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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskolan och förskoleklass – 

grunden till lärande och grundskolans tidigare år med inriktning 

svenska, matematik och engelska, 210 högskolepoäng 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

Titel: ”Det handlar ju inte om genus” - En studie om några lärares tankar 

och hanterande av konflikter och genus 

Engelsk titel: ”It is not about gender” – A study of conflicts and gender in 

kindergarten. 

Nyckelord: Genus, konflikt, konflikthantering, bemötande, lärare, förskoleklass 

Författare: Marie Andersson, Mattias Irehall och Emma Olsson 

Handledare: Ann-Sofie Holm 

Examinator: Ann-Katrin Svensson 

 

 

BAKGRUND: 
Bakgrundskapitlet är uppbyggt i två delar, en del om genus som fokuserar på könsmönster i 

skolan, samt en del som inriktar sig mot konfliktsituationer och konflikthantering. Delen som 

handlar om genus bygger på tidigare forskning som inriktar sig mot skolan. Vidare redogör 

även avsnittet för vad styrdokumenten säger om människors lika värde samt vilka villkor som 

bör gälla för flickor och pojkar. I den avslutande delen görs en närmre beskrivning av 

begreppet konfliktsituationer och hur det kan ta sig uttryck i skolan. Avsnittet tar även upp 

olika konflikttyper, en kort redogörelse om konflikthantering samt en beskrivning av tidigare 

forskning kring pojkars och flickors konflikter. 

SYFTE: 
Syftet är att belysa några lärares uppfattningar om konflikter och genus, samt att utifrån ett 

genusperspektiv studera lärarnas bemötande av eleverna vid konfliktsituationer i 

klassrummet. 

METOD: 
Denna studie har en kvalitativ karaktär. Utifrån ett genusperspektiv har empirin samlats in 

genom att observera hur några lärare bemöter elever vid konfliktsituationer i klassrummet 

samt genom att intervjua lärarna för att belysa deras uppfattningar om konflikter och genus.  

RESULTAT: 
De intervjuade lärarna berättade att de såg och bemötte eleverna som individer oavsett kön, 

”det handlar ju inte om genus”. Ett skilt bemötande som ett resultat av olika förväntningar på 

könen, kunde dock tyckas se med hjälp av studiens observationer. Observationssituationer 

som rörde lärarnas bemötande av flickor och pojkar i rena konfliktsituationer var dock svåra 

att finna. 
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Inledning 
Efter sex terminer vid lärarutbildningen på Högskolan i Borås har det vuxit fram ett stort 

engagemang och intresse för ämnena genus och konflikthantering hos oss. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi vid upprepade tillfällen uppmärksammat att det 

förekommer en skillnad i hur lärarna bemöter pojkar respektive flickor i olika situationer. 

Detta har fått oss att fundera över uppkomsten av detta fenomen och vad det beror på.  

 

Då vi läser till lärare med två olika inriktningar, mot förskola/förskoleklass och mot 

grundskolans tidigare år, säger våra erfarenheter att det förekommer skillnader i bemötandet 

av pojkar och flickor, såväl i förskolan som i skolan. Detta går emot de styrdokument vi har 

att arbeta emot. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) säger till exempel: 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan. (…) och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. (Lpo 94 s. 4) 

 

Vår förhoppning med denna studie är att den skall bidra till en fördjupad kunskap om genus 

och konflikter i skolan. I ett klassrum kommer det alltid att uppstå konfliktsituationer och det 

ligger i lärarens arbetsuppgift att hantera dessa. Frågan vi ställer oss är om lärare hanterar 

konfliktsituationer olika, beroende på om de inblandade är flickor eller pojkar, eller bemöts de 

likvärdigt? 

 

Fördjupningen inom området kommer vi förmodligen att ha stor nytta av i våra framtida roller 

som lärare. Vi har funnit rikligt med forskningsrapporter och studier om lärarnas bemötande 

av eleverna sett ur ett genusperspektiv och även hur lärare hanterar konflikter, men inte funnit 

någon relevant forskning om hur dessa två aspekter integrerar med varandra. 

 

Syfte 
Syftet är att belysa några lärares uppfattningar om konflikter och genus, samt att utifrån ett 

genusperspektiv studera lärarnas bemötande av eleverna vid konfliktsituationer i 

klassrummet. 

Frågeställningar 

 

 Vad har lärarna för tankar om konflikter och konflikthantering? 

 

 Vad har lärarna för tankar om genus? 

 

 Hur uppfattar lärarna sitt bemötande av flickor respektive pojkar i konfliktsituationer? 

 

 Hur bemöter lärarna flickor respektive pojkar vid konfliktsituationer?  

 

 

 



 

4 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i R.W. Connells teori om genus och i detta 

avsnitt följer en redogörelse av de grundläggande begreppen i denna teori. Vi anser att den är 

relevant för vår studie eftersom mycket av Connells genusforskning riktar sig mot relationer i 

skolan.   

Konstruktion av genus 

Tidigare definitioner av begreppet genus har enligt Connell (2003, s. 20-22) haft en väldigt 

stor fokusering på skillnaden mellan de biologiska könen pojke/man och flicka/kvinna. Senare 

års samhällsvetenskapliga forskning tyder dock på att genus, i allt större utsträckning, 

definieras till att handla om ”de sociala relationerna inom vilka individer och grupper agerar” 

(s.20).  Connell menar att genus bör förstås som en social struktur, vilken delvis interagerar 

med samhällets syn på och förhållningssätt till människokroppen. Enklare förklarat är genus 

det socialt konstruerade könet som har vuxit fram som ett resultat av sociala processer, i vilka 

individen mött ett visst beteende från omgivningen utifrån dennes biologiska kön.  

 

Skapandet av genus bidrar till att olika könsspecifika mönster tar form. Connell (2003, s.15) 

kallar dessa könsmönster för maskuliniteter och feminiteter och använder begreppet 

genusordning för att förklara maktrelationen mellan dem. Det rådande förhållandet är att 

maskulina egenskaper överordnas de feminina. Connell (2003, s. 104) menar att en man aldrig 

kan förstås som annat än en maskulinitet och en kvinna aldrig som annat än en feminitet. 

Däremot kan andra faktorer som klass och etnicitet påverka att det uppstår en variation av 

mönster för maskuliniteter och feminiteter. de los Reyes och Mulinari (2005, s. 90) använder 

begreppet intersektionalitet för att beskriva denna samverkan. Enligt dem bör inte kön, klass 

och etnicitet studeras som homogena kategorier, utan alltid som tre faktorer i interaktion med 

varandra. 

 

Enligt Connell (2008, s. 114-119) finns det olika sätt att vara man respektive kvinna på. Vissa 

av dessa sätt är mer accepterade i samhället än andra. Detta leder till att det även inom 

gruppen av män och kvinnor råder en hierarkisk ordning. Det könsmönster som ges den 

ledande positionen i gruppen kallas för hegemonisk maskulinitet. Denna bygger på vad som 

vid tidpunkten ses som den rådande normen inom en kultur, vilket i vårt samhälle är att det 

maskulina överordnas det feminina. Enligt Connell bygger med andra ord den hegemoniska 

maskuliniteten på en föreställning av vilka ideala egenskaper en man bör ha, till vilka både 

män och kvinnor behöver förhålla sig. Dessa egenskaper har högst status i genusordningen 

och en man som exempelvis närmar sig de mer feminina karaktärsdragen riskerar därför att 

tappa status. Genusordningen är dock inte oföränderlig (Connell, 2003, s. 22). Eftersom den 

bygger på sociala processer som utvecklas och är föränderliga efter tid och rum kan ordningen 

utmanas och nya relationer kan utvecklas.   

 

Connell (i Nordberg, 2005, s. 164-166) framhäver skolan som en plats som påverkar 

formandet av maskuliniteter och feminiteter. Dels kan skolan förstås som en medskapande 

agent där lokala maktrelationer, arbetsfördelning, emotionella mönster och skolans 

symbolsystem tillsammans skapar en så kallad genusregim. Liknande genusregimer finns 

inom alla institutioner och organisationer i samhället och överensstämmer i allmänhet med 

den rådande genusordningen. Med uttrycket ”skolan som agent” menar Connell att 

könsmönster är något som skapas i mötet mellan eleverna och skolans genusregim.  
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Skolan kan även förstås som en arena enligt Connell (i Nordberg, 2005, s. 165, 171-173), 

inom vilken eleverna själva ses som agenter för konstruerandet av genus. Connell menar att 

varje informell kamratgrupp har en egen genusordning, mot vilken eleven kan testa att 

positionera sig på olika sätt. Genusordningen ”erbjuder” eleven en position vilken han/hon 

antingen kan välja att acceptera eller utmana. Om eleven accepterar den så kan han/hon 

dessutom välja att förstärka denna position. Det gör han/hon genom att anpassa sig efter den 

rådande normen och spela upp de egenskaper som förväntas av honom/henne. Detta resulterar 

inte bara i att eleven förstärker sin egen position i genusordningen utan även i att han/hon 

indirekt gör skäl för andra att fortsätta konstruera genus efter samma norm.  
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Bakgrund 
Detta bakgrundskapitel är indelat i två huvuddelar, en del om genus som fokuserar på 

könsmönster i skolan, samt en del som inriktar sig mot konfliktsituationer och 

konflikthantering. Delen som handlar om genus bygger på tidigare forskning som inriktar sig 

mot skolan. Vidare redogör även avsnittet för vad styrdokumenten säger om människors lika 

värde samt vilka villkor som bör gälla för flickor och pojkar. I den avslutande delen görs en 

närmre beskrivning av begreppet konfliktsituationer och hur det kan ta sig uttryck i skolan. 

Avsnittet tar även upp olika konflikttyper, en kort redogörelse om konflikthantering samt en 

beskrivning av tidigare forskning kring pojkars och flickors konflikter. 

Könsmönster i skolan 

Synen på genus i den pedagogiska verksamheten har förändrats genom tiderna. Tallberg 

Broman (2007, s. 9) skriver bland annat om hur skolkommittén år 1918 påtalar att flickor inte 

skall behöva utsättas för samma krävande uppgifter som gossarna, då de kan drabbas av 

intellektuell överansträngning. Synen på könsskillnader finns även i dagens skola, även om de 

inte är lika markanta som exemplet från år 1918. Könsmönster i skolans vardag, i lärar- och 

elevbeteende, framträder för varje uppmärksam iakttagare menar Tallberg Broman (2007, s. 

9). 

 

Tallberg Broman (2007, s. 31) lyfter att lärare i många vetenskapliga undersökningar säger att 

de inte gör någon skillnad i hur de bemöter pojkar och flickor, utan att det är individen som är 

det väsentliga. Resultaten från forskningsobservationer ser dock annorlunda ut. De visar att 

lärarna styrs mycket av vilka föreställningar om kön de har. Wahlströms (2003, s. 18-20) 

observationer visar exempelvis på skillnader i lärares bemötande sett utifrån genusperspektiv. 

Detta förklarar hon framförallt med att vi har olika förväntningar på pojkar och flickor. De 

olika förväntningarna läggs på oss redan som bebisar, för att fortsätta under hela vår uppväxt. 

De förs ofta vidare på ett omedvetet sätt. Wahlström förklarar hur pojkar som gråter ofta 

uppfattas som arga och temperamentsfulla, medan flickor som fäller tårar ses som ledsna och 

ömtåliga. Dessa olika uppfattningar om samma företeelse leder till ett skilt bemötande. 

Flickorna blir omhändertagna med ömhet och kramar medan pojkar uppmuntras med uttryck 

som t.ex. ”det var inte så farligt, upp igen bara”.  

 

Wahlströms (2003, s. 77) observationer utfördes på två förskoleavdelningar i en medelstor 

svensk stad. Observationerna visade bland annat hur lärarna förväntade sig att pojkarna i 

högre grad än flickorna skulle vara stökiga och bråkiga. Flickorna däremot, förväntades ofta 

att vara mer ordningsamma och ödmjuka, vilket medförde att deras viljor många gånger fick 

stå tillbaka gentemot pojkarnas. Vidare skriver Wahlström (2003, s. 14) om hur pojkar under 

en skoldag kan få höra sitt namn i negativa termer upp till 75 gånger på en timme. Då deras 

namn uttalas påverkar också deras egen bild av jaget. Eftersom namnet ofta uttalas i negativa 

termer påverkas denna bild negativt. Detta är något som kan förstärka bilden hos dem själva 

(maskuliniteterna) som busiga rackare.  

