sänder 

ständigt ut signaler i form av ord, tonfall, blickar, gester, ljud och bilder. Nilsson & 

Waldemarson (2007) skriver att vi i kommunikationen meddelar oss och delar med oss av 

något, såsom innebörder, upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. 

Maltén (1998) skriver om en väldigt viktig egenskap att kunna hantera i kommunikation, 

nämligen att vara en god lyssnare. För att vara en god lyssnare  gäller det att lyssna aktivt - 

vilket betyder att man har ögonkontakt med motparten, att man anpassar sig efter den andres 

tal rytm och inte avbryter i onödan. Man skall visa intresse för det som samtalspartnern säger 

och gör - gärna med kommentarer, tonfall, minspel och kroppshållning. Den aktive lyssnaren 

måste ha en förmåga att visa motparten respekt, empati och våga vara tyst. Han/hon ställer sig 

själv åt sidan samtidigt som motparten upplever en koncentrerad uppmärksamhet eller 

intresse. Det vill säga, konsten att lyssna innebär att lägga märke till vad andra säger, att 

försöka förstå vad de vill säga, att uppfatta känslan bakom orden och att uppmärksamma vad 

de inte säger eller ger uttryck för. Nilsson & Waldemarson (2007) lyfter den gode lyssnaren 

ytterligare och berättar att kommunikationens effektivitet är mer beroende av han/hon lyssnar 

och tar emot korrekt än att talaren sänder korrekt. De berättar även att vi inte behöver sända 

för att mottagaren skall uppfatta ett budskap, utan det är lyssnaren som är avgörande för att en 

kommunikation skall äga rum. Lyssnande är en aktiv konstruktionsprocess och inget som sker 

av sig självt, det kräver energi och uppmärksamhet. Nilsson & Waldemarson skriver att lyssna 

innebär inte bara att kunna upprepa vad någon sagt utan det gäller att förstå budskapet och 

kunna svara på lämpligt sätt. 

Kommunikation är mer än ord enligt Maltén (1998). Han hänvisar till forskning som hävdar 

att endast 7% av våra budskap överförs med ord, 38% förmedlas av vårt tonläge, klang, 
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betoning och tempo. 55% av vårt budskap formar vi med hjälp av kroppsspråksformer så som 

minspel, ögonuttryck, gester och kroppsspråk. Så minst 70% av vår kommunikation är icke-

verbal, personlig utstrålning är med andra ord mer betydelsefullt än innehållet. Med tanke på 

detta uppstår det lätt kommunikationsmisslyckanden som många gånger byggts utifrån 

missuppfattningar och feltolkningar. Dahlkwist  (2009) skriver att oavsett vad vi säger brukar 

vårt kroppsspråk avslöja vad vi egentligen menar. Han talar även om att då vårt kroppsspråk 

inte uttrycker samma sak som det talade språket eller om vi inte lyssnar tillräckligt 

uppmärksamt på varandra uppstår lätt missförstånd. Om vi kan bli tydligare, blir det lättare att 

hantera konflikter och undvika missförstånd. 

Nu kommer vi att gå in på hur vi kommunicerar utifrån våra kön. Dahlkwist  (2009) har 

studerat skillnader i kommunikationsmönster mellan pojkar och flickor. Han hänvisar till 

forskning som visar att flickor kommunicerar mer jämställt där de skapar nära relationer och 

lär sig behärska samtalet. Pojkar däremot talar för att tävla och de uppträder ofta högljutt för 

att dra uppmärksamheten till sig. Ett vanligt beteende hos pojkar är att de försöker hävda sig 

själva på olika sätt, till exempel genom att uttrycka sina åsikter i starkaste möjliga ordalag. 

Pojkar kommunicerar ofta i större och varierande grupper där det finns en tydlig 

statusuppdelning, där de med hög status förväntas ge order och bestämma. Flickor 

kommunicerar i regel parvis eller i triangel, de upplever att de blir impopulära bland 

kompisarna om de låter allt för säkra på sig själva. Flickor visar sina känslor, de uppmuntras 

att leva ut sina känslor mer än pojkar. En anledning kan vara att män redan som pojkar får lära 

sig att det är ett svaghetstecken att visa både tårar och känslor. Olofsson (2007) skriver om 

hur viktigt det är att jobba med kommunikation bland pojkar. Hon lyfter fram att vi måste 

tillföra pojkar förmågan att tala intimt och förtroligt så att de kan skapa nära relationer till 

människor omkring sig, de behöver få ett känslospråk där de både kan visa och sätta ord på 

dem. 

När det gäller manlig och kvinnlig kommunikation skriver Nilsson & Waldemarson (2007) att 

man kan kalla manliga delen för abstrakt språkstil medans den kvinnliga kommunikationen 

kallas för konkret språkstil. Det abstrakta språket är opersonligt, faktainriktat och rationellt, 

det har mer komplicerade satskonstruktioner och fler abstrakta ord. Det konkreta språket är 

personligt, rikt på känslor och bilder och mer situationsbestämd. Dahlkwist (2009) belyser att 

män ofta pratar i offentliga sammanhang medans kvinnor pratar mer i privata sammanhang. 

Mäns kommunikation är mer handlings- och sakinriktad, vilket betyder att man gärna pratar 

om produkter och konkreta objekt. Kvinnor är mer flitiga än män i samtal då de ger olika 

stödsignaler till den som talar för att underlätta kommunikationen. Ofta är kvinnors språk mer 

vardagligt och konkret, samtidigt som det är yvigt och utbroderande. Det manliga språket är 

mer abstrakt och opersonligt. 

Nilsson & Waldemarson (2007) berättar att det är uppenbart att det saknas kommunikativa 

färdigheter hos både maskulina män och feminina kvinnor, därför bör vi lära oss av varandra. 

Kvinnor måste bli bättre på att hävda sig medans män måste lära sig att lyssna mer. Språket är 

nyckeln till att bli förstådd, både intellektuellt och emotionellt. Ingen behöver lära bort något 

utan istället mötas och dela med sig till varandra. Det handlar inte om att den ena eller den 

andra formen av språkanvändning eller kommunikationsmönster är riktigare eller bättre. Det 

handlar om att uttrycka samma inre och yttre verklighet på två olika sätt som kan komplettera 

varandra. 

Dahlkwist (2009) skriver om utvecklandet av en god kommunikationsförmåga och beskriver 

att när vi kommunicerar med andra får vi en större förståelse för andras uppfattningar, vad 
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som accepteras och uppskattas av omgivningen. Då lär vi känna oss själva bättre och vi får 

större självförtroende och social kompetens. Därför är det viktigt att vi från början får öva oss 

i att kommunicera – både i familjen, på fritiden, i skolan och på nätet. Gens (2002) talar om 

att vår verbala förmåga är en konsekvens av den träning vi får under vår uppväxt. Vill vi få till 

en förändring då det gäller pojkarnas språk måste vi prata till dem på samma sätt som till 

flickorna. Det behöver inte vara om samma saker men med samma flöde och 

konversationsteknik. 

3.2 Normer och värden 

Vi pedagoger i skolan har en viktig uppgift med att både förmedla och förankra, till eleverna, 

de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och 

kvinnor” Skolverket, Lpo94 (2006). När det sedan specifikt gäller fritidshemmet gäller att 

läroplanens grundläggande demokratiska värderingar skall ligga till grund för arbetet. 

Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i 

grupp. Det är inom denna grupp som sociala normer och värden prövas och utvecklas. 

Gruppen utgör ett forum där demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra 

värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling Skolverket (2007). 

Gren (2007:14) förklarar vad etik och moral är, och att de har att göra med normer och 

värden. ”Moral är mina handlingar . Etik är min reflektion över mina handlingar och varför 

jag förhåller mig som jag gör, över vilka värden och normer som styr mig”. Alltså blir min 

etik, mina reflektioner över min moral. Gren lyfter fram de etiska värdena som något viktigt, 

de rör själva grundinställningen till livet. De avser sådant som vi värdesätter och är nära 

sammanbundet med människors upplevelser av vårt värde som just människor. Dessa etiska 

värden är nära knutna till vår moraliska hållning gentemot andra människor – exempel på 

etiska värden är: demokrati, självbestämmande och integritet. Gren skriver även att våra 

värderingar formas utifrån det samhälle och kultur vi lever i, och många av dessa funderar vi 

aldrig över och ifrågasätter. Barns möjlighet att ifrågasätta värderingar får de då de fått 

möjlighet att orientera sig i denna värld. Ju mer frihet och ansvar barn efter förmåga tillåts 

hantera, desto större möjlighet har de att ta ställning till rådande värderingar i familj, förskola, 

skola, bland kamrater och i samhället. Svaleryd (2002) lyfter fram att i skolan är det viktig att 

eleverna får chansen att ställa sina egna förutfattade bilder av varandra gentemot andras 

bilder. Detta skall ske både i lek och praktiska övningar under lektionstid. Får inte eleverna 

denna chans kommer värdegrund att bli en del som tränas på skolgården och då helt utan 

demokratiska inslag. Skolverket (2007) skriver om en annan del i vårt samhälle som har stort 

inflytande på våra barn och ungdomars normer och värderingar, media. Fritidshemmen kan 

här bidra till en ökad medvetenhet om vilka normer och värderingar som media uttrycker vad 

det gäller könsroller, kroppsideal, konsumtion med mera. 

Skolverket (2006) skriver att lagen om förbud och annan kränkande behandling förklarar och 

skärper verksamhetens ansvar för att stödja barns och elevers lika rättigheter som omfattas av 

skollagen. I denna lag förbjuds diskriminering på grund av kön, etisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen kräver även att 

verksamheterna skall bedriva ett målinriktat arbete och även upprätta likabehandlingsplaner. 

Därför är det som Gren (2007) viktigt att diskutera vår människosyn och vad detta begrepp 

innebär. Exempel på frågor kan vara: Vad är en människa? Är hon fri eller ofri? Vilken roll 

har människan i förhållande till samhället? Vilka villkor bör hon leva under? Och så vidare. 

Gren skriver att begreppet människosyn inbegriper en central del och hörnsten som är 
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människovärdet. ”Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor 

har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen 

människa i detta avseende är förmer än någon annan”. Men som det är i dag blir inte alla lika 

respekterade och därför har människovärdet blivet ett ideal att sträva mot. 

Gren (2007:42) viktigt att diskutera vår människosyn och vad detta begrepp innebär. Exempel 

på frågor kan vara: Vad är en människa? Är hon fri eller ofri? Vilken roll har människan i 

förhållande till samhället? Vilka villkor bör hon leva under? Och så vidare. Gren skriver att 

begreppet människosyn inbegriper en central del och hörnsten som är människovärdet. ”Att 

alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga 

rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa i detta avseende är 

förmer än någon annan”. Men som det är i dag blir inte alla lika respekterade och därför har 

människovärdet blivet ett ideal att sträva mot. 

3.3 Konflikter  & Konflikhantering  

Maltén (1998) skriver att ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder tvist, 

motsättning eller sammanstötning. Han skriver att det uppstår en konflikt när det sker en 

sammanstötning, en kollision eller någon motsättning mellan mål,  intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stil. Dahlkwist (2009) talar också om att 

konflikt betyder sammanstötning. Han lyfter fram att konflikter uppstår mellan människor 

nästan dagligen och att de ofta beror på rena missförstånd. Men blir inte dessa utredda så kan 

allt bryta samman och en kedjereaktion startas. Enligt Dahlkwist är vi varandras spegel där 

vänlighet föder vänlighet medan våld lika lätt föder våld. Nilsson & Waldemarson (2007) 

skriver om konflikter som krockar och sammanstötningar mellan förväntningar, krav, 

värderingar, mål, behov, viljor, vanor, synsätt, personlighet, känslouttryck och roller som sker 

i samspelet mellan människor. De skriver att en konflikt råder när minst två parter står mot 

varandra i en situation där den ena parten på ett eller annat sätt utgör ett hinder för den andra 

parten att nå ett mål, uppfylla ett behov, skapa eller slippa en förändring. 

Nilsson & Waldemarson skriver att många motsättningar och konflikter löses ofta snabbt och 

obemärkt, de går liksom på rutin. Ibland kan de förbli olösta eller obearbetade och växa tills 

de exploderar. Det motstånd som många upplever inför konflikter eller risken att hamna i 

sådana, kan ha sin uppkomst ifrån att man saknar erfarenhet av bearbeta konflikter. Även 

Dahlkwist  (2009) skriver om att de flesta av oss människor tenderar att undvika konflikter. 

Vi tycker att det är både enklare och bekvämare att sopa problemen under mattan och släta 

över orsakerna. Dahlkwists teori om varför är att vi ofta upplever konflikter som personliga 

misslyckanden, dessutom upplever vi aggressioner och starka känslor som hotande och 

jobbiga. Men faran med att inte ta tag i konflikter är att man inte tränar konflikthantering och 

att de dolda aggressionerna kan dyka upp igen och även i andra situationer. Därför är det 

viktigt att man lyckas gå till grunden med problemet och att man lyckas skilja på sak och 

person. Maltén (1998) har studerat olika tecken på en konflikt. Det kan vara frånvaro, dålig 

stämning, rastlöshet, irritation och oro i gruppen. Personer kan bli passiva, det förekommer 

trötthet och koncentrationssvårigheter. Allt detta är normala och riktiga reaktioner i 

inledningen av en konfliktsprocess, de är kroppsliga signaler på att allt inte står rätt till. Vi bör 

då stanna upp och fråga oss vad som är på tok och vad vi kan göra för att ta oss ur detta läge. 

De inblandade kan till och med påvisa psykosomatiska reaktioner och då har konflikten börjat 

få skadeverkningar och då kan det behövas hjälp från en doktor eller terapeut. Ett problem 

med konflikter är att många människor ser dem som obehagliga. De förtränger dem eller 

slätar över dem och hoppas sen på att allt skall ordna sig. Tyvärr dyker problem upp igen, förr 
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eller senare och då är de ofta svårare att hantera. När man löser konflikter skall man nå fram 

till en lösning som leder fram till insikt om konfliktens verkliga orsak, hos de berörda, annars 

är de inte värda att kallas lösningar. Maltén talar om att kunskap om konflikthantering i teori 

och färdighet bör finnas med i skolan som ett naturligt inslag. 

Johansson  & Johansson  (2003) skriver att det i skolan finns en tendens att privatisera 

konflikter mellan barn. Läraren riktar sig främst till de involverade barnen i konflikten och 

missar på så sätt kollektivet där man är tillsammans. Det blir lätt att gruppen berör 

psykologiska frågeställningar snarare än pedagogiska och de barn som inte är inblandade i 

konflikten blir åskådare istället för moraliska medaktörer.  Johansson  & Johansson  

förespråkar det deliberativa samtalet som innebär att individer genom att avgöra moraliska 

frågor med argumentation utvecklar sin förmåga. Målet här är inte att personligen få rätt utan 

att nå förnuftig enighet. Kompissamtal är en variant av deliberativa samtal där barn får göra 

moraliskt goda ställningstaganden och där det gäller att undvika vissa känsloyttringar som 

vrede och istället utveckla strategier för att agera på olika sätt. Eleverna skall genom dessa 

samtal få en modell för att lösa konflikter med ord istället för tystnad eller våld. De 

förebygger mobbing, ger övning i att lyssna och står för en moraluppfattning som inte lägger 

vikt vid skuld och straff utan betonar det positiva i att ta ansvar för sina handlingar. Samtalet 

ska följa en given struktur utarbetad efter en didaktisk modell. Ett kompissamtal utgör ett 

viktigt forum för barnen att ta upp och resonera kring etiska frågor som är angelägna för dem. 

Det är barnen själva som väljer vilka frågor som är relevanta och betydelsefulla för dem, och 

det är deras lösningar som diskuteras och genomförs. 

