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Conflict management at leisure-time center 
 

A qualitative study on conflicts, conflict management and preventive work on conflicts 

at the leisure-time center 

 

Abstract 

The purpose of this study is to gain an insight into what the most common conflicts are 

between pupils in the leisure-time center according to leisure-time teachers, how the leisure-

time teachers handle these and how the leisure-time teachers prevent conflicts. The previous 

research done in our study is based on previous thesis and research on conflicts and conflict 

management. The theoretical perspectives of the study are based on Johan Galtung's ABC 

model, Cohen's conflict pyramid and Arne Maltén's conflict strategies. The empirical 

evidence was collected through a qualitative method with interviews of four leisure time 

educators and an assistant principal. In addition, two observations were made on two different 

occasions in a school located in the Stockholm area. We analyzed our empirical evidence with 

help of Andrzej Szklarski's four categories for various reasons for the emergence of conflicts, 

Johan Galtung's ABC model, Cohen's conflict pyramid and Arne Maltén's conflict strategies. 

In our study we have found that the reason why conflicts arise between pupils can, for 

example, be due to a lack of occupation among pupils, envy in friends' relationships but also 

in disagreement on game and play rules. Another reason may be verbal comments where 

students disturb the play of other students but also conflicts that occur through social media 

where the students take the conflicts from home when they come to school. Based on 

interviews and observation we have seen that the leisure-time teachers usually handle 

conflicts by letting the ones involved in the conflict tell their experience of the conflict 

situation without being interrupted to then resolve the conflict together. It also emerged in our 

empirical evidence report that in conflict situations where the parties do not find a solution to 

a conflict it is possible that the leisure-time teachers may make a decision, especially if the 

conflicts have been going on for a long time between the parties. Good leadership and 

competent, present and educated staff are of great importance in order to prevent conflicts in 

the leisure-time center. 

 

Keywords: conflicts, leisure-time teachers, conflict management, causes, leisure-time 

center. 



Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att få en insikt i vad de vanligaste konflikterna är mellan elever i 

fritidshemmet enligt fritidspedagoger, hur fritidspedagogerna hanterar dessa samt hur 

fritidspedagogerna förebygger konflikter. Den tidigare forskning som gjorts i vår studie utgår 

från tidigare avhandlingar samt tidigare forskning om konflikter samt konflikthantering. De 

teoretiska perspektiven av studien utgår från Johan Galtungs ABC-modell, Cohens 

konfliktpyramid samt Arne Malténs konfliktstrategier. Empirin samlades in via en kvalitativ 

metod med intervju av fyra fritidspedagoger samt en biträdande rektor. Dessutom gjordes två 

observationer vid två olika tillfällen i en skola som är belägen i Stockholmsområdet. Vi 

analyserade vår empiri med hjälp av Andrzej Szklarskis fyra kategorier till olika orsaker till 

uppkomsten av konflikter, Johan Galtungs ABC-modell, Cohens konfliktpyramid samt Arne 

Malténs konfliktstrategier. 

I vår undersökning har vi kommit fram till att orsaken till att det uppstår konflikter mellan 

elever kan till exempel bero på brist på sysselsättning hos elever, avundsjuka i 

kompisrelationer men även i oense om spel- och lekregler. En annan orsak kan vara verbala 

kommentarer där elever stör andra elevers lekar, men även konflikter som sker via sociala 

medier där eleverna tar med sig konflikterna hemifrån när de kommer till skolan. Utifrån 

intervjuer och observation har vi sett att fritidspedagogerna vanligtvis hanterar konflikter 

genom att låta de inblandade berätta deras upplevelse av konfliktsituationen utan att bli 

avbrutna för att sedan lösa konflikten tillsammans. Det framkom också i vår empiri att i 

konfliktsituationer där parterna inte hittar en lösning till en konflikt är det möjligt att 

fritidspedagogerna kan behöva fatta ett beslut, speciellt om konflikterna har pågått länge 

mellan parterna. Ett bra ledarskap samt kompetent, närvarande och utbildad personal är av 

stor vikt för att kunna förebygga konflikter i fritidshemmet. 