 

På grund av lärarnas skilda förväntningar på pojkar och flickor blir också bemötandet vid 

avvikelser från dem olika. Tallberg Broman (2007, s. 107) beskriver exempelvis att flickor 

som avviker från förväntningarna (normen) ses som större syndabockar, i jämförelse med 

pojkars avvikelser. Tallberg Broman förklarar vidare att dessa förväntningar hör till den dolda 

läroplanen. Det är inställningar om hur eleverna bör vara som inte finns nedtecknade i några 

styrdokument eller lagar, utan som har skapats i skolans olika kulturer. 
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Lundgren (2003, s. 160) skriver om hur lärarna själva ibland skapar och förstärker synen på 

könsmönster som eleverna själva inte reflekterar över. Hon lyfter ett exempel från en 

slöjdlektion där läraren förklarar hur pojkarna bäst skall använda hammaren ”Om ni ska 

hamra nått, då ska ni hålla längst bak. Inte som tjejerna gör och hålla längst fram och bara 

mesa er”. Citatet visar på hur läraren inför eleverna belyser vad som anses vara ett maskulint 

respektive feminint beteende, vilket leder till att han indirekt även skapar och stödjer 

könsskillnader. Exemplet visar även på vad läraren anser vara ett högt rangordnat 

maskulinitetsbeteende, det vill säga att hålla långt bak på hammaren. Connell (2003, s. 15) 

använder som tidigare nämnts begreppet genusordning för att förklara den gällande 

rangordningen som finns mellan maskuliniteter och feminiteter samt inom dem. Den rådande 

normen är att det maskulina alltid ses som överordnat det feminina, så även i skolan. Öhrn 

(2002, s. 28) belyser att pojkar ofta har en dominant roll i skolan. De får den största delen av 

lärarnas uppmärksamhet och tar generellt mer plats än flickorna, dock tyder nyare forskning 

på att det finns variationer mellan olika klasser, situationer och ämnen.  

Skolans jämställdhetsuppdrag 

Alla som är verksamma inom skolan har styrdokument att arbeta efter, bland annat läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, s. 3-4). I 

läroplanen står det skrivit vilka mål, uppdrag och riktlinjer verksamheten har att arbeta emot. 

Ett av uppdragen är att skolan skall verka för alla människors lika värde, med samma villkor 

för både män och kvinnor. Vidare står det skrivet att det är skolans ansvar att motverka 

traditionella könsmönster. Det ska finnas plats för eleverna att testa och utveckla sina 

intressen och sin förmåga oberoende av vilket kön man tillhör. 

 

Vidare skall alla som är verksamma i skolan även följa barnkonventionen. Där skrivs det 

bland annat om alla människors lika värde, om rättigheten att utvecklas, samt rätten att få vara 

som man är. När det gäller skolans uppdrag ska barnet genom utbildningen förberedas till att 

bli en samhällelig, demokratisk medborgare. I artikel 29 d står följande: 

 
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att förbereda barnet för ett 

ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen 

och vänskap mellan alla folk. (Barnkonventionen, Artikel 29 d) 

 
 

I Gabinus Göransson, Flemström & Slorach (2009, s. 5, 111) står det att läsa att Sverige sedan 

1 januari 2009 fått en ny lag; Diskrimineringslagen. Lagen är en sammanslagning av sju lagar. 

Tidigare fanns det lagar som berörde olika områden, bland annat arbetslivet och 

utbildningsväsendet. Nu är följaktligen lagen gemensam för de olika områdena. Vidare står 

det skrivet att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan. Denna plan skall genom att ta fasta 

på vad som ska göras i olika situationer, underlätta bland annat arbetet mot 

könsdiskriminering och trakasserier. Syftet är att alla barn skall känna sig trygga och lika 

behandlade i skolan.  

 

Holm (2008, s. 117-118, 129-130) skriver att trots styrdokument och lagar som säger att 

skolan ska arbeta jämställt och för att sudda ut de traditionella könsrollerna, så är skolan och 

lärare enligt forskning fortfarande medaktör till att könsmönstren bibehålls. Även om det 

finns en uppfattning om att skolan är könsneutral har det gjorts klassrumsobservationer som 

visar att det i skolan finns en skillnad i hur lärare bemöter pojkar och flickor. Lärares 

föreställningar om och förväntningar på de olika könen anses vara en bakomliggande orsak 

till detta skilda förhållningssätt. Enligt Holm bör lärare därav förstås som medskapare av kön. 

Genom sitt förhållningssätt och sitt sätt att interagera med eleverna, medverkade lärarna i 
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hennes studie till att påvisa olika könsskillnader samt till att förstärka genusordningen. För att 

motverka lärarnas roll som medskapare av kön, menar Holm att det är viktigt att alla 

verksamma inom skolan framförallt blir medvetna om förekomsten av dessa mönster, så 

också de ”osynliga”.  Därigenom väcks förhoppningsvis deras uppmärksamhet på vilka 

normer de förmedlar till eleverna och förändring kan ske. 

Konfliktsituationer i skolan 

Det finns flera olika definitioner av begreppet konflikt, men gemensamt för samtliga är att de 

utgår från att någon slags oförenlighet föreligger. Wahlström (2005, s. 104) förklarar dessa 

oförenligheter med att det har uppstått en ”motsättning eller strid mellan krafter, motiv och 

egenskaper inom individen, eller mellan personer, grupper och organisationer”. Det vill säga 

att konflikter kan uppstå såväl inom människor (intrapersonell konflikt) som mellan 

människor (interpersonell konflikt) och slutligen även inom och mellan olika system i 

samhället (systemkonflikt). Intrapersonella konflikter kan uppstå när en individ vill vara på 

ett sätt som den inte är, eller när den både vill och inte vill göra en viss sak, det vill säga när 

det råder motsättningar mellan de olika drivkrafterna inom individen (Ellmin, 2008, s. 12). 

Interpersonella konflikter uppstår mellan människor och har ofta sin grund i fakta, olika 

värderingar eller sakinnehåll (Ekstam, 2000, s. 32). Dessa konflikter kan även uppstå genom 

konkurrensförhållanden, felaktiga uppfattningar om varandra eller språksvårigheter. 

Systemkonflikter kan exemplifieras genom att utgå ifrån skolans värld. Där kan det uppstå 

konflikter inom ett system, till exempel inom målsystemet (läroplanen) som innehåller 

inbördes oförenliga mål. Vidare kan det även uppstå konflikter mellan olika delsystem, 

exempelvis genom oförenliga värderingar mellan målsystemet och regelsystemet 

(skolförordningen) (Ellmin, 2008, s. 13-14).   

 

Ellmin (2008, s. 17-18) anser att det är bättre att använda begreppet ”konfliktsituationer” när 

vi talar om konflikter än att bara säga ”konflikter”. Han motiverar det med att konflikterna i 

sig uppstår i olika situationer och sättet som vi tolkar och hanterar denna situation påverkar i 

sin tur vilken form konflikten tar. Människors agerande vid konflikter bör därför förstås och 

förklaras utifrån det sammanhang där konflikten uppstått. Vår personlighet, våra tankar, 

känslor och vårt agerade är med andra ord avgörande för hur konflikten tar sin form.  

 

Insikten i att alla människor är olika, tänker olika, känner olika och så vidare blir därför en 

fundamentalt viktig kunskap vid alla typer av konflikter enligt Ellmin (2008, s. 97, 101-103).  

Individens livssyn samt etniska, sociala och kulturella bakgrund bör alltid tas i beaktning vid 

konflikthantering. Allt detta tillsammans påverkar nämligen vår perception, det vill säga hur 

vi uppfattar saker och ting. Vår perception är tätt sammankopplat med vårt beteende och varje 

unik individs tankar, känslor och handlingar måste därför förstås som en enhet som inbördes 

påverkar varandra. Ellmin skriver att ”människan lär sig ny perception endast genom nya 

erfarenheter” (s. 102) och vid försök att lösa konflikter är det därför viktigt att försöka få de 

bägge parterna att förstå varandras sätt att uppleva situationen. En sådan insikt kan hjälpa 

individerna att omtolka situationen och möjligen även få dem att omvärdera sina 

handlingsalternativ. En viktig faktor för att lyckas med detta är att försöka utgå ifrån det som 

kan tänkas utgöra en gemensam referensram för de bägge parterna. 

 

Enligt Ellmin (2008, s. 5, 11-12) är det ofrånkomligt att konflikter uppstår inom sociala 

system och skolan utgör inget undantag. Han använder uttrycket ”landets största arbetsplats” 

för att beskriva skolan och menar att konfrontationer på olika plan är både oundvikligt och till 

viss del nödvändigt inom en sådan social arena som skolan är. Dessa konfrontationer leder i 

sin tur ofta till att konfliktsituationer uppstår. 
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Ellmin (2008) listar följande saker som tänkbara orsaker till konflikter inom skolan: 

 
- Individen själv – individuella faktorer 

- Individens relationer till omgivningen 

- Skolarbetet som sådant – arbetsinnehåll 

- Skolorganisationen – arbetsorganisation 

- Förhållningssätt – ledningsformer  

- Den yttre skolmiljön – skolgården  

- Förhållanden utanför skolan – samhället i stort 

Ellmin (2008, s. 138) 

 

 

Wahlström (1996, s. 13-14) menar att konflikterna som uppstår mellan eleverna i skolan ofta 

ses som bagateller i vuxnas ögon. Konflikterna verkar små om man sätter dem i relation till 

hur konflikter kan te sig i vuxenvärlden, att bråka om en blyertspenna kanske inte upplevs lika 

grovt som att tvista med grannen om hans skällande hund. Wahlström menar att de finns två 

typer av inställningar hos arbetslagen i skolan att se på och hantera elevernas konflikter. En 

inställning där lärarna fokuserar på att ta itu med konflikterna på ett konstruktivt sätt och en 

annan där lärarna försöker osynliggöra konflikterna och sopa dem under mattan. Hon menar 

att lärare som antyder att det finns problem, riskerar att möta tydligt motstånd av sina 

kollegor. Wahlström betonar dock vikten av att se konflikter som ett naturligt inslag i livet, 

och att vi inte skall vika undan från dem. Hon menar att det kan leda till oro och ångest om 

man hela tiden undviker dem.     

Pojkar och flickors konflikter 

Wahlström (1996, s. 14) kommer även in på skillnader i pojkar och flickors konflikter. Redan 

i en tidig ålder kan man se hur de hanterar konflikter på olika sätt. Flickorna löser dem 

vanligen genom att prata, ofta med en som är utomstående från konflikten. Pojkarna löser 

oftare sina meningsskiljaktigheter med hotelser och slagsmål. Även Ellmin (1989, s. 47) 

skriver om studier som visar på att pojkkonflikter i högre grad innehåller slagsmål medan 

flickornas konflikter oftare är mer verbala.  
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Metod 
Detta avsnitt belyser och motiverar valet av metod och de redskap som studien bygger på, 

samt information om vilka som medverkat i studien. Nedan kommer vi även ta upp hur 

insamlingen av empirin genomfördes, samt hur bearbetningen och analysen av det insamlade 

materialet gick till. De valda forskningsredskapen förklaras inledningsvis på ett grundligt 

plan, för att senare i texten, under rubriken genomförande, mer i detalj komma in på hur de 

användes i praktiken. Vidare beskrivs även de etiska regler som studien tagit hänsyn till, samt 

studiens tillförlitlighet och giltighet. 

Val av metod och urval 

Vi har valt att göra är en observations- och intervjustudie. Vid observationerna har vi studerat 

några lärares hanterande av konfliktsituationer i klassrummet sett utifrån ett genusperspektiv. 

Intervjuerna utfördes för att belysa lärarnas uppfattningar om konflikter och genus. Som en 

följd av detta fick studien därmed en kvalitativ karaktär.  