Svaleryd (2002) har en annan variant av konfliktlösning som hon kallar KTH (känsla, tanke 

och handling) att använda med barn och unga, den kallas även för giraffmetoden. Kärnan i 

denna metoden är att tala om känslan och upplevelsen och inte att döma, värdera eller 

skuldbelägga någon. Det är viktigt att alla får komma till tals. Alla inblandades upplevelser av 

händelsen är sanna för dem själva, den vuxne måste komma ihåg att allas känslor är 

berättigade. Däremot  är det inte säkert att vi behöver tycka om de påföljande handlingarna. 

Resultatet av dessa samtal bör leda till de inblandade genom handling skall göra så att det 

känns bättre för motparten, det kan vara att ”göra förlåt” ge en kram, genom att berätta om sitt 

misstag, hämta plåster med mera. Alla inblandade får öva sig i att sätta ord på sin situation, 

språket är grunden för empati, självbehärskining, moral och samvete. På detta sätt får barnen 

känna eget ansvar, får insikt i hur andra upplevt samma situation och samtidigt får de reda på 

hur andra tänker och möjlighet till att se alternativa handlingsmönster. Som vuxen kan 

konflikter väcka olika känslor, men det gäller att försöka hålla sig både neutral och lugn. 

Svaleryd skriver att när du ger dig in i dessa samtal skall du undvika ”varför-frågor” (varför 

blev det så här? Varför gjorde du så?). Dessa frågor förutsätter en syndabock och har som 

syfte att skuldbelägga någon. Då lär sig barnen ingenting, varken om sig själva eller andra. 

Några exempel på bra frågor att utgå ifrån är i stället: Vad är problemet? Hur känner sig de 

inblandade? Hur kan vi lösa det? Vilken är den bästa lösningen? Hur gör vi nu? 

I vissa konflikter måste man bli fysisk och våga gå in och lösa dem. Detta är något kvinnor 

traditionellt är mycket dåligt tränade i enligt Gens (2002). Han fortsätter att säga att dessa 

situationer ofta berör pojkar då våld tidigt blir en stor del i deras liv, och eftersom manlighet 

ofta bevisas genom fysisk styrka blir konfliktlösningarna ofta våldsamma. Det handlar ofta 

om mannens prestationer, makt och kontroll. Redan som liten gäller det att kontrollera 

områden, tillgång på leksaker och vem som får leka med vem. Gens belyser att våld ingår i 

pojkars träningsrepertoar och utgår ifrån samma budskap som nödvärnsrätten. ”Blir du 

angripen så får du försvara dig” men du får inte använda mer våld än nöden kräver. När dessa 
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våldssituationer uppstår är det ofta så att vi vuxna drar oss undan ansvaret för pojkarnas 

agerande. Lika konstigt är att hur snabba vuxna är med att glömma att det handlar om små 

barns som behöver kärlek och omtanke, inte maktutövning och bestraffningar. 

Johansson  & Johansson  (2003) skriver om varför barn ibland undviker bråk och konflikter 

genom att hålla sig på avstånd. De utvecklar strategier där de inte ser eller avstår från att 

stödja kamrater som är utsatta. Det går att dra paralleller till vuxenvärlden där man av rädsla 

för att lägga sig i, skyndar förbi och vänder sig bort för att inte se det som sker. Gens (2002) 

ger en bild av att detta kan bero på att man är rädd att hamna utanför. Inordnar man sig inte 

efter den som bestämmer kan det medföra en risk att hamna utanför, vilket kan vara den 

utltimata mardrömmen. Det kan vara en anledning till att mobbing får fortgå. Det är som 

Wahlström (2003) skriver, att mobbing är en direkt följd av bristande gruppgemenskap. Alla 

barn känner till mobbing och många rädda för att själva bli utsatta för de vet hur hemskt det 

är. De elever som står emellan mobbaren och den utsatte, men varken mobbar eller är 

mobbade kan vara motståndare till mobbing men vågar inte säga ifrån. De är ett förstklassigt 

redskap och utgångspunkt för mobbaren. De är förutsättningen för att mobbingen skall kunna 

fortsätta. De är livrädda för att själva bli utsatta och skapar sig ett gemensamt mål, att undgå 

mobbing. Här kan vi pedagoger göra ett stort jobb genom att ge positiv förstärkning till de 

individer ”emellan” i mitten för att skapa en positiv grupptillhörighet. Sen är det viktigt att vi, 

pedagoger agerar direkt och bryter upp mobbargruppen. Det gäller att visa genom vårt 

agerande att alla människor har lika värde, lika rätt att finnas till, att alla barn får ovillkorlig 

kärlek, värme och respekt. Detta borde enligt Wahlström vara regel nummer ett i både skollag 

och läroplaner. Barn hungrar efter positiv bekräftelse och därför är det viktigt att skapa 

situationer som leder dit. Skolverket (2007) skriver om fritidshemmets roll som ett viktigt 

komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling. 

Detta med tanke på den mer uttalade inriktning som fritidshemmet har när det gäller barns 

sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och på gruppen och dess sociala liv. Därför kan 

personalen i fritidshemmet vara ett värdefullt komplement i till exempel elevvårdsarbetet och 

i arbetet med att förebygga mobbing, trakasserier eller andra problem som kan uppstå inom 

barngrupper. 

3.4 Genus & Jämställdhet 

Thurén (2002) skriver om genus och forskning inom detta område. Hon belyser att då 

genusforskningen startade på 1970 talet kallades den för kvinnoforskning, för det var kvinnor 

det handlade om då. Det var då som kvinnorörelsen växte sig starkare och fler kvinnor 

började studera. De nya kvinnliga forskarna som kom fram kunde inte undgå att fråga sig 

varför kvinnor var så osynliga inom många områden. Därför tog de som sin första uppgift i 

kvinnoforskningen att sätta kvinnan på kartan, kvinnor finns, de är människor och deltar i allt 

som händer. Kvinnor har ofta givets andra uppgifter än män, de har därför andra erfarenheter 

och synpunkter på saker och ting. Allt detta måste tas med för att mänsklighetens samlade 

kunskap skall bli skev och för att okunskapen om kvinnors förhållande inte skall leda till 

orättvisor. Den här typen av forskning har en feministisk inriktning och ur detta har genom 

tiden genusforskningen framträtt. Skillnaderna är att den feministiska forskningen ställer 

frågor om på vilket sätt rådande genusordning är negativ, framförallt för kvinnor och hur det 

kan ändras. Den feministiska forskningen är med andra ord genusforskning med fokus på 

makt.  Genusforskingen (eller köns teoretisk forskning) handlar om vad vi människor gör 

med: vår arts sexuella reproduktion, att vi tillhör två olika kön, att vi kategoriseras i denna 

indelning, vi fördelar sysslor, resurser och beslutsmakt med mera. Allt vi gör får 
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konsekvenser för vem som gör vad, vem som kan göra vad, vem som vill göra vad, vad som 

uppfattas som kvinnligt och manligt och så vidare. 

Thurén (2002) skriver att genus forskningen växte och rent av exploderade under 1990 talet 

som forsknings- och kunskapsområde. Det centrala inom detta område är att förstå fenomenet 

och aspekten av mänskligt liv, men även vad själva ordet  ”genus” betyder och innebär. 

Thurén ger en förklaring där genusforskningen handlar om allt vi människor ”gör” med det 

som till vardags kallas kön (tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar, känner, fantiserar, önskar, 

skriver, målar med mera). Det handlar lika mycket om män som om kvinnor, lika mycket om 

sexualitet som arbetsmarknad och lika mycket om processer som om strukturer. Genus är ett 

stort tema som är viktigt både för hur vi människor lever som individer och hur samhället 

byggs upp och organiseras. Svaleryd (2002) skriver att genus är den samlade könsforskningen 

och består av två motsatta och uteslutande kategorier där människor placeras man/manligt och 

kvinna/kvinnligt. Genus fokuserar på relationen mellan könen, mäns o kvinnors beteende och 

vad som anses kvinnligt eller manligt. Gens (2002) skriver att en stor anledning till att genus 

har blivit så aktuellt nu är att förr fostrades våra barn till att bli män och kvinnor som gjorde 

det de skulle i industrisamhället. Men dessa könsroller passar allt sämre in i dagens och 

framtidens samhälle. Denna förändringsprocess är inte alltid lätt. Öhrn (2002) skriver att 

kvinnor är mer aktiva i förändringsprocessen medans männen är mer könstraditionella. 

Gens (2002) talar om att ifall vi skall utvecklas som människor måste det i vår direkta närhet 

finnas de som är utvecklande och villiga att samspela och beröra oss. Vårt kön är den allra 

viktigaste egenskap vi har, med tanke på att det första som rapporteras när vi föds är just om 

det blev en pojke eller flicka. Det är som Olofsson (2007) skriver att en av de första frågor vi 

möts av från omvärlden när ett barn föds är om det blev en pojke eller flicka, först när vi fått 

ett svar så vet vi hur vi skall förhålla oss till barnet. Än en gång visas att könet är den i 

särklass viktigaste egenskapen för att kategoriesera människor. Wahlström (2003) skriver att 

föräldrar pratar olika med sina barn beroende på om det blir en flicka eller en pojke. Även 

Svaleryd (2002) lyfter fram denna första fråga om  könet, blev det en pojke eller flicka, blir 

avgörande för hur den nya människan kommer att behandlas. Hon talar om att oavsett de 

skillnader eller likheter vi tror oss finna mellan våra kön så är de ett resultat av våra egna 

påhitt. Det är inte de biologiska skillnaderna som utgör genus utan varje människas tolkning 

av dessa. Gens (2002) skriver att det egentligen är märkligt eftersom de fysiska skillnadern 

mellan pojk-flicka eller man-kvinna är mycket liten förutom vårt yttre och inre könsorgan. 

Han lyfter fram att många gånger är skillnaderna större inom det egna könet. Kön är till 

största delen en social egenskap och en produkt av förväntan, vi är kvinnor och män i 

förhållande till varandra. Olofsson (2007) är även här överens med Gens om att manligt och 

kvinnligt är en social konstruktion. Våra olikheter är endast effekter av omgivningens 

förväntningar och samhällets villkor. Tallberg Broman (2002) talar om att genus och 

genusmönster är föränderliga, så några verkliga sanningar inom detta område existerar inte. 

Nilsson & Waldemarson (2007) lyfter fram att även om det finns skillnader mellan könen så 

är variationen inom könen större. De skriver att då man diskuterar könsskillnader gäller det: 

För det första att skilja på det generella och individuella. För det andra att skilja mellan 

mansroll och typiskt manligt, kvinnorollen och typiskt kvinnligt. De pratar om att utifrån 

allmänna skillnader går det inte att förutsäga hur den specifika individen kommer att bete sig. 

När Nilsson & Waldemarson beskriver 2000-talets typiska mans- och kvinnoroll blir det på 

detta sätt, män är rationella, styrande, aktiva och oberoende medans kvinnor är mer passiva, 

känslomässiga och relationsinriktade. Anledningen till dessa roller kan ses utifrån de 

kulturellt betingade könsrollerna och maktskillnader utifrån de sociala positioner som män 
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och kvinnor har. Johansson  & Johansson  (2003) är inne på samma linje som Nilsson & 

Waldemarson med att det kvinnliga är relationsinriktat, känslo orienterat och jämlikt medans 

det manliga är rationellt, utåtriktat och hierarkiskt. De skriver att det gäller att försöka hitta sin 

plats i denna könsordning och att det är en ofrånkomlig fråga för alla individer. Gens (2002) 

skriver att pojk/mansrollen kan innehålla vad som helt bara den inte sammanfaller med hur 

flickor/kvinnor uppför sig. Vad som är femenint är inget absolut utan måste ses till den tiden 

man befinner sig i och hur flickor och kvinnor uppför sig just då. Men som Olofsson (2007) 

skriver kan vi berika våra liv genom att vidga begreppen kvinnligt och manligt. Det finns 

stora fördelar att börja detta förändringsarbete i  tidig ålder och därför är förskolan och skolan 

viktiga arenor. Detta arbete betyder inte att någon berövas något utan istället att vi får ett 

rikare liv med frihet att utveckla alla sidor i vår personlighet. Svaleryd (2002) berättar att det 

handlar om att betona vikten av hitta sin identitet som människa snarare än som kön. Kön är 

ingenting vi väljer, men könsidentitet är både personlig och påverkbar. Tallberg Broman 

(2002) tar upp problem som kan uppstå om man överskrider genusgränser. Man kan då förlora 

eller hota sin manlighet eller kvinnlighet. Det tycks vara mer acceptabelt att som flicka/kvinna 

utmana genusgränsen då de med sitt maskulina beteende kan klara sig bra. En pojke/man med 

mer feminint mönster blir lätt töntförklarad och marginaliserad för en karl skall inte vara 

någon ”pysseljocke” eller mes. 

Svaleryd (2002) skriver att jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin 

personliga förmåga att fatta beslut och begränsas av genusroller. Det handlar om att män och 

kvinnor skall ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter, hur vi förhåller oss till 

varandra. Hon jämför jämlikhet med ett stort paraply där jämställdhet är en av ”ekrarna” och 

är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. Denna fråga rör alla människors lika värde oavsett 

kön, etnicitet, religion, social tillhörighet med mera. När man arbetar med jämställdhet ute i 

samhället gäller det att prata om ”ojämställdhet”, detta för att jämställdheten inte bara skall bli 

allmängiltiga och inte förpliktigande målskrivningar. Hinder i jämställdhetsarbetet enligt 

Svaleryd kan vara att kvinnor är rädda för att framstå som manshatare och som man bli sedd 

som toffel då man engagerar sig i dessa frågor. 

Skolverket, Lpo94 (2006)  skriver att skolan skall aktivt och medvetet stödja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter. Detta med tanke på att det sätt som pojkar  och flickor bemöts 

på i skolan bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. 

Skolan skall även motverka traditionella könsmönster och ge eleverna utrymme att pröva och 

utveckla sina förmågor och kunskaper oberoende av könstillhörighet. Skolverket (2007) 

skriver att ett effektivt jämställdhetsarbete börjar med de vuxna. Därför är det viktigt att 

personalen  granskar sig själv och sitt förhållningssätt och att se hur könsmönster visar sig i 

den pedagogiska verksamheten för att sedan kunna koppla det till grundläggande värden. När 

det gäller detta arbete gäller det att ha såväl teoretiska kunskaper om jämställdhet och genus 

som  praktisk erfarenhet av arbete i barngrupp. Skolverket (2006) skriver i sina allmänna råd 

om  arbete för likabefrämjande att ett aktivt jämställdhetsarbete tillsammans med kunskap om 

hur olika delar tillsammans påverkar situationer även har stor betydelse för arbetet att 

motverka kränkningar mellan individer. 

Öhrn (2002)  skriver om könets betydelse i skolan och att det kan ses utifrån tillhörighet med 

en klass, kön, etnicitet, de villkor som råder inom organisationen och de existerande 

könsförståelser hos vuxna i skolan. Olofsson (2007) lyfter fram att man utifrån de 

diskussioner om jämställdhet i förskolan kan se att det finns två huvudlinjer. Antingen tycker 

man mest synd om flickorna eller så är det mest synd om pojkarna. Olofsson tar upp att både 

flickor och pojkar är förlorare på olika sätt. Hon förenklar det genom att säga att pojkar är 
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vinnare när det gäller vuxenstyrda aktiviteter men förlorare under den fria leken, för flickor är 

det tvärt om. Orsaken till detta är att flickor under den fria leken får fler och mer positiva 

vuxenkontakter då de sitter nära de vuxna och ritar, pysslar med mera. Detta sker där det är 

lugnare och där trivs de vuxna bäst. Pojkarna leker mer i periferin och man vet inte riktigt vad 

de håller på med. När det gäller de styrda aktiviteterna så får pojkar den största delen av 

talutrymmet, de får fler frågor, mer ögonkontakt, mer utförliga svar på sina frågor och fler 

leenden. Tallberg Broman (2002) talar om att  flickor motsvarar både den öppna som den 

dolda läroplanen mer än pojkar under förskole- och de tidiga skolåldrarna. Flickor väntar på 

sin  tur och räcker upp handen när det gäller att få ordet. De tar ansvar för att hålla samman 

lektionerna i motsats till pojkarnas mer tävlingsinriktade sätt. Kan det vara så att skolan inte 

är något som betyder så mycket för pojkar? Är det så att skolan är något som vissa 

pojkgrupper fjärmar sig från på grund av den kvinnliga identitet som präglar den? Är det 

fritiden som utanför skolan som är viktigast då det är den som erbjuder acceptabla förebilder? 

