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Abstrakt 
 
Denna uppsats syftar till att få en insikt i hur elever upplever konflikter som uppstår, 

varför de uppstår och när de uppstår. Uppsatsen syftar även till att se om det finns 

generella mönster och om det finns specifika platser som utmärker sig extra mycket. 

Även elevers syn på lärarens roll i konfliktsituationer belyses. 

 

Det empiriska materialet består av intervjuer som gjorts med sex elever i årskurs fyra – 

sex. Detta material har sedan bearbetas och tolkats genom forskning till de 

frågeställningar uppsatsen ämnar svara på.  

 

Resultatet visar att eleverna upplever att det är mycket konflikter främst under deras 

raster och att fotbollsplanen är en plats som utmärker sig extra mycket. Forskningen 

syftar till att idrottsliga aktiviter blir vanligare vid denna ålder och kan vara en 

bidragande faktor. Vidare visar resultatet att det finns skillnader i hur killar och tjejer 

ser på konflikter samt hur dessa konflikter ter sig. Eleverna upplevde också att det fanns 

ett lärarstöd i deras konfliktsituationer.  

 
Nyckelord 
 
Konflikter, elever, skola, lärare. 

 
Tack 
 
Ett tack skickar jag till alla som stöttat och uppmuntrat i denna långa process. Ett extra 

stort tack sänder jag till min lilla adelsdam som granskat och kommenterat i takt med att 

uppsatsen växt fram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ii 

Innehåll 
1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

1.1 Syfte ___________________________________________________________ 2 
1.2 Frågeställning ____________________________________________________ 2 
1.3 Tidigare forskning ________________________________________________ 3 

2 Teoretiskt ramverk ___________________________________________________ 5 
2.1 Olika syn på begreppet konflikt ______________________________________ 5 
2.2 Social utveckling hos mellanstadiebarn. _______________________________ 6 
2.3 Relationen mellan elev och lärare i mellanstadieåldern. ___________________ 7 

3 Metod ______________________________________________________________ 9 
3.1 Val av metod _____________________________________________________ 9 
3.2 Urval __________________________________________________________ 10 
3.3 Avgränsningar __________________________________________________ 11 
3.4 Genomförande __________________________________________________ 11 
3.5 Bearbetning _____________________________________________________ 12 
3.6 Forskningsetiska principer _________________________________________ 12 

3.6.1 Informationskravet ___________________________________________ 12 

3.6.2 Samtyckeskravet______________________________________________ 12 

3.6.3 Konfidentialitetskravet ________________________________________ 13 

3.7 Metodkritik _____________________________________________________ 13 

4 Resultat ____________________________________________________________ 14 
4.1 Konflikter i skolan _______________________________________________ 14 
4.2 Platser och orsaker för konflikterna __________________________________ 14 
4.3 Tidspunkter för konflikter _________________________________________ 15 
4.4 Skillnader i konflikter mellan killar och tjejer __________________________ 16 
4.5 Vuxna i skolan __________________________________________________ 16 

5 Analys _____________________________________________________________ 18 
5.1 När, var och varför uppstår konflikterna mellan eleverna _________________ 18 
5.2 Skillnader i konflikter mellan killar och tjejer __________________________ 20 
5.3 Vuxna i skolan __________________________________________________ 21 

6 Diskussion __________________________________________________________ 23 
6.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 23 
6.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 26 
6.3 Pedagogisk diskussion ____________________________________________ 27 
6.4 Vidare forskning _________________________________________________ 28 

7 Slutsats ____________________________________________________________ 29 

Referenser ___________________________________________________________ 30 

Bilagor ______________________________________________________________ 32 
Bilaga A Intervjuguide _______________________________________________ 32 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

I skollagen kan man utläsa att skolan ska ge eleverna kunskap om de lagar, regler och 

förhållningssätt som råder i Sverige och inom skolan. Skolan ska också lära eleverna att 

respektera alla människor oavsett vart man kommer ifrån, vem man är eller vilken 

sexuell läggning den andre personen har. Den värdegrunden ska genomsyra skolan och 

främja den enskilde individens möjligheter att utvecklas utan att bli kränkt eller på annat 

sätt bli illa behandlad. I läroplanen LGR11 står det sedan vidare i de inledande texterna 

om normer och värden att 

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära”1.  

Genom detta vilar och bygger hela skolans verksamhet på läroplan och skollag och ska 

utgöra ett ramverket för hur all personal, elever och föräldrar ska förhålla sig till skolan. 

Det är ett stort material som ska behandlas varje dag i den dagliga verksamheten. 

Läroplan och skollag är ett gemensamt ansvar för både lärare, elever och föräldrar att 

leva upp till. Trots att skolan ständigt arbetar mot dessa mål och riktlinjer uppstår 

konflikter. Detta menar Gunn Imsen2 i sin forskning beror på att det skapas ramar och 

förhållningssätt till den text som står i läroplan, skollag och lagar. Imsen menar att 

eftersom alla elever, lärare och övrig personal tolkar texten i läroplanen på olika sätt 

kommer det att uppstå konflikter. Alla skolor ska enligt skollagen ha en 

likabehandlingsplan och en plan för värdegrundsarbete som skolan gemensamt har 

skapat, men Imsen menar att det är de vuxna på skolan som har övertaget i skolan och 

att det egentligen är de som sätter ramarna på skolan vilket leder till att vissa elever inte 

vill anpassa sig efter de spelregler som finns. Imsen beskriver situationen på följande 

sätt: 

”Eleverna ställs inför en omöjlig dubbelsituation. Å ena sidan förväntas 

de vara aktiva, sprudlande och kreativa i förhållande till lärostoffet. Å 

andra sidan är deras beteende underkastat stränga ordningsregler.”3 

 

                                                 
1 LGR11, 2011, s.10 
2 Imsen, 2006, s. 157-161.  
3 Imsen, 2006, s. 161.  
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Det här leder till konflikter gällande spelreglerna på skolan. En del elever vill inte foga 

sig efter de spelregler som måste sättas upp för att få en gemensam fungerande arena på 

skolan. Roger Ellmin4 har också i sin forskning studerat konflikter och menar att 

konflikter har sin grund i människors olika erfarenheter och bakgrunder, speciellt inom 

skolans värld. Alla elever har olika hemförhållanden, olika värderingar och olika 

ursprung vilket gör att de har olika syn på konflikter när de kommer till skolan. 

 

Därmed lyfter både Imsen och Ellmin i sin forskning att där människor arbetar och 

samverkar kommer det uppstå konflikter. Och detta är också vad jag möter på min 

första verksamhetsförlagada utbildning– i dagligt tal praktik – en konflikt mellan två 

barn. Lite senare blev det ytterligare ett bråk nere på fotbollsplanen.  Under rasten kom 

också en kille fram till mig och grät för att en annan elev har varit elak mot honom.  

 

Detta mönster av konflikter återkom senare på samtliga praktikplatser jag hade. Det 

gjorde att jag började fundera på varför det uppstod konflikter mellan eleverna och hur 

eleverna upplevde dessa konflikter. Eller var det bara jag som upplevde att det var 

mycket konflikter i skolan ur ett vuxet perspektiv? Så när det nu var dags att knyta ihop 

säcken och avsluta mina studier, är det just dessa tankar som jag vill utveckla, de 

tankarna som slog mig där en kall regnig oktoberdag 2009 på min första praktik. 

 

1.1 Syfte 
 

Syfte med uppsatsen är att undersöka hur elever ser på konflikter, hur de anser att 

konflikter uppstår och varför de gör det. Genom mitt empiriska material vill jag se om 

det finns generella mönster som återkommer i olika konfliktsituationer och om det finns 

specifika platser på skolområdet som utmärker sig extra mycket som konflikthärdar. Jag 

vill även ta reda på om det finns skillnader i killar och tjejers sätt att hantera konflikter 

samt vilken inverkan lärarna har på elevernas sätt att se på konflikter. 

 
1.2 Frågeställning 
 

Genom min uppsats vill jag ta reda på 

– när, var och varför uppstår konflikterna mellan eleverna 

– om det är skillnad på killar och tjejers konflikter 
                                                 
4 Ellmin, Roger, 2008, s. 10-12. 
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– hur ser eleverna på lärarens roll i en konfliktsituation 

 
1.3 Tidigare forskning 
 

En sökning på Libris hemsida ger totalt 356 träffar på sökorden elev och konflikt. Trots 

det finner jag inte någon tidigare forskning som direkt berör mina frågeställningar 

gällande elever och deras syn på konflikter. Om jag ändrar sökområdet till konflikt och 

skola får jag istället 202 träffar men fortfarande ingen som helt stämmer överens med 

min frågeställning. De tidigare publikationer och avhandlingar som finns riktar sig 

främst mot konflikthantering och hur skolorna arbetar med konflikter och mobbing i 

olika fall. Jag fann dock tre avhandlingar som jag på olika sätt fann intressanta för min 

uppsats. De tre avhandlingarna lyfter visserligen konflikthantering på olika sätt, men jag 

fann dem intressanta på så sätt att de har sitt empiriska avstamp inom skolans värld, 

även om det är ur andra perspektiv än min egna empiriska undersökning. Nedan följer 

en sammanfattning av dessa tre. 