 

En kvalitativ studie karaktäriseras enligt Hartman (1998, s. 238-239) av att undersökningen 

fokuserar på att identifiera och bestämma företeelser och egenskaper. I denna typ av studie 

försöker forskaren nå förståelse för människors upplevelse av sig själva och sin omvärld. 

Eftersom denna studie fokuserar på relationer och samspel mellan lärare – elev under 

konfliktsituationer finner vi därför studiens kvalitativa inriktning motiverad. 

 

Undersökningen har genomförts på en F-6 skola i en medelstor kommun i västra Sverige. 

Skolan var belägen i ytterkanten av kommunen, i ett välbärgat område och hade en mycket 

liten andel elever med utländsk bakgrund. Fältarbetet genomfördes i skolans tre 

förskoleklasser. Undersökningsgruppen för observationerna bestod av nio lärare och 76 

elever, 40 elever var pojkar och 36 elever var flickor. Sex av lärarna var ansvariga för 

förskoleklasserna. De resterande tre lärarna fungerade som samverkanspersoner i varsin 

förskoleklass, och var då och då delaktiga i undervisningen. Med tanke på deras höga närvaro 

i klassrummet valde vi att ta med dem i studiens observationer. Vi valde dock att avgränsa oss 

till att endast intervjua de sex ansvariga klasslärarna. Samtliga lärare var kvinnor. 

Föräldramedgivanden (se bilaga 2) erhölls av alla elever med undantag av två flickor. Dessa 

flickor finns därför inte med i någon form av dokumentation. Situationer som kunde vara 

relevanta för studiens syfte där flickorna på något sätt var inblandade antecknades ej.  

 

Nedan motiverar vi vårt val av observation och intervju som forskningsredskap och vad som 

kännetecknar dem.  

Observation  

Hartman (2004, s. 238 – 239) anser att observation är en bra undersökningsmetod för att få 

kunskap om ett beteende. Metoden kan delas in i ostrukturerad observation och strukturerad 

observation. Vi har valt använda oss av ostrukturerade observationer. Hartman menar att 

denna typ av observation lämpligen används när undersökningen inriktas på ett visst 

beteendeområde, i vårt fall lärarnas bemötande av flickor och pojkar i framförallt 

konfliktsituationer. 

 

Vårt val att använda oss av den ostrukturerade metoden, istället för den strukturerade som är 

mer begränsad, vilar på att vår avsikt är att studera hur lärarna bemöter elever i 

konfliktsituationer. Enligt Hartmans definition av strukturerade observationer bygger dessa på 

ett på förhand bestämt antagande om vilken typ av beteenden som forskaren förväntar sig 
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möta i sin studie. Eftersom vi inte ville begränsa oss på förhand, utan ville vara öppna för alla 

former av beteenden som kunde vara relevanta för syftet, fann vi det motiverat att använda 

den ostrukturerade metoden.  

 

Observationerna har nedtecknats genom löpande protokoll vid så kallade ”critical incidents” 

(Kihlström 2008, s. 37). Det innebar att observerandet främst koncentrerades till situationer 

som kunde vara intressanta för syftet, i vårt fall konfliktsituationer eller situationer där 

konflikt kunde förväntas uppstå. Med begreppet konfliktsituationer avsåg vi ursprungligen de 

situationer där det har uppstått en motsättning mellan antingen elev-elev eller elev-lärare som 

kräver lösning, det vill säga interpersonella konflikter. Eftersom dessa situationer visade sig 

vara sällsynta observerades även tillfällen där läraren tillrättavisade eleverna. Vid dessa 

observationstillfällen fokuserade vi oss på lärarnas bemötande av eleverna. Med begreppet 

bemötande menar vi hur lärarna samspelar med eleverna genom tal, kroppsspråk och 

handlingar. 

 

Vid förande av löpande protokoll kan det vara svårt att få med alla detaljer i den specifika 

händelsen. I vetskap om detta avsattes tid i direkt anslutning till observationstillfällena där vi 

antecknade eventuella iakttagelser som vi inte hann skriva ned vid det specifika 

observationstillfället. Observationerna i denna studie skrevs även in på dator samma dag som 

de var insamlade, allt för att motverka eventuella minnesluckor av det observerade. Enligt 

Hammersley & Atkinson (1987, se Lökken & Söbstad, 1995, s. 55- 56) är det väsentligt för 

observationens kvalitet att anteckningar av den data som ej hinns med under själva 

observerandet skrivs ned så snart som möjligt efter observationstillfället. Annars kan det man 

anser vara intressant för undersökningen lätt glömmas av. 

Intervju 

För att undersöka lärarnas uppfattningar kring genus och konflikter, samt deras egen syn på 

sitt bemötande av pojkar och flickor har vi använt intervju som forskningsredskap. Hartman 

(1999, s. 199) framhåller intervjun som ett bra sätt att låta personer (i studiens fall lärare) 

själva berätta om de egenskaper och företeelser som undersöks.  

 

Intervjuer kan enligt Hartman (1999, s. 199) ha en skiftande grad av standardisering, vilket 

med andra ord är ett mått för i vilken grad intervjuaren bestämt formen av frågorna i förväg 

eller inte. Intervjuerna i denna studie bär en hög grad av standardisering eftersom lärarna inte 

har getts någon direkt möjlighet att påverka något som har med frågorna att göra. Samtliga 

frågor är dessutom ställda i samma ordningsföljd, vilket också ökar graden av standardisering. 

Hartman menar vidare att det finns skäl att ha en hög standardisering av den orsaken att det 

ökar förutsättningarna för att de som blir intervjuade tolkar frågorna likvärdigt. Eftersom vi är 

tre stycken som har genomfört två intervjuer vardera, så hjälpte vår grad av standardisering 

oss att säkerställa att vi alla fick samma form på intervjuerna vilket underlättade 

bearbetningen av empirin.  

 

Merparten av intervjufrågorna i denna studie är ställda som så kallade ”öppna frågor” med 

avsikt att det inte skall finnas några fasta svarsalternativ, så att lärarnas egna uppfattningar blir 

synliga. Dock är intervjuerna kontextuellt begränsade till att huvudsakligen handla om 

konflikter och genus i den förskoleklass som läraren är ansvarig för. Hartman (1999, s. 200) 

använder begreppet strukturering för att förklara hur sättet som frågor blir ställda på kan 

påverka svarsutrymmet. Helt strukturerade frågor exemplifierar han med att frågorna är 

ställda med fasta svarsalternativ i frågeformulär, vilket inte sammanfaller med hur vi ställt 

våra frågor. Eftersom våra frågor heller inte är helt öppna bidrar det till att intervjuerna har en 
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halvstrukturerad form.  

 

Upplägget av våra intervjuer samstämmer även helt med Lantz (1993, s.21) beskrivning av 

hur en halvstrukturerad intervju bör struktureras upp. Enligt den beskrivningen delas intervjun 

med fördel upp i olika frågeområden med tillhörande följdfrågor, bägge i bestämd 

ordningsföljd. Vidare skriver Lantz att frågorna i en halvstrukturerad intervju är ställda med 

skiftande begränsning av svarsutrymme och att samtliga frågor bör vara ställda på ett sätt som 

gör att ”respondenten ger sin syn på det som intervjuaren finner meningsfullt” (s. 21).  

 

Det finns enligt Kihlström (2008, s. 51-52) en rad praktiska arrangemang som kan vara 

värdefulla att fundera igenom innan intervjun genomförs. Att avsätta tid för intervjuerna, 

genomföra dem på en lugn plats och spela in samtalet är exempel på några av de saker 

Kihlström lyfter. Dessa har vi tagit hänsyn till i vår studie och under rubriken 

”Genomförande” ges en mer ingående beskrivning av vårt tillvägagångssätt vid intervjuerna.  

Genomförande 

I slutet av vårterminen 2009 besökte vi de sex ansvariga klasslärarna, samtliga tackade ja till 

att medverka i studien. Vi gav då information om studiens syfte och i samråd med dem 

beslutade vi att delta på de tre förskoleklassernas första föräldramöten under hösten. På mötet 

informerade vi om vilka vi var och om studiens syfte. Vi nyttjade även tillfället till att dela ut 

missivbrev (se bilaga 1) och medgivandeblanketter (se bilaga 2) till föräldrarna. 

 

Veckan innan fältarbetet inleddes samlades medgivandeblanketterna in. Det var då ett fåtal 

blanketter som saknades. Efter att ha påpekat detta för lärarna såg de till att få in resterande 

blanketter, med undantag av de två tidigare nämnda flickorna (se val av metod och urval). 

Åtta dagar användes till fältarbetet som bestod av att observera och intervjua, dessa dagar 

motsvarade cirka 60 timmar. Observationerna ägde rum under samtliga åtta dagar. Vi delade 

upp oss på varsin förskoleklass, allt för att få in så mycket empiri som möjligt. Studiens 

observationer var avgränsade till klassrummen. Vi observerade under hela skoldagen, men 

viss tid föll bort eftersom eleverna ibland undervisades utanför klassrummet, exempelvis vid 

utomhusaktiviteter och motoriklektioner. Längden på observationstillfällena varierade och 

anteckningstiden för de olika ”critical incidents” sträckte sig mellan två till sju minuter. 

Observationerna skrevs ned med hjälp av penna, fritt för hand, i ett löpande protokoll på 

papper. När vi observerade satte vi oss på en stol som var placerad i ytterkanten av 

klassrummet där vi hade en bra uppsikt över lokalen.  

 

Under de sista två dagarna ute på fältet utförde vi intervjuerna efter skoldagens slut. Vi 

intervjuade var och en av de klasslärare som ansvarade för klassen där vi gjort våra 

observationer. Det resulterade således i två intervjuer var, totalt sex stycken. Att förlägga 

intervjuerna på ett sent stadie i fältarbetet valdes för att vid behov kunna fråga om lärarnas 

bemötande vid specifika händelser som observerats. Intervjuerna genomfördes i lärarnas 

arbetsrum för att få en lugn och avskild plats. En lapp sattes upp på dörren om att intervju 

pågår, vilket var ytterligare en åtgärd för att slippa störningsmoment. Till varje enskild 

intervju avsattes 30 minuter och den slutgiltiga längden på dem varierade mellan 15-30 

minuter. För att dokumentera allt som sades spelades intervjuerna in med hjälp av 

mobiltelefoner. Intervjuerna och observationerna transkriberades därefter till ett textdokument 

på dator, där även avidentifiering av de inblandade gjordes. 
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Analys/Bearbetning 

Vi började analysarbetet med att enskilt transkribera våra intervjuer och renskriva våra 

observationsprotokoll. Vi läste sedan igenom varandras material. Därefter utgick vi ifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar och satte upp olika teman som vi kunde urskilja i 

datamaterialet. Efter det kategoriserade vi in intressanta och passande citat och observationer i 

dessa teman. Hartman (1998, s. 258, 259) skriver att detta arbetssätt, där man kategoriserar 

och sedan tolkar materialet, är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt då man analyserar 

empirin. Vår studie riktar sig främst mot likheter i lärarnas bemötande, snarare än på 

skillnader. Lökken och Söbstad (1995, s. 29) skriver att man vid analysarbete kan söka efter 

paralleller för att lättare förstå helheten. Eftersom vår studie inte har jämfört lärarna 

sinsemellan har vi endast utgått från det som sagts och inte lagt någon vikt vid vem som sagt 

det. Efter att ha skrivit ner de olika resultaten har vi ändå uppmärksammat att samtliga av de 

intervjuade lärarna finns med tre gånger eller mer i resultatdelen. 

Forskningsetik 

När det gäller forskningsetiska principer så finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra olika 

huvudkrav som de begär att alla skall följa. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att alla de som berörs av undersökningen skall få information av 

forskaren om studiens syfte, de berördas uppgift i studien samt gällande villkor för deras 

deltagande. Vidare skall information ges om att det är frivilligt att delta, därtill att deltagarna i 

studien har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Om det finns andra delar i studien 

som kan påverka deras vilja att delta ska dessa också framgå i informationen. Genom att vi 

innan studien gav ut missivbrev (se bilaga 1) med information samt informerade berörda 

parter under ett föräldramöte har vi tillgodosett detta krav. Då vår studie innefattar deltagare 

under 15 år skall medgivande från vårdnadshavare erhållas. Under föräldramötet informerades 

vårdnadshavarna om detta och blanketter för medgivande delades ut. Innan studiens början 

informerades även barnen om att deras deltagande var frivilligt och genom detta tog vi hänsyn 

till samtyckeskravet som handlar om att alla som deltar i studien själva ska få bestämma över 

sin medverkan i den.  