Kan det vara så att skolan representerar en kvinnodominerad arbetsmiljö med språk, 

värderingar och normer utvecklade av en kvinnokultur, med mindre möjlighet till förståelse 

av och förmåga att hantera uppväxande pojkar? Wahlström (2003:16) uttrycker det som om 

det att flickor ”är rätt och gör rätt” i skolan. Hon ställer en fråga om det kan vara dessa 

förväntningar som gör att flickor används som buffertar (mellan jobbiga pojkar)  för att lugna 

och hålla ordning bland dem och samtidigt vara hjälppedagoger. Uppfattningen att ”pojkar är 

jobbiga” förs över från pedagogerna till pojkarna. Till en början sakta, och sedan 

accelererande förser det pojkarna med bilden av att vara ”monsterpojkar” och bråkstakar. 

Vilken självbild, tillit till vuxna och framtidstro får pojkarna av det? Samtidigt görs flickorna 

systematiskt osynliga och osjälvständiga. De vuxnas förväntningar förminskar och 

inkompetensförklarar flickorna utom när det handlar om att vara duktiga och uppfylla andras 

behov. Detta leder till att flickors tillvaro blir att de inte riktigt vet vad de vill, deras vilja har 

inte fått chansen att utvecklas och därför får de svårt att välja. De lyssnar oftast på sin kompis 

och vad de vill och de har svårt att protestera när de exempelvis tvingas sitta bredvid en pojke 

som bråkar med mera. De får inget gehör för sina behov. Wahlström skriver även om flickor 

som gör avsteg från de förväntningar pedagogen har störs idealbilden. Öhrn (2002) uttrycker 

det som att alla sätt att vara är inte accepterade för flickor. Skulle de öppet våga kritisera och 

protestera blir de lätt demoniserade. Lärare beskriver dem då som värre än pojkar och att de är 

svårare att handskas med. Olofsson (2007) talar om att  precis som det finns flickor som 

dominerar i klassrummet finns det också pojkar som knappt märks eftersom de är både 

ängsliga och blyga. De har svårt att leva upp till de förväntningar som mansrollen kräver, 

dessa killar behöver bekräftas och stärkas på samma sätt som blyga flickor. Dessa killar har 

det väldigt svårt i och med de överskrider genusgränsen och avviker från den definition för en 

man som är att vara en ”icke-kvinna”. Olofsson ställer en viktig fråga, hur kan vi jobba för att 

tillföra killar fler ”mjuka” värden?  

Wahlström (2003) skriver att för att kunna uppnå en gemensam förändring inom genus och 

jämställdhet är det viktigt att vi studerar och lär känna de osynliga mönster som finns mellan 

män och kvinnor. Hon lyfter fram att så länge kvinnor är underordnade och män överordnade 

blir båda förlorar men på olika sätt. Men sen är det ingen tvekan om att kvinnor betalar det 

högsta priset. 

3.5 Bemöts pojkar och flickor lika eller olika  

Svaleryd (2002) tycker det är konstigt att flickor och pojkar behandlas olika, med tanke på att 

de avgörande bevisen för varför människor  är olika saknas. Det är så att när en människa föds 

har hon inget förflutet, inga erfarenheter av hur hon/han skall uppföra sig, ingen måttstock att 
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mäta sitt värde med. Vi formas utifrån de budskap och den respons vi får av andra när vi 

prövar olika sätt att vara. Utifrån en klassificering av våra synliga yttre könsorgan uppfostras 

vi till olika sociala varelser med olika uppgifter och roller. Gens (2002) berättar att nyfödda 

flickor bedöms som mjukare, mindre till växten, mer ömtåliga, mindre vakna och har finare 

drag enligt föräldrar. Nyfödda pojkar bedöms som fastare, starkare, mer vakna och kraftfulla, 

bättre koordinerade och med grövre drag. Redan som nyfödd uppmuntras barn till olika 

aktivitetssätt beroende på om det är en pojke eller flicka. Flickor som är passiva får ligga ifred 

och somna på mammas bröst medans en pojke däremot uppmuntras till att fortsätta leta efter 

mammas bröst. När dessa barn blir större fortsätter det olika bemötandet. En pojke som gråter 

sägs vara arg medans en flicka i samma situation är skrämt och ledset. Skulle barnet slå sig 

och börjar gnälla försöker man förvilla pojken till att tänka på något annat, medans man tar 

upp flickan, tröstar och kramar henne. Utifrån detta finns den förväntan om våra egenskaper 

med redan i de nyfödda barnens första intryck. Dessa kommer sedan att följa oss genom livet. 

Pojkar utmanas mer, får lösare tyglar och ges större svängrum. Flickor däremot knyts tätare, 

har större krav på sig och skall visa lydnad. Nilsson & Waldemarson (2007) skriver att flickor 

får en nära relation till sina mammor där de tränar att vara nära en annan människa, de tränas 

oftare i att ha mer kontroll över sig själva. Pojkar får större frihet och uppmuntras till mer 

oberoende, större nyfikenhet och självständighet. Med andra ord får pojkar mindre närkontakt 

och tröst från föräldrarna. Gens (2002) lyfter fram att egentligen är det bara det ena könet som 

fostras aktivt och det är flickorna. Med tanke på att pojkarna söker sig bort från mamman 

tidigt som barn för att inte vara i en kvinnas närhet. Detta för att för att påbörja sin utveckling 

som avvikare till det kvinnliga, utan vuxeninblandning. Var sker detta? Jo tillsammans med 

andra pojkar, där tränas manlighet utan män. De leker sådant som de vet eller tror män måste 

kunna. Egentligen tränas de här endast i två saker, makt och kontroll. I pojkars värld är det 

bara reaktionen från andra pojkar/män som räknas och om därför måste du förstå vad makt 

och kontroll betyder och hur du får detta, för att förstå pojkar. 

Öhrn (2002) skriver om skolans värld där hon berättar att pojkarna får mycket 

uppmärksamhet medans flickorna sitter och väntar på lärarens hjälp. Olofsson (2007) skriver 

om samlingar och aktiviteter och att det ofta uppstår situationer med pojkar som har svårt att 

vänta på sin tur. Ett resultat av detta blir att pedagogerna startar med att först försöka få igång 

pojkarna, Olofsson kallar detta fenomen för ”pojkpanik”. Flickorna däremot klarar att vänta 

en stund och vill gärna höra sådan som är snällt. Pojkarna nämns ofta vid namn medans 

flickorna benämns som grupp ”tjejer” och inte som individer. Flickors saker beskrivs utifrån 

utseende som söta och gulliga medans pojkarnas saker benämns som subjekt med egenskaper 

som farliga och spännande. Detta sänder ut ett budskap till barnen att pojkar kommer i första 

hand och står för det som är spännande, farligt och roligt medans flickor kommer i andra hand 

och står för det som är vanligt, snällt och sött. Svaleryd (2002) uttrycker detta med signalerna 

till pojkar och flickor olika med att – pojkarna kommer i första hand och att de har makt 

medans flickorna kommer i andra hand och inte är lika viktiga. Utifrån detta så upprätthålls 

genuskontraktet som innebär att pojkar/män har och ges mer makt än flickor/kvinnor. Gens 

(2002) skriver att vi lyssnar olika på önskemål från pojkar och flickor. Då en pojke säger till 

om något gör vi det på direkten medans om en flicka ber om samma sak förklarar vi bort det 

och hänvisar till något annat. Varför lyder vi pojkarna oreflekterat? Olofsson (2007) skriver 

att pojkar oftare får fler tillsägelser än flickor. Gens (2002) uttrycker även han att pojkar ofta 

får tillrättavisningar, men han talar om att vi vuxna inte förväntar oss de skall lyda. Resultatet 

av detta blir en massa suckar och tjat. Tallberg Broman (2002) berättar också att att pojkar får 

fler tillsägelser men de tillåts oftare att göra regelbrott, störa och avvika mer än flickor. När 

det gäller fritidshemmet beskriver Tallberg Broman hur flickor också får tillsägelser, fast av 
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annan karaktär: sitt inte och viska eller sluta och fnittra med mera. Tar personalen upp ämnen 

som inte  tilltalar pojkarna så börjar de stöka, sucka, stöna eller fråga om de får gå ifrån. 

Pojkarna tar mycket utrymme i såväl förskolan, skolan som fritidsverksamheterna och får 

samtidigt mer av pedagogernas uppmärksamhet. Wahlström (2003) skriver att flickors 

konversation med pedagoger ofta blir avbruten av pojkar som behöver omedelbar 

behovstillfredsställelse. Hon lyfter fram att alla vi vuxna är medskyldiga i detta beteende då vi 

hela tiden har gjort pojkar till huvudpersoner genom att ge dem stort utrymme i tid, rum och 

ljud. Med andra ord, det är vi vuxna som själva konstruerat pojkars behov av omedelbar 

tillfredsställelse genom vårt sätt att tala och förhålla oss till dem från början. Wahlström tar 

upp att om pojkar fick del i att ha ett behov av språk och känslor, hjälpsamhet, hänsyn, närhet 

till vuxna, turtagande och positiv gemenskap skulle mycket förändras till det bättre, både för 

pojkar och flickor. Wahlström berättar att en pedagog som behandlar barn ojämnställt har 

svårt att skapa verklig gemenskap i en grupp, och han/hon får kämpa hårt för att behålla 

kontrollen. Ekorrhjulet har snurrat igång. Pedagogen får söka bekräftelse på barnens 

bekostnad och de traditionella könsrollerna stärks för att pedagogen är inriktad på sina egna 

behov. Pedagoger i ett tryggt arbetslag där människor respekterar varandra och ser de goda 

sidorna får sin egen bekräftelse när barnen trivs. Gemenskap och tillhörighet till gruppen hör 

nära ihop med jämställdhetsfrågor. 

3.6 Elevers och ungas syn på kvinnliga och manliga lärare 

Tallberg Broman (2002) skriver om elevers och lärarstudenters syn på kvinnliga och manliga 

pedagoger. De flesta elever verkar ganska lite uppmärksamma på om det är kvinnliga eller 

manliga lärare. Det uppfattas inte ha någon avgörande betydelse utan det är mer personliga 

egenskaper hos den enskilde läraren som är i fokus. Lärarna ses som något kollektivt, ”så är 

dom, dom är likadana”. 

Tallberg hänvisar till vad högstadie ungdomar tycker om manliga eller kvinnliga lärare. 10% 

föredrog manliga lärare, här var det fler pojkar än flickor. De ansåg att mannen är mer 

bestämd, har bättre kontroll och ordning och är mer roliga. 10% föredrog kvinnliga lärare, har 

var det fler flickor än pojkar. De ansåg att hon förstår bättre, hon blir inte så arg, hon är inte så 

hård i rösten, hon är schystare och undervisar på ett sätt som man fattar. Men närmare 80% 

svarade att det spelar ingen roll om det är en kvinna eller man som undervisar. Det viktigaste 

är  att de är bra, kan lära ut, har kontroll över läget. Alla lärare är nästan lika dana. 

När lärarstudenter fick ge sin syn på manliga och kvinnliga lärare tyckte de att den manliga 

lärarrollen var mer avgränsad, tydlig och inriktad på undervisningsuppdraget där mannen 

ingav mer respekt hos eleverna. De kvinnliga lärarna beskrevs som välorganiserade, 

välplanerade, ha mer öppna och diffusa gränser om vad som ingår i arbetet, arbetet upphör 

inte när klockan ringer eller då det blir rast för då tar omsorgsdelen vid. 

3.7 Arbeta med Genus & Jämställdhet 

Skolverket (2007) skriver att fritidshemmet är en viktig pedagogisk arena för barn att lära sig 

att respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheten med kompromisser. De kan 

genom lek förändra och utveckla sina mönster i att tänka, lösa problem och hantera 

information. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik och kan därigenom vara ett stöd i 

barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Det är genom leken med 

kompisar och med stöd av vuxna som barnen får prova på olika sociala roller och därmed 

lägga grunden till sin identitet där de utvecklar en tillit till sig själva och sin förmåga och ta 

ansvar. I fritidshemmets verksamhet skall man arbeta för att motverka traditionella 
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könsmönster och arbeta för att pojkar och flickor skall ha lika stort inflytande i verksamheten. 

Sen är det viktigt att personalen i fritidshemmet reflekterar över sitt eget förhållningssätt till 

manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka 

jämställdhetsarbetet. Personalen skall arbeta aktivt för jämställdhet mellan flickor och pojkar 

integreras i verksamheten. 

Olofsson (2007) skriver om genusmedveten pedagogik med fyra utgångspunkter. 1) vi skall 

tillföra - inte  ta ifrån, 2) vi skall möta barnet där de befinner sig, 3) vi skall fokusera på det 

positiva och förstärka det, 4) vi skall göra inlärningen både lustfylld och effektiv genom att 

använda oss av leken. Målsättningen med jämställdhetsarbetet är att vidga barnens värld så att 

de väljer lekar, lekkamrater och lekmaterial på ett mindre könsbundet sätt. Wahlström Skriver 

att vi som pedagoger har en skyldighet i jämställdhetsarbetet med att: Ta reda på hur 

verkligheten är, till skillnad från hur vi tror den ser ut. Låta både flickor och pojkar träna 

samtliga färdigheter som krävs för att kunna utvecklas till kompletta människor. Medvetet 

bemöta flickor och pojkar olika för att vidga deras könsroller och färdigheter för att de senare 

i livet skall ha fler valmöjligheter. Dessutom är det vår uppgift att se och bekräfta det positiva 

i varje barn. Även Svaleryd (2002) tar upp att det är genom positiv uppmärksamhet och 

uppmuntran som vi människor växer. Då börjar vi tro på oss själva och våra förmågor och vår 

motivation ökar. Detta är ett bra sätt för utveckling. Svaleryd skriver att det krävs kunskap om 

jämställdhet, men även om pedagogens egna position och handlingsutrymme inom skolans 

genusordning – för precis som eleverna befinner sig lärarna i genusordningen med dess 

begränsningar och förväntningar. Wahlström (2003) skriver att alla som arbetar i skolans 

värld är medskapare i ett system som delar in barnen i en flickvärld och en pojkvärld, men 

ingen skall känna sig mer skyldig än någon annan. Vi måste istället bestämma oss för att göra 

annorlunda i framtiden, därför vi pedagoger har chansen att sätta en ny norm som tillåter 

flickor och pojkar att växa in i en bredare social roll. Skolan är en stor maktfaktor.  