 

 

 

Nyckelord: konflikter, fritidspedagoger, konflikthantering, orsaker, fritidshem. 
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1 Inledning och bakgrund 

 

Svenska skolor och fritidsverksamheter består idag av människor med flertalet olikheter som 

samverkar med varandra dagligen. Med olikheter menar vi att det är människor med olika 

bakgrunder, kulturella och arbetslivserfarenheter samt etniska tillhörigheter och ekonomiska 

skillnader. Konflikter mellan människor är inte något nytt fenomen. Konflikter kan ske mellan 

människor, som mellan syskon i familjer, mellan barn och föräldrar men också i samvaro med 

andra barn som i exempelvis skolan. Är konflikter något som ska undvikas eller kan man ta 

lärdom av dem? 

I lärarnas och pedagogernas vardag ingår det att kunna arbeta tillsammans med en mångfald 

av olika individer, såsom elever, kollegor samt föräldrar. I detta ingår även olika erfarenheter, 

behov och förutsättningar som denna mångfald ingår i. Därför är det kanske inte så konstigt 

att en dag på skolan eller fritidshemmet inte är helt problemfri, där konflikter är 

återkommande inslag under vardagen.   

Under våra studier till grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem har vi fått lära oss 

att praktisera olika redskap för att hantera konflikter. Vi har däremot inte fått vara delaktiga 

på nära håll för att se hur pedagogerna arbetar med att lösa konflikter eller hur de arbetar 

förbyggande med de konflikter som kan uppstå. Det som vi har uppmärksammat under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är att elever ofta hamnar i konflikter med varandra, 

speciellt under rasterna men också efter skoldagen när eleverna befinner sig i fritidshemmet. 

Konflikter finns inom oss alla och behöver ibland vädras fram för vårt välbefinnande. Det 

som är betydelsefullt med konflikter, är hur vi som individer hanterar dem personligen eller i 

interaktion med andra människor. Vi har även uppmärksammat under vår VFU att 

fritidspedagoger ofta fungerar som problemlösare när konflikter uppstår. I och med detta 

anser vi att det är viktigt för oss att i vår framtida yrkesroll som fritidshemslärare kunna vara 

väl förberedda på hur vi kan hantera och lösa de konflikter som kan uppstå, men också kunna 

arbeta på ett förbyggande sätt med konflikter. Därför har vi i detta examinationsarbete valt att 

skriva om vilka några av de vanligaste orsakerna till konflikter är, hur konflikter hanteras 

samt hur fritidspedagogerna arbetar för att förebygga konflikter i fritidshemmet. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det i 

övergripande mål och riktlinjer att alla som medverkar i skolan ska utveckla elevernas känsla 

för gemenskap, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. De 
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som medverkar i verksamheten ska bidra till att skolan präglas av jämlikhet och solidaritet 

mellan alla individer. De ska även bidra till att eleverna samspelar med varandra oberoende av 

könstillhörighet och aktivt arbeta emot diskriminering samt kränkande behandling av 

individer eller grupper. I läroplanen står det också att alla ska visa respekt för samtliga 

individer och arbeta dagligen på ett demokratiskt förhållningssätt (Skolverket 2011, s. 10). 

Läroplanen (2011) ger inga riktlinjer eller rekommendationer för hur konflikter ska hanteras. 

Själva begreppet ”konflikt” nämns inte i läroplanen, däremot formuleras begreppet på ett 

annat sätt, nämligen att genom undervisningen ska eleverna pröva samt utveckla idéer, lösa 

problem och omvandla idéerna i handling (Skolverket 2011, s. 23). Det innebär att eleverna, 

med hjälp av lärarnas kompetens och undervisning, ska få möjlighet att lära sig hantera de 

konflikter som kan uppstå. I läroplanen för skolans värdegrund och uppdrag står det att alla 

elever ska mötas med respekt, känna trivsel och trygghet när de befinner sig i skolan och att 

ingen ska utsättas för kränkande behandling eller diskriminering (Skolverket 2011, s. 9). Det 

finns en hel del olika varianter av konflikter som sker i skolans värld där dessa konflikter kan 

vara återkommande, vissa går att lösa och andra inte.  

Enligt Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet (2007) ska all personal som jobbar inom 

fritidshemmet ge eleverna verktyg till att hantera konflikter samt stödja eleverna till att klara 

av samt ta ansvar för deras handlingar (Skolverket 2007, s. 22).  