 

Konfidentialitetskravet går ut på att de som deltar i en undersökning skall kunna vara säkra på 

att alla uppgifter skall behandlas med största möjliga konfidentialitet och därför har vi 

förvarat aktuella personuppgifter oåtkomligt för obehöriga. Vidare har vi vid presenterandet 

av empirin endast använt fingerade namn på både skola och deltagare. I enlighet med 

nyttjandekravet som innebär att empirin endast används till forskningsändamål, kommer 

uppgifterna som samlats in endast att användas till denna uppsats.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Vid alla former av forskning finns det vetenskapliga kriterier att ta hänsyn till, bland annat 

måste studien äga giltighet och tillförlitlighet. Giltighet är detsamma som validitet och 

innebär att undersökningarna som gjorts stämmer överens med syftet och det som man avsett 

att undersöka. Giltighet innebär med andra ord att man har hållit sig inom ramen för det som 

skall undersökas. Tillförlitlighet däremot, är detsamma som reliabilitet och innebär att 

insamlandet av empirin är korrekt genomförd (Thurén, 2007, s. 26- 27). 

 

Eftersom studiens empiri är insamlad med hjälp av de två forskningsredskapen observation 

och intervju ökar giltigheten jämfört med om bara en insamlingsmetod hade används. Att öka 
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giltigheten med hjälp av att använda flera forskningsredskap som avser att undersöka samma 

sak kan kallas triangulering. Patton beskriver begreppet: 
 

One important way to strengthen a study design is through triangulation, or the 

combination of methodologies in the study of the same phenomena or programs. This can 

mean using several kinds of methods or data, including using both quantitative and 

qualitative approaches. (Patton, 1990, s. 187) 

 

 

Då observationerna har ägt rum i tre klasser, av tre olika individer, är det ofrånkomligt att 

resultatet inte påverkas av detta. Vi uppfattar och lägger olika vikt i saker vi ser beroende på 

våra olika erfarenheter, som till exempel vår uppväxtmiljö, ålder och kön. Lökken & Söbstad 

(1995, s. 27) menar att perceptionen, det vill säga det vi ser och upplever med våra sinnen, är 

en viktig del i observationen. Vi kan uppleva samma observerade situation på olika sätt. Innan 

observationerna utfördes diskuterade vi därför med varandra vad vi lade i begreppet 

konfliktsituation, för att på så sätt ta oss an observationerna på ett mer likartat sätt och därmed 

öka tillförlitligheten. Det går dock inte att förbise att vi ändå kan ha tolkat intrycken på olika 

sätt och det är därför omöjligt att se det observerade fenomenet som en direkt sanning.  

 

Innan observationerna ägde rum informerades lärarna om studiens syfte. Denna kännedom 

kan ha påverkat deras agerande och därmed även giltigheten i studien på ett negativt sätt.  

 

Intervjuerna spelades in, vilket ökade tillförlitligheten av vår studie ytterligare, eftersom allt 

det som sagts finns dokumenterat och möjligt för oss att återgå till under arbetet (Kihlström, 

2008, s. 232). Möjligheten att gång på gång kunna repetera det som sagts gjorde det lättare att 

tyda vad lärarna egentligen sade. Vi kunde med hjälp av inspelningarna ordagrant citera 

lärarnas utsagor i transkriberingen vilket ökade trovärdigheten. Vid de tillfällen då osäkerhet 

fanns över vad lärarna egentligen sade, markerades detta tydligt i transkriberingen. 
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Resultat 
I det här kapitlet kommer vi att presentera det analyserade resultatet av den insamlade 

empirin. Avsnittet kommer vara uppdelat i två huvuddelar. Den första delen bygger på de 

insamlade intervjuerna och fokuserar på de undersökta lärarnas tankar kring konflikter, 

konflikthantering och genus. Den andra delen bygger på observationer och fokuserar på 

lärarnas agerande mot pojkar och flickor i framförallt konfliktsituationer. Varje avsnitt 

avslutas med en sammanfattning samt egna tolkningar av resultatet. 

Resultat utifrån intervjuer 

Nedan beskrivs det analyserade resultatet av studiens sex utförda lärarintervjuer. Endast 

fingerade namn kommer att användas i intervjuresultaten. Studiens huvudsakliga fokus är 

dock inte att jämföra lärarna sinsemellan, utan snarare att finna mönster i deras uppfattningar, 

eller utsagor, som kan ses som intressanta för studiens syfte. Dessa har vi valt att belysa 

genom att löpande lyfta in citat från intervjuerna i texten.    

Lärarnas tankar kring elevers konflikter  

Några av lärarna belyser konflikter som ett ofrånkomligt inslag i skolans värld. De menar att 

konflikter har en naturlig plats i skolan och hävdar dessutom att konflikter rent av kan vara 

lärorika och ge eleverna viktiga erfarenheter. En lärare menar exempelvis att en av dessa 

lärdomar är att barnen skall lära sig att se sin egen roll i det de gjort, vilket hon anser att 

många har svårt med och därför behöver träna på. 

 

Några andra lärare berättar att de med hänsyn till de erfarenheter som de anser att konflikter 

kan ge, låter eleverna försöka lösa konflikterna själva i så stor utsträckning som möjligt. Två 

av dem uttrycker det såhär: 

 

(...) självklart är det konflikter emellanåt, det vore konstigt om det inte var det. 

Men att eeeh...de lär sig att lösa det. Försöker lösa det själva. Kan de det inte så 

kommer de ju till oss.  

(Elisabet, 2009-11-20) 

 

(…) för det mesta försöker jag säga att de löser det själva (...) Bara i dom 

situationer där de verkligen behövs en vuxen som jag går in... Annars löser de 

själva... Eller försöker.  

(Maria, 2009-11-19) 

 

Även Sara lyfter att hon brukar uppmuntra barnen till att lösa konflikter själva, men betonar 

även att det finns negativa konflikter som hon försöker styra bort genom att vara närvarande 

och tillhands för barnen. Sara berättar vidare att hon ibland väljer att lyfta barnens konflikter 

gemensamt i grupp, men att hon även då försöker låta barnen vara dem som kommer med 

lösningarna. 

 

Jag tror att det är jätteviktigt att man som pedagog är med barnen mycket… att 

man inte låter dem leka själv… utan att man är med. Ibland kanske man blir 

tilldelad en roll i leken… men annars sitter man i närheten och finns där hela 

tiden så att man kan styra bort de här negativa konflikterna, Och det tror jag är 

jätteviktigt.(…) Och sen när det händer konflikter att man tar upp det i gruppen, 

att man låter barnen komma med lösningar, för dom är väldigt kloka många 
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gånger.  

(Sara, 2009-11-18) 

 

Samtliga lärare lyfter emellertid att stämningen i deras nuvarande klasser är väldigt god och 

att det i princip inte förekommer några konflikter. 

 

SAMMANFATTNING OCH TOLKNINGAR 

Merparten av lärarna tycks hålla med Ellmin (2008) om att det är oundvikligt att konflikter 

uppstår i skolan. Att många av lärarna inledningsvis väljer att låta eleverna försöka lösa 

konflikterna själva hänger säkerligen samman med att lärarna anser konflikter som lärorika 

och som något som kan ge eleverna viktiga erfarenheter och färdigheter. Den allmänna 

inställningen hos lärarna tycks vara att eleverna behöver träna sig i att hitta olika lösningar på 

konflikter. Flera av lärarna lyfter att de försöker hålla sig nära och vara tillgängliga för 

eleverna. Vår åsikt är att detta tyder på att lärarna i denna studie ännu inte anser att deras 

elever har alla de kunskaper som behövs för att kunna hantera och lösa konflikter väl på egen 

hand.  

 

Lärarnas tankar kring sitt arbete med konflikter 

På frågan hur lärarna arbetar för att förebygga konflikter ansåg merparten av dem att det är 

viktigt att de som lärare är närvarande och är mycket tillsammans med barnen, som ett sätt att 

undvika att konflikter uppstår. Elisabet uttryckte att ”man får hålla sig i närheten och hålla 

uppsikt, man ser ju om någonting är på väg att… hända lite grann”.  

 

Vidare lyfter många lärare elevernas empatiska förmåga som viktig för att eleverna skall 

kunna hantera konflikter. De berättar att de därför prioriterar att arbeta regelbundet med 

elevernas empatiska färdigheter, för att därigenom förebygga konflikter. Några av dem 

uttrycker sig såhär: 

 

Det är mycket känslor och empati och allt det sociala samspelet som har med det 

att göra… Så genom att jobba med det så jobbar man även med konflikter och 

konflikthantering. Alltså om dom är medvetna att det gör ont på mig, så är det... 

vad heter det... inte göra på någon annan... På någon annans känslor... om det är 

i kroppen eller i själen. Och jobbar man med det, så blir barnen mer medvetna 

och då gör dom inte saker och ting.  

(Maria, 2009-11-19) 

 

Man kan inte bara säga du får inte göra si eller så, utan varför får man inte göra 

det. Hur känner då den andra sig?  

(Elisabet, 2009-11-20) 

 

Lärarna kommer även in mer konkret på hur de arbetar med elevernas empatiska förmåga för 

att förebygga konflikter. De berättar hur de genom olika EQ-material och övningar arbetar 

med att utveckla elevernas emotionella intelligens. De uppger exempelvis hur de brukar 

använda handdockor, forumteater och böcker för att konkretisera olika konfliktsituationer som 

eleverna kan relatera till. Genom att läsa om eller spela upp konfliktsituationen inför eleverna 

skapar de möjligheter för eleverna att se på situationen utifrån ett mer objektivt perspektiv. 

Därutöver uppger de även att de kontinuerligt under hela året arbetar med gruppstärkande 

samarbetsövningar.  
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På frågan vad det är som lärarna tycker är svårast gällande konflikthantering, svarar några av 

dem att det är att ”inte skapa syndabockar” och hänga ut elever framför sina klasskompisar. 

Nedan beskriver en lärare att hon tycker det är svårt att inte utmärka ett barn negativt framför 

sina kamrater.  

 

Det som är svårast med konflikthantering det är att man inte utmärker ett barn 

negativt i en grupp... För vissa barn får ju mer tillsägelser än andra. (…) Och då 

är det lätt att man pekar ut barn i grupp och det är inte alltid positivt. Det är inte 

positivt att göra det. Det vet man ju själv om man får en tillsägelse i en grupp hur 

det känns... men tyvärr så gör man det ibland, det gör man.  

(Sara, 2009-11-18) 

 

Hon fortsätter: 

 

(...) alltså det är så lätt att peka ut någon... Det finns andra personer som också är 

inblandade i en konflikt... att det barnet också får komma till tals. Att man inte 

liksom direkt beskyller… utan att man lyssnar in... Att man kanske gör det mer 

enskilt än i grupp.(...)  

(Sara, 2009-11-18) 

 

Läraren antyder att vissa elever får fler tillsägelser än andra. Vilka är då dessa elever? 

På frågan om lärarna behövde lägga mer tid på vissa elever för att upprätthålla en god 

stämning, svarar hon och tre andra lärare entydigt ja. Samtliga av dem betonar att dessa 

elever till största del består av pojkar.   