Svaleryd (2002) skriver att skolan har ett lagstadgat ansvar för att barnen, oavsett kön, får 

möjlighet att utveckla hela sin potential. Svaleryd skriver att pojkar och flickor kan lära sig 

samma saker och att respektera varandra, men då måste det finnas en sådan förväntan hos 

pedagogerna. Som med mycket annat pedagogiskt arbete handlar det inte så mycket om vad vi 

gör utan istället om hur vi gör det och varför. Det är så att vi vuxna i vårt agerande med andra 

vuxna och med barn som sätter standarden för umgängesformerna mellan könen och ger 

innebörden av könstillhörighet. En av de viktigaste ingredienserna för är den förebildsroll som 

vi vuxna och pedagoger har. Wahlström (2003) skriver att barn behöver både manliga och 

kvinnliga förebilder omkring sig. Du som pedagog möter barnen varje dag och har ett väldigt 

stort inflytande, dessutom kan du välja hur du bemöter dem och agerar som förebild. Svaleryd 

(2002) lyfter fram att det är mycket viktigt att vi bryr oss om och agerar vad det gäller genus 

och jämställdhet, för varje gång vi frånsäger oss makten att påverka lämnar vi öppet för andra 

krafter att påverka barnen. Wahlström (2003) skriver att i slutänden är det ändå så att ansvaret 

för barnens beteende vilar på oss vuxna.  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

Metod för den empiriska undersökning är en enkätundersökning. Som ett stöd och hjälp för att 

ta fram denna enkät har Trost (2007)  – Enkätboken funnits med. 

Undersökningen innehåller 27 kvantitativa frågor utifrån vilka jag försöker beskriva, förklara 

och se om jag finner svar på mina problemformuleringar. En av frågorna är en öppen fråga 

där de som svarar på enkäten kan skriva ett svar med egna ord, övriga frågor är 

alternativfrågor där de svarande får välja mellan olika svarsalternativ (de kan välja mer än ett 

alternativ). Då jag är ute efter att se hur många som känner till begreppet konflikt och dess 

innebörd och om vuxnas bemötande av pojkar och flickor  är det som Trost (2007) skriver att 

det är frekvensen som är det intressanta och då skall man göra en kvantitativ studie. 

4.2 Urval 

Som underlag för urvalet införskaffades listor med de inskrivna barnen på fritids utifrån de 

olika årskurserna tillsammans med personallistor. 

På ena skolans fritidshem finns 4 ordinarie personal (tre kvinnor och en man) där alla ingår i 

undersökningen.  På andra skolans fritids lämnades enkäten till fyra personal (två män och två 

kvinnor).   

När det gäller barnen som skall ingå i enkäten låg listor, med inskrivna barn på fritids, till 

grund för urvalet. Utifrån dessa listor delades barnen upp i grupperna år 3 (pojkar och flickor 

för sig) och år 4 (pojkar och flickor för sig) vid de båda fritidshemmen. Totalt skulle det vara 

sex pojkar och sex flickor som skulle få en enkät i varje grupp. När det gäller urvalet gjordes 

detta utifrån bundna eller slumpmässiga urval som Trost (2007) skriver om. Det innebär att 

man har en förteckning och där drar man sedan var n:te individ ur registret. När det gäller 

barnen från år 3 var de så många att vart  tredje barn valdes ut i listorna att delta. Det var 

endast i en av de fyra grupperna från år 4 (en pojkgrupp) där barnantalet var så stort att det 

gick att välja vart tredje barn och få fram sex deltagare. I de tre övriga grupperna från år 4 var 

inte utbudet av barn så stort att samma modell kunde användas. I andra pojkgruppen fanns sju 

inskrivna barn, där valdes de tre första och de tre sista pojkarna att delta. I ena flickgruppen 

från år 4 fanns några fler barn och där valdes barn nr två, tre, fem, sex och så vidar ut tills 

summan blev sex barn som deltog. I den andra flickgruppen från år fyra fanns bara sex 

inskrivna barn och därför valdes alla ut att delta i undersökningen. Därmed blev det totalt 56 

enkäter som lämnades ut, 48 till barn och 8 till vuxna. 

Variablerna för den empiriska undersökningen kan visas på detta sätt: 

Personal Skola 1 Skola 2 

Kön Kvinnor Män Kvinnor Män 

 

Barn Skola 1 Skola 2 

Kön Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Klass 3 4 3 4 3 4 3 4 
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4.3 Genomförande 

Efter diskussioner med undersöknings kommunen om innehållet till examensarbetet 

bestämdes att undersöka om män och kvinnor inom fritidshem behandlar pojkar och flickor 

lika eller olika i konfliktsituationer utifrån ett genus och jämställdhetsperspektiv. Utifrån detta 

valdes 2 fritidshem ut för att delta i undersökningen. I enkätundersökning skulle det ingå både 

barn (pojkar och flickor från årskurs 3 och 4) och personal (manlig och kvinnlig) från två 

olika skolor i kommunen. 

För att skapa en bra grund att stå på lästes och bearbetades undersökningen utifrån Trost 

(2007)  – Enkätboken. Den ger väldigt bra information om allt kring en enkät från att 

formulera frågor, kommunicera med de som svarar på enkäten, kontakt med media, analys 

med mera. Med andra ord har denna bok funnits med som en röd tråd igenom arbetet. Sedan 

har kommentarer och tips från examensarbeteshandledare Per-Eric Nilsson varit till stor hjälp. 

En av arbetets första delar var att fundera över vilka frågor som skulle finnas med i enkäten. 

Det togs fram en enkät där både barn och vuxna kan svara på samma frågor. Det formulerades 

27 stycken frågor som handlade om konflikter – hur man påverkas av dessa, hur man löser 

dem, hur man tycker de borde lösas, vad man gör när man ser andra i konflikter, hanterar 

pojkar och flickor konflikter lika, hanterar män och kvinnor konflikter lika, är vuxna bra på att 

lösa konflikter och är de rättvisa med mera. Varav det fanns en öppen fråga där man kunde 

svara fritt kring varför det blir skillnad om en man eller en kvinna hjälper till i en konflikt. 

När enkäten var klar formulerades ett missivbrev som skulle följa med då de flesta som ingår i 

undersökningen är omyndiga barn. I detta brev beskrevs vem som utförde enkäten och varför. 

Det lyftes fram att detta är en anonym undersökning som görs bland barn och personal på två 

fritidshem. Där fanns information om hur man skulle returnera den ifyllda enkäten och när 

detta senast skulle ske.  Bland informationen fanns även hur de kunde kontakta de ansvariga 

för att ställa frågor och när detta kunde ske. Men den allra viktigaste delen i brevet var där 

både barnet och målsman kunde skriva under för att bekräfta att allt var ok att deras 

minderåriga barn deltog i undersökningen. Trost (2007) skriver att missivbrevet är en 

väsentlig del som skall motivera den tilltänkta svararen att fortsätta läsa och sedan besvara 

frågorna i formuläret. 

Nästa del i förberedleserna var att ta reda på vilka barn som gick på de olika fritidhemmen i 

de olika årskullarna och vilken personal som fanns där. Via listor över de inskrivna barnen 

gjordes urvalet av vilka som skulle ingå i undersökningen, när det gällde de vuxna valdes den 

ordinarie personalen ut Kommunen ställde sedan upp med att skicka ut breven med enkäterna 

och svarskuvert vilket underlättade och löste den ekonomiska frågan som annars lätt kan 

uppstå. 

Nu blev det en lugn period där det gällde att vänta på att enkäterna skulle börja komma 

tillbaka. Under denna tiden togs kontakt med lokala medier som skrev om undersökningen. 

Detta för som Trost (2007) uttrycker det, genom att få publicitet kring studien kunna få de 

tilltänkta respondenterna att svara på enkäten när de får den. De får något bekant som det kan 

vara mer tilltalande att svara på då det inte är något helt okänt. De känner sig utvalda och 

speciella.  

Det kom en massa enkäter tillbaka före den utsatta tiden, tyvärr var det inte tillräckligt för att 

kunna bearbeta informationen. Så nu gällde det att börja skicka ut påminnelser för att kunna 

få in de sista som behövdes. Det kom in ytterligare enkäter från barnen som gjorde att denna 
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delen var tillräcklig. Tyvärr var det svårt att få in svar från några personalenkäter, men efter 

hjälp från rektorer och ytterligare påminnelser kom det även in tillräckligt antal enkäter från 

denna kategori. Av totalt 56 utlämnade enkäter kom det tillbaka 37 stycken, vilket motsvarar 

66%. 

Nästa steg i enkätarbetet var att sammanställa all data på ett lätt och överskådligt sätt. Till 

varje fråga skapades en mall som var uppbyggd som nedanstående exempel. När det var gjort 

var det bara att gå igenom alla enkäter och skriva in de olika svarsalternativen. Därefter blev 

det lätt att kunna utläsa och analysera vad som framkommit i undersökningen. 

1. Vad är en 

konflikt? 

Skola 1 Skola 2 

Personal Klass 3 Klass 4 Personal Klass 3 Klass 4 

Man Kvinna Pojke Flicka Pojke Flicka Man Kvinna Pojke Flicka Pojke Flicka 

 

Att vara osams. 

            

 

Att tycka olika. 

            

 

Någon retas. 

            

 

Bråk 

            

 

Brist på kommunikation. 

            

 

Jag vet inte. 

            

4.4 Bearbetning och Analys 

Det var både ett intressant och tufft arbete att gå igenom alla frågorna och de olika svaren. I 

mitt bearbetningsarbete har jag suttit ned med sammanställningen och studerat varje fråga för 

sig och där det har funnits frågor som har berört samma område men med frågor ställda på ett 

lite annorlunda vis har jag även jämfört om de svarande har varit konsekventa och svarat på 

samma sätt. Utifrån hur män och kvinnor, hur barnen (pojkar och flickor) svarat har jag velat 

studera om det fanns likheter eller skillnader i svarandet mellan vuxna och barn, kvinnor och 

män och pojkar och flickor. Att göra dessa studier med att hitta mönster, likheter, skillnader 

och att se frekvenser bland svaren har underlättats av de bra och enkla matriser jag haft för de 

olika frågorna.Detta har sedan knutits till delen med litteraturstudier där en enkel analys är 

med. 

4.5 Trovärdighet/Äkthet 

Utifrån de svar som kommit in känns det som att de svarande har tagit enkäten på allvar och 

gjort sitt bästa genom att svara på ett så trovärdigt och äkta sätt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar. Konflikter och hur vi hanterar dessa är ett stort område och ibland svårt att 

både förstå och förklara. Detta kan man se när respondenterna svarade på frågorna där de först 

fick svara på hur barn och vuxna hanterar konflikter och senare fick svara på följdfrågor om 

hur pojkar respektive flickor reagerar och hanterar dem och män respektive kvinnor hanterar 

konflikter. Det kan då lätt bli som Trost (2007) skriver, att man ställs inför problemet att då 

man skall betrakta svaren på huvudfrågan eller svaren på följdfrågorna och de inte är 

tillfredställande. Även om en del svar i enkäten kan skilja mellan de frågor som berör samma 

område har litteraturen funnits med som ett stöd. Man skall inte dra några förhastade 

slutsatser och säga att så här är det och det är representativt för alla, utan istället skall man se 

det som en fingervisning att så här är det inom den undersökta gruppen.  
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För det är som Trost (2007) skriver att man skall vara försiktig med att dra slutsatser kring 

den data man bearbetat, även om skillnaderna inte är stora. Det enda man visar är ju likheter 

eller olikheter. En annan variabel som kan påverka validiteten i en sådan här undersökning är 

att den som utför enkätstudien har någon relation till fritidshemmet. Detta kan göra att barnen 

svarar på ett visst sätt för de känner undersökningsledaren och tror sig veta hur den personen 

vill ha svaren. 

4.6 Etiskt förhållningssätt 

I mitt arbete med enkätundersökningen har jag utgått från ett etiskt förhållningssätt och att 

alla som svarade på enkäten skulle känna sig trygga med tanke på att alla svar behandlades 

anonymt. I mitt missivbrev som satt som försättsblad till enkäten hade jag skrivet att det 

nummer som fanns med på denna sida endast var till för mig, som undersökare i samband 

med att påminnelser skulle skickas ut. Detta för att de som redan svarat på enkäten skulle 

slippa få påminnelser om att göra och lämna in enkäten. Det här funkade i stort bra kring min 

undersökning med få undantag. Enkäterna från barnen strömmade snabbt in, det var endast ett 

fåtal påminnelser som behövdes skickas ut via posten. Jag stötte på en del problem när det 

gällde att få några pedagoger att svara. Det skickades först ut påminnelser via post, sedan via 

mail och efter en del hjälp från rektorer kom enkäterna tillbaka. Här infinner sig frågan om 

hur långt man skall gå för att få in en enkät. För det är som Trost (2007) skriver kring 

yrkesetik och etiska problem om det är försvarbart att påminna och trycka på hur mycket som 

helst. Finns det någon gräns? 

4.7 Metodkritik 

Denna undersökning berör ett väldigt komplext område och då kan det lätt uppstå 

missförstånd. Den som svarar på enkäten kan missförstå frågorna genom att de inte vet vad de 

olika begreppen betyder och förstår dem. En del frågor kan upplevas som känsliga och därför 

väljer man att inte svara helt sanningsenligt eller till och med avstår från att svara.  

Då alla svar kommit in och sammanställts skall den som utför undersökningen sätta sig ner 

och analysera, det gäller då att fundera över hur den svarande kan ha tänkt. I detta läge dyker 

det upp en mängd funderingar på om inte vissa frågor borde ha ställts på ett annorlunda sätt. 

En sådan här undersökning ger ingen djupare bild av det undersökta området utan ger mer en 

fingervisning om hur en stor skara av personer tycker inom olika frågor. Det går tyvärr inte att 

göra några följdfrågor vilket man upptäcker efteråt att man skulle vilja ställa. Därför kan det 

vara bra att börja med en enkätundersökning (kvantitativ) som en förstudie. För att sedan gå 

vidare till att göra intervjuer (kvalitativ) som en efterstudie, så att man kan förtydliga och 

ställa följdfrågor som kan ge en djupare bild. Det är som Trost (2007) skriver att det kan vara 

bra med för och efterstudier. Därför kan en kvalitativ studie här med intervjuer vara ett bra 

sätt att förtydliga och ställa följdfrågor som kan ge en djupare bild. 
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5 Resultat & Analys 
Här kommer svaren från mina enkäter att presenteras. Respondenterna har svarat på frågor om 

konflikter, om vi vuxna behandlar pojkar och flickor lika/olika i konfliktsituationer och om 

varför  det kan bli eller finnas skillnader i mäns och kvinnors agerande. När de har svarat på 

frågorna så har de varit formulerade så att man kunnat svara på mer än ett alternativ. De svar 

som avgivets av de svarande har varierat och innehållet från 1 – 6 svarsalternativ. 

Respondenterna är barn och personal från två fritidshem – åtta pojkar från klass tre, sju flickor 

från klass tre, sju pojkar från klass fyra, sju flickor från klass fyra, fyra kvinnor och tre män.  

Resultatet presenteras utifrån problemformuleringarna och enkätfrågorna som passar in under 

de olika rubrikerna. Löpande i resultatet kommer kopplingar till litteraturstudierna att göras. 

För att visa en lättöverskådlig sammanställning av de olika frågorna kommer alla män att 

redovisas tillsammans, kvinnor tillsammans, pojkar tillsammans och flickorna tillsammans på 

detta sätt. 

Fråga? Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Alt 1 

    

 

Alt 2 

    

 

Och så vidare 

    

 

5.1 Vad är en konflikt och hur påverkar de oss? 

I en stor del av studien har barn och personal fått svara på frågor om konflikter ur olika 

perspektiv för att försöka ta reda på hur man ser på konflikter. 

5.1.1 Vad är en konflikt, varför och när uppstår de? 

För att kunna få en bra grund att utgå ifrån var det viktigt att ta reda på vad de svarande ansåg 

vara en konflikt.  Detta är en sammanställning av de olika svaren som kom tillbaka. 

Vad är en konflikt? Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Att vara osams. 

 

2 

 

4 

 

9 

 

11 

 

Att tycka olika. 