Författaren Roger Ellmin är legitimerad psykolog, han hävdar att det finns olika mänskliga 

aspekter kring konflikter. Han menar att individen som befinner sig i en konfliktsituation med 

till exempel sig själv, andra individer eller organisation kan uppleva en osäkerhet så som 

tvekan samt rädsla. Med osäkerhet menar han om det är rätt att ta upp konflikter, med tvekan 

förklarar han att det handlar om vad man kan göra åt konflikten, och rädsla handlar om när 

man känner sig rädd att inte klara av att hantera en konflikt eller om man själv hamnar i 

blåsväder. Enligt Ellmin är det mänskligt att känna och reagera på det viset. Han anser att 

människor som arbetar i miljöer som är fyllda med konflikter exempelvis i skolan, mellan 

vuxna och elever kan behöva påfyllning av både kunskaper och färdigheter samt trygghet. 

Han skriver vidare gällande konfliktarbete att det är oerhört viktigt att man visar respekt för 

människors integritet. Det kräver också att människor bemöts som ansvarstagande individer 

och som söker en mening samt har förmåga att kunna välja väg. Han menar att de som blir 

inblandade i en konflikt själva ska kunna ta ansvar för konfliktens utveckling, tolka och välja 

väg. Skolan är en komplex organisation och därför behöver människorna som befinner sig där 

extra hjälp, stöd och förståelse enligt Ellmin (Ellmin 2008, s. 97–98).  
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Ellmin beskriver också att språket är ett viktigt kommunikationsmedel när det gäller konflikt 

och konflikthantering. Han menar att språket är en bro mellan oss själva och världen runt 

omkring oss, det är också en grund till att vi människor har förståelse för varandra. Språket är 

även en källa till reflektion samt bekräftelse och är därför det viktigaste hjälpmedlet för oss 

människor när vi tänker och löser olika problem som kan uppstå (Ellmin 2008, s. 8–9). 

Så länge människan existerar fortsätter konflikter vara en del av livet. Författarna och 

psykologerna Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors menar att när barnen skaffar sig 

kunskaper om vad konflikter är och hur de kan hanteras, kan dessa kunskaper blir en form av 

framtidsinvestering för barnen. Författarna förklarar vidare att barnen kommer att vara i 

behov av konflikthantering i deras sociala liv och i arbetslivet (Lennéer-Axelson och 

Thylefors 1996, s. 62–63).  

Författaren Arne Maltén som har varit högskolelektor inom lärarutbildning vid Linköpings 

universitet, skriver att konflikter är något naturligt. Han skriver att under hela vårt liv står vi 

inför olika konfliktsituationer som vi inte alltid är medvetna om och hela vårt liv är en form 

av problemlösningsprocess som är pågående (Maltén 1998, s. 152). 

”Konflikter är inte alltid negativa och de flesta konflikter avtar eller 

försvinner med tiden. Men man måste lära sig att leva med dem.” (Maltén 

1998, s. 152).  

2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att fördjupa vår kunskap i konflikter, genom att beskriva och 

undersöka hur dessa kan hanteras samt hur de kan förebyggas i fritidshemmet enligt 

fritidspedagogerna. För att kunna lösa de konflikter som uppstår mellan två eller flera 

individer är det angeläget att förstå de bakomliggande orsakerna till att det uppstår konflikter. 

• Vilka är några av de vanligaste orsakerna till konflikter på fritidshemmet enligt 

pedagogerna?  

• Hur går fritidspedagogerna tillväga för att hantera eller lösa konflikter?  

• Hur arbetar fritidspedagogerna med att förebygga konflikter mellan eleverna i 

fritidshemmet? 
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3 Tidigare forskning 

 

3. 1 Möjliga orsaker till konflikter 

 

Andrzej Szklarski är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet och har skrivit 

avhandlingen” Barn och konflikter - En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och 

polska barns medvetande” (Szklarski 1996). Det han ville undersöka var vilka känslor hos 

barnen som väcktes vid en konflikt samt hur barnen uppfattade själva konflikthanteringen 

(Szklarski 1996, 2–3). Han fann i studien olika orsaker till varför konflikter uppkom, som till 

exempel skillnader i tankesätt, lögner och missförstånd. Han delade in dessa orsaker i fyra 

kategorier, vilket är följande:  

• Objektrelaterade orsaker: Följande kategori handlar om materiella saker där två eller flera 

elever vill ha men som en annan elev har från början. Detta kan i följd leda till svartsjuka 

(Szklarski 1996, s. 97–100). 

• Individrelaterade orsaker: I denna kategori handlar det om värderingar och bedömningar 

av elevernas personliga utseende och egenskaper. Elever kan till exempel bedöma andra 

elever och diskutera vem som är duktigast, snyggast där syftet är att framhålla sina egna 

värderingar som är bäst (Szklarski 1996, s. 100–101). 