 

Linda Marklund5 skrev 2007 en avhandling om "Skolmedling i teori och praktik" 

Syftet med hennes avhandling var att undersöka vad skolmedling innebar på både en 

teoretisk och praktisk nivå. Hon har studerat bland annat lagen som styr skolan i relation 

till syftet med avhandlingen. Därefter går hon också mycket ingående igenom begreppet 

konflikt och lyfter olika definitioner av begreppet. Vidare presenterar hon olika metoder 

för konflikthantering och ger exempel från olika situationer i skolan. Hon visar också på 

olika metoder för medling i skolan och hur dessa kan tillämpas beroende på vad som 

skett. I sin avhandling påpekar Marklund att hon ser skolmedling som något positivt och 

menar att det hjälper både lärare och elever i deras konflikthantering. Marklund menar 

att skolmedling får eleverna att växa och att de lär sig om konflikter genom att hjälpa 

andra i deras konflikter. I sin slutsats lyfter hon ”de fem F:n”6 som en framgångsrik 

metod för skolmedling. Dessa innefattar att eleverna är fredliga och vill ha en lugn och 

trygg skolmiljö och att ska finnas möjligheter att arbeta för att skapa en bra arena för 

eleverna där både vuxna och elever är aktiva i processen. Ett deltagande i skolmedling 

måste vara frivilligt och en elev ska inte uppleva en press att delta från andra på skolan. 

Medlingen måste också ske under förtroende och under tystnadsplikt, under så kallad 

förtrolighet. Eleverna ska känna sig trygga med att öppna upp sig själva utan att riskera 

                                                 
5 Marklund, 2007. 
6 Marklund, 2007, s. 161-170. 



  
 

4 

att lämnas ut. Försoning är också ett led i skolmedlingen där eleverna kan försonas i sin 

konflikt för att kunna gå vidare. Det femte F:et är att det i situationen finns en 

facliterande medlare, de vill säga, opartisk och neutral medlare som hjälper till att föra 

samtalet framåt mot en lösning utan att för den sakens skull komma med en lösning. 

Metoden fanns Markland mycket effektiv, så länge alla parter var enade runt de fem F:n 

och var beredda att lösa konflikten.  

 

Agneta Lundströms7 avhandling "Lärare och konflikthantering - en undersökande 

studie ur ett könsperspektiv" från 2008 tar mer upp lärarens syn på konflikter och hur 

de väljer att hantera dessa. Genom samtal med en urvalsgrupp på tio lärare får de 

diskutera och gestalta olika händelser som är hämtade ur skolans värld. Genom att 

analysera dessa samtal kunde Lundström se vilka strategier som lärarna valde att 

använda sig av vid olika händelser. Lundström valde också att se om lärarna hanterade 

situationerna olika beroende på om det var pojkar eller flickor fallen gällde. Det 

Lundström kunde se i sin forskning var att lärarna använde sig av olika strategier 

beroende på vilken elev de tog upp till diskussion och hon kunde också se skillnad i 

kvinnliga och manliga lärares val av strategier. Gemensamt var att några lärare aktivt 

arbetade med att få eleven uppmärksam på sin egen inblandning, medan en skillnad hon 

såg var att männen hade svårare att relatera tjejelevers konflikter än sina kvinnliga 

kollegor. Med bakgrund av detta belyser Lundström själv att det är normer som styr hur 

man löser konflikter, oavsett om de är av en allvarligare karaktär eller inte. Hon kunde 

också se att tjejers konflikter mer rörde relationskonflikter än killars konflikter. 

Lundströms slutsats var att samtal som forum var en framgångrik metod som gjorde 

individen medveten om de normer som styde samtalen när man arbetade med konflikter 

på ett förebyggande plan.  

 

Den tredje och sista avhandlingen som jag studerat är "Violence prevention and 

conflict resolution : a study of peace education in grades 4-6" av Karin Utas Carlsson8. 

I denna avhandling från 1999 finns tre fokusområden; dels våldförebyggande arbete och 

konfliktlösningar på mikro- och makronivå, dels vilka behov som behöver tillgodoses 

hos en människa när en konflikt ska lösas samt att Utas Carlsson vill utforska 

möjligheterna och hindren med att undervisa om olika konfliktlösningar för 

                                                 
7 Lundström, 2008. 
8 Utas Carlsson, 1999.  
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åldergruppen 10-12 år. Utas Carlssons avhandling är uppdelad i tre delar. Den första 

delen utgör det teoretiska ramverk som del två bygger på. Här lyfter Utas Carlsson olika 

teorier som håller sig till de fokusområden hon valt. Del två i avhandlingen består av de 

empiriska undersökningarna som skedde mellan 1990-1993. Som avslutning och som en 

egen tredje del presenterar Utas Carlsson en summering av sina resultat. Det hon kom 

fram till var att de program hon försökt att presentera och utveckla i klassrummen inte 

föll så bra ut som hon hade hoppats. Några av orsakerna hon angav för detta var dels att 

tiden hon var med i klassrummet var knapp, vilket gjorde att eleverna inte lärde känna 

henne på det sätt som hon hoppas på och dels berodde det på att inte hela skolan var 

involverad utan det Utas Carlsson gjorde i klassrummet blev en isolerad händelse. 

Samtidigt var hon medveten om att det var ett nytt program för eleverna och hon hoppas 

att det är startskottet för ett nytt våldsförebyggande- och konfliktlösningstänk i de 

skolor och bland de elever hon utfört empirin hos. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
I det här kapitlet kommer redan befintlig forskning att presenteras som är relevant för 

syftet och frågeställningarna. Detta teoretiska ramverk blir sedan det som ligger till 

underlag för att tolka det empiriska materialet.  

 

2.1 Olika syn på begreppet konflikt 
 
Det finns många forskare som studerat närmare vad en konflikt är och vad den uppstår 

ifrån, Arne Maltén9 är en av dessa och beskriver en konflikt på följande sätt:  

"En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 

oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande 

behov eller personlig stil"10. 

Konflikterna som uppstår tolkas och uppfattas på olika sätt. Maltén menar att alla 

människor bär på sin tolkning, vilket kan göra att det är svårt att veta hur man ska 

handskas med en specifik konflikt. Varje individ reagerar med olika 

försvarsmekanismer för att kunna hantera konflikten, allt från att förtränga den, ge 

någon annan skulden för den eller att själv ta allt ansvar för den. Thylefors11 menar 

också att en konflikt är en sammanstöttning mellan två eller flera personer som inte 

tycker lika i en situation. Omfattningen av sammanstötningen beror på hur de olika 

individerna ser den enskilda konflikt och konflikten kan därför bli mer eller mindre 

infekterad. Thylefors menar därigenom att en konflikt kan av en individ ses som en 

mycket djup och svår konflikt, samtidigt som motparten uppfattar situationen på ett helt 

annat sätt. Det Maltén syftar till med ovanstående citat, precis som Thylefors syftar till, 

är att kommunikation är viktigt för att finna kärnan i konflikten och att öppna upp för 

lösningar av konflikten.  

 

Robert Thornberg12 har inom sitt forskningsområde mer fokuserat på hur barn förhåller 

sig till konflikter. Han menar att konflikter är en del av elevernas utveckling och därmed 

ett naturligt inslag i deras vardag. Thornberg har studerat det han kallar för 

”mellanmänskliga” konflikter något närmare och delar upp dessa i fyra underkategorier; 

värderingskonflikt, relationskonflikt, känslokonflikt och intressekonflikt. I en 

                                                 
9 Maltén, Arne, 1998, s. 145-149. 
10 Maltén, Arne, 1998. s. 145. 
11 Thylefors, Ingela, 2013, s. 13-32. 
12 Thornberg, 2013, s. 213-247. 
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värderingskonflikt menar Thornberg att personerna i konflikten har olika uppfattningar 

om en specifik händelse. I relation eller känslokonflikter syftar Thornberg till att 

personerna har svårt att acceptera den andra parten och i en intressekonflikt handlar det 

om materiella saker och om vem som har rätten att tillhandahålla denna materiella sak. 