 

En lärare berättar att hon helst inte tillrättavisar en elev framför de övriga i klassen och att hon 

har märkt att det landar bättre hos dem om hon pratar med dem enskilt. Därför försöker hon, i 

den mån det går, att ta den inblandade eleven/eleverna åt sidan från den övriga gruppen 

genom att ta med dem ut ur klassrummet eller prata med dem på ett sådant sätt så att övriga 

inte hör. Vidare berättar hon även att ett sådant tillvägagångssätt kan bidra till att skapa en 

positiv stämning och att det framförallt blir viktigt om det är en elev som ”ständigt håller på” 

och som ofta kräver tillsägning. Hon fortsätter: 

 

För det blir en positiv stämning också, även om man inte är inblandad så hör man 

ju ett namn hela tiden, nu får du vara tyst, åh nej och så... Ibland måste man 

markera inför alla också, men oftast om det är någon så får man ju ta den 

personen eller dem personerna åt sidan och lösa det. Då får man ju verkligen att 

det landar hos dem tror jag.. Säger man det högt, så tar man inte till sig, tror inte 

jag... Ehh... så det är väl det jag tycker... Ehh... att man berömmer högt och talar 

tillrätta tyst. 

(Kerstin, 2009-11-19) 

 

SAMMANFATTNING OCH TOLKNINGAR 

Samtliga lärare tycks vara av uppfattningen att det bästa sättet att förebygga konflikter är att 

arbeta med elevernas empatiska förmåga. Utifrån intervjuerna kan vi även dra slutsatsen att 

lärarna även försöker lösa de konflikter som uppstår genom att vädja till elevernas empati.  

De berättar om ett tillvägagångssätt som går ut på att tala till elevernas känslor och försöka få 

dem att förstå hur deras kamrater eventuellt känner sig när eleven gör saker eller är på ett visst 

sätt emot honom/henne. Ellmin (2008, s. 102) menar att en förutsättning för att kunna lösa en 

konflikt är att de inblandade parterna kan förstå att de uppfattar situationen olika. Vår tolkning 
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är att lärarna förutsätter att det finns en inneboende önskan hos eleverna att vilja göra gott och 

att denna önskan tillsammans med barnens empatiska inlevelseförmåga, skall uppmuntra 

eleverna att försöka nå en lösning på den aktuella konflikten. Lärarna uppger att de anser att 

det svåraste med konflikthantering är att inte utmärka de inblandade eleverna inför de övriga i 

klassen vilket också påverkar deras sätt att handla vid konflikter. Vidare antyder också lärarna 

att de ofta behöver ägna mer tid åt pojkarna för att upprätthålla den goda stämning som de 

uppger råder i klasserna. Detta förklarar lärarna själva som en anledning till att de oftare ger 

pojkarna tillsägningar än flickorna.  
 

Lärarnas tankar kring genus 

De intervjuade lärarna anser sig bemöta eleverna på ett likvärdigt sätt oavsett kön. De 

beskriver vidare hur elevernas individuella egenskaper påverkar deras bemötande. En lärare 

ger exempel på hur hon tröstar eleverna på ett individuellt sätt, oberoende av vilket kön de 

har. Hon berättar om hur några elever kräver närhet och kramar medan andra får mer 

uppmuntrande ord som till exempel ”upp med hakan, på det igen”.  

 

Merparten av lärarna ser dock tydliga könsmönster hos eleverna exempelvis att flickor tar och 

får en mer omhändertagande roll vid rollekar, eller att pojkar bygger kojor. Många av lärarna 

framhåller att samhället, och framförallt hemmen skapar dessa könsmönster. En del av lärarna 

förklarar det med att vi vuxna för över rådande könsmönster och värderingar till barnen. De 

flesta av lärarna anser alltså att genus är socialt konstruerat men några av dem pekade även på 

andra skillnader, som kan ses som biologiska. 

 

Olika könsmönster som en följd av sociala faktorer 

De flesta av lärarna framhåller samhället och framförallt hemmen som medskapare till att 

olika könsmönster uppstår. Några av dem förklarar det med att det är vi vuxna som för över 

våra värderingar till eleverna och lyfter att detta ofta kanske sker omedvetet.  Elisabet säger 

att ”Det är ju samhället. Media, vuxna. Hur man lägger över sina värderingar på barnen”, och 

en annan lärare uttrycker sig såhär om saken:  

 

Det är mycket hur vi själva är uppfostrade. Och det är mycket hemifrån… Vi tror 

att vi är medvetna men vi bär i regel det omedvetet… Och för även över det på 

barnen... att säga en sak... men hur vi uppför oss är en annan sak.  

(Maria, 2009-11-19) 

 

Ytterligare en lärare anser även hon att hemmet har en stor betydelse för könsmönstrens 

uppkomst och hon berättar hur hon och hennes kollega försöker att inte förstärka dessa utan 

istället uppmuntrar eleverna till att inte låsa sig vid könsstereotypa aktiviteter. Hon säger: 

 

Jaa… jag tror mycket kommer hemifrån. Det känns som att jag och Agneta är inte 

så… ehh att man vill att de ska vara flickiga och pojkiga utan vi försöker vara så 

jämlika som möjligt men jaa och inte bara att man sätter väven i handen på en 

flicka utan lika mycket till en pojke man uppmuntrar dem till det med. Jaa… det 

är svårt.  

(Karolin, 2009-11-19) 

 

Olika könsmönster som en följd av biologiska faktorer 

En del av lärarna anser även att det finns skillnader mellan flickor och pojkar som inte enbart 

kan förklaras bero på sociala faktorer. Några av dem menar att det även finns biologiska 
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skillnader, eller skillnader som på annat sätt är svåra att förklara. En lärare belyser de fysiska 

skillnaderna mellan pojkar och flickor, samt att vissa beteenden finns naturligt hos pojkar på 

följande sätt. 

 

(…) Ja visst... Men vi är två olika kön och vi är fysisk olika… orkar olika.. Och 

vad heter det... Vad ska jag säga... Om man tittar tillbaka... Visst samhället 

ändras... Det är inte så konstigt att pojkar bråkar, stökar och grejar och sånt... 

Samtidigt sitter det i dom.  

(Maria, 2009-11-19) 

 

En annan lärare poängterar hur genusskillnaderna förs vidare från generation till generation, 

men även att det finns biologiska skillnader. 

 

Jag tror att vi härmar våra förebilder men jag tror också att vi är olika… men att 

vi härmar och blir påverkade… Jag tror att det lever kvar lite från våra farfäder 

då killarna skulle förbereda sig för strid och tjejerna skulle vara hemma och ta 

hand om hemmet. 

 (Agneta, 2009-11-19) 

 

Skillnader mellan pojkar och flickor 

Under intervjuerna ger några av lärarna konkreta exempel på hur flickors och pojkars olika 

könsmönster kan ta sig uttryck. De berättar att de kan se en skillnad i hur flickor till exempel 

hellre ritar prinsessor och pojkar robotar. Kerstin förklarar hur hon tror att detta beror på en 

inneboende lust hos eleverna och Sara menar att de könsstereotypa lekarna rent av är 

oundvikliga.  

 

Man ska försöka jobba jämställt men samtidigt tror jag att det är olikheter också. 

Det märker man ju när man växer upp att det finns olikheter och sådär. [skratt] 

(…) Men någonstans tror jag att det finns en lust att leka med byggrejer och 

tjejerna gillar att rita prinsessor medan pojkar ritar robotar. Det är ju det som 

lockar dem. (...) 

(Kerstin, 2009-11-19) 

 

(...)Killarna bygger, kör med bilar och gör vapen… Och det är oundvikligt. Det är 

samma när vi är ute. Och de leker lek. Killarna bygger koja, tjejerna hämtar 

materialet till kojan. De har mer med det här att ta hand om, markservicen. Alltså 

det är… man försöker.(...)  

(Sara, 2009-11-18) 

 
Skillnader inom gruppen av pojkar respektive flickor 

Genom intervjuerna framkom det även att lärarna inte bara uppmärksammat skilda 

könsmönster mellan pojkar och flickor utan att de också funnit skillnader inom gruppen av 

pojkar respektive flickor. En lärare utrycker det så här: 

 

Sen händer det också i grupper att man har... killar som vill vara mer med tjejer 

som leker mer tjejlekar. Och det finns också någon tjej som är mer killtjej o man 

säger så, som drar sig undan den här klär ut sig och rollekar och är mer med 

killar.  

(Sara, 2009-11-18) 
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Ytterligare en lärare lyfter även hon att pojkar kan vara pojkar på olika sätt och flickor 

likadant, och hon poängterar att det är individens sätt att vara på som påverkar hennes 

förhållningssätt till eleven snarare än vilket kön eleven är av. 

 

Mmm… ja men är det en mjuk pojke eller vad ska man säga en pojke med vekare 

så att säga, mjukare stil så är det klart den eller om det är en jättetuff tjej som 

man måste ha ett helt annat förhållningssätt emot så är det ju inte alltid knutet till 

kön utan det är mer till individens sätt att vara… som påverkar mig.  

(Agneta, 2009-11-19) 

 

Individen i fokus 

Precis som den sistnämnda läraren beskriver i det föregående stycket, tycker även merparten 

av de övriga lärarna att elevernas individuella egenskaper påverkar mer hur de bemöter 

eleverna än de så kallade genusskillnaderna. Så här beskriver tre av lärarna det: 

 

(...)jag tänker inte i de banorna riktigt så utan jag tänker utifrån barnen som barn 

å inte utifrån om de är flickor och pojkar. Det är mer att jag försöker lyfta varje 

barn, å det handlar ju inte om genus.  

(Karolin, 2009-11-19) 

 

(…) Alla har rätt till samma sak. Det spelar ingen roll om man är pojke eller 

flicka. Vi pratar mycket om att alla är olika här. Skillnaden är inte pojkar- flickor 

utan alla är olika på olika sätt. Man tänker olika och är olika som personer. 

(Elisabet, 2009-11-20) 

 

Man ser ju skillnader, men samtidigt tycker jag det handlar mer om vem man är 

som person så. Det är så jag försöker bemöta.(...)  

(Kerstin, 2009-11-19)  

 

SAMMANFATTNING OCH TOLKNINGAR 

Det går att urskilja två olika uppfattningar hos lärarna om hur könsmönster konstrueras.  

Samtliga av lärarna ansåg det bero på olika sociala faktorer, men några av dem beskrev även 

könsmönster som biologiskt betingat. Intressant är att många av lärarna hade denna dubbla 

uppfattning om saken, det vill säga att de ansåg att könsmönster uppstått som ett resultat av 

både sociala och biologiska faktorer. En likhet emellan dem är att alla först kom in på att lyfta 

en sida, exempelvis att de anser att könsmönster uppstår i sociala sammanhang, för att senare i 

intervjun övergår till den andra sidan och belysa att det är biologiskt betingat. Detta får oss att 

fundera på om de själva är medvetna om att de tycker ”både och”, och om det är en allmänt 

vedertagen uppfattning hos fler människor.  

 

Vidare kommer några av lärarna in på att det finns olika sorters pojkar och flickor, vilket vi 

kopplar samman med Connells (2003, s. 104) teori om maskuliniteter och feminiteter. 

Samtliga lärare betonar även att de inte gör någon skillnad i bemötandet med pojkar och 

flickor, utan att det är individen och dess egenskaper som är det väsentliga. 
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Lärarnas tankar kring skillnader i pojkars och flickors konflikter 

Ett genomgående svar på huruvida pojkars och flickors konflikter ter sig olika var att pojkars 

konflikter i högre grad blir mer fysiska än flickors och att de i vissa fall kan leda till slagsmål. 

Flickornas konflikter belystes i intervjuerna ofta som meningsskiljaktigheter som leder till 

verbala stridigheter. Så här beskriver två lärare det: 

 

(...)Spontant så kan man säga att tjejkonflikterna handlar oftast om vad man sagt 

å att man kanske har sagt något dumt till varandra eller man kanske har anmärkt 

på hur man ser ut eller hur ens kläder är eller hur håret är kanske medan i 

killarnas fall så är det mera puttar och stötar å så är det kanske att man inte får 

vara med också naturligtvis. Lite fulare tillmälen(...) 

(Agneta, 2009-11-19) 

 

 (...)många gånger är det mer fysiska konflikter mellan killar, alltså man slå till 

eller det blir slagsmål(...) 