• Principrelaterade orsaker: I följande kategori handlar det om svek, där konflikten uppstår 

på grund av att en person känner sig sviken av någon eller några andra elever som har 

utnyttjat förtroendet som personen i fråga har haft för dem. Här handlar mycket om 

förtroendet för varandra och inte avslöja varandras hemligheter (Szklarski 1996, s. 84–

89). 

• Situationsrelaterade orsaker: Missförstånd är det som är centralt i följande kategori. Detta 

blir tydligt när ett barn tolkar andra kompisar på fel sätt på grund av brist på 

kommunikation. Dessutom kan det handla om händelser eller situationer som uppstår där 

ett barn ser det och tolkar det på ett sätt men som uppfattas på ett annat sätt av andra 

(Szklarski 1996, s. 103–104).  

Szklarski delar in barns konflikter i tre grupper: den första är negativa upplevelser, vilket 

handlar om skam, rädsla, sorgsenhet eller besvikelse. Den andra gruppen är neutrala 

upplevelser vilket handlar om bristande vilja till engagemang eller meningslöshet. Den tredje 

och sista gruppen som han presenterar är positiva upplevelser vilket handlar om solidaritet, 
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ansvarskänsla och spänning (Szklarski 1996, s. 103–104). Han drar som slutsats att konflikter 

inte behöver vara något negativt. Denna syn kan göra att konflikthantering misslyckas då de 

involverade vill komma som vinnande ur konflikten. Han poängterar att ett mycket viktigt 

steg på vägen mot en ökad ömsesidighet i barns konflikter är att förändra denna bild 

(Szklarski 1996, s. 162). 

3.2 Konflikthantering 

 

Thomas Ljungberg är läkare, docent i farmakologi och har utbildning i etologi som har på 

senare år specialiserat sin forskning på barns utveckling i perspektiv av samverkan mellan 

biologiska och kulturella faktorer (Wrangsjö 1998, s. 286). Han skriver i Wrangsjös bok 

”Barn som märks” (1998), om en studie som handlar om hur barnen hanterar konflikter utan 

att personalen är närvarande. I studien videofilmade han barns lek i ett lekrum på ett daghem 

och observerade mer än 500 konflikter. Utifrån de konflikter han observerade fann han att de 

barn som löste konflikterna på ett konstruktivt sätt var fokuserade på att snabbt försonas för 

att därefter fortsätta och leka. I 50% av fallen hanterade barnen konflikter på ett konstruktivt 

sätt, därmed kunde de ta initiativ att hitta en acceptabel lösning på konflikten som ägt rum. I 

25% av fallen löstes konflikten genom att barnen sa förlåt till varandra och kramades för att 

sedan kunna gå vidare. I 5% av fallen löste barnen konflikterna på ett konstruktivt sätt genom 

att ett eller flera barn tappade tålamodet och gav upp, vilket gjorde att motparten istället fick 

som den ville. Resterande 20% av fallen framkommer det inte något om i studien hur man löst 

konflikterna. Ljungberg har dessutom funnit i sin studie att om en tredje part lägger sig i en 

konflikt där denna säger hur parterna ska göra, gav sämst effekt för att hantera konflikter på 

ett konstruktivt sätt. Detsamma gäller vid verbala ursäkter, som att säga till exempel ”förlåt” 

(Wrangsjö 1998, s. 255–257). 

Ljungberg refererar till något som kallas försoningsbeteende som är en form av 

konfliktlösning. Sammanfattningsvis kan det förklaras som att de involverade i en konflikt 

söker upp varandra efteråt och visar vänligt sinnade beteenden. Ljungberg kopplar begreppet 

försoningsbeteenden till emotionell intelligens, och om barnen har en väl utvecklad sådan och 

använder sig av den minskar spänningar i gruppen samt att nya konflikter kan undvikas 

(Wrangsjö 1998, s. 261–262). 
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3.3 Projekt WIN: Forskning kring konflikthantering 

 

Forskarna Laura Roberts, Peter Yeoman och Susan Ferro-Almeida (2008) beskriver i deras 

undersökning om positiva effekter av att utbilda barn i konfliktlösning med programmet 

projekt WIN som står för Working out Intergrated Negotiations. Denna forskning 

genomfördes i en mellanstadieklass uppdelad i två grupper under hösten 2002 och våren 2003 

i en av de mest ekonomiska missgynnade skoldistrikt i sydöstra Pennsylvania där 40 procent 

av barn under 18 år lever under fattigdomsgränsen. Varje session av projekt WIN ägde rum i 

klassrummet strax efter elevernas lunchperiod och var cirka 45 minuter lång.  