 

0 

 

1 

 

6 

 

5 

 

Någon retas. 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

Bråk 

 

2 

 

4 

 

8 

 

9 

 

Brist på kommunikation. 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 Tabell 1.  

Det positiva är att se att barn har en bra medvetenhet om vad en konflikt kan vara, det var 

endast en svarande som inte hade koll på vad det kunde vara. Barnen var ganska eniga om att 

vara osams och bråk definierar en konflikt vilka är två tydliga situationer, med en viss 



  

25 

 

övervikt för flickorna. Andra inte så tydliga situationer som en del svarat står för en konflikt 

är att tycka olika, retas och bristande kommunikation. De vuxna var väldigt eniga om att 

kommunikation är en stor del när det gäller konflikter. Kvinnorna var tydligt mer 

representerade kring samma konfliktsituationer som barnen var starkast kring, att vara osams 

och att bråka. En fråga som uppstår här är om det kan vara så att det finns ett samband mellan 

att våra skolor och fritidshem är en kvinnodominerad miljö och barnens uppfattning. Tallberg 

Broman (2002) är inne på detta område när hon talar om att skolan eventuellt inte är det 

optimala för pojkar då det saknas förebilder där. Sen är det som Dahlkwist (2009) skriver att 

vi kommunicerar öppna och dolda budskap både medvetet och omedvetet. Det blir då lätt som 

Maltén (1998) uttrycker det med att det lätt kan uppstå kommunikationsmisslyckanden. 

På frågan om anledningen till att konflikter uppstår fick tre svarsalternativ flest svar bland 

barnen och det var: att inte tycka lika som andra, säga taskiga saker och någon får inte vara 

med i det vi gör. Ganska många svarade även att missförstånd  kan vara en anledning till att 

konflikter uppstår. Sen var det ett fåtal som tyckte att olika intressen kan starta konflikter. Hos 

de vuxna var missförstånd det mest valda alternativet. Detta är något som Dahlkwist (2009) 

lyfter fram och han skriver att konflikter utifrån missförstånd uppstår nästan dagligen.  

En annan intressant fråga i samband med detta var när konflikter uppstår? Så här ser 

sammanställningen ut av denna frågan. 

När uppstår det 

konflikter? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Hemma. 

 

2 

 

4 

 

4 

 

9 

 

I skolan, lektioner. 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7 

 

I skolan, raster. 

 

2 

 

4 

 

14 

 

11 

 

På fritids, med vuxna. 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

På fritids, med barn 

 

3 

 

3 

 

11 

 

6 

 

Fritiden 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 Tabell 2. 

Barnen har givet en stor variation av svar var konflikterna uppstår.  En positiv del är att 

fritidshemmens personal inte upplevs som någon konfliktsskapare. Det är en hel del barn som 

anger att konflikter uppstår med andra barn på fritids, framförallt bland pojkarna. Flest svar 

fick i skolan och på rasterna, som konfliktområden, och detta är ofta en plats där det finns 

väldigt få vuxna under denna tiden. Då blir det lätt på det sätt som Svaleryd (2002) talar om 

när hon pratar om normer och värden och att elever/barn skall få chansen att ställa sina 

förutfattade bilder av varandra gentemot andras bilder i både lek och praktiska övningar under 

lektionstid. Annars kommer de att ge sig ut på skolgården och tränas på skolgården utan 

demokratiska inslag. De vuxna har svarat att konflikter kan uppstå när som helst inom de 

olika alternativen. 

5.1.2 Hur påverkas vi av konflikter? 

En av frågorna i enkäten handlade om de svarande påverkas av känslor i en konflikt. Det var 

endast två barn av alla i undersökningen som tyckte att de inte upplevde någon inverkan av 

känslor i konflikten, en pojk och en flicka. En grupp av sex individer svarade att de påverkas 
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av känslor, 2/3 av dessa var flickor och kvinnor. Sen fanns det en grupp av fem individer där 

de inte visste om de påverkades av känslor i konflikter, här fanns en liten övervikt bland 

pojkarna. De flesta pojkar/män och flickor/kvinnor svarade att de ibland påverkas av känslor i 

konflikter. Individerna som svarat att de inte påverkas av känslor eller de som inte vet om de 

påverkas av känslor kan tillhöra den grupp som Dahlkwist  (2009) talar om att flickor 

uppmuntras till att visa känslor medan pojkar tidigt får lära sig att visa känslor är ett 

svaghetstecken. Men som Svaleryd (2002) skriver så är det viktigt att tala om känslan och 

upplevelsen i en konflikt och att allas känslor är berättigade. Olofsson (2007) skriver om hur 

viktigt det är att pojkar får ett känslospråk och att det därför är viktigt att jobba med 

kommunikation bland dem. 

Enkätundersökningen innehöll även en fråga om hur du känner dig när du hamnar i en 

konflikt. Så här ser sammanställningen ut av denna frågan. 

Hur känner du dig när 

du hamnar i konflikt? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Ledsen 

 

1 

 

4 

 

6 

 

10 

 

Arg 

 

1 

 

4 

 

7 

 

11 

 

Elak 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Tyst 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 

 

Jag vet inte. 

 

1 

 

0 

 

3 

 

0 

 

Inget svar 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 Tabell 3. 

Tabell 3 visar en ganska stor skillnad mellan könen. Hos flickor och kvinnor är det tre 

områden som dominerar – att vara ledsen, arg och bli tyst – gentemot pojkar och män även 

om dessa områden är starka inom den maskulina gruppen. Sen är det några stycken som 

svarat att de inte vet hur de känner sig när de hamnar i en konflikt och detta är några pojkar. 

Sen är det en i den maskulina delen som inte har brytt sig om att svara. Dessa två sista 

grupper kan kanske härledas till de som inte kände sig påverkade av känslor i konflikter eller 

inte visste om de påverkades. Det som kanske behövs är det som Svaleryd (2002) tar upp, att 

alla skall få öva sig i att sätta ord på sin situation i bland annat konflikter. Det påverkar bland 

annat vår empati, självbehärskning, moral och samvete.  

5.1.3 Lösning av konflikter 

När det gäller om det är lätt att lösa konflikter var det en stark enighet bland svaren. Alla utom 

tre personer svarade att ”ibland” är det lätt att lösa dem. Det var två män som svarade att det 

är lätt att lösa konflikter och en kvinna som svarade nej och ansåg att det är svårt. Det är 

trevligt att se denna positiva inställning till konfliktlösning. Men förhoppningsvis blir det inte 

som Nilsson & Waldemarson skriver att många motsättningar och konflikter löses ofta snabbt 

och obemärkt, de går liksom på rutin. Detta kan tyvärr leda till att de blir olösta och 

obearbetade och istället växer. Maltén (1998) skriver att när man löser konflikter är det viktigt 

att tänka på att nå fram till en lösning som leder fram till insikt om konfliktens orsak hos de 

berörda. Han beskriver även att konflikhantering i teori o färdighet bör finnas med i skolan 

som ett naturligt inslag. Det kan hjälpa barnen ytterligare att bli bättre på konfliktlösning. 
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Nästa steg är hur man löser konflikter och detta var en fråga i enkäten. Så här ser 

sammanställningen ut av denna frågan. 

Hur löser ni 

konflikter? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Ngt barn bestämmer 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

Vi barn, tillsammans på egen 

hand. 

 

0 

 

2 

 

3 

 

9 

 

Tillsam. barn, vuxna 

 

3 

 

4 

 

11 

 

11 

 

De vuxna. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 Tabell 4. 

På frågan om hur ni löser konflikter ger svaren en positiv bild. De flesta som svarat på frågan 

tycker att vi löser konflikterna tillsammans, barn och vuxna. Gruppen som tycker att barnen 

själva, barnen tillsammans har fått ganska många svar där flickorna är mest representerade. 

Några har svarat att det är de vuxna som löser konflikten åt barnen. En flicka tycker att det är 

något barn som bestämmer hur konflikten skall lösas. Endast ett svar inkom om att de inte 

visste hur de löser en konflikt.  De svar som kommit in kring denna fråga stödjer det 

skolverket (2007) lyfter fram om fritidshemmets roll och kompetens när det gäller arbetet med 

konflikter, elevvårdsarbete, mobbing eller andra problem. Detta är en del och ett led i att 

skapa helhet och kontinuitet i barnens utveckling. 

Vi ställde två andra frågor som kan relateras till hur man löser konflikter, kan barn själva lösa 

konflikter och får de hjälp av vuxna att lösa konflikter. På första frågan om barn själva kan 

lösa dem svarade de flesta både pojkar/män och flickor/kvinnor att de klarar av det ibland. En 

hel del tyckte att det klarar de visst själva att göra. Det som var mycket positivt var att ingen 

ansåg barnen okunniga till att lösa konflikter. Andra frågan om vuxna hjälper till så var det 

övervägande svar som tyckte att ”ibland” hjälper de vuxna till, och tätt inpå kom 

svarsalternativet ”ja” med ett par svar mindre. Även på denna frågan var det ingen som valde 

alternativet ”nej”, det var endast en individ som svarade att hon inte visste om barnen får hjälp 

av vuxna med att lösa konflikter. 

Vi fortsatte att ställa en fråga om vuxnas inblandning i konflikter. Frågan var om vuxna skall 

hjälpa till att lösa konflikter. Så här ser sammanställningen ut av denna frågan. 

Skall vuxna hjälpa till 

att lösa konflikter? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

ja 

 

1 

 

0 

 

10 

 

1 

 

Ibland 

 

2 

 

4 

 

4 

 

14 

 

Nej 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 Tabell 5. 

Det som är positivt är att barn och personal tycker att vuxna skall hjälpa till att lösa konflikter, 

åtminstone ibland. Pojkarna hade en väldigt stor representation på alternativet ”ja”, vuxna 

skall hjälpa till. Med detta menar de kanske att vuxna skall vara mer aktiva i alla konflikter. 
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Kan detta bero på att killar inte är så duktiga på kommunikation och därför har svårare att nå 

fram till en lösning. Det skulle kunna vara som Gens (2002) talar om att vår verbala förmåga 

är en konsekvens av den träning vi får under vår uppväxt. Han skriver om att vill vi få till en 

förändring hos pojkarna gäller det att vi vuxna pratar på samma sätt till dem som med 

flickorna för då utvecklar vi deras konversationsteknik, men vi behöver inte prata om samma 

saker som med flickorna. I undersökningen var det endast en som svarade som inte tyckte att 

vuxna skall lägga sig i. 

Vi ställde sen ytterligare ett par frågor om vuxnas inblandning i att lösa konflikter, de var: är 

vuxna bra på att lösa konflikter och om vuxna är rättvisa när de är med och löser konflikter. 

De som svarat visar att det finns en stor tilltro till vuxnas inblandning. Vad det gäller frågan 

om vuxna är bra på att lösa konflikter tycker de flesta att ibland så är vuxna bra på att lösa 

konflikter, samtidigt tycker väldigt många att de är duktiga på konfliktlösning. Detta går i 

linje med det som skolverket (2007) skriver att fritidshemmet är en viktig pedagogisk arena 

för barn att lära sig att respektera olikheter, olika åsikter och inse nödvändigheten med 

kompromisser. Av de svarande på enkäten var det endast en flicka som inte tyckte att vuxna 

är bra på att lösa konflikter och sedan fanns det en pojke som inte visste om vuxna är bra på 

det. Då det gäller om vuxna är rättvisa i konfliktlösning så ser sammanställningen av denna 

frågan ut så här. 

Är vuxna rättvisa när 

de löser konfliker? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Ja 

 

2 

 

1 

 

8 

 

8 

 

Ibland 

 

2 

 

3 

 

7 

 

9 

 

Nej. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 Tabell 6. 

Av de inkomna svaren på denna fråga är det lika många som svarat att vuxna är rättvisa, och 

lika måna att vuxna är det ibland.  Det är ingen som svarade på enkäten som tyckte att vuxna 

inte är rättvisa. Det var endast en svarande som inte visste om vuxna är rättvisa eller inte. 

På frågan om barn och personal anser att det går att lösa alla konflikter fick vi två tydliga 

grupperingar, för ja och nej där det blev en viss övervikt för det senare alternativet. Det var 

endast två barn, en flicka och en pojke, som svarade ibland. Några barn valde här att svara att 

de inte visste om det är möjligt att lösa alla konflikter. Dessa svar skapar en del funderingar 

om man ställer dem emot de svar som gavs på frågan om det är lätt att lösa konflikter. Utifrån 

detta uppstår då motsatsförhållandena att det å ena sidan är lätt att lösa konflikter men 

samtidigt går inte alla att lösa. Kan det åter ha att göra med det som Nilsson & Waldemarson 

skriver kring motsättningar och konflikters lösningar att de inte blir så bra och att de istället 

växer och eventuellt exploderar. Maltén (1998) uttrycker det som att konflikter är obehagliga 

och att vi slätar över dem och hoppas att det skall ordna sig, då kommer de tyvärr tillbaka för 

eller senare och blir ofta svårare att hantera. 

En annan intressant fråga som vi tog med i enkäten var om man alltid blir vänner efter en 

konflikt.  Sammanställningen av den frågan hittar ni på nästa sida i tabell 7. 
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Blir man alltid vänner 

igen efter en konflikt? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Ja, direkt. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

Ja, efter ett tag 

 

1 

 

0 

 

10 

 

10 

 

Ibland 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Nej. 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 Tabell 7. 

 

När man tittar på svaren som kommit in kan man utläsa en stor positiv anda hos de som 

svarat. Detta då de flesta har svarat att man blir vänner igen efter ett tag. Många andra svarade 

att man ibland blir vänner igen. Det var endast tre barn som tyckte att man inte blir vänner 

igen direkt och i denna gruppen fanns även med två kvinnor. Det var endast ett barn som 

tyckte att man blir vänner direkt efter en konflikt. Ett annat barn svarande att han inte visste 

om man blir vänner eller inte igen efter en konflikt.  Men en av flickorna från år 3 ger en 

enkel och trevlig kommentar. 

Hon skrev så här: 

 ”Det beror på vilka personerna är”. 

I vår enkät fanns en fråga om vad du gör när du ser andra i konflikt. Detta är en intressant 

fråga som i många lägen kan vara känslig. Detta då det kan påverka din roll och situation i 

gruppen beroende på hur du agerar. Johansson  & Johansson  (2003) skriver att undviker 

konflikter genom att hålla sig på avstånd eller skynda förbi så att de kan säga att de inte såg 

något, vilket sker både bland barn men även hos vuxna. Det kan vara som Gens (2002) skriver 

att man är rädd för att själv hamna utanför vilket kan vara den ultimata mardrömmen och det 

kan vara en anledning till att mobbing får fortgå. Skolverket (2007) lyfter fram fritidshemmet 

och dess roll i detta arbete med arbete kring barns sociala utveckling och välbefinnande. 

Personalen har en värdefull roll med att förebygga och motverka olika problem. 

Så här ser sammanställningen ut av denna frågan. 

Vad gör du när du ser 

andra i konflikt? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Går vidare en bit därifrån. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3 

 

Går till någon vuxen. 

 

0 

 

0 

 

8 

 

9 

 

Går själv dit o löser. 

 

2 

 

4 

 

3 

 

7 

 

Hämtar fler, kanske slagsmål. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

Inget svar 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 Tabell 8. 
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Det som är positivt att läsa bland svaren i tabell 8 är att nästan alla skulle engagera sig på 

något sätt, antingen genom att själv ingripa eller att gå till en vuxen och be om hjälp. En del 

individer svarade att de skulle gå vidare en bit därifrån. Några svarade att de inte vet hur de 

skulle göra. En person svarade inte på denna frågan. 