(Sara, 2009-11-18) 

 

Även andra lärare påpekar att pojkars konflikter är mer fysiska. De antyder även att pojkars 

konflikter ofta är mer öppna och tydligare än flickors som istället är mer dolda och ofta sker i 

skymundan. En lärare uttrycker sig såhär om saken:  

 

 (...)för vissa gör sig mer hörda och mer tydliga i det. Men det finns också såna 

som gör precis lika mycket men inte hörs så mycket, utan gör det lite i smyg så. 

Och det tycker jag nästan, om man kollar pojkar -flickor, så är det... Pojkar gör 

det oftast mycket tydligare... Ehh... att dem... ehhh... med kroppen och så. Medan 

flickor mer gör det i skymundan... Ett litet nyp... Eller lite i smyg, eller tar 

någonting i smyg eller säga något i förbifarten sådär(...) 

(Kerstin, 2009-11-19) 

 

En annan lärare förklarar att pojkars konflikter i högre grad har fler inblandade än flickors, 

som oftare sker mellan två individer. 

 

(…)det kan man känna sådär att pojkar lättare kan bli sådär uthängda i 

tillsägelser för att de gör det mer ofta i grupp, liksom än flickor, som kanske gör 

det mer en och en.(...) 

(Sara, 2009-11-18) 

 

SAMMANFATTNING OCH TOLKNINGAR 

Flera av lärarna säger att pojkars konflikter ofta blir mer fysiska än flickornas. Det tycker vi 

kan styrkas efter att ha tagit del av tidigare forskning. Wahlström (1996, s14) beskriver dessa 

skillnader i pojkars och flickors konflikter med att pojkarnas meningsskiljaktigheter ofta 

präglas av hotelser och slagsmål och att flickornas konflikter är mer stillsamma och att de 

oftare löser sina konflikter på ett privatare sätt än pojkarna. Detta får oss att fundera på om det 

möjligen kan finnas ett samband mellan lärarnas utsagor om att det är så få konflikter i de 

befintliga klasserna i studien och det faktum att flickors konflikter ofta uppges ske i 

skymundan. Är det så att det sker fler konflikter än vad lärarna uppger att de ser och kan 

uttalandet om att lärarna behöver ägna mer tid åt pojkarna för att upprätthålla den goda 

stämningen förklaras genom att pojkars konflikter är mer synliga och hörs mer än flickornas? 
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Resultat utifrån observationer 

I denna del av resultatavsnittet kommer studiens observationer att redovisas. Utöver de sex 

lärare som förekommer i intervjuerna tillkommer tre förskollärare och eleverna i denna 

observationsdel. Alla de observerade situationerna ägde rum i klassrummen. De flesta 

observationer är tagna från de tre klassernas samlingar, samt från när eleverna hade så kallad 

fri lek. Samlingarna fungerade på liknande sätt i de tre klasserna. Eleverna satt i ring på en 

cirkelformad matta på sina bestämda platser. Lärarna placerade sig någonstans i ringen. Under 

den fria leken fick eleverna sysselsätta sig med det han/hon var intresserad av. Leken pågick 

inne i klassrummen under uppsikt av lärarna. Samtliga namn i observationerna är fingerade. 

Avsikten var att främst observera konfliktsituationer, men vi fann endast ett fåtal situationer 

som kunde karaktäriseras som konfliktsituationer. Detta bidrog till att vårt fokus under 

observationerna också riktades mer mot tillrättavisningar, vilket kan antas vara ett sätt för 

läraren att motverka att konflikter uppstår. Citaten i observationsutdragen kan ej förstås som 

någon direktcitering eftersom de inte är inspelade utan enbart nedtecknade vid 

observationstillfället. 

Lärarnas bemötande av eleverna sett ur ett genusperspektiv  

Under observationerna har iakttagelsen gjorts att pojkarna tycks få fler tillrättavisningar än 

flickorna, framförallt vid de gemensamma samlingarna. Detta trots att det både är flickor och 

pojkar som är inblandade. Den första observationen visar på att läraren, trots att hon inte ser 

klassen, väljer att säga till pojkarna.  

 
Under en avslutningssamling i helklass, står Svea med ryggen vänd emot klassen. Eleverna sitter i 

en ring på golvet och merparten av dem pratar.                                                                                                                  

Svea: Men hör ni killar, sschhh!                                                                       

(2009-11-11) 

 

I följande observationsutdrag är det en pojke och en flicka som ligger ned under samlingen 

medan övriga barn sitter upp. Läraren verkar se dem båda, men hon gör ändå valet att enbart 

säga till pojken. 
 
Det är morgonsamling. Alla elever förutom Harald och Lovisa (som ligger på golvet) sitter i 

ringen.                                                                                                                                      

Sara: Sitt ordentligt Harald! 

(2009-11-17) 

 

Även vid nästkommande observationsutdrag väljer läraren att tillrättavisa pojkarna utan att 

säga till flickan som också pratar. 
 
Det är avslutningssamling och eleverna sitter i samlingsringen. Felix och Jonas pratar medan Felix 

delar med sig av sin frukt till Jonas. Samtidigt sitter Hilma och pratar. Agneta vänder sig mot 

pojkarna och hyssjar åt dem.  

(2009-11-17) 

 

Följande två observationsutdrag som iakttagits under den fria leken, visar till skillnad mot 

samlingssituationerna att flickornas beteende verkar provocera mer än pojkarnas. Enbart 

flickorna får tillsägelser som handlar om att dämpa deras ljudnivån trots att pojkarna håller en 

likvärdig volym i sin lek. 
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Klara, Holger, Harald och Halvar leker med lego. De flyger och skjuter varandra med sina 

legorymdskepp, Klara gör ifrån sig ett ljusare och en aning ljusare läte än sina kamrater när hon 

skjuter med sitt skepp.  

Sara som befinner sig några meter ifrån säger: Klara, du behöver inte låta så mycket. 

Klara nickar och fortsätter leken med pojkarna. Efter någon minut blir leken med rymdskeppen 

lika högljudd som den var inledningsvis. Sara går fram till Klara och sätter sig på huk framför 

henne. 

Sara: Klara, kommer du ihåg vad jag sa till dig innan?  

Klara: Ja, att jag skulle va tyst 

Klara vänder sig mot pojkarna som fortfarande håller på att skjuter med sina rymdskepp. Klara är 

knäpptyst.  

Sara märker detta och säger: Du får gärna prata Klara, du behöver inte låta så högt bara 

Klara nickar och börjar skjuta försiktigt med sitt rymdskepp.                  

(2009-11-18) 

 
Adrian och Albert sitter i en lekhörna och leker med lego. De skiftar att sitta på golvet med att sitta 

på en hylla som används som rumsavdelare. När de sitter på hyllan slänger de lego omkring sig 

och gör explosions- och pistolljud. Samtidigt leker Beata, Antonia och Amalia med varandra på 

mattan alldeles bredvid. De har precis lagt klart ett pussel och ligger nu och kramas/småbrottas på 

mattan. Det blir lite högljutt.  

Elisabet säger: Nej, nu lugnar ni ner er lite. Ska ni leka så, så får ni gå in på fritids och göra det. 

Här leker vi inte så.  

Flickorna lugnar ner sig och plockar ihop pusslet, ställer undan det och tar fram ett nytt. Pojkarna 

fortsätter sin lek med att kasta lego omkring sig och göra explosionsljud i ytterligare 15 minuter. 

Ingen tillsägning ges.  

(2009-11-17) 

 

Nedanstående observationer visar på att läraren tycks förvänta sig att pojkarna skall missköta 

sig. I det första exemplet springer några pojkar omkring och läraren tycks förutspå att 

pojkarna kommer att ”flippa ur”. 

 
Under den fria leken springer Johan, Frej, Joel och Jesper omkring. Karolin ropar på Jesper som 

springer vidare. Karolin följer efter pojkarna. Allesammans kommer tillbaka och Karolin ber dem 

att hjälpa henne att ta sönder legobyggena. Karolin går sedan fram till observatören.                                                                                      

Karolin: Det är okej med de lekarna de leker men när de börjar springa omkring så vet man att 

det snart flippar ur. Med de pojkarna så vet man att det flippar ur väldigt lätt. 

(2009-11-18) 

 

Vid nästa exempel vill två pojkar gå in i ett rum. Läraren påpekar då att det är ”riktig lek” som 

gäller om pojkarna ska få leka i rummet. 
 
Jesper och Johan vill under elevernas lekpass gå in i ett angränsande rum som för tillfället är låst. 

De säger till Malin.                                                                                                                                     

Malin: Vill ni vara i det rummet?                                                                                                                   

Jesper och Johan i kör: Jaa!                                                                                                                                  

Malin: Då ska jag låsa upp åt er, men då är det riktig lek som gäller om ni ska vara där. 

(2009-11-17) 

 

SAMMANFATTNING OCH TOLKNINGAR 

Observationerna i detta avsnitt tyder på att lärarna har olika förväntningar på pojkar och 

flickors beteenden.  Flickorna tycks möta de flesta av sina tillsägelser från lärarna under den 

fria leken när de blir för ”brötiga”, de det vill säga när de uppfattas högljudda och stökiga. När 

däremot pojkarna blev högljudda och stökiga under den fria leken tycktes det vara mer 

godtaget. Denna ”brötighet” verkade dock inte vara lika accepterad hos pojkarna under 

samlingssituationerna, där lärarna var snabba med att tillrättavisa ett sådant beteende. 

Wahlström (2003, s.77) beskriver hur lärare ofta har förväntningar om att flickor skall vara 
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mer skötsamma och att pojkar skall vara en aning ”brötiga”. Vi såg även exempel där lärarna 

verkade förvänta sig att pojkarna skulle missköta sig, vilket ledde till att lärarna i vissa 

situationer valde att varna dem på förhand. Liknande varningar fann vi inte mot flickorna. 

Detta tolkar vi som att lärarnas skilda förväntningar på pojkar och flickor tycks vara 

kontextuellt beroende. Det vill säga att olika egenskaper och beteenden hos pojkar och flickor, 

är mer accepterade i olika sammanhang än andra och det är när eleverna går över denna gräns 

för vad som ses som godtagbart som de möter tillsägelser. 

Lärarnas hanterande av konfliktsituationer 

Nedan beskrivs tre konfliktsituationer mellan elever, där läraren rycker in och försöker lösa 

det hela. Det första observationsutdraget visar på en konflikt som sker under elevernas fria 

lek. Konflikten handlar om hur två flickor vill ha samma sak, i detta fall en färgbricka. Genom 

att visa hur flickorna kan göra istället, hjälper läraren dem att finna en lösning på konflikten.  
 
Vid ett lekpass sitter Malin, Kajsa och ytterligare en flicka på golvet. Kajsa sitter och skapar 

mönster efter en ritning av färgbrickor. Malin och den andra flickan konstruerar också mönster 

med hjälp av brickorna, men de följer ingen ritning som Kajsa gör. Svea kommer till flickorna 

efter att en mindre konflikt brusar upp mellan dem. 

Kajsa: Jag behöver den.  

Hon pekar på den enda lila rektangulära färgbrickan som finns tillgänglig. Malin och flickan har 

använt den enda lila biten till sitt mönster.                                                                                          

Kajsa: Jag gör ju efter ritning.  

Svea: Du måste faktiskt inte ha den biten. Hon tar biten och ger den till Kajsa.  Malin börjar gråta.                                                                                                                       

Svea: Men varför gråter du vännen?  

Malin: Jag vill ju ha den. 

Svea: Du kan göra en stjärna ändå.  

Svea visar sedan genom att sätta fast en blå bit till mönstret hur Malin kan fortsätta för att skapa en 

stjärna. Situationen lugnar ner sig och Svea går iväg från flickorna. 

(2009-11-11) 

 

Följande konflikt grundar sig i att Adam hinner före när han och Alma ska vässa pennan. 

Detta leder till att en annan flicka å Almas vägar, blir arg, vilket i sin tur leder till att en 

konflikt uppstår. Här förklarar läraren att båda barnen har rätt att vässa pennan. 