   I projektet fick eleverna stöd att bland annat hantera aggressivitet och impulser. Dessutom 

fick eleverna diskutera lösningar utifrån olika konfliktsituationer programläraren gav. 

Programläraren i projekt WIN tränade en Philadelphia baserad ideell organisation skapad för 

att främja rasblandad harmoni (Roberts, Yeoman, & Ferro-Almeida 2008, s. 1–3). Studien 

visade nedtrappning av bråk och våld efter att forskarna hade introducerat denna 

utbildningsdel i skolan. Barnen kunde uppvisa mer konstruktiva lösningar i konfliktsituationer 

utifrån undervisning de fick i konfliktlösning. Detta gjorde att barnen visade mer tendens att 

ha förståelse för sig själva men också för andra (Roberts, Yeoman, & Ferro-Almeida 2008, s. 

11–13).  

 

3.4 Kamratmedling 

 

Ingela Kolfjord (2009) är universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot rättssociologi. 

Hon forskar inom fälten rättssystem, socialt arbete, kriminalitet samt idrott och skola. I 

hennes artikel ”Alternativ konflikthantering - Hur kamratmedling kan påverka elevers 

relationsskapande” (Kolfjord 2009, s. 119) utgår hon från en fältstudie där hon under ett år 

studerade kamratmedling i Malmö. Metoden som användes i denna studie var intervjuer och 

observationer, enkäter samt dokumentanalys. Utifrån en observation som hon gjorde under en 

rast ville hon lyfta fram hur barnens relationer kan påverkas av kamratmedling. Det Kolfjord 

ville ta reda på var vad barnens upplevelser av medling var, det vill säga vilka känslor och 

konflikter som uppstod. Hon förklarar vidare i sin artikel att konflikter kan uppstå var helst 

där det vistas barn och de kan se olika ut beroende på vilka barn som är involverade i 

konflikten, men det kan också bero på vem som hanterar konflikten (Kolfjord 2009, s. 119–

120). Hon ville lyfta fram problem som har ökat under de senaste åren på grund av konflikter, 



7 
 

särskilt bland ungdomar och vilka konsekvenser de får om de inte hanteras på ett korrekt sätt, 

eller om det inte införs rätta åtgärder i tid. Hon beskriver exempelvis hur idrottslärare kan 

genom spelets normer och regler lösa samt förhindra konflikter genom ett tydligt regelsystem, 

eller där andra lärare skapar ett forum för dialog mellan de involverade eleverna där denna bör 

ske med stöd av läroplanens syften. Kolfjord tar upp medling samt kamratmedling som ett sätt 

att arbeta med när det uppstår konflikter mellan ungdomarna. Hon förklarar att medling är 

riktad till de unga som begått en brottslig handling eller till dem som utsatts för det begångna 

brottet. Hon förklarar vidare att kamratmedling i skolan går ut på att konflikterna ska lösas av 

eleverna själva, men att detta sker med hjälp av neutrala kamratmedlare (Kolfjord 2009, s. 

119–120). Kolfjord understryker att kamratmedling är en metod för att lösa konflikter och 

ordväxlingar där rättvisa och neutrala personer samverkar som samtalsledare för en process. 

Målet med denna medling är att kunna minska de konflikter som uppstår samt kunna erbjuda 

barnen förmågor att lära sig och lösa olika problem som kan uppstå (Kolfjord 2009, s. 125).  

Kolfjord lyfter fram grundreglerna i medling, och förklarar att deltagarna ska vara villiga att 

vara ärliga, lösa problemen, vara ansvarsfulla för att reda ut de problem som uppstår och 

samtidigt vara konfidentiella mot parterna. Hon ville bland annat ta reda på hur barn som går i 

femte och sjätte klass arbetar med medling i verksamheten. Barnen fick ansöka och genomgå 

en två dagar lång utbildning för att få sin legitimation som medlare. Medlarna hade tio steg att 

utgå ifrån om det skulle uppstå en konflikt på skolgården under rasterna. Dessa steg är 