En intressekonflikt kan också uppstå när den synliga eller osynliga hierarkien ifrågasätts 

eller rubbas. Dessa fyra olika förhållningssätt till konflikter kan vara svåra att upptäcka i 

vissa konflikter då gränsen mellan dem är flytande och ibland finns alla fyra 

kategorierna med i en och samma konflikt. 

 

2.2 Social utveckling hos mellanstadiebarn.  

Philip Hwang och Björn Nilsson13 lyfter i sin forskning vikten av att i 

mellanstadieåldern ha vänner. Det är genom lekarna barn emellan som de lär sig 

samspelet mellan människor, inte bara mellan barn, utan även hur de ska hantera 

konflikter och oenigheter i stort. Samtidigt menar de att barns lekar är unika i det slag 

att barnen skapar lekar med ett gemensamt språk bara barnen förstår. Hwang och 

Nilsson menar vidare att i brytpunkten runt nioårsålder börjar kamraterna bli viktigare 

än familjen och att inflytandet från kamrater blir starkare. 

 

Monica Rödstam14 har också studerat konflikter mellan barn och menar att det 

förekommer fler konflikter och osämjor i mellanstadieåldern än vad det gör i andra faser 

i livet. Rödstam syftar på att det är en stor utvecklingsfas för barnen, de är i den åldern 

när de börjar bli mer medvetna om sin omvärld. De börjar utveckla sitt eget jag mer 

samtidigt som de blir medvetna om de fel och brister som finns hos andra, barn som 

vuxna. Rödstam påvisar också, precis som Hwang och Nilsson, att kamratskap är viktigt 

under mellanstadieåren. Men Rödstam menar också att rädslan att inte passa in och 

känslan av att inte få vara med är väldigt starkt hos barnet under denna tid.  

 

Därför skapar barn många regler för att skapa ramar att förhålla sig till. Rödstam syftar 

också till att genom lekar och spel ökar barnets självkänsla och när barnet känner sig 

tryggt kan det ta ut svängarna mer i sin egen utveckling samtidigt som de känner sig 

trygga i det de redan har. Ursula Scheu15 menar också att barnens lekar förändras till 

                                                 
13 Hwang & Nilsson, 2001, s. 278.  
14 Rödstam, 1990, s. 69-80. 
15 Scheu, 1977, s. 85-89.  
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mer regelstyrda lekar under denna fas. Barnen tar sig nu an allt fler lekar som styrs av 

olika regler. Scheu, precis som Rödstam, skriver vidare att under denna fas blir 

idrottsliga företeelser allt vanligare hos barn, att de vill delta och vara del av en grupp. 

Men Rödstam16 menar också att barnen har ett behov att ha hemliga platser dit vuxna 

inte har tillträde. 

 

Rödstam17 lyfter även att det finns skillnader mellan pojkar och flickor i deras sätt att 

agera. I denna utvecklingsfas är det sällan som barnen leker i mixade konstellationer, 

utan håller sig gärna till det egna könet. Hon menar vidare att pojkar ofta leker 

tillsammans i större grupper, medan tjejer gärna håller sig till en annan person, även om 

det givetvis finns undantag. 

 

Gunilla O Wahlström18 har även hon studerat hur män och kvinnor ser på konflikter och 

menar att det finns en skillnad i hur dessa hanterar konflikter. Även om Wahlström talar 

i generella riktlinjer, menar hon att hur barnen uppfostras kommer att spegla deras sätt 

att lösa konflikter i vuxen ålder. Precis som Rödstam menar även Wahlström att flickor 

generellt leker två och två eller mindre grupper och på så vis blir lyhörda för känslor 

och blir duktiga på att lyssna in varandra. Pojkar leker oftare i större grupper vilket 

ställer krav på samarbete och organisation. Men det leder också ofta till bråk och hetsiga 

diskussioner. Detta menar Wahlström följer barnet upp i vuxen ålder, även om hon är 

tydlig med att markera att det är generaliserande och att det givetvis finns undantag. 

 

2.3 Relationen mellan elev och lärare i mellanstadieåldern.  
 

Liv Vedeler19 beskriver i sin forskning att relationen mellan vuxna och barn är 

komplicerad då den vuxna ständigt är i en maktposition i motsats mot barnet. Hon syftar 

till att de vuxna inte får utnyttja denna maktposition på ett negativt sätt, speciellt inte 

inom skolans värld. De vuxna måste vara medvetna om vilket inflytande de har över 

barnens sätt att lösa konflikter och att de framför detta på ett positivt sätt. Vedeler menar 

vidare att de vuxna måste våga backa ibland också och låta barnen själva reda ut sina 

konflikter som ett led i att kunna utveckla sin sociala kompetens. Den vuxnes roll blir 

                                                 
16 Rödstam, 1990, s. 69-80. 
17 Rödstam, 1990, s. 83-84. 
18 Wahlström, 2005, s. 118-122. 
19 Vedeler, 2009, s. 62-65.  
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senare att vägleda eleverna i deras sätt att hantera konflikten, att lyfta sidor av 

konflikten som barnet inte ser. 

 

Thornberg20 menar också att de vuxna har en betydande roll i barns utveckling i att 

kunna hantera konflikter. Han menar att de lärare som arbetar aktivt med att stötta, 

förklara och uppmärksamma konflikter också förebygger många konflikter. Thornberg 

påvisar också det faktum att vuxna många gånger ser elevers konflikter som mer 

allvarliga än vad många konflikter egentligen är. Detta på grund av att lärare oftast 

tillkallas när det skett en konflikt av allvarligare karaktär, exempelvis att det 

förekommit våld, medan de allra flesta konflikter löser eleverna själva utan en vuxen 

som medlare. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Thornberg, 2013, s. 213-247.  
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3 Metod 
 
I den här delen kommer den metod som användes för att samla in och hantera det 
empirska materialet att redovisas.  
 
3.1 Val av metod 
 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt intervjuer som metod. Jag anser att 

intervjuer som metod är ett sätt att få en inblick i hur eleverna resonerar och tänker 

kring mina frågeställningar. Genom intervjuer kan man ställa följdfrågor och därmed få 

ett förtydligande om eleven är otydlig i sitt svar. När jag skrev ner vilka frågor jag ville 

ha svar på började jag med att skriva ner dessa utifrån de frågeställningar jag hade, men 

insåg relativt snart att språkmässigt kunde detta skapa förvirring hos eleverna, då 

språket blev väldigt vuxet. Så i min intervjuguide skrev jag om frågorna så att alla 

elever skulle förstå dem. Dessa frågor finns i sin ursprungliga och omskriva form under 

bilaga ett. 

 

Intervjufrågorna skriva på ett sätt som Runa Patel och Bo Davidsson21 beskriver som 

kvalitativa intervjuer. Detta innebär att frågorna som ställs öppnar upp för egna svar och 

att det inte finns några förutbestämda svar. Jag har också valt att använda det som Patel 

och Davidsson beskriver som strukturerade frågor, det vill säga att min intervjuguide 

har en förutbestämd ordning samtidigt som det finns utrymme för följdfrågor för att 

följa upp elevernas svar. Patel och Davidsson påpekar vikten av att intervjuaren inte får 

leda den som intervjuas till specifika svar som passar det resultat som forskaren vill ha. 

När intervjuerna genomfördes hade jag detta i åtanke och medvetenheten hjälpte mig att 

fokusera på de frågor jag bestämt på förhand. Genom att följa den intervjuguide som 

bestämts blir det enklare att få en bra struktur och ett jämförbart resultat. 

 

Metoden blev således den beskrivs av Patel och Davidsson22 som kvalitativ 

undersökning med ett hermeneutiskt förhållningssätt. En kvalitativ undersökning 

innebär att intervjuerna som gjorts med eleverna spelas in via ljudinspelning för att 

sedan omsättas i skrivet material som senare bearbetas och analyseras. Informationen 

som analyseras måste brytas ned i mindre delar för att hitta likheter och skillnader vilket 

skapar ett bra empiriskt material som hjälper till att besvarar frågställningarna. Ett 

                                                 
21 Patel & Davidsson, 2003, s. 77-82. 
22 Patel & Davidsson, 2003, s. 28-31, 118-122. 203. 
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hermeneutiskt förhållningssätt innebär att man har en helhetssyn på intervjun och att 

man använder tidigare erfarenheter för att tolka och förstå det empiriska materialet.  Det 

innebär också att man ser den som intervjuar och den som intervjuas som jämlikar, 

något jag tagit fasta på genom att anpassa och förklara frågorna så att eleverna ska 

förstå dem. 