 
Efter en gemensam matematikgenomgång säger Kerstin åt barnen att de ska gå och hämta varsitt 

papper och en penna och fortsätta på egen hand. Barnen rusar till ett angränsande mindre rum där 

materialet finns. (Observatören ser inte men hör en flicka säga) ”Aj, men sluta då”. Kerstin går dit 

och samma flicka säger: ”Adam kom och gjorde precis när Alma skulle vässa”. Kerstin: Adam har 

också rätt att vässa pennan om han behöver. Flickan godtog detta och diskussionen dog ut. 

(2009-11-11) 

 

Här handlar konflikten om Helmer och Jonas som blir osams. Detta på grund av att Jonas tagit 

saker från Helmer och för att Helmer sagt ”pucko” till Jonas. Läraren hjälper eleverna med att 

lösa konflikten genom att prata med dem på plats. 

 
Jonas, Helmer, Hillevi och Hedda sitter under ett lekpass på röda mattan och leker med färgbrickor 

som de lägger i olika mönster och former. Jonas kommer då fram till Karolin. 

Jonas: Helmer sa att jag är konstig i huvudet.  

Helmer hör och säger: Men han tog saker från mig.  

Jonas säger då: De låg ju bakom dig.  

Karolin följer med till mattan.                                                                                                                        

Karolin: Får jag prata med dig Helmer. När du säger sådär så blir Jonas ledsen. Det är inte snällt 

att säga att någon är konstig i huvudet.                                                                    

Helmer: Men Jonas sa att jag är ett pucko.                                                                               

Karolin: Då ska jag prata med Jonas om det. Nästa gång någon säger något sådant till dig så kan 

du istället svara att du inte är det, för det är du inte.                                                     



 

25 

 

Karolin går fram till Jonas.                                                                                                          

Karolin: Jonas du måste tänka på vad du säger och inte bara säga vad andra gör.                  

Jonas: Jag har inte sagt något.                                                                                              

Karolin: Menar du att Helmer har hittat på? (Jonas svarar inte) jag tror inte att Helmer har hittat 

på det.                                                                                                                                  

Karolin går iväg och situationen lugnar ner sig. 

(2009-11-18) 

 

SAMMANFATTNING OCH TOLKNINGAR 

De ovan beskrivna konfliktsituationerna anser vi grundar sig i konkurrens mellan eleverna. 

Ekstam (2000 s.32) kallar denna form av konflikt för interpersonell. I det sista 

observationsutdraget uppmanar Karolin Helmer att komma till henne så fort en liknande 

situation uppstår. Detta ser vi lite som en motsats till den inställningen som många lärare 

angav under intervjuerna, vilken handlade om att eleverna först skulle försöka lösa konflikten 

själva. Utifrån våra observationer så kan vi inte urskilja att det förekommer någon skillnad i 

hur lärarna hanterar konflikter beroende på om de inblandade är flickor eller pojkar. Vårt 

observationsunderlag är dock för litet för att med säkerhet säga att skillnader aldrig 

förekommer. Ingen av lärarna för heller eleverna åt sidan för att prata med dem, vilket de i 

intervjuerna uppgav att de ofta försökte göra. Istället försökte de bland annat hjälpa eleverna 

att lösa konflikten genom att visa eleverna hur de kunde göra istället och prata med dem på 

platsen där konflikten uppstått.  
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till vår bakgrund och teoretiska utgångspunkt. I 

avsnittet didaktiska konsekvenser synliggörs även våra egna tankar om studiens resultat. 

Vidare kommer diskussionen leda in på för- och nackdelar angående metodvalet och 

genomförandet.   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa några lärares uppfattningar om konflikter och genus, samt att 

utifrån ett genusperspektiv studera lärarnas bemötande av eleverna vid konfliktsituationer i 

klassrummet. Vår avsikt inledningsvis var att försöka hitta samband och skillnader i hur 

lärarna bemöter flickor och pojkar i konfliktsituationer, men under tidens gång har studien fått 

en förskjutning till att även inrikta sig på lärarnas sätt att tillrättavisa flickor och pojkar. 

Orsaken till detta är att det vid observationstillfällena endast uppstod ett fåtal 

konfliktsituationer, samtidigt som vi tyckte oss se ett genusrelaterat mönster i de många 

tillrättavisningar som lärarna gav eleverna under dagen. Vidare ser vi även tillrättavisningarna 

som ett sätt för lärarna att förhindra att konflikter uppstår, vilket bidrog till att vi gjorde 

bedömningen att dessa ändå höll sig inom ramen för vårt ursprungliga syfte.   

 

Anledningen till att vi inte kom i kontakt med så många konfliktsituationer kan bero på det 

som samtliga lärare berättade om när de beskrev de tre förskoleklasserna, att det råder en 

väldigt god stämning med ovanligt få konflikter. En annan förklaring till lärarnas optimistiska 

syn på den i princip totala avsaknaden av konflikter, skulle kunna vara att de inte vill se dessa 

motsättningar mellan eleverna. Wahlström (1996, s. 13-14) beskriver det som en vanlig 

inställning hos lärare och ibland hos hela arbetslag att ”sopa dem under mattan”. Vi fann dock 

inga tecken på det under de dagarna vi befann oss i klasserna, snarare upplevde vi den goda 

stämning som lärarna berättade om. 

Lärarnas tankar om genus  

En del av studiens syfte var att belysa några lärares uppfattningar om genus och i intervjuerna 

uppger lärarna att det finns skillnader mellan vad som är manligt och kvinnligt. Många av 

lärarna berättade om hur de kunde se olika könsspecifika mönster hos eleverna. Utifrån deras 

svar på frågan om hur de tror att dessa skapas, har vi kunnat se att det råder delade 

uppfattningar om detta. Alla lärare ansåg att könsmönster uppstår som ett resultat av olika 

sociala faktorer, där vi vuxna för över rådande könsmönster och värderingar till barnen. Några 

av dem betonade även att könsmönster till en viss del påverkas av biologiska faktorer. Detta 

visar att flertalet lärare har en dubbel uppfattning om saken, det vill säga att de ansåg att 

könsmönster uppkommer genom både sociala och biologiska faktorer. Vi kan förstå denna 

dubbelhet med hjälp av Connells teori (2003, s. 20-22) om genus. Connell beskriver genus 

som socialt konstruerat, men att den biologiska påverkan är oundviklig, eftersom vi utifrån 

vårt biologiska kön möts vi av ett visst beteende från omgivningen.  

 

Både intervjuerna och observationerna åskådliggör att det finns olika maskuliniteter och 

feminiteter i de aktuella förskoleklasserna. Uttrycken ”pojkflicka” och ”mjukare pojke” som 

nämns i intervjuerna bör förstås som skillnader inom könsgrupperna. Connells (2003, s. 104) 

teori bygger på att en pojke alltid bör förstås som en maskulinitet och en flicka som en 

feminitet, men att det också inom gruppen pojkar respektive flickor kan förekomma stora 

skillnader mellan olika maskuliniteter respektive feminiteter.  Dessa har olika hög 

rangordning. Connell (2003, s. 22) påpekar dock att det maskulina alltid har en högre status 
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än det feminina i vår kultur. Detta innebär att en pojke som närmar sig det som uppfattas som 

feminina karaktärsdrag har lägre status än en pojke vars egenskaper håller sig inom den 

hegemoniska normen. Denna rangordning har varit svår att se under våra observationer, men 

vid några tillfällen anser vi oss ha sett att vissa maskuliniteter och feminiteter hos eleverna 

varit mer accepterade av lärarna, exempelvis en oacceptans mot flickor som blir högljudda 

under den fria leken. Bemötandet är alltså kontextuellt beroende, det vill säga att det lärarna 

ser som godtagbart uppförande hos pojkar och flickor, varierar i olika sammanhang. Ett annat 

exempel från observationerna var att pojkarna oftare fick tillsägningar under samlingar.  

Lärarnas bemötande av flickor respektive pojkar  

I intervjuresultatet betonade merparten av lärarna att de inte gör skillnad i sitt bemötande av 

eleverna beroende på om de är flickor eller pojkar när de tillrättavisar dem. De framhöll 

istället att det snarare var individens olika egenskaper som påverkade deras sätt att bemöta 

dem. Detta samstämmer med tidigare undersökningar av Tallberg Broman (2007, s. 31) som 

också belyser att lärare ofta säger att de inte gör någon skillnad i hur de bemöter pojkar och 

flickor, utan att det istället är individen som är det väsentliga.  Vi har inte funnit några 

skillnader i bemötandet av pojkar och flickor vid de få konfliktsituationer som har 

observerats. Det hade förmodligen varit enklare att upptäcka om skillnader förekommer ifall 

antalet iakttagna konfliktsituationer var fler. Vi har dock tyckt oss se vissa skillnader i 

förväntningarna på flickor och pojkar, främst vid tillrättavisningar. Detta är inte ovanligt 

enligt Wahlström (2003, s. 18-20) som menar att lärare ofta har skilda förväntningar på de 

olika könsgrupperna. I intervjusvaren framkom det att lärarna såg pojkarna som mer brötiga 

än flickor som sågs som mer ordningsamma. Vår uppfattning är att dessa skilda förväntningar 

också leder till ett skilt bemötande vid tillrättavisningar och konflikter. Våra observationer 

visar nämligen att flickorna, vid vissa tillfällen under den fria leken, blir tillrättavisade på ett 

annat sätt än pojkarna. Lärarna gav många gånger intrycket av att de förväntade sig att 

flickorna skulle leka på ett tystare och mer stillsamt sätt än pojkarna, och de flickor som 

frångick detta mötte direkt en tillrättavisning.  

 

Under våra observationer kunde vi se att pojkarna oftare fick tillsägningar framför allt vid 

samlingar. Läraren tycktes då också tillrättavisa pojkarna på ett hårdare sätt jämfört med 

flickorna. Detta tror vi också kan bero på att lärarna har en föreställning om att pojkar är 

stökiga och de många tillsägningarna kan antas vara ett försök att vidmakthålla ordningen och 

i tid stoppa pojkarna att eventuellt ”spåra ur”. 

Lärarnas tankar om konflikter och konflikthantering 

Merparten av lärarna verkade ha en inställning om att det självfallet förekommer konflikter i 

skolan, samtidigt som de tyckte att dem var sällsynta i deras nuvarande klasser. Några av 

lärarna antydde även att konflikterna i vissa fall kunde ses som lärorika för eleverna. Ellmin 

(2008, s. 5, 11-12) förklarar att det är oundvikligt att konflikter uppstår i skolan, eftersom det 

förekommer i alla sociala system. Han beskriver även att dem till viss del kan vara 

nödvändiga.  

 

Lärarnas inställning till att hantera konflikterna när de väl uppstod, verkade i stort bestå i att 

eleverna inledningsvis skulle försöka lösa sina konflikter själva. Om eleverna inte lyckades 

lösa konflikterna själva fanns lärarna till hands. Observationerna visar att det vanligaste sättet 

som lärarna hjälpte eleverna att då lösa konflikterna på var att prata med de inblandade på 

platsen där konflikten uppstod och genom att till exempel visa alternativa lösningar för 

eleverna. Detta kontrasterar med de uttalanden som lärarna själva gör i intervjuerna om att de 

försöker ta eleverna åt sidan när lärarna anser att de behöver tillrättavisas eller när en konflikt 
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uppstått, för att inte skapa några ”syndabockar” eller hänga ut någon av eleverna inför övriga i 

klassen. 

 

Synen på att eleverna skall lösa konflikterna själva i så stor utsträckning som möjligt tycker vi 

kan kopplas till skolans styrdokument. Enligt Lpo 94 har skolan ett ansvar i att eleverna under 

sin utbildning ”inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ 

och samhällsmedlem” (s. 3). Kan hända att lärarna i studien anser att konflikthantering hör till 

en av dessa kunskaper?  

 

De konfliktsituationer som observerades skedde mellan elev - elev och tycktes alla grunda sig 

i någon form av konkurrens. Det handlade till exempel om vem som skulle få vässa pennan 

först eller vem som hade rätt att få den sista mönsterbrickan. Vi ser dessa konflikter som 

typiskt interpersonella. Ekstam (2000, s. 32) skriver om interpersonella konflikter som kan 

uppstå mellan individer i just konkurrensförhållanden eller vid felaktiga uppfattningar om 

varandra. Lärarna beskrev vissa könsskillnader i de interpersonella konflikterna. Många 

påpekade att pojkars konflikter ofta blev mer fysiska än flickornas, som dessutom är mer 

dolda. Även om inga av studiens observationer visade på detta, har vi funnit tidigare 

forskning som visar på denna skillnad. Bland annat skriver Wahlström (1996, s. 14) att hon i 

sin studie har funnit att pojkarnas konflikter ofta präglas av hot och slagsmål samt att 

flickorna löser sina konflikter på ett mer privat sätt.  