följande: 1- medlarna ska fråga de inblandade i bråken om de behöver hjälp, 2- om barnen vill 

lösa bråket som har uppstått, 3- medlarna och de inblandade ska gå till en lugn plats på 

skolgården, 4- alla barnen ska presentera sig framför varandra med förnamn, 5- 

kamratmedlaren ska förklara sina grundregler dvs. vara ärliga, lösa problemet och ta ansvar 6- 

var och en ska berätta hur det har gått till och få ”feedback”, sedan ska medlaren upprepa det 

som sagts från första barnet -detta för att få bekräftat att det är rätt uppfattat, 7- det andra 

barnet ska få möjlighet att göra samma sak för att få ”feedback”, 8- de bråkande letar efter 

eventuella lösningar, 9- de bråkande bör välja en lösning, 10- de bråkande ska bestämma när 

lösningen de valt ska tillträda för att sedan skaka hand (Kolfjord 2009, s. 126). Hon skriver 

vidare att de flesta barnen som medlade uttryckte det som positivt, men att det även fanns 

barn som uttryckte det som negativt. De som tyckte det var positivt uttryckte att de dels blev 

sysselsatta av konflikten, dels fick bättre koll på hur de flesta konflikter startade och 

eskalerade. De som uttryckte det som negativt upplevde att de var sysslolösa när det inte 

uppstod några konflikter. Dessa medlare menar på att anledningen till att de ville vara medlare 
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är för att fylla ut deras rastlösa tid (Kolfjord 2009, s. 125–127). Kolfjord beskriver en 

rastobservation som hon deltagit i för att se relationsdynamiken bland barnen. Hon ville se 

medlarnas förhållningssätt till hur de hanterar konflikter som uppstår. Hon observerade fyra 

barn som hamnade i konflikt med varandra. Medlarna använde olika metoder för att lösa 

konflikterna. Dessa metoder var exempelvis att medlarna kunde ta hjälp av vuxna eller 

pedagoger om de inte kunde lösa en konflikt, eller att medlarna pratade med de inblandade 

var för sig eller med alla de inblandade i konflikten. Utifrån denna observation anser hon att 

kamratmedling inte bara löser och förhindrar att konflikter eskalerar, det ger också barnen 

redskap att hantera sina konflikter själva (Kolfjord 2009, s. 130–132). 

 

4 Teoretisk bakgrund  

 

4.1 Vad är en konflikt?  

 

Konflikter finns överallt och beskrivs på olika nivåer. Alla människor hamnar mer eller 

mindre i konflikter. Det brukar sägas att det är mer normalt att hamna i en konflikt än att inte 

göra det. Konflikter är en del av människans utveckling, konflikter ger utrymme för att lära 

sig hantera sin omgivning och medmänniskor.  

Författaren Thylefors (2013) skriver i sitt kapitel att konflikter alltid finns med oss i vår 

vardag och att det är därför nödvändigt att öka förståelsen för hur konflikterna uppstår, men 

också hur hanteringen av konfliktens dynamik uppstår. Hon fastslår att det finns en hel del 

synonymer till ordet konflikter och nämner exempelvis oenigheter, gräl, strider, kamper, bråk, 

tvister, motsättningar och hetsiga diskussioner etc. Hon förklarar vidare att konflikter kan ses 

som med samma betydelse med problem i menighet. Alla problem är inte alltid 

konfliktladdade och samtidigt hävdar hon att alla konflikter kan upplevas som ett problem 

eller ett hinder (Lennéer-Axelson & Thylefors 2013, s. 17). För att utveckla bättre kunskaper 

och förståelse för vad en konflikt är kan det vara angeläget att ta reda på vad begreppet 

innebär och detta gör vi genom att använda oss av Arne Malténs (1998) definition.  

Maltén konstaterar att ordet ”konflikt” kommer från latinets conflictus, vilket betyder 

motsättning – en kamp mellan olika krafter, tvist eller sammanstötning. Han uppmärksammar 

hur några forskare beskriver begreppet konflikt. Han finner socialpsykologen Morton 
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Deutschs (1973) beskrivning som mest intressant. Deutsch har forskat mycket i 

konfliktlösning (Maltén 1998, s. 145). Maltén väljer att sammanfatta begreppet konflikt som 

sådan:  

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

oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande 

behov eller personlig stil”. Deutsch (1973) i (Maltén 1998, s. 145). 