 

3.2 Urval 
 
De intervjuer jag har gjort genomfördes med sex olika barn åldrarna 10-13 år. Urvalet 

av elever skedde i samråd med elevernas lärare för att intervjupersonerna skulle 

respresentera klassen som helhet sett till personlighet och deras roller i klassen. Vi 

försökte också få en mix av dem som ofta befann sig i konflikter och de som inte gjorde 

det. När vi gemensamt valt ut eleverna tillfrågades de om de ville eller inte. Således 

blev intervjuunderlaget en pojke och en flicka från respektive årskurs 4, 5 och 6. 

 

Några fiktiva karaktärer får stå för elevernas fiktiva namn och av den anledningen blev i 

slutänden Tommy, Annika, Bertil, Märta, Lisa och Lasse intervjuade. Tommy och 

Annika går i årskurs fyra. Tommy är en relativt tillbakadragen kille, lite blyg och säger 

helst inte något i onödan. Annika däremot pratar väldigt gärna om allt möjligt och har 

en bubblig personlighet. Bertil och Märta går båda i femman. Bertil kan beskrivas lite 

som klassens clown, alltid med ett ess i rockärmen och skämtar gärna om saker och 

ting. Märta är mer av den lugna sorten, men har starka åsikter. Hon umgås gärna med de 

som är lite äldre och räknas till en av de tuffaste i klassen. I årskurs sex sedan har vi 

Lisa och Lasse. Lisa är en tyst tjej som är väldigt osäker på sig själv, hon har många 

åsikter, men har svårt att göra sig hörd i klassen. Lasse däremot syns och hörs mycket, 

men inte på ett negativt sätt och har även han en bubblig personlighet. Märta kan ses 

mer som en ledargestalt, precis om Annika, medan Tommy och Lisa håller sig mer i 

bakgrunden. Bertil egentligen är ganska ensam och Lasse flyter mest omkring och har 

ingen given roll i klassen.  

 

Skolan jag valde att förlägga mina intervjuer på är en relativt liten skola med ett 

elevantal under nittio personer. Klasserna undervisas i C-form, så de elever jag 

intervjuat tillhör visserligen olika årskurser men undervisas i samma klass. Skolan 

ligger också på svenska landsbygden och många av eleverna åker skolskjuts till skolan. 
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3.3 Avgränsningar 
 

När jag valde ut vilka elever jag skulle intervjua gjorde jag även gjort vissa 

avgränsningar. Den skolan jag gjort intervjuerna på har en stor andel nyanlända elever 

med annat modersmål än svenska. Därför gjordes den avgränsingen att den elev som 

intervjuades skulle tala så pass bra svenska att tolk inte behövde användas. Detta på 

grund av att jag själv vill analysera och läsa av vad eleven säger, utan tolk som 

mellanled, för även om en tolk ordagrant ska översätta, finns alltid nyansskillnader i 

språket som kan leda till misstolkningar. 

 

Jag har också i min uppsats valt att inte analysera barnens bakgrund och 

hemförhållanden i relation till deras svar på frågorna, utan enbart fokusera på vad de 

svarar och jämföra svaren mellan eleverna. 

 

3.4 Genomförande 
 

Annika Lantz23 menar att platsen för intervjuen är viktig. Lantz påpekar vikten av att 

intervjupersonen känner sig trygg i intervjusituationen för att få ett bra svar. Vidare 

menar hon att det inte bara handlar om val av lokal eller plats, utan också att den som 

intervjuas känner att det finns tid att svara på frågorna. Därför valde jag att förlägga 

intervjuerna på elevernas skola, så att de kände sig trygga. Lokalen låg dock lite avsides 

för att inte eleverna skulle bli störda under själva intervjuen. Jag började relativt tidigt 

på dagen så att det skulle finns tid att besvara frågorna i fall eleverna hade mycket att 

berätta. 

 

Innan själva intervjun förklarade jag för eleverna varför jag skulle intervjua dem och 

hur det hela skulle genomföras. Eftersom jag är ensam författare till detta arbete valde 

jag att spela in intervjun på band för att kunna vara så närvarande som möjligt. Innan 

själva intervjuen gjorde vi ett test, för att se till att eleven hördes väl på bandet och jag 

förklarade att de måste tala tydligt så det som de säger hörs på bandet. Av den 

anledningen att jag är ensam författare till denna uppsats finns inga anteckningar och 

observationer av eleverna i själva intervjusituationen, utan bara mina egna 

minnesanteckningar. Under själva intervjun ställde jag frågor för att förtydliga om 

                                                 
23 Lantz, 2007, s. 72-74. 
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eleven inte var tillräckligt tydlig och följde även upp det eleven sagt för att vara säker på 

att jag tolkat dem rätt. 

 

3.5 Bearbetning 
 

Efter själva intervjuen lyssnade jag igenom bandet för att vara säker på att allt hördes 

eller om jag behövde komplettera med några andra frågor. Därefter transkriberades 

materialet och då det är barn som intervjuas har jag valt att behålla det språk de 

använder. Det blir många fyllnadsord som typ och liksom, men samtidigt är det deras 

sätt att uttrycka sig och ibland är det svårt att ta bort dessa utan att ändra innebörden i 

deras uttalande. I resultatdelen har jag delvis använt citat som eleverna sagt, men i 

övrigt har jag sammanfattat och lyft fram det som jag ansåg var relevant i förhållande 

till mina frågeställningar. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 
 
När en uppsats ska skrivas finns det fyra forskningsetiska principer att följa som 

vetenskapsrådet har satt upp för att säkra att forskningen i Sverige går rätt till. 

 

3.6.1 Informationskravet 
Den första principen är Informationskravet24  vilket innebär att de personer som deltar i 

mina intervjuer ska vara väl informerade om vad de ska intervjuas om. Denna princip 

uppfyller jag genom att först informera i klassen i sin helhet och förklara att jag kommer 

att genomföra intervjuer och att det kommer att handla om hur eleverna ser på 

konflikter. Jag berättade även att det bara är jag som kommer att höra vad de säger, men 

att själva resultatet kommer att vara anonymt. 

 

3.6.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet25 är den andra principen som betyder att den som intervjuas frivilligt 

deltagit i intervjun. Vetenskapsrådet anser också att om barnet inte är straffmyndigt ska 

lärare eller föräldrar godkänna deltagandet beroende på intervjuens innehåll. Även om 

jag tillsammans med elevernas lärare valde ut vissa personer i klassen, var deltagandet 

frivilligt. En elev ville inte intervjuas, utan ersattes med en annan. Lärarna i klassen fick 

                                                 
24 Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8 
25 Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-11 
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på förhand se vilka frågor som skulle ställas och de ansåg därefter att det räckte med 

deras samtycke. Intervjuerna låg också inom den tid eleverna var i skolan och bidrog 

också till att lärarna menade att deras samtycke var tillräckligt för elevernas deltagande. 

 

Inom ramen för samtyckeskravet26 faller också att den som blir intervjuad när som helst 

kan avbryta intervjuen och har rätten att själv välja vilka frågor denne vill svara på. Om 

de vill avbryta ska de inte tvingas att slutföra intervjuen. Detta informerade jag eleverna 

om innan vi startade intervjuen. Under intervjuen uppmuntrade jag dock eleven att 

fullfölja ett resonemang de påbörjat men inte avslutade för att de inte hittade orden, men 

det anser jag inte bryter mot samtyckesprincipen. 

 

3.6.3 Konfidentialitetskravet 
Om det är en intervju av mycket känslig karaktär bör det formuleras dokument som 

styrker och förbinder båda parter till tystnadsplikten. Enligt denna princip ska man inte 

heller i den vetenskapliga rapporten kunna utläsa vem som sagt vad i intervjuen.27 

Genom att vara anställd på skolan har jag direkt en tystnadsplikt som förbinder mig till 

att inte tala om vad elever sagt utan deras samtycke. För att sedan säkra elevernas 

anonymitet valde jag också att ge dem andra namn än deras faktiska. 

 

3.7 Metodkritik 
 
Jag valde att förlägga intervjuerna på den skola jag själv arbetade på för tillfället. Dock 

var de elever som valdes ut inte elever jag själv var klasslärare för, utan elever som gick 

i andra klasser på skolan. På så sätt kände eleverna mig, men inte speciellt väl. Detta 

kan ha påverkat utgången på frågorna, för risken finns alltid att eleverna svarar det de 

tror att deras lärare vill att de svarar. Därför var jag extra noga med att påpeka för 

eleverna att det som de sa stannade mellan oss och att de kommer att vara anonyma i det 

slutgiltiga arbetet. En risk med att känna elever för väl kan också vara att jag tolkar in 

och styr deras svar. Nu gjordes en kompromiss, där eleverna visste vem jag var, men 

hade inte mig som klasslärare. 