5.2 Behandlar vi vuxna på fritidshem pojkar och flickor lika/olika i 

konfliktsituationer 

Den här delen av vår enkät innehåller ett antal kärnfrågor för examensarbetet som berör hur 

pojkar, män, flickor och kvinnor hanterar konflikter och om vuxna bemöter barn olika 

beroende på om de är pojkar eller flickor. Det är i detta läget viktigt att känna till diskussioner 

och tankar om vad som sker inom genus och jämställdhetvärlden. Vi är olika till det yttre men 

det inre behöver inte skilja så mycket. Det är som Olofsson (2007) och Gens (2002) skriver att 

manligt och kvinnligt är en social konstruktion. Våra olikheter är endast effekter av 

omgivningens förväntningar och samhällets villkor.  

För att få en klar och tydligare bild av hur de svarande tycker kring de olika frågorna har vi 

ställt dem på olika sätt. 

Första frågan var om pojkar och flickor hanterar konflikter på samma sätt. Så här ser 

sammanställningen ut av denna frågan. 

Hanterar pojkar o 
flickor konflikter på 

samma sätt? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Ja 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Ibland 

 

1 

 

3 

 

6 

 

11 

 

Nej. 

 

2 

 

1 

 

5 

 

6 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

 Tabell 9. 

Som det framgår av de olika svaren är det bara en individ (pojke) som tycker att pojkar och 

flickor hanterar konflikter på samma sätt. En stor del av de svarande anser att de båda könen 

inte hanterar konflikter lika men den största delen av enkätdeltagarna tycker ändå att ibland 

hanterar pojkar och flickor konflikter på samma sätt. Nilsson & Waldemarson (2007) skriver 

om skillnader mellan våra kön, de menar att även om det finns skillnader mellan könen så 

behöver variationen inte vara så stor.  

Då detta kan vara ett svårt område att ha förståelse kring har vi försökt skapa en tydligare bild 

genom att formulera två frågor till som berör samma ämne. Den ena gick ut på hur pojkar 

hanterar konflikter medans den andra visar hur flickor hanterar konflikter. När man tittar på 

svaren utifrån dessa två specifika frågor om pojkars och flickors sätt att hantera kan man se att 

de ”ibland” hanterar  de dem på samma sätt. De svarande uppger ungefär lika mycket att 

pojkar och flickor ber någon vuxen om hjälp, de löser konflikter tillsammans med övriga barn 

och de kan vara lika otrevliga. Skillnaden enligt svaren är att flickor uppträder lugnare än 

pojkar och att pojkarna skriker mer och är mer högljudda. Olofsson (2007) talar om att det 

finns pojkar och flickor som uppträder på samma sätt – är dominanta, blyga och ängsliga. De 

behöver bekräftas och stärkas på samma sätt. Ni kan se sammanställningen av de båda 

frågorna på nästa sida i tabellerna 10 och 11. 
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Pojkar hanterar 

konflikt med att 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Skriker o är högljudda. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

6 

 

Vara otrevliga 

 

0 

 

2 

 

2 

 

6 

 

Vara lugna 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Lösa tillsammans med övriga 

barn. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

Be ngn vuxen om hjälp 

 

2 

 

2 

 

7 

 

3 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

6 

Inget svar  

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 Tabell 10. 

Flickor hanterar 
konflikt med att 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Skriker o är högljudda. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Vara otrevliga 

 

1 

 

1 

 

2 

 

6 

 

Vara lugna 

 

0 

 

1 

 

0 

 

6 

 

Lösa tillsammans med övriga 

barn. 

 

1 

 

2 

 

4 

 

5 

 

Be ngn vusen om hjälp 

 

2 

 

4 

 

5 

 

9 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

1 

Inget svar  

1 

   

 Tabell 11. 

Ett annat viktigt frågeområde är hur vuxna löser konflikter och hur män och kvinnor reagerar 

när de ser konflikter. Därför ställde vi även denna fråga ur två perspektiv för att eventuellt 

kunna se hur medvetna de svarande är kring frågan. 

Hur löser vuxna en 

konflikt? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

De är rättvisa 

 

0 

 

0 

 

6 

 

6 

 

De lyssnar på alla o vi pratar 

om problemet 

 

3 

 

4 

 

8 

 

10 

 

De lyssnar mer på pojkar 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 (i klassen) 

 

De lyssnar mer på flickor 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

De är orättvisa 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 Tabell 12. 
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I tabell 12 på föregående sida kan man tydligt utläsa att vuxna tar tag i konflikter och lyssnar 

på problemen för att sedan alla inblandade är med och pratar om det. Vuxna ses som rättvisa 

av ett stort antal svarande. Det var endast en flicka som uttryckte att vuxna lyssnar mer på 

pojkarna, hon skrev att det gällde i klassrummet och inte på fritidshemmet. Två pojkar tyckte 

att vuxna lyssnar mer på flickorna. Men ingen tyckte att vuxna är orättvisa. Sen fick vi in ett 

svar där den svarande inte visste hur vuxna löser konflikter. Svaleryd (2002) lyfter fram en 

metod som kan vara till stor hjälp när man som vuxen går in och tar tag i olika konflikter så 

att alla får öva sig i att sätta ord på situationen, känna eget ansvar med mera. Hon talar om en 

KTH metod som bygger på att man utgår ifrån känsla, tanke och handling i diskussionerna. 

Vi ville återigen förtydliga och försöka visa eventuella skillnader tydligare, därför 

formulerade vi två frågor där den ena gick ut på hur män löser konflikter medans den andre 

visar hur kvinnor löser konflikter. De båda sammanställningarna av frågorna ser ut så här. 

 

Hur löser män 

konflikter? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

De är rättvisa 

 

1 

 

1 

 

6 

 

 

5 

 

De lyssnar på alla o vi pratar 

om problemet 

 

3 

 

4 

 

7 

 

6 

 

De lyssnar mer på pojkar 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

De lyssnar mer på flickor 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

De är orättvisa 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 Tabell 13. 
 

Hur löser Kvinnor 

konflikter? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

De är rättvisa 

 

1 

 

1 

 

6 

 

5 

 

De lyssnar på alla o vi pratar 

om problemet 

 

3 

 

4 

 

7 

 

8 

 

De lyssnar mer på pojkar 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

De lyssnar mer på flickor 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

De är orättvisa 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3 

 Tabell 14. 

Svaren mellan de olika frågeställningar visar att både män och kvinnor hos de flesta svarande 

av enkäten tycker att de lyssnar och pratar om problemet samtidigt som de är rättvisa. Då man 

tittar på svaren kring en del svarsalternativ för kan man se vissa likheter kring hur män och 

kvinnor löser konflikter. De svar när det gäller att lyssna mer på flickor och pojkar stämmer 
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väldigt bra överens med den bild som framträder i svarsfrekvensen för hur kvinnor hanterar 

konflikter. Men skillnaden i förhållande till de svar om män lyssnar mer på pojkar än flickor i 

förhållande till de som avgavs kring frågan om hur vuxna  löser konflikter är väldigt liten. När 

svaren kom in och de olika frågorna jämfördes kunde man se att när frågan ställdes generellt 

kring om hur vuxna löser konflikter upplevdes det inte att någon var orättvis. När sedan 

frågorna delades upp i manligt och kvinnligt dök det upp svar som visade att både män och 

kvinnor är orättvisa. Efter uppdelningen mellan könen blev det en massa svarsalternativ som 

visade på en osäkerhet om hur män och kvinnor löser konflikter. 

Nästa intressanta fråga var att ta reda på är om det enligt de svarande är någon skillnad mellan 

hur män och kvinnor löser konflikter. Och om hur de tycker att män och kvinnor reagerar när 

de ser en konflikt. Först tittar vi på om det är några skillnader innan vi går in på delarna. Så 

här ser sammanställningen ut av denna frågan. 

Är det skillnad mellan 

hur män o kvinnor 
löser konfliker? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Ja 

 

0 

 

1 

 

6 

 

3 

 

Ibland 

 

3 

 

3 

 

4 

 

6 

 

Nej. 

 

0 

 

0 

 

4 

 

2 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4 

 Tabell 15. 

Som det framgår av de olika svaren är det ganska många individer som tycker att män och 

kvinnor hanterar konflikter på olika sätt, åtminstone ibland. Några  av de svarande anser att 

det inte är några skillnader mellan hur män och kvinnor löser konflikter.  

Vi ville förtydliga och försöka visa eventuella skillnader tydligare, därför formulerade vi två 

frågor där den ena gick ut på hur män reagerar när de ser en konflikter medans den andre visar 

hur kvinnor reagerar. De båda sammanställningarna av frågorna ser ut så här. 

De båda sammanställningarna av frågorna tabellerna 16 och 17 ser ut så här. 

Hur reagerar män när 

de ser en konflikt? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Skriker o är högljudda. 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Äe otrevliga 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Är lugna 

 

0 

 

2 

 

2 

 

4 

 

De tar tag i konfl. Så den blir 

utredd. 

 

3 

 

3 

 

8 

 

9 

 

De blundar o gör inget 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

4 

 

4 

Inget svar  

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 Tabell 16. 
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Hur reagerar Kvinnor 

när de ser en konflikt? 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Skriker o är högljudda. 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Äe otrevliga 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Är lugna 

 

0 

 

1 

 

2 

 

6 

 

De tar tag i konfl. Så den blir 

utredd. 

 

2 

 

4 

 

10 

 

9 

 

De blundar o gör inget 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

4 

 

3 

Inget svar  

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 Tabell 17. 

När man tittar på svaren mellan dessa båda frågors svar är likheten väldigt stor. De flesta 

tycker att både män och kvinnor tar tag i konflikter så att de blir utredda. De är lugna, lika 

många skriker och är högljudda, lika många tycker att män och kvinnor blundar och gör 

ingenting. Det är en liten övervikt för att män upplevs som otrevliga i konflikter. En hel del 

fler svarande tycker att det är svårt att avgöra hur män och kvinnor reagerar när de ser en 

konflikt. En person har avstått från att svara.  

Nu till en annan het fråga  som har en stor roll i detta examensarbete. Bemöter vuxna barn 

olika beroende på om de är pojke eller flicka? Här nere kan ni se sammanställningen utav 

denna frågan i tabell 18. 

Bemöter vuxna barn 

olika beroende på om 

de är pojke el. flicka 

Män Kvinnor Pojkar Flickor 

 

Ja 

 

0 

 

1 

 

2 

 

1 

 

Ibland 

 

2 

 

3 

 

6 

 

5 

 

Nej. 

 

1 

 

0 

 

7 

 

6 

 

Jag vet inte. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 Tabell 18. 

 

Utifrån svaren kan man utläsa att de flesta som svarat på enkäten tycker att det ibland är 

skillnad i hur vuxna bemöter barn beroende på om de är pojkar eller flickor. Nästan lika 

många svarade att det inte finns någon skillnad och ett fåtal svarade att det finns skillnader i 

bemötandet. Några stycken svarade att de inte visste om det blir någon skillnad.Det är lite 

som Tallberg Broman (2002) skriver om elevers och lärarstudenters syn på kvinnliga och 

manliga pedagoger. De flesta elever verkar ganska lite uppmärksamma på om det är kvinnliga 

eller manliga lärare. Det uppfattas inte ha någon avgörande betydelse utan det är mer 

personliga egenskaper hos den enskilde läraren som är i fokus. Lärarna ses som något 

kollektivt, ”så är dom, dom är likadana”. 
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5.3 Varför behandlar vi dem olika i så fall 

Det är en fråga där vi upplevde det svårt att göra en fråga med fasta svarsalternativ, med tanke 

på att det är väldigt personligt vad man anser om detta område. Därför valde vi att ha en 

öppen fråga där de svarande kunde skriva ner sina åsikter med egna ord. Frågan blev:  

Varför blir det skillnad om en man eller en kvinna hjälper till i konflikten?  

När man sammanställer de olika svaren får vi fortfarande svaret att det blir ingen skillnad från 

många av de svarande.  

Ett talande svar från en av männen i undersökningen är: 

 ”Det behöver inte vara någon skillnad alls. Varje person man eller kvinna kan 

    lösa konflikterna”.  

En pojke från år 3 uttrycker det på det här sättet: 

 ”Inget blir skillnad. Allt löser sig på samma sätt när de löser konflikter”. 

 

En pojke från år 4 uttrycker det på det här sättet: 

 ” Jag tycker det är nästan ingen skillnad”. 

Dessa svar ger en positiv syn av manligt och kvinnligt på vägen mot jämställdhet. Vuxna i 

dessa barnens omgivning berikar våra liv som Olofsson (2007) skriver genom att vidga 

begreppen kvinnligt och manligt. De tar inte bort något utan ser till att barnen får ett rikare liv 

genom goda förebilder. Då blir det lättare som Svaleryd (2002) skriver att hitta sin identitet 

som människa snarare än som kön.  

Några svar handlade om att skillnaden beror på hur män och kvinnor hanterar och får de 

inblandade att reagera i en konfliktsituation. 

En flicka i år 3 tyckte så här: 

 ”För att kvinnor är mycket lugnare och tar sig tid att lösa konflikten lite bättre än män”. 

En annan flicka från år 3 tyckte tvärt om: 

 ”Jag tycker att männen är lugnare än kvinnor”. 

En pojke från år 3 svarade så här: 

 ”Män är strängare än kvinnor”. 

De som svarat här upplever att det fortfarande finns skillnader mellan manligt och kvinnligt. 

När man studerar de olika svaren så ser man att de skiftar och att både män och kvinnor kan få 

samma egenskaper fast hos olika individer. Det som upplevs viktigt är att kvinnor och män 

ändå är motpoler till varandra. Gens (2002) skriver om detta och uttrycker det som att 

pojk/mansrollen kan innehålla vad som helst bara den inte sammanfaller med hur 

flickor/kvinnor uppför sig. Vad som är feminint är inget absolut utan måste ses till den tid 

man befinner sig i och hur flickor och kvinnor uppför sig just då. 
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En hel del svar handlade om att skillnaderna kom utifrån personlighet och erfarenhet och var 

inte beroende på könet. 

En kvinna uttryckte det så här: 

 ” Tror inte ev. skillnad beror på könet utan personlighet”. 

En man skrev det på det här sättet: 

 ” Det kan variera p g a personlighet och våra erfarenheter. Behöver inte vara beroende på 

    kön, man eller kvinna”. 

Dessa svar som lyfte fram utgångspunkten att det inte är könet som är den stora betydelsen 

utan det är personligheten visar på en hög medvetenhet när det gäller genus och jämställdhet. 

De har förstått det som Gens (2002) uttrycker som att våra fysiska skillnader mellan pojk-

flicka eller man-kvinna är mycket liten förutom våra yttre och inre könsorgan. Han beskriver 

att många gånger är skillnaderna större inom det egna könet. Tillsammans med Olofsson 

(2007) skriver de att manligt och kvinnligt är en social konstruktion och våra olikheter endast 

är en effekt av omgivningens förväntningar och samhällets villkor. Tallberg Broman (2002) 

går så lång att hon skriver att genus och genusmönster är föränderliga och att det inte finns 

några verkliga sanningar inom området. 
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6 Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag att knyta ihop mitt examensarbete som är inriktat på konflikter 

och om vuxna behandlar pojkar och flickor olika i konfliktsituationer. Utifrån mina  

litteraturstudier lyfter jag fram kommunikation, värdefrågor och genus & jämställdhet och 

knyter dem till min undersökning. 

Min studie är gjord inom fritidshemsverksamheten och så här i efterhand kan jag se att det 

inte gjorts mycket studier inom denna verksamhet. I all den litteratur jag använt mig av till 

mina litteraturstudier har man fokuserat på förskola och skola, det har endast på några få 

ställen lyfts fram att det är specifikt fritidsverksamheten man talade om. Men jag ser att det 

som finns skrivet om förskola och skola i stort är överförbart på fritidshemmen då de arbetar 

inom samma område med barns utveckling. 