”Det handlar ju inte om genus” 

Ingen av lärarna framhöll skolans roll i skapandet och befästandet av könsmönster, utan angav 

istället samhället i stort och framförallt hemmet som den största medskaparen av kön. Detta 

finner vi intressant eftersom Connell (i Nordberg 2005, s. 164-166, 171-173) menar att skolan 

bör förstås både som en agent där könsmönster är något som skapas i mötet/relationen mellan 

eleverna och skolans genusregim och som en arena inom vilken eleverna själva ses som 

agenter för konstruerandet av genus. Holm (2008, s.117-118, 129-130) belyser dessutom 

genom sin studie att också lärare bör ses som medskapare av genus. För att kunna upphäva 

effekten av lärarnas roll som medaktörer till att könsmönster skapas och förstärks, menar 

Holm att samtliga lärare måste göras medvetna om att de genom sitt förhållningssätt och sitt 

sätt att interagera med eleverna, medverkar i konstruerandet av genus.  

Lärarna i denna studie uppger att de inte bemöter pojkar och flickor olika, utan att det snarare 

är elevernas individuella egenskaper som är avgörande för deras förhållningssätt gentemot 

dem. En lärare använder uttrycket ”det handlar ju inte om genus” för att förklara hur hon 

menar, vilket verkar vara en övergripande inställning till frågan hos samtliga lärare. Våra 

observationer har emellertid visat att det ändå förekommer en skillnad i hur lärarna faktiskt 

bemöter pojkar och flickor, De mönster vi har tyckt oss kunna urskilja pekar på att denna 

skillnad inte beror på individuella egenskaper hos eleverna så som lärarna uppger, utan 

snarare att det handlar om just genus.  
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Metoddiskussion  

Syftet med studien är att belysa hur läraren bemöter flickor respektive pojkar, i framförallt 

konfliktsituationer, samt vad de har för uppfattningar kring konflikter och genus. Vi ville även 

försöka få en inblick hur de undersökta lärarna tänker och ser på sitt bemötande av flickor och 

pojkar. Eftersom studien fokuserar på relationer mellan lärare och elev har den en kvalitativ 

karaktär, vilket Hartman (1998, s. 238-239) menar är relevant när man försöker nå förståelse 

för människors upplevelse av sig själva och sin omvärld. Vi har i efterhand även insett att 

vissa kvantitativa inslag kunde ha varit intressanta för studiens resultat, exempelvis kunde vi 

undersökt om konfliktsituationer oftast uppstår med pojkar eller flickor inblandade eller om 

lärarna tillrättavisar dem lika ofta. 

 

Den tidiga kontakt som togs med studiens aktuella lärare gjorde att vi redan vid starten av 

höstterminen fick möjlighet att delta vid ett föräldramöte och då kunna lämna ut blanketter 

om medgivanden till föräldrarna. Detta resulterade i att vi redan tidigt kunde se om vi hade 

”underlag” för att genomföra studien. 

 

Under observationerna har ambitionen att gentemot eleverna inta en passiv roll funnits. Vid 

vissa tillfällen har det dock stötts på problem med detta då vissa elever kommit fram till oss 

för att söka tröst eller prata. De tillfällen då det har skett har observationerna tillfälligt 

avbrutits. Vidare upplevdes en svårighet att veta var i rummet vi skulle placera oss för att se 

så mycket som möjligt, men ändå inte vara i vägen. Vi valde slutligen att sätta oss i 

ytterkanten av klassrummet. Vi är medvetna om att observationsresultaten som kommit fått 

fram kan ha påverkats av vår närvaro, både när det gäller elevernas och lärarnas agerande och 

handlande. Det är möjligt att lärarna agerade efter vad de antog att vi ville se. Att endast ett 

fåtal konfliktsituationer uppstod bland eleverna kan även vara ett exempel på att vår närvaro, 

som ytterligare en vuxen i klassrummet, påverkade elevernas agerande.   

 

Vi har sett stora vinster med att spela in intervjuerna då vi vid transkriberingen kunde gå 

tillbaka till materialet och på så sätt ordagrant kunnat citera vad som sagts. Kihlström (2008, 

s. 232) lyfter att detta tillvägagångssätt ökar tillförlitligheten. Efter att ha bearbetat resultatet 

har vi kommit underfund med att någon intervjufråga kunde ha omformulerats för att bättre 

passa vårt syfte. Framförallt en fråga i intervjuerna (se bilaga 3) som syftade på om läraren 

behöver tillrättavisa flickor och pojkar på olika sätt. I detta fall anser vi att det skulle passa 

bättre att fråga om läraren hanterar flickor och pojkars konflikter på olika sätt. Även frågan 

vad lärarna anser vara en konflikt saknas, vilket leder till att vi inte med säkerhet kan redogöra 

för vad lärarna lägger i begreppet. 
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Slutsatser/Didaktiska konsekvenser 

Undersökningen visar att även fast pedagogerna säger sig vara medvetna om att de ska 

behandla flickor och pojkar lika och har ambitionen att göra det, så finns det situationer där de 

ändå bemöter dem olika. Tallberg Broman (2007, s. 31) skriver om hur lärare i många 

vetenskapliga undersökningar säger att de inte gör någon skillnad i hur de bemöter pojkar och 

flickor, utan att det är individen som är det väsentliga. Detta tycker vi är viktigt att reflektera 

över i vår kommande yrkesroll. Det gäller att som lärare hela tiden vara medveten om denna 

omedvetenhet, vilket förhoppningsvis leder till ett mer jämlikt bemötande. Att vi som lärare 

har olika förväntningar på pojkar och flickor tror vi är den största orsaken till ett skilt 

bemötande.  

  

I hantering av konflikter arbetade de intervjuade lärarna med EQ, de använde sig då av bl.a. 

forumteater. Genom arbetet med EQ utvecklas elevernas empatiska förmåga. Det blir med 

andra ord enklare för dem att förstå andra, vilket Ellmin (2008, s. 102) menar är en 

förutsättning för att lösa konflikter. Vi tror att detta även kan vara ett bra sätt för att förebygga 

konflikter och vi kan därför se en stor vinst i att arbeta med EQ i vårt framtida yrke. En ny 

lärdom som studien gav oss var hur de flesta av lärarna ofta lät eleverna själva lösa 

konflikterna, under uppsikt av läraren. Detta ser vi som en stor vinst för eleverna för att själva 

få använda och tillägna sig verktyg till att lösa konflikter.  

  

En slutsats som vi kan dra efter att arbetat med studien är att vissa lärare anser att deras 

närvaro är viktig för att förhindra och lättare kunna styra bort konfliktsituationer. Vi är inne på 

samma linje och tror att man genom att aktivt närvara vid till exempel elevernas fria lek kan 

få en tryggare atmosfär i klassrummet. I enlighet med diskrimineringslagen skall alla barn 

känna sig trygga i skolan och det är vi vuxna som är arbetar i verksamheten som ska se till att 

eleverna verkligen kan vara det.  

 

Fortsatt forskning 

Då vi i vår undersökning endast observerat och intervjuat kvinnliga lärare, har det vuxit fram 

en nyfikenhet hos oss över om det finns skillnader i hur manliga och kvinnliga lärare bemöter 

pojkar och flickor vid konfliktsituationer. Ytterligare en infallsvinkel hade kunnat vara hur 

barnen uppfattar lärarnas bemötande i dessa situationer.  

 

Vidare har vi även en undran om hur bemötandet vid konflikter skiljer sig mellan skolor i 

olika områden, till exempel en mångkulturell skola jämfört med en skola med få personer med 

utländsk bakgrund. 
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Tack 

 

Ett stort tack vill vi rikta till de lärare, barn och föräldrar som gjort denna studie möjlig. Vi 

vill även rikta ett tack till vår handledare Ann-Sofie Holm som har kommit med goda förslag 

och hjälpt oss under resans gång. Till sist vill vi även tacka våra familjer som har stöttat oss 

vid de stunder då det har känts tungt.  

 

Utan er hade det aldrig gått! 
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BILAGA 1 
 

 

 

 

 

2009-09-07 

 

 

 

 

 

Till vårdnadshavare för barn i förskoleklassen Månen 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är tre lärarstuderande vid högskolan i Borås som just har påbörjat vår sista termin av 

utbildningen. Under hösten kommer vi att skriva vårt avslutande examensarbete, där vårt syfte 

är att granska hur lärare bemöter flickor och pojkar under olika situationer i klassrummet. 

Undersökningen kommer att bygga på observationer, vilka vi utför genom att sitta med i 

klassrummet och iaktta och anteckna det som sker.  

 

Observationerna genomförs alltså i barnens vanliga miljö och barnen kommer att bli 

informerade om att observationer genomförs och att deras deltagande alltid är frivilligt. 

Uppgifter om såväl barn som verksamhet kommer att behandlas enligt regler om 

konfidentialitet och sekretess. Detta innebär att barnens namn, likväl som lärarnas och skolans 

namn, inte kommer att framgå i vår uppsats. 

 

För att få genomföra dessa observationer krävs ert medgivande och vi vore väldigt tacksamma 

om ni vill ge oss det. 

 

 

Tack för ert förtroende! 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Mattias Irehall Emma Olsson Marie Andersson 

(telefonnummer) (telefonnummer) (telefonnummer) 

  

 

 

 

 

Återlämna medgivandet till Elisabet senast fredagen den 16 september 
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BILAGA 2 
 

 
 

 
 

2009-09-07 

 

 

 

 

 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 

 

 

 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudenter 

 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudenter 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

 

 

 

……………… 

Datum 

 

 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 

(Målsmans underskrift) 
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BILAGA 3 

 

Intervjufrågor 
 
 Hur upplever du stämningen mellan barnen i din klass? 

- Finns det någon/några elever som du som lärare får ägna mer tid åt för att upprätthålla 

en god stämning i klassen?  (Är dessa elever övervägande pojkar eller flickor?) 

 

 Hur upplever du stämningen mellan er lärare och barnen? 

 

 Upplever du att det uppstår mycket konflikter i din klass? 

- Vilka typer av konflikt kan du se? 

- Upplever du att det någon/några som oftare är inblandade än andra? 

- Ser du någon skillnad på formen av pojkars och flickors konflikter? 

 

 Kan du ge exempel på olika konfliktsituationer som skett i din nuvarande klass? 

- Hur agerade du i de situationerna?  

- Vad blev utgången? (Blev det en lösning? Är du nöjd med din insats?) 

- Upplever du att du ofta behöver tillrättavisa eleverna? Kan du beskriva hur du 

vanligen går tillväga (Brukar du höja rösten? Tar du ut eleverna ur klassrummet och 

samtalar enskilt?) 

 

 Vad tycker du är svårast när det gäller konflikthantering?  

 

 Vad har du fått för utbildning gällande konflikthantering? 

 

 Hur arbetar ni för att förebygga konflikter? 

 

 Vad tänker du på när du hör begreppet genus? 

 

 Vad har du fått för utbildning i ämnet? 

 

 I Lpo 94 står det tydligt att ett av våra uppdrag är att arbeta för jämställdhet i skolan. Hur 

arbetar du mot detta mål? 

- Ser du tydliga könsmönster/roller i klassen? (ser du några överhuvudtaget?) 

- Hur tror du att dessa skapas? 

- Hur påverkar dessa könsmönster undervisningen? 

 

 Vi pratade om tillrättavisningar tidigare. Upplever du att det finns skillnader i hur du 

bemöter pojkar respektive flickor i dessa situationer?  

 

 Anser du att din könstillhörighet påverkar ditt bemötande av eleverna? (Om ja, i så fall på 

vilket sätt? I vilka situationer?) 

 

 

 

 