 
 
 

                                                 
26 Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13 
27 Vetenskapsrådet, 2002,  s.14 
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4 Resultat 
 
Under detta kapitel kommer det empiriska materialet att presenteras efter de frågor som 

eleverna fick svara på under intervjun, frågorna finner ni under bilaga A. Resultatet har 

sedan strukterats upp efter de frågeställningar som ställts.  

 

4.1 Konflikter i skolan 
 
Den inledande frågan gällande elevernas uppfattning om hur klimatet var på elevernas 

skola, om de ansåg att det var många konflikter på just deras skola. Samtliga elever 

upplevde att det uppstod konflikter i skolan, fem av dem ansåg att det var konflikter 

varje dag medan Märta menade att det hände då och då. Lisa ansåg att det var fler 

konflikter på vintern än på våren och sommaren. Anledningen var att snöbollskrigen 

oftare ledde till mer konflikter än de rastaktiviteter de ägnade sig åt på våren och 

sommaren.  

 

4.2 Platser och orsaker för konflikterna 
 

Den plats där eleverna ansåg att det blev allra flest konflikter var på fotbollsplanen. 

Bråken och konflikterna handlade då främst om att det var problem att komma överens 

om reglerna och vem som skulle vara med i vilket lag. Fyra av eleverna menade också 

att det skedde en hel del konflikter runt den så kallade kompisgungan, en gemensam 

större gunga placerad centralt på skolgården som rymmer mer än en elev i taget. 

Konflikterna runt kompisgungan handlade återigen om att de regler som skolan kommit 

överens om inte efterföljdes. Bertil lyfte också skogsdungen i anslutning till skolgården 

som ett område där det kunde uppstå konflikter. Där kunde det vid ett par tillfällen även 

ske bråk med tillhyggen, så som pinnar, som eleverna kastade på varandra eller slogs 

med, menade Bertil. Lasse lyfte också att de tidigare haft kojor i skogen där det ofta 

blev bråk. Eleverna uppgav alltså regelbrott i olika former som den främsta orsaken till 

att konflikter uppstod.  

 

Andra orsaker kunde vara att man talat illa om varandra eller att man brutit löften. Lasse 

beskrev orsaken till konflikterna på följande sätt: 
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- "På fotbollsplanen är det någon som tacklar någon och sen är det någon som tar 

det på allvar och så kan de bli tjuriga och då blir det bråk eller så är man kaxig 

mot någon och då blir de andra arga och smäller till varandra".  

Lisa hade en liknande uppfattning om bråken och menade att: 

 

- "Efteråt kanske det är ett onödigt bråk, men just då känner man att det var 

taskigt att man gick och sa det och då blir man arg för att man trodde att man 

kunde lita på den personen"  

Annika menade också att konflikter kunde uppstå efter vinst i fotbollen för att eleverna 

gjorde sig märkvärdiga efter en seger. Då var det vissa, påpekade hon, som inte klarade 

av att förlora och blev arga.  

 

Lisa, Lasse och Märta tyckte också att många konflikter berodde på att eleverna tog 

med sig dem till skolan, konflikter som egentligen uppstått på fritiden. Lisa och Lasse 

syftade till att det tjafsades en hel del eleverna emellan på fritiden, främst via sociala 

medier. De menade då att personer som inte egentligen varit delaktiga i den 

ursprungliga konflikten la sig i och pratade illa om andra klasskamrater. Lisa beskrev 

det som att eleverna ofta valde sida i en konflikt och inte tog reda på fakta utan trodde 

på det som var sagt. Därmed kunde eleverna skapa en konflikt utifrån något som inte 

var sant. Dessa konflikter menade de var svåra att reda ut och tog mycket tid i skolan. 

Eftersom konflikten fortsatte i skolan, blev lärarna inblandande på så sätt att de fick 

hjälpa till att reda ut konflikterna.   

 

4.3 Tidspunkter för konflikter 
 
Eleverna var, precis som med platsen för de allra flesta konflikter, rörande överens om 

att de allra flesta konflikter skedde under rasterna. Tommy menade att rasten på 

förmiddagen var värst, då blev det mycket bråk för att man var trött och tömd på energi 

efter lektionen. Bertil tyckte dock att bråken inte bara skedde på skolgården utan även i 

korridoren på väg in eller ut på rast. Han menade att klasskamraterna var trötta och 

därmed blev stimmiga och att det då lätt gick överstyr och det var lätt hänt att en 

egentlig oskyldig knuff kunde leda till direkt konflikt. Lisa ansåg dock att anledningen 

till att konflikterna uppstod på rasterna berodde på elevernas attityder mot varandra. 
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- "När det är lektion kan man inte sitta och bråka med varandra, för att det är 

lektion och man ska jobba. På rasterna är det mer fritt och då kan man gå där och 

skrika på den personen. Det kan man inte göra inne liksom."  

 

4.4 Skillnader i konflikter mellan killar och tjejer 
 
Eleverna upplevde att det var fler konflikter mellan killar och killar än konflikter mellan 

killar och tjejer eller tjejer och tjejer. Till stor del menade eleverna att detta berodde på 

att fler killar spelade fotboll och eftersom de allra flesta bråken skedde på fotbollsplanen 

blev det per automatik fler bråk mellan killar och killar. Bertil menade att killar var mer 

våldsamma än tjejer och syftade till att enligt hans uppfattning var killar mer direkta. 

Lasse menade också att killar var mer fysiska i sina bråk, medan tjejer mer skrek på 

varandra. Märta berättade att bråken mellan killar och tjejer handlar mer om saker de 

sagt till varandra.  

 

- "Många säger sina åsikter. Men ibland är det inte bra att säga vad man tycker. 

Det är inte schysst att säga att någon är ful till exempel".  

Samtidigt tyckte Märta mer att alla bråkade med alla, hon märkte ingen större skillnad 

på huruvida det var fler konflikter mellan killar än mellan tjejer. Hon menade mer att 

det fanns en skillnad i vad konflikterna handlade om rent innehållsmässigt, även om hon 

inte kunde precisera vad det var för skillnader.  

 
4.5 Vuxna i skolan  
 
Ingen av eleverna saknade vuxna ute på skolgården. De menade att fanns många 

rastvakter ute. Annika berättade att det var lätt att få tag på en vuxen och Märta tyckte 

inte att man behövde leta efter de vuxna utan hon visste på ett ungefär var de fanns. 

Bertil var dock lite mer skeptisk och menade att det hade varit bra om en vuxen alltid 

fanns på fotbollsplanen. 

 

Samtliga elever tyckte också att de vuxna lyssnade och tog dem på allvar. Lasse menade 

att det fanns utrymme att prata med lärarna, men att det många gånger skedde på 

bekostnad av de andra eleverna.  
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- "Det blir ju att om någon bråkar så måste lärarna gå iväg och prata med dem och 

då får alla andra sitta och jobba med annat själva".  

Samtidigt tyckte Lasse att det var bra att konflikten blev löst med en gång och syftade 

till att bråken ofta blev värre om det gick någon dag innan de reddes ut. Annika tyckte 

dock att själva bråket i sig gick över ganska fort, men om man inte redde ut bråket med 

en gång så fanns det risk att de uppfattningar som klasskamraterna hade om bråket 

hängde kvar och i och med det kunde folk prata om ett bråk i upp till tre dagar.  
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5 Analys 
 
I det här kapitlet kommer resultatet att analyseras och tolkas med hjälp av det teoretiska 

ramverket i relation till de frågeställningar uppsatsen ämnar besvara. 

 

5.1 När, var och varför uppstår konflikterna mellan eleverna 
 
Samtliga elever som intervjuades ansåg att det var konflikter på deras skola, vilket 

stärker det Rödstam28 fann i sin forskning. Hon menade att i mellanstadieåldern 

förekom det fler konflikter än vad det gör under övriga skolår.  

 

Jag fann det också intressant att eleverna inte lyfte lektionerna som konfliktzoner. Lisa 

menade att under lektionerna kunde man inte bråka, utan att bråken skedde utanför 

klassrummet. Imsen29 lyfter i sin forskning det faktum att eleverna ställs inför ett 

dubbelbudskap i skolan, att eleverna ska vara aktiva och deltagande på lektionerna 

samtidigt som de ska ordna in sig efter olika regler som skolan satt upp. Tommy lyfte 

att man blev tömd på energi under lektionen och därmed blev det lätt konflikter under 

rasterna eftersom de inte hade några strikta ramar att förhålla sig till. Hans resonemang 

finner jag intressant i detta avseende. Det visar tydligt på att eleverna behöver tydliga 

ramar under hela skoldagen, där rasterna på denna skolan saknade styrning. Samtidigt 

lyfte många av eleverna jag intervjuade olika regler som fanns på rasterna, men de 

berättade ingenting om vad som hände om de bröt mot de reglerna. För att tolka 

elevernas svar djupare kan det vara anledningen till att inte lyfter lektionerna som 

konfliktsituationer för där är spelreglerna väldigt tydliga, medan eleverna inte fått den 

hjälp och den styrning de behöver på rasterna.  