6.1 Kommunikation 

Här vill jag passa på att lyfta fram hur viktig jag tycker att kommunikationen är för oss 

människor. I dagens samhälle där utvecklingen går väldigt fort och vi har ett enormt stort 

informationsflöde är det viktigt att kunna sålla bort, ta till sig, argumentera för sin sak men 

samtidigt lyssna på andra och respektera olikheter. Detta är ett väldigt stort område och därför 

har jag inte ställt några frågor om kommunikation i min undersökning. Men jag vill ändå i 

arbetet visa på vikten av kommunikation, genom mina litteraturstudier, för konflikthantering, 

genus och jämställdhetsarbete. 

En grundläggande del att fundera kring är varför vi kommunicerar med varandra. Jag anser att 

det bland annat är för att vi skall utvecklas som personer och människor, att vi skall få känna 

oss behövda, omtyckta och bekräftade. Maltén (1998) uttrycker det som att vi människor har 

behov av både gemenskap och mänsklig kontakt, vi överför och tar emot budskap som kan 

innehålla tankar, åsikter, värderingar och attityder. Nilsson & Waldemarson (2007) skriver att 

kommunikationen handlar om själva mötet mellan individer. Dahlkwist  (2009) skriver att 

varje tillfälle till kommunikation ökar vår möjlighet till personlig utveckling. Vi lär oss om 

andras känslor, om hur olika människor reagerar i olika situationer och hur vi uppfattar 

varandra. 

En annan viktig del i en god kommunikation är att lyssna. Här tycker jag att det finns en hel 

del brister bland oss människor, vilket gör att vi behöver träna inom detta område. Det kan 

leda till att många problem, missförstånd, konflikter eller andra hinder inte uppstår. Det är 

som Nilsson & Waldemarson (2007) skriver att lyssna innebär inte bara att kunna upprepa 

vad någon sagt utan det gäller att förstå budskapet och kunna svara på lämpligt sätt. Maltén 

(1998) skriver att en god lyssnare lyssnar aktivt - vilket betyder att man har ögonkontakt med 

motparten, att man anpassar sig efter den andres tal rytm och inte avbryter i onödan. Man 

visar intresse för sin samtalspartner, visar motparten respekt, empati och vågar vara tyst. Om 

vi inte hjälper pojkarna att tillägna sig denna färdighet, tror jag, kommer de att dra sig undan 

mer och upplevas ännu mer buffliga, otrevliga och rent av våldsamma. Detta för att de har då 

bara den manliga fysiska styrkan att kommunicera med, det blir djungelns lag som råder. 

Detta är Svaleryd (2002) inne på när hon talar om hur viktigt det är att låta barnen få arbeta 

med värdefrågor och kommunicera kring dessa tillsammans med vuxna. Annars hamnar dessa 

situationer på skolgården utan demokratiska inslag. 

Avslutningsvis vill jag visa att kommunikationen är livsviktig för allt vi gör och vår 

utveckling. Det är som Nilsson & Waldemarson (2007) talar om att språket är nyckeln till att 
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bli förstådd, det handlar inte om att det ena eller andra språkmönstret är mer rätt än andra. 

Men det handlar om att kunna uttrycka den inre och yttre verkligheten. Dahlkwist (2009) 

skriver att utvecklandet av en god kommunikationsförmåga och att kommunicera med andra 

skapar en större förståelse hos oss för andras uppfattningar, vad som accepteras och 

uppskattas av vår omgivning. Vi lär då känna oss själva bättre och vi får större självförtroende 

och social kompetens. Därför är det viktigt att vi från början får öva oss i att kommunicera – 

både i familjen, på fritiden, i skolan och på nätet.  

6.2 Värdefrågor 

Dagens skola har två stora uppgifter, att lära barnen en massa bra kunskaper men samtidigt få 

barnen att ta till sig vårt samhälles grundläggande värden. Jag tycker att skolan tyvärr 

koncentreras på uppdraget med att lära ut kunskaper och att värdedelen glöms bort. Detta trots 

att skolverket, Lpo94 (2006) skriver att vi pedagoger i skolan har en viktig uppgift med att 

både förmedla och förankra, till eleverna, de grundläggande värden som vårt samhälle vilar 

på. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi pedagoger från fritidshemmen är specialiserade på 

barnens sociala utveckling och borde få mer tid och möjlighet att arbeta med dessa delar när 

vi går in i skolan.  

Fritidshemmen och dess personal är väldigt viktiga för våra barns utveckling, både vad det 

gäller fakta kunskaper, värderingar och social utveckling. Det är som skolverket (2007) 

skriver att fritidshemmets verksamhet bygger på att socialisation och utveckling sker i grupp. 

Det är inom denna grupp som sociala normer och värden prövas och utvecklas. Gruppen utgör 

en plats för demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i 

konkret handling. 

I dagens läge, med den kommande läroplanen och nya fritidspedagogutbildningen tror jag att 

antalet studenter som vill utbilda sig till detta yrke kommer att minska. Anledningen till detta 

är att en fritidspedagog inte värdesätts på samma sätt som andra pedagoger. Några exempel på 

anledningar är: utbildningen blir kortare än den nuvarande, fritidspedagogerna ställs utanför 

lärarlegitimationen och innehållet i den nya utbildningen känns lite luddigt och oklart. Utifrån 

detta tror jag att samhället gör sig själv en ogärning genom denna förändring. Man kommer 

inte att se någon speciell förändring inom den närmsta tiden, men i det långa loppet kommer 

det att märkas i hur vi människor bemöter och respekterar varandra. 

6.3 Genus och jämställdhet 

Den research och de litteraturstudier jag har gjort i samband med detta examensarbete har 

öppnat mina ögon ännu mer för hur viktigt det är med genus och jämställdhetsarbete. Vi skall 

inte ta ifrån någon något utan istället utveckla och berika våra liv med ett bredare innehåll. 

Olofsson (2007) uttrycker det som att vi berikar våra liv genom att vidga begreppen kvinnligt 

och manligt. Vi får då ett rikare liv med frihet att utveckla alla sidor i vår personlighet. 

Svaleryd (2002) skriver att det viktiga är att hitta sin identitet som människa snarare än som 

kön. Hon beskriver att kön kan vi inte välja men könsidentiteten där finns den möjligheten. 

Jag anser att vi måste bli mer lyhörda för genusöverskridanden och accepterande. Så att det 

inte blir som Tallberg Broman (2002) uttrycker det att man kan förlora eller hota sin 

manlighet eller kvinnlighet om man överskrider genusgränserna. Jag håller med Gens (2002) 

när han skriver att skillnaderna mellan könen inte är så stor, utan den stora skillnaden 

återfinns ofta inom det egna könet. Våra kön är social egenskap, en produkt av förväntan. Jag 
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tycker att vi behöver  jobba mycket med de många gånger snedvridna bilder av våra kön, vad 

det innebär att vara man eller kvinna och vad vi kan syssla med. 

Då kommer vi naturligt in på nästa område som berör jämställdheten. Den innebär som 

Svaleryd (2002) skriver att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga, män och 

kvinnor skall ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter. Hon skriver att hinder för 

jämställdhetsarbetet kan vara att kvinnor är rädda för att framstå som manshatare och män kan 

bli sedda som ”toffel” om man engagerar sig i dessa frågor. Jag håller med henne i vad hon 

säger. Men när det gäller att få det tufft för att man engagerar sig tror jag att män som tar 

ställning för jämställdhet och genus får det tuffare än kvinnor. En stor anledning till det är det 

som Gens (2002) skriver att pojk/mansrollen kan innehålla vad som helt bara den inte 

sammanfaller med hur flickor/kvinnor uppför sig. Genom att ta ställning för allas lika rätt och 

värde ses männen som  omanliga. 

Vi som arbetar i skolans värld måste ge oss in i genusöverskridandet om vi skall lyckas 

uppfylla kraven från vår läroplan och styrdokument. Skolverket, Lpo94 (2006)  skriver att 

skolan skall aktivt och medvetet stödja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Att pojkar 

och flickors bemötande i skolan formar deras uppfattning av vad som är manligt och 

kvinnligt. Skolan skall motverka traditionella könsmönster och ge utrymme för att eleverna 

skall kunna utveckla och pröva sina förmågor och kunskaper oberoende av könstillhörighet. 

Skolverket (2007) skriver att ett effektivt jämställdhetsarbete börjar med de vuxna så det 

gäller att de har funderat kring och granskat sig själv och sitt förhållningssätt. Detta för att 

sedan kunna föra in det i verksamheten och koppla det till de grundläggande värdena. För oss 

pedagoger gäller det att ha både teoretisk och praktisk erfarhet kring jämställdhet och genus. 

6.4 Konflikthantering 

Konflikter är något som vi alla ställs inför dagligen på olika sätt, de kan vara större eller 

mindre och de kan vara lätta eller svåra att lösa. Dahlkwist (2009) beskriver det som att 

konflikter är olika sammanstötningar som uppstår nästan dagligen och att de många gånger 

beror på rena missförstånd. 

I mitt examensarbete ville jag studera synen på och förförståelsen av konflikter hos barn och 

personal för att sedan utifrån detta ställa frågor om bemötande utifrån om du är pojke/man 

eller flicka/kvinna. Därför kommer jag nu att titta på vad jag fick mer allmänt fick fram om 

konflikter. 

Jag tycker att de svar jag fick fram gav en bra bild av barns medvetenhet kring vad en konflikt 

är. De tyckte att deras konflikter orsakades av bråk , att de var osams, någon retas. De vuxna 

var mer inne på att bristande kommunikation har sin del i konflikter.  Maltén (1998) stödjer 

synen på bristande kommunikation i samband med konflikter och beskriver att det lätt kan 

uppstå kommunikationsmisslyckanden. Detta är kanske inte så konstigt när man tänker på det 

som Dahlkwist (2009) skriver att vi kommunicerar öppna och dolda budskap både medvetet 

och omedvetet. Jag känner mig väldigt stärkt i min åsikt att kommunikation är väldigt viktigt 

att arbeta med i den pedagogiska verksamheten, vilket kan leda till att barnen får bättre 

verktyg att handskas med konflikter. 

När det gäller orsaker till konflikter tycker jag att barnen visade sig ha bra ”koll”. De sa att 

man inte tycker lika, säger ”taskiga” saker eller att någon inte får vara med. Jag tror att detta 

är tre väldigt vanliga orsaker. Sen kan en konflikt klart uppstå utifrån missförstånd som 
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många angav som en anledning. Att missförstånd skulle vara en anledning stödjs av 

Dahlkwist (2009) som skriver att missförstånd uppstår nästan dagligen. 

Frågan om var konflikter uppstår gav oss på fritidshemmen positiv förstärkning då vi inte 

upplevs som några konfliktsskapare. Uppstår det konflikter på fritids är det med andra barn 

och då sker det oftast bland pojkarna. En anledning till att fritids upplevs som en stor 

konfliktsskapare tror jag beror på den kompetens personalen har i denna verksamhet. Jag 

upplever att det uppstår många konflikter i vår verksamhet och precis som barnen är min 

uppfattning att det sker mellan barn och framförallt pojkar även om det ibland sker mellan 

flickor också. Det som inte är bra är att skolan och barnens raster får så dåligt omdöme och 

ses som en stor arena för konflikter. Men att det kan bli på detta sätt är Svaleryd inne på om 

inte skolan ger barnen chansen att tillsammans med vuxna arbeta med normer och värden. 

Svaleryd (2002) skriver att skolgården kan bli platsen där barnen övar utan demokratiska 

inslag. 

Att man påverkas av känslor i samband med konflikter var något som de flesta tyckte. Sen 

fanns det en grupp som inte visste om de påverkades av känslor i konflikter och där fanns en 

viss överrepresentation av pojkar. Jag tror att tyvärr är det fortfarande så att det är ok för 

flickor att visa känslor medans för pojkar är det som Dahlkwist (2009) skriver att det ses som 

ett svaghetstecken för pojkar. I mitt dagliga arbete när jag möter barn i konflikter eller andra 

situationer där något hänt uppmuntrar jag barnen att visa sina känslor. Exempelvis, det är ok 

att gråta. Jag brukar säga att det hjälper till att skölja bort det onda och tråkiga. Flickor har 

lättare med det här än pojkar och därför är det viktigt att som Olofsson (2007) skriver att träna 

pojkar i att få ett känslospråk och även kommunikation. 

Hur man reagerar när man hamnar i konflikter är flickor och kvinnor mer medvetna om än 

pojkar och män även om det finns de, inom senare gruppen, som vet hur de reagerar. Några 

vanliga reaktioner är att bli tyst, arg eller ledsen. Återigen kommer vi in på områden vi tagit 

upp tidigare med kommunikation och känslor. Det som behövs är det som Svaleryd (2002) tar 

upp, att ge utrymme för att sätta ord på sin situation i samband med bland annat konflikter. 

Jag håller med henne när hon beskriver att detta både påverkar och utvecklar vår empati, 

självbehärskning, moral och samvete. 

Är det lätt att lösa konflikter? Jag tror att nästan alla är möjliga att lösa om man besitter rätt 

kompetens, ibland är det lättare och ibland svårare. Utifrån min kompetens så håller jag med 

de flesta som deltagit i enkätundersökningen. De svarade att ibland är en konflikt lättlöst. Här 

ger de svarande i enkäten en positiv bild av konflikter som verkar ganska lätthanterliga. Men 

när man studerar en annan fråga om det är möjligt att lösa alla konflikter ges inte samma 

positiva bild. Här var det en stor grupp som tyckte att det går att lösa alla konflikter men 

samtidigt en lika stor grupp som ansåg att det inte är möjligt. Här uppstår det ett 

motsatsförhållande där det å ena sidan tycks vara lätt att lösa konflikter men att det ändå inte 

går att lösa alla. Som jag sagt tidigare så är det ibland lätt att lösa konflikter, det som avgör är 

hur djup den är och vad den handlar om. En sak som Maltén (1998) talar om som påverkar oss 

i konflikthanering är att vi ofta tycker att konflikter är obehagliga och därför lätt slätar över 

dem och hoppas att allt skall ordna sig. Jag tror att detta tyvärr kan vara en anledning till att 

många upplever konflikter som något lätt, det är ju bara att trycka undan dem och försöka gå 

vidare. Så är inte fallet för de lär komma tillbaka och då ofta sju resor värre. Även om 

konflikter oftast går att lösa kan det vara jobbigt att bli vänner igen efteråt. Detta är ett 

komplicerat område.  
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När det gäller min åsikt här håller med den flicka från år 3 som uttryckte sig så här:  

 ”Det beror på vilka personerna är”. 

Jag skulle även vilja lägga till vad konflikten handlade om. Jag har fortfarande situationer som 

hänt mig, då jag var yngre, med mobbing och kränkningar som gör att jag inte vill ha kontakt 

med olika personer. I undersökningen tyckte de flesta att man blir vänner igen efter ett tag.  

En annan fråga som ger oss inom fritidsverksamheten positivitet är den om hur vi löser 

konflikterna som uppstår. Jag känner mig väldigt nöjd då de svarande i enkäten tycker att vi 

vuxna tillsammans med barnen löser konflikterna. Detta visar att vi arbetar utifrån vårt 

styrdokument, skolverket (2007) som lyfter fram fritidshemmets roll och kompetens när de 

gäller arbetet med bland annat konflikter. Sen skall barnen självklart få chansen att själva lösa 

konflikter och kunna få hjälp av oss vuxna när så behövs. På frågan om barn själva kan ta 

hand om konfliktlösningen fanns det mycket självförtroende. Jag håller med här, barn är 

duktiga på att lösa konflikter och ibland är vi vuxna snabba på att ge oss in i situationen och 

lösa den åt barnen. Tyvärr hjälper vi dem inte på detta viset. Vi bör istället ge dem de rätta 

verktygen med kommunikationsträning till att lösa konflikter. Då kommer pojkarna att hamna 

mer på banan än de är i dag för att som det är nu är de oftare sämre på att kommunicera. I 

undersökningen var de mer representerade med att de ville att vuxna skulle gå in mer och vara 

aktiva i konflikter. Kan ett sätt till utveckling vara det som Gens (2002) talar om att pojkar 

behöver tränas, genom vi vuxna pratar till dem på samma sätt som vi gör till flickor men det 

inte om samma saker. 