 

Vidare belyste både Scheu30 och Rödstam31 i sin forskning att idrottsrelaterade aktiviter 

blev allt mer vanliga under mellanstadieåren och att regelstyrda lekar var de mest 

förekommande. Det här finner jag intressant i mitt resultat eftersom alla eleverna var 

rörande överens om att fotbollsplanen var den plats där det förekom allra flest 

konflikter. Här uppstod många gånger det som Thornberg32 beskrev som 

                                                 
28 Rödstam, 1990. 
29 Imsen, 2006. 
30 Scheu, 1977. 
31 Rödstam, 1990. 
32 Thornberg, 2013.  
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värderingskonflikter, eftersom regler var den allra tydligaste orsaken till att konflikterna 

uppstod.  

 

Kompisgungan lyfte eleverna också som ett konfliktområde, där bråken återigen 

handlade om regelbrott gällande tidsregeln som finns. Detta ser jag som en 

intressekonflikt, något Thornberg33 beskriver som en konflikt relaterat till vem som har 

rätten till olika materiella ting.  

 

Skogsdungen och de tidigare kojorna i skogen kom också upp när konfliktplatser skulle 

beskrivas. Rödstam34 menade att barn behövde ha hemliga platser dit vuxna inte hade 

tillgång, vilket dessa platser är ett bra exempel på.  

 

Resultat visar därmed att det som främst saknas är uppstyrda regler och ramar som 

eleverna kan förhålla sig till, även om intervjuperssonerna lyfter att det finns regler, 

verkar det ändå det inte förankrats tillräckligt hos eleverna. Imsen35 menade att de 

vuxna ofta äger tolkningsrätten till skolans regler och borde vara de som sätter tydliga 

gränser. Samtidigt menade Imsen att många elever inte ville anpassa sig efter denna 

styrning och ändå gick sin egen väg.  

 

Inte någon av eleverna lyfte vad som skedde om reglerna inte efterföljdes, vilka 

konsekvenser det fick för den enskilde eleven. Lasse menade att konflikterna fick 

konsekvenser för klassen som helhet, men inte vad som skedde med den enskilde eleven 

om den bröt mot reglerna eller gick utanför ramen. Vendeler36 menade att vuxna gärna 

backar och låter eleverna själva reda ut konflikterna för att lära dem för framtiden, men 

här visar resultatet att eleverna verkligen hade behövt vuxenstyrning i konflikter varje 

gång.  

 

En del av eleverna lyfte också det faktum att elever pratade illa om varandra bakom 

ryggen och att de bröt löften de givit varandra. Rödstam37 påvisade vikten av att i den 

här åldern att ha regler att förhålla sig till, då många elever blir osäkra och har en stark 

drivkraft av att passa in. Det stämmer väl in till orsakerna till att man pratat illa om 
                                                 
33 Thornberg, 2013.  
34 Rödstam, 1990.  
35 Imsen, 2006. 
36 Vendeler, 2009. 
37 Rödstam, 1990.  
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varandra. Lisa menade att vissa bråk kunde vara onödiga, men när man applicerar 

Hwang och Nilssons forskning om vikten av kamrater i mellanstadieåldern och att det är 

under denna period som barnen lär sig samspelet mellan människor, blir Lisas 

uppfattning mer förstålig. Vidare menade Hwang och Nilsson38 att barn har ett eget 

gemensamt språk bara de förstår, vilket speglas i alla missförstånd som skedde mellan 

eleverna. Lasse beskrev det som att när någon bråkar tar någon det på allvar och en liten 

sak kan bli stor.  

 

Hwang och Nilsson39 menar också att det finns en brytpunkt runt nioårsålder där 

kamrater blir mer viktiga än familjen och det faktum att både Lisa, Lasse och Märta 

tyckte att det uppstod många konflikter på fritiden visar på att eleverna umgås mycket 

även efter skoltid. Här uppstod det fler relationskonflikter och känslokonflikter, som 

Thornberg40 beskrev det. Han menar att personerna i dessa konflikter inte drar jämt och 

har svårigheter att acceptera vad andra tycker.  

 

Rödstam41 menar också att det är under mellanstadieåldern som eleverna utvecklar sitt 

eget jag och blir extra känsliga för omgivningens åsikter. Genom att skapa 

gemensamma ramar vad som är rätt och fel skapas en gemensam plattform. Detta stärks 

av det Lisa berättade att eleverna ofta valde sida i en konflikt, även om eleverna inte tog 

reda på fakta i konflikten. Detta leder då till en intressekonflikt där Thornberg42 menade 

att den hieratiska ordningen ifrågasättes.  

 

5.2 Skillnader i konflikter mellan killar och tjejer 
 

Både Rödstam43 och Wahlström44 påvisade att det finns skillnader i hur tjejer och killar 

agerar i konflikter. Båda är överens om att tjejer oftare leker i mindre grupper, medan 

killar är tvärtom. Det visar även mitt resultat av intervjuerna att killarna samlas i större 

grupp och spelar fotboll. Alla elever var överens om att de blev mer bråk mellan killar 

och det menade de berodde på att fotbollsplanen var den arena där det uppstod flest 

                                                 
38 Hwang & Nilsson, 2001. 
39 Hwang & Nilsson, 2001.  
40 Thornberg, 2013.  
41 Rödstam, 1990. 
42 Thornberg, 2013.  
43 Rödstam, 1990. 
44 Wahlström, 2005. 
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bråk. Wahlström45 lyfter detta faktum att större grupper kräver mer organisation och när 

flera aktörer ska samsas om de regler som satts upp, både skrivna och oskrivna, 

förekommer det fler konflikter. Reglerna och förhållningssätten eleverna sätter upp 

mellan sig menar också Wahlström46 skiljer sig åt. Större grupper leder till mer hätska 

diskussioner medan de som umgås i mindre grupper blir mer lyhörda till varandras 

åsikter.  

 

Däremot skiljer sig mitt resultat från Rödstams47 påstående att det är sällan i denna 

utvecklingsfas att barn leker i mixade konstellationer. Märta berättade att det sker 

konflikter mellan killar och tjejer också, vilket visar på att de även leker tillsammans. 

 

Jag har inte heller i min undersökning hittat något som stärker det faktum att flera av 

eleverna påvisade att killar var mer direkta och mer fysiska i sitt handlade än tjejer. 

Däremot kan det stärkas av det som Wahlström48 lyfter att killar väljer att umgås i större 

grupper som ställer större krav på organisation än vad tjejer gör. Det kan också stärkas 

av det Maltén49 och Thylefors50 lyfter i sin forskning att varje barn bär på sin tolkning 

av en situation och det gör att de olika synsätt på konflikter leder till olika sätt att 

hantera konflikten.  

 

5.3 Vuxna i skolan  
 
Vedeler51 lyfter det faktum att lärarna står i ständig maktposition i förhållande till 

barnet. Mitt resultat visar att eleverna inte upplever denna maktposition som negativ, då 

de tyckte att de alltid kunde vända sig till någon vuxen om de behövde stöd i sina 

konflikter. Det står då i konflikt till det faktum att även om eleverna menade att det 

fanns vuxna att vända sig till, visar de ständiga konflikterna brist på vuxenstöd. Både 

Thornberg52 och Vedeler53 menade att lärarna skulle finnas som stöd i barns konflikter 

och våga backa och inte alltid lägga sig i konflikterna. På denna skolan kanske det inte 

var det bästa sättet att lösa de konflikter som uppstod just här. Både Annika och Märta 
                                                 
45 Wahlström, 2005.  
46 Wahlström, 2005.  
47 Rödstam, 1990. 
48 Wahlström, 2005. 
49 Maltén, 2008. 
50 Thylefors, 2013. 
51 Vendeler, 2009.  
52 Thornberg, 2013. 
53 Vendeler, 2009.  



  
 

22 

menade att de visste vart de vuxna fanns, men genom deras sätt att uttrycka sig kan det 

tolkas som att lärarna inte la sig i allt som skedde, utan att det var upp till eleverna att 

söka upp lärarna om de behövde stöd. Med större lärarstöd kanske många konflikter 

hade kunnat avvärjas innan de blev för stora. 

 

Lasse menade att det fanns utrymme att prata med lärarna, att de tog elevernas 

konflikter på allvar och att de blev, som Vendeler54 beskrev det, vägvisare i hur 

konflikten skulle lösas. Dock menade Lasse att det fick ske på bekostnad av andra 

elever, då lektionstid fick gå till att lösa konflikten. Samtidigt som detta är ett led i 

läroplanens texter om att motverka diskriminering och kränkande behandling av 

individer, faller det utanför att alla eleverna ska ges möjlighet att få utveckla sin 

kunskap och finna glädje i skolarbetet. Det jag finner i texterna i läroplanen är att det 

finns för lite utrymme att aktivt arbeta förebyggande mot att konflikterna uppstår och 

ingen tid alls att faktiskt reda ut konflikter. För även om skolan ska genomsyras av 

läroplanen finns det som Imsen påvisade elever som inte kommer att foga sig i de 

hjulspåren vilket skapar problem när tiden inte finns avsatt att kunna implementera 

läroplanen fullt ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Vendeler, 2009. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer det föras en diskussion, dels runt det resultat som framkom efter 

att empiri och teori knutits samman, men också över den valda metoden.  

 
6.1 Resultatdiskussion 

Forskningen visar att eleverna har ett stort behov av struktur i sin vardag och att de 

gemensamt behöver sätta ramar för att få sin vardag att fungera. Konflikterna eleverna 

berättar om under intervjuerna uppstår alltid i samband med rasterna. Under rasterna 

beskriver eleverna att det är mer fritt, här behöver eleverna mer stöttning och hjälp att 

skapa ramar och regler runt sina raster för att konflikterna ska minska. Det gör att 

många elever får svårt att anpassa sig och känner en otrygghet i hur de ska agera. Detta 

resultat förvånade mig faktiskt inte, empirin visade tydliga drag åt att elevernas energi 

inte räckte till för att orka hålla sig inom ramarna även på rasterna och resultatet visade 

också brist på vuxenstöd i samband med detta. Jag finner det dock intressant att inte 

någon av eleverna lyfter tiden före och efter skoltid som tidspunkter för konflikter, men 

detta kan påverkas av det faktum som jag påpekade i min metoddel att skolan ligger på 

landsbygden och många har skolskjuts till och från skolan. Det gör att eleverna anländer 

till skolan i lagom tid till att skoldagen börjar och att eleverna har bråttom iväg efter 

skoltid. Anledningen kan också bero på att eleverna tolkade att frågorna bara rörde 

rasterna och att de inte reflekterade över tiden före och efter skoltid. 

 

Forskningen jag tagit fram för denna uppsats menar att barns lekar i mellanstadieåldern 

ändrar karaktär och att bland annat idrottsliga aktiviteter blir allt populärare. Detta 

tycker jag genom den empiri jag utfört är det som tydligast kommer fram. Jag har haft 

funderingar kring just varför fotbollsplanen är så extra populär hos just 

mellanstadiebarn, men jag tycker forskningen är väldigt tydlig på den punkten att alla 

aktiviter som innefattar någon sorts sport och tävling är extra populära. Det kan också 

förklara varför allra flest konflikter uppstår just där. Det är många elever som ska 

samsas om vilka regler som ska gälla och vilket beteende som får förekomma. När 

någon faller utanför de ramarna uppstår konflikter. Vilket också forskningen och 

empirin tydligt visar att regelbrott och rambrytning är de främsta orsakerna till 

konflikter i mellanstadieåldern.   
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Vidare menade forskningen att kamratskapen blev allt mer viktig under 

mellanstadieåldern och att familjen blir mer sekundär. Det gör att eleverna är i behov av 

ett gemensamt språk, vilket också kan leda till konflikter när det inte överensstämmer. 

Det är också viktigt att eleverna känner sig sedda och bekräftade av sina kamrater och 

när någon faller utanför den ramen skapas konflikter som empirin visade i form av 

baktalning av kamrater.  

 

De konflikter som var mest vanligt förekommande var därför relationskonflikter och 

känslokonflikter. Detta bekräftades också av eleverna genom att de påvisade att 

konflikter även förekom utanför skoltid. De menade att många konflikter startade 

utanför skoltid och att de sedan behövde hjälp av lärarna för att lösa konflikterna. 

Eftersom forskningen så tydligt visar att kamratskap börjar blir viktigare än familj vid 

denna ålder kan det vara en förklaring till att barnen inte längre ber sina föräldrar att 

reda i konflikter. Detta leder till frågor om vad föräldrarna har för relation till elevernas 

konflikter, men det är inte inom ramen för denna uppsats. Men tydligt är att eleverna 

kommunicerar med varandra mycket även under fritiden och att föräldrarna inte är allt 

för aktiva i vad deras barn gör.  

 

 Alla elever var överens om att lärarna hade en viktig roll i konfliktlösningen mellan 

eleverna och att de blev sedda och lyssnade på. Forskningen var här tydlig med att 

lärarens roll är viktig och att lärarna ska vara vägledande i konflikter som uppstår. 

Däremot menade forskningen att lärarna ständigt är i en maktposition gentemot eleverna 

vilket är viktigt att balansera när eleverna behöver lärarnas stöd att reda ut sina 

konflikter. Just detta upplevde jag inte att eleverna såg som ett problem. Det faktum att 

det är en liten skola kan spela roll, för på en liten skola är det lättare att bli sedd, alla 

lärare vet vem du är och du behöver inte alltid förlita dig just din klasslärare utan kan gå 

till alla vuxna på skolan. Om så var fallet på just denna skola framgick inte ur empirin.  

 

Däremot finner jag det intressant att ingen av eleverna lyfte att det förekom konflikter 

med lärarna. För lika väl att eleverna inte drar jämt med varandra, kan en konflikt med 

lärarna uppstå. Forskningen visar på, som tidigare nämt, att lärarna står i maktposition 

till sina elever och att det ställs olika förväntningar på lärare och elev. Det kan vara en 

orsak som gör att eleverna inte ser en koppling till att det pågår en konflikt med en 

lärare.  
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Däremot var det tydligt att eleverna upplevde att det fanns för lite tid inom skolans 

ramar för att lösa ut konflikterna. Empirin visade på att konflikthanteringen skedde på 

bekostnad av undervisningstid. I läroplanen står tydligt att det ska finnas en bra 

värderingsgrund och utrymme för alla elever att trivas, medan empirin visar att det finns 

slitningar i att få tiden att räcka till. 

 

Det framkom också ur empirin att vuxenstödet fanns där, men att det skedde efter att 

eleverna aktivt sökt upp lärarna. Det framkom inte från resultat huruvida elever och 

lärare på förhand tillsammans styrt upp regler kring rastaktiviter tillräckligt mycket för 

att förebygga konflikter.  

 

Ur empirin gick det också att utläsa skillnader mellan hur tjejer och killar förhöll sig till 

konflikter. Forskningen visade att killars konflikter berodde på att de samspelade i 

större grupper vilket krävde organisation, medan tjejer mer valde att leka två och två, 

vilket empirin visade tydliga tecken på. När eleverna intervjuades lyftes att det främst 

var på fotbollsplanen det blev bråk och att de var svårt att dra jämnt i så stor grupp. 

Tjejerna gungade mer på en gemensam gunga, vilket visar på att de föredrog att umgås i 

mindre grupper. Det här är något som man fick tolka lite mellan raderna i intervjuerna 

med eleverna. När de talade om fotbollen refererade de personerna till honom och när 

de refererade till gungan berättade de om henne. Här kunde jag också se en tydlig 

skillnad i vem som svarade vad. Killarna tog i allt större utsträckning upp fotbollen i 

första hand, men även skogen, som konflikthärd, medan tjejerna direkt pratade om 

gungan.   

 

Empirin lyfte också att killar var mer benägna att bli mer fysiska i sin konflikthantering 

än tjejer. I forskningen framgick att förmågan att kunna dra jämnt såg olika ut och att 

alla individer tolkar konfliktsituationer olika, men forskningen gjorde ingen skillnad på 

killar och tjejer i det avseendet.  

 

Något som skiljde sig från forskningen var det faktum att eleverna menade att de även 

lekte i mixade konstellationer. Kanske hade resultatet slagit annorlunda på en större 

skola där det finns ett större urval av kamrater eller så la inte dessa elever någon vikt vid 

vem de lekte med så länge de hade någon att vara med. Detta framgick inte ur empirin.   
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6.2 Metoddiskussion 

Genom att välja intervjuer som metod kunde jag få en inblick i hur eleverna tänkte och 

upplevde sin vardag. Däremot fann jag det svårt att få några av eleverna att ge långa och 

uttömmande svar, vilket gjorde att man fick ställa många följdfrågor för få fram ett 

konkret och användbart material. Jag upplevde också att de yngre eleverna hade svårt att 

koncentrera sig och därför blev vissa intervjuer väldigt korta. Därför hade det, med facit 

i hand, varit bättre att utökat andelen intervjuer.  Av denna anledning, att eleverna 

svarade relativt kort, var det bra att använda kvalitativa intervjuer som gav möjlighet till 

att ställa följdfrågor. Genom att ha strukturerat upp frågorna kunde intervjun flyta på 

och när eleven inte hade något mer att tillföra var det lätt att gå vidare. Det gjorde att jag 

trots alla följdfrågor fick ett flyt i själva intervjun.  