Tilltron till att vi vuxna både är bra på att lösa konflikter och är rättvisa, framkom också i 

undersökningen. Jag känner mig så glad när jag ser detta och det ger oss som arbetar inom 

fritidshemmets verksamhet en fingervisning om att vi gör ett bra arbete. Det visar att vi är 

medvetna om vad våra styrdokument säger. Skolverket (2007) skriver att fritidshemmet är en 

viktig pedagogisk arena för barn att lära sig att respektera olikheter, olika åsikter och inse 

nödvändigheten med kompromisser.  

En väldigt viktig fråga i enkäten är vad du gör när du ser andra i konflikter. Detta med tanke 

på att det kan både vara känsligt för den som ger sig in i konflikten och den som redan är där. 

Den som ger sig in i konflikten för att hjälpa till kan få sin roll och situation påverkad i 

gruppen. Det kan vara som Johansson  & Johansson  (2003) skriver att man skyndar förbi 

eller håller sig på avstånd för att slippa bli inblandad och i och med det inte behöva ta risken 

att få problem. Det är som Gens (2002) skriver att den värsta mardrömmen är att själv hamna 

utanför. 

Jag håller med Skolverket (2007) som lyfter fram fritidshemmet och dess roll i detta arbete 

med arbete kring barns sociala utveckling och välbefinnande. Personalen har en värdefull roll 

med att förebygga och motverka olika problem. Jag anser att det är här vi många gånger har 

en starkare profession än andra pedagoger, detta måste vi lyfta fram och visa att vi 

fritidspedagoger är viktiga för framtiden. 

En höjdpunkt för mig i samband med examensarbetet var när jag höll på med 

litteraturstudierna.  För mig är konfliktlösning något väldigt viktigt och jag känner att min 

kompetens inom detta område är väldigt stark. Höjdpunkten var när jag läste om när Svaleryd 

(2002) berättade om en mycket bra konfliktlösningsmetod (KTH – Känsla, Tanke, Handling) 

att använda med barn och unga. Läs mer om metoden i litteraturstudierna. Hon bekräftade 

mitt sätt att lösa konflikter.  
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6.5 Bemöter vuxna pojkar och flickor lika/olika och i  så fall varför? 

Detta har varit själva kärnan i min undersökning, för jag tror att detta är ett område där vi 

måste bli mer medvetna om hur vi agerar som vuxna gentemot pojkar och flickor. Vi skall ge 

dem samma rättigheter, möjligheter och kräva samma skyldigheter av dem. Jag anser att detta 

gör vi inte alltid i dagens läge. Exempelvis i konflikter kan vi vara tuffare och mer fåordiga 

mot pojkar då de många gånger är tuffare och ifrågasätter  saker och lösningar. Flickor har 

ibland mer krav på sig att ställa upp och hjälpa till. Därför är det viktigt att känna till vad som 

diskuteras och sker inom genus och jämställdhetsvärlden. Det är som Olofsson (2007) och 

Gens (2002) skriver att manligt och kvinnligt är en social konstruktion. Våra olikheter är 

endast effekter av omgivningens förväntningar och samhällets villkor.  

En av våra frågor handlade om pojkar och flickor hanterar konflikter på samma sätt. En stor 

del av de svar jag fått in anser att det finns skillnader mellan könen. Men de flesta tycker att 

pojkar och flickor ändå ibland hanterar konflikter på samma sätt. Nilsson & Waldemarson 

(2007) uttrycker sig med att det finns skillnader mellan våra kön men att den inte behöver 

vara så stor. Att barnen upplever skillnaderna som små tar jag som ett tecken på att vårt genus 

och jämställdhetsarbete är på rätt väg men kan utvecklas ännu mer. När jag förtydligade 

genom att ställa frågor om hur pojkar respektive flickor hanterar konflikter framkom det ändå 

att de ibland löser dem på samma sätt. De skillnader som framkom var att flickorna är lugnare 

och pojkarna skriker mer och är högljudda. Detta kan jag till viss del hålla med om, men sen 

finns det motsatta förhållandet med lugna pojkar och mer högljudda flickor. Olofsson (2007) 

uttrycker det som att det finns pojkar och flickor uppträder på samma sätt, och att de behöver 

bekräftas och stärkas på samma sätt. 

När jag frågade hur vuxna tar tag i konflikter blev det oftast förekommande svaret att de tar 

tag i konflikten, lyssnar på problemet och låter alla inblandade vara med och prata om det. De 

vuxna ses som rättvisa av de flesta. Ett par pojkar tyckte att vi vuxna lyssnar mer på flickor. 

Tyvärr tror jag att det kan upplevas så för att flickor har många gånger bättre 

kommunikationsförmåga än pojkar och då flyter kommunikationen bättre där. Pojkarna får då 

mer rakare kommunikation, nästan som uppmaningar mer tuffa tillrättavisningar. Svaleryds 

(2002) KTH metod kan vara till stor hjälp när man som vuxen går in och tar tag i olika 

konflikter. Genom förtydligande frågor kring hur vi vuxna hanterar konflikter visar 

fortfarande att män och kvinnor lyssnar och pratar om problemet med alla samtidigt som de är 

rättvisa. En skillnad i svaren var att när vi delade upp frågorna i om män och kvinnors sätt att 

ta tag i konflikter framkom att vuxna kunde vara orättvisa ibland. Jag tror att det alltid 

kommer att finnas någon som tycker att de vuxna är orättvisa, detta för att i konflikter 

kommer det nästan alltid att finnas någon som känner sig ofördelaktigt behandlad i 

konfliktlösningarna.  

När jag frågade om de svarande upplevde någon skillnad mellan hur män och kvinnor löser 

konflikter och hur de reagerar när de ser en konflikt tyckte många att det är skillnad, 

åtminstone ibland. I mina förtydliganden framgick det att både män och kvinnor tar tag i 

konflikterna så att de blir utredda, de är lika lugna, lika många skriker och är högljudda sen 

finns det en grupp inom båda könen som blundar och gör ingenting. Den enda skillnaden som 

framkom var att män ibland upplevs mer som otrevliga i konflikter. Jag tror att det kan ha att 

göra med att kvinnor oftare är mer kommunikativa och svänger sig med ord, medans män, 

som det nämnts tidigare i detta arbete, inte är så verbala och därför blir kortare i sin 

kommunikation. En stor del av de som svarade på enkäten hade svårt att avgöra om det är 

någon skillnad. 
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En het fråga i detta examensarbete är frågan om vuxna bemöter barn olika beroende på om de 

är en pojke eller flicka. Utifrån de olika svar som kom in genom enkäten fick svaret att ibland 

blir det skillnader i bemötandet. Men det var många som också svarade att det inte blir några 

skillnader. Det ligger lite i det som Tallberg Broman (2002) tar upp att synen på kvinnliga 

eller manliga pedagoger är att de är ganska lika, könet har inte så stor betydelse utan det är de 

personliga egenskaperna som hos den enskilde läraren som är i fokus. Här håller jag helt med 

och detta framgår av min öppna fråga där deltagarna i undersökningen fick möjlighet att med 

egna ord skriva varför det blev skillnader mellan män och kvinnor i 

konfliktlösningssituationer. En pojke ifrån år 3 uttrycker  det med att ”det inte blir någon 

skillnad för att allt löser sig på samma sätt när de löser konflikter”. En man skrev att det kan 

variera på grund av personlighet och erfarenheter så det behöver inte vara beroende på könet. 

Jag håller helt och fullt med i dessa uttalanden och känner att de är steg i rätt riktning för 

genus och jämställdhetsarbetet.  

6.6 Sammanfattande slutsatser 

När jag började mitt arbete med examensarbetet visste jag att kommunikation är väldigt 

viktigt för allt vi gör i vårt samspel med andra människor. Efter hand som arbetet har förflutet 

har jag stärkts mer och mer i dessa tankar och fått nya infallsvinklar och motiveringar till 

varför vi skall jobba mer med det.  

Mitt examensarbete visar att på ett starkt samband mellan kommunikation, konfliktlösning 

och genus och jämställdhet. Utan kommunikation kan vi inte lösa konflikter på ett optimalt 

sätt, ur ett genusperspektiv har vi inte idag samma förutsättningar att kommunicera – kvinnor 

har genom sin utveckling tränats mer i denna teknik medans män inte tränats i denna förmåga.  

Det handlar även om att ge möjligheter till genusöverskridanden. Jag anser att vi måste tillåta 

kvinnor att utveckla sina maskulina sidor, vilket ofta är fullt möjligt i dagens samhälle. Men 

ett stort problem är att män fortfarande inte får utveckla sina feminina sidor, som att ha ett 

känslospråk eller vara omvårdande, för då anses de inte manliga utan ”fjolliga”. Därför anser 

jag att fortsätter vi på denna vägen kommer vi aldrig att kunna uppnå en bra genusbalans och 

jämställdhet. Vi borde titta mer på det som Olofsson (2007) talar om kring att vidga 

begreppen kvinnligt och manligt. Det handlar inte om att ta bort något utan att se till att få ett 

rikare liv, på så sätt blir vi vuxna goda förebilder för barnen. Då kan det bli som Svaleryd 

(2002) skriver att man kan hitta sin identitet som människa snarare än som kön.  

6.7 Fortsatt forskningsfråga 

Utifrån vad jag kommit fram till i detta examensarbete finns det två vägar att gå vidare.  

Den ena är att fortsätta gå vidare och fördjupa sig i synen på och hur genus och jämställdhet 

inom fritidshemmen fungerar. Då kan man göra detta genom att göra kvalitativa intervjuer 

med barn och personal. 

Den andra utgångspunkten är att göra en jämförande kvantitativ förstudie inom skolan bland 

elever och lärare. En intressant del i denna studien att fördjupa sig mer inom är delen om 

värdefrågor. Detta med tanke på de svar som framkom i min enkät där det mest 

förekommande svaret kring var konflikter uppstår, i skolan på raster, överensstämmer med 

vad Svaleryd (2002) skriver. Hon  skriver om att får inte barnen chansen att träna värdefrågor 

i skolan på lektionstid, genom lek och praktiska övningar hamnar det ute på skolgården helt 

utan demokratiska inslag. 

 



Källförteckning 
 

Dahlkwist, Matts (2009) Kommunikation. Stockholm:Liber 

 

FN. Barnkonventionen. Tillgänglig:< www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-

olika-versioner/barnkonventionen-hela-texten>(10-07-22)  

 

Gens, Ingemar (2002). Från vagga till identittet – hur flickor blir kvinnor och pojkar blir 

män. Jönköping:Utbildning  & Förlag 

Gren, Jenny (2007).  Etik i pedagogiskt vardagsarbete. Stockholm: Liber AB 

Johansson, Eva & Johansson, Barbro (2003). Etiska möten i skolan. Stockholm:Liber AB 

Maltén, Arne (1998). Kommunikation och konflikthantering.Lund:Studentlitteratur 

Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin (2007). Kommunikation, samspel mellan 

människor. 3:e Upplagan. Lund:Studentlitteratur  

Olofsson, Britta (2007). Modiga prinsessor & ömsinta killar. Lärarförbundets Förlag 

Skolverket (2006). Allmänna råd och kommentarer, för att arbeta med att främja 

likabehandling. Stockholm: Fritzes kundservice 

Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-hemmet 
Lpo94. Stockholm: Fritzes kundservice 

Skolverket (2007). Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidshem. Stockholm: Fritzes 
kundservice 

Svaleryd, Kajsa (2002). Genuspedagogik. Stockholm:Liber AB 

Tallberg Broman, Ingegerd (2002). Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida 

exempel. Lund:studentlitteratur 

Thurén, Britt-Marie (red.) (2002). Genusvägar. Malmö:Liber Ekonomi 

 

Trost, Jan (2007). Enkätboken. Lund:Studentlitteratur 

 

Wahlström, Kajsa (2003). Flickor  - Pojkar och pedagoger. Sveriges utbildnings radio 

 

Öhrn, Elisabeth (2002). Könsmönster i förändring – en kunskapsöversikt om unga i skolan. 

Stockholm:Liber distribution 

 

 

 

 

http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner/barnkonventionen-hela-texten
http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-i-olika-versioner/barnkonventionen-hela-texten


Bilaga 1 
 

Missivbrev 

Här kommer en enkät från Patrik Svensson som arbetar på XXX storfritids. På min fritid studerar jag 
till fritidspedagog. Nu har jag i min utbildning kommit fram till mitt examensarbete som skall ingå XXX 
Kommuns genusarbete. Ämnet för mitt arbete är: behandlar män och kvinnor, på fritidshem, pojkar 
och flickor olika i konfliktsituationer. 

Undersökningen görs helt anonymt. Ingen kommer att få veta vem som svarat vad. Den numrering 
som finns på enkäten är endast till för att jag skall veta vem som svarat, så att de personerna inte 
skall behöva få någon påminnelse om att svara på enkäten.  

I denna undersökning ingår  personalen från XXX skolans XXX storfritids och 24 barn från klass 3 och 
4. Från XXX skolans fritidshem XXX ingår 4 ur personalen och även 24 barn från klass 3 och 4. 

Jag ber er att svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogade kuvertet, som inte 
behöver frankeras. 

 

När det gäller svar på enkäten från barnen ber jag om målsmans tillåtelse så att era barn kan svara. 

 

_____________________________ ____________________________________ 
Barnets nam   Målsmans underskrift 

 

Det kan vara bra om ni målsmän sitter med era barn när de svarar på enkäten, då kan ni hjälpa dem 
med enklare frågor. 

 

Jag vill att ni returnerar enkäten senast fredagen den 30 Maj.  

 

Har ni några frågor kan ni kontakta mig på nedanstående mobiltelfon nummer mellan 18-20 på 
vardagkvällar. 

Patrik Svensson 
Telefon: mob: xxx – xxx xx xx 

 

 

 

 



Bilaga 2 
 

Enkätfrågor: 

1. Vad är en konflikt? 

2. Varför uppstår det konflikter? 

3. Påverkas du av känslor i en konflikt? 

4. När uppstår det konflikter? 

5. Hur löser ni konflikter? 

6. Hur tycker du att vuxna skall lösa en konflikt? 

7. Kan man lösa alla konflikter?  

8. Blir man alltid vännger igen efter en konflikt? 

9. Är det lätt att lösa konflikter? 

10. Skall vuxna hjälpa till att lösa konflikter? 

11. Hur känner du dig när du hamnar i en konflikter? 

12. Vad gör du om du ser några andra som är i konflikt med varandra? 

13. Kan barn själva lösa konflikter? 

14. Hanterar pojkar och flickor konflikter på samma sätt? 

15. Pojkar hanterar konflikter med att: 

16. Flickor hanterar konflikter med att: 

17. Hur reagerar män när de ser en konflik. 

18. Hur reagerar kvinnor när de ser en konflik. 

19. Får barn hjälp av vuxna att lösa konflikter? 

20. Är vuxna bra på att lösa konflikter? 

21. Hur löser vuxna en konflik. 

22. Är det skillnaden mellan hur män och kvinnor löser konflikter?  

23. Hur löser män konflikter? 

24. Hur löser kvinnor konflikter? 

25. Bemöter vuxna barn olika beroende på om de är pojkar eller flickor? 

26. Varför blir det skillnad om en man eller kvinna hjälper till i konflikten? 

27. Är vuxna rättvisa när de löser konflikter? 

 