 

Jag valde också att kategorisera eleverna utifrån vilken årskurs de gick i, något som o 

förhållande till vilka svar jag fick inte var relevant. Jag fick inga svar där eleverna 

gjorde skillnad på sina årskurser, så som ”i fyran gör de si” eller ”i femman gör de så”. 

Orsakerna till detta framkommer inte av elevernas svar, det kan bero på att skolan var 

liten och att eleverna tillhörde samma klass. Däremot var kategoriseringen viktigt för 

mig i skrivprocessen, då jag fann en skillnad i andelen information jag fick ut av 

eleverna. De äldre eleverna gav mer uttömmande svar, men innehöll många fyllnadsord, 

medan de yngre eleverna hade ett barnsligare språk och var mer kortfattade.  

 

Då jag valde att behålla mycket av elevens språk och deras sätt att uttrycka sig känner 

jag även att det var en bra beslut att inte använda tolk som mellanhand. Då hade 

elevernas spontanitet kommit i skymundan och språket fått ett annat uttryck.  

 

Däremot är det alltid svårt att vara hundra procent säker på att eleverna svarade helt 

sanningsenligt. Vid frågorna gällande vuxna på skolgården i samband med rast var jag 

orolig att eleverna skulle svara det de trodde jag ville höra, samtidigt kommer svaren 

direkt och utan egentlig eftertanke. Detta var en av anledningarna till att eleverna inte 

fick se frågorna på förhand, vilket jag kände var ett bra beslut i efterhand. Det gjorde att 

eleverna inte på förhand kunde tänka ut ett svar, utan att svaren kom spontant. Det 

faktum att eleverna kände till mig kan också ha påverkat resultatet, kanske hade 

resultatet blivit helt annat om jag gjorde intervjuerna på en annan skola. Samtidigt visste 

eleverna att jag kände till hur situationen såg ut på deras skola och därför hade det 
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istället blivit konstigt om de hade sagt något helt annat. Det hade visserligen blivit extra 

intressant om det hade fallit sig ut så, då hade det verkligen stärkt min egen fundering 

kring om elever och lärare ser olika på konflikter.  

 

Något som jag dock ser som en kritik mot mitt val av metod är det faktum att jag valde 

att förlägga alla intervjuer på en och samma skola. Resultatet hade blivit mer 

övergripande och mindre generaliserande om jag förlagd lika många intervjuer på en 

annan skola och därmed kunna jämföra resultatet mellan skolorna. Nu fick det istället 

bli en bild av en skola i Sverige.  

 

6.3 Pedagogisk diskussion 

För att återknyta till min inledning vill jag också lyfta en pedagogisk slutsats av denna 

uppsats. Den bild jag skapade mig på mina praktikplatser om att det var mycket 

konflikter bekräftades av den empiri jag utförde inför denna uppsats. Forskningen 

visade sedan att det är mycket vanligt med konflikter, främst i mellanstadieåldern och 

att det är en del av barnens utveckling. Som pedagog är detta något mycket viktigt att 

bära med sig in i skolans värld och in i den undervisning man vill bedriva. Om eleverna 

befinner sig i en konflikt med en annan elev kan det vara svårt att koncentera sig på att 

lära sig något och därför är det viktigt att man som pedagog försöker skapa möjligheter 

för att lösa konflikterna.  

 

Uppsatsen har också gett mig en tanke om vikten av att skapa gemensamma spelregler 

och att ge eleverna en tydlighet i sin vardag för att underlätta och helst undvika 

konflikter. Forskningen visade att läraren står i maktposition i förhållande till eleven 

och att en del elever kan ha svårt att acceptera och förhålla sig till de regler som sätts 

upp i skolan. Därför ser jag det av yttersta vikt i mina framtida klasser att eleverna får 

sätta de regler de vill ska råda inom de ramar som skolan tillåter. Att göra alla elever 

nöjda är en omöjlighet och det kommer bli en utmaning att nå de elever som inte vill 

foga sig efter gemensamma spelregler.  

 

Tydlighet och tillgänglighet är andra saker jag bär med mig in i läraryrket. En tydlighet 

för gemensamma riktlinjer och ramar och en tillgänglighet som pegagog att finnas som 

stöd när någon faller utanför detta. 
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Däremot upplever jag att läroplanen står i konflikt med sitt eget innehåll då det inom 

timplanen inte ryms arbete direkt mot konflikthantering samtidigt som värdegrunden 

och värdegrundsarbete ska genomsyra skolans verksamhet. Alltså får man ta 

undervisningstid i andra ämnen för att frigöra tid för att skapa möjligheter för eleverna 

att belysa och prata om konflikter i skolan. Detta upplever jag som ett problem, då 

forskningen är så tydlig att det kommer uppstå konflikter mellan eleverna och så finns 

inte utrymme inom skoltiden att lösa dessa konflikter eller arbeta förebyggande med 

det.  

 

6.4 Vidare forskning 

Som vidare forskning skulle jag finna det intressant att fortsätta studera barns syn på 

konflikter men att göra en komparativ studie mellan barn födda i Sverige och 

nyinflyttade svenska barn. Vedeler55 lyfter vikten av att förstå det sociala samspelet i en 

lek för att kunna utveckla en gemensam social arena. Hon menar att det, med 

utgångspunkt i en studie gjord i Oslo, är starkt kopplat till vilken bakgrund och vilka 

normer som styr i den enskilde elevens egen värld. Jag har genom denna uppsats 

studerat hur några barn födda i Sverige ser på konflikter, men att jämföra med 

nyinflyttade barn med annan bakgrund än svensk vore en intressant vinkling i ett allt 

mer mångkulturellt samhälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Vedeler Liv, 2009.  
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7 Slutsats 
 
Jag har genom denna uppsats fått en insikt i att konflikterna mellan elever främst 

uppstår under rasterna när eleverna upplevde det som att de hade lite mer fria ramar att 

förhålla sig till. Konflikterna uppstod främst på fotbollsplanen, vilket kan förstås genom 

att idrottsliga aktiviter är mycket populära hos elever i mellanstadieåldern. 

Anledningarna till konflikterna rör sig främst om regelbrott av olika slag som kan 

förklaras genom att elevernas lekar börjar ändra karaktär i denna ålder. Det är i denna 

ålder som eleverna allt mer inriktar sig mot social gemenskap med vännerna än med 

familjen. De försöker därigenom att hitta gemensamma strukturer för att fungera i deras 

utveckling mot detta.  

 

Jag har även genom denna uppsats sett skillnader i killar och tjejers konflikter på så sätt 

att killarna hellre leker i större grupper vilket ställer krav på större organisation, än hos 

tjejer gärna leker i mindre grupper. Tjejer däremot är mer lyhörda för andras åsikter.  

 

De vuxnas roll står sig lite kluven i denna uppsats. Eleverna som intervjuades menade 

att de vuxna tog sig tid att lyssna på dem och hjälpa dem när de hade hamnat i en 

konflikt. Eleverna upplevde inte att lärarna var i en maktposition, utan fanns där för dem 

när de behövde dem. Samtidigt visade resultatet att det saknades uppstyrning av 

elevernas lekar, vilket kan ses som en brist på vuxnas ansvar att hjälpa till att styra upp.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Hur upplever du skolans klimat, är det mycket konflikter? 
Hur upplever du det i skolan, är det mycket bråk? 
 
Om det blir konflikter, vad handlar de om? 
Om det blir bråk, vad bråkar ni om? 
 
Varför tror du att konflikten uppstår? 
Varför tror du att ni bråkar om just det? 
 
När uppstår konflikterna? 
När blir det bråk på skolan? 
Följdfråga: Varför tror du det blir bråk då? 
 
Upplever du att konflikterna är genusrelaterade? 
Märker du om det oftare blir bråk mellan killar och tjejer, eller är det blandat? 
 
Märker du att det finns specifika områden på skolan som bidrar till att fler konflikter 
uppstår? 
Är det ställen på skolan det oftare blir bråk än på andra? 
 
Upplever ni en avsaknad av vuxna ute på dessa specifika områden som kan hjälpa till att 
medla i konflikten? 
Tycker du att det finns vuxna att prata med och som kan hjälpa till att reda ut konflikten 
om det blir bråk? 
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