I boken ”Konflikter” av författarna Lennéer-Axelson & Thylefors (2013) skriver Ingela 

Thylefors i sitt kapitel ”Perspektiv på konflikter” att vi kan ha konflikter inom oss, mellan oss 

samt utanför oss. Dessa konflikter delar hon in i tre kategorier: den första är intrapersonella 

eller individuella konflikter- som alla brottas med och vi behåller dem för oss själva. Den 

andra är interpersonella eller mellanmänskliga konflikter- där individens inre konflikter ibland 

tar sig uttryck i samspelet med andra individer. Den kan visa sig i situationer där vi istället för 

att godta den egna slappheten som ett hinder för framgång, istället skyller på omgivningen. 

Den tredje är apersonella eller systemkonflikter. Otydliga mål och uppdragsbeskrivningar 

inom en organisation kan leda till slitningar mellan personalen. Det kan visa sig i form av 

upplevd orättvisfördelning av arbetsuppgifter som visar sig i form av avundsjuka, irritation 

och brist på hjälpsamhet (Lennéer-Axelson & Thylefors 2013, s. 20–21).  

4.2 Konflikter- på gott och ont 

 

Enligt Thylefors går det inte helt och hållit att komma ifrån konflikter eller undvika dem. 

Konflikter kan betraktas som nödvändiga kvalifikationer för utveckling och stimulans, därför 

betraktas de som underhållningsvärde. Hon understryker samtidigt att det har bevisats att 

konsekvenser av konflikter innehåller en form av fientlig inställning, brustna förhållanden, 

stress etcetera. Hon poängterar att på grund av de destruktiva aspekterna av konflikter, är just 

konflikträdsla ett centralt begrepp inom konfliktologin. Med det menar författaren att det finns 

något att vara rädd för. Hon lyfter fram vidare vad gäller andra känslor som exempelvis 

skrämmande situationer, där kan individen själv välja att undvika eller avstå ifrån. Thylefors 

förklarar situationen genom ett exempel, när en person är flygrädd så väljer personen att ta 

tåget istället, eller när en person är mörkrädd då väljer den att sova med ljuset tänt. Hon 

konstaterar utifrån detta att hur gärna vi än vill så är det svårt att helt och hållet att undvika 

konflikter, eftersom de tillhör vardagsdramatiken så länge det finns ett mått av frihet i tanke, 

ord och handling (Lennéer-Axelson & Thylefors 2013, s. 30–33). 
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4.3 Konfliktmodeller  

 

Det finns olika konfliktmodeller- och teorier som ger stöd för att få en förståelse till 

konflikternas upptrappning. De konfliktmodeller som vi kommer att använda oss av är Johan 

Galtungs ABC-modell och Richard Cohens konfliktpyramid. Galtungs modell visar olika 

strategier för att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och Cohens modell illustrerar 

förebyggande samt hantering av konflikter i en skola. Dessa modeller kommer att vara ett 

hjälpmedel för vår analys av empirin.  

4.3.1 Galtung ABC- modell 

 

Den internationellt erkände norske professorn i fred- och konfliktforskning Johan Galtung är 

skaparen bakom den kända ABC- modellen som även kallas för konflikttriangeln. Med hans 

akademiska bakgrund i sociologi och matematik blev han mer intresserad för vetenskapliga 

studier av fredsfrågor, där han 1959 grundade institutet för fredsforskning i Oslo. Utöver hans 

teoretiska problem om tex. konfliktteori, aggression och konfliktlösning ägnade han sig även 

åt den aktuella politiska debatten, till exempel i fredsfrågor och i Europafrågor. Tack vare 

hans pedagogiska förmåga har Galtung kunnat bidra med studier som lyfter fram 

fredsforskning samt existentiella samhällsdebatter runt om i välden (Nationalencyklopedin). 

Författaren Karin Utas Carlsson som är pensionerad barn- och skolläkare samt fil. dr i 

pedagogik och författaren Anette Rosenberg Kimblad som är fritidspedagog och har arbetat 

med konflikthantering (2011), beskriver Johan Galtungs konfliktriangel som en modell för att 

skapa en förståelse för hur konflikter uppstår och hur de kan förhindras från att utvecklas till 

större konflikter. Men det är också för att få förståelse om vilka bakomvarande faktorer som 

kan påverka händelseförloppet. Det är viktigt att som pedagog ingripa i ett tidigt stadie i 

konflikten för att förhindra en destruktiv utveckling i ett senare stadie då känslorna är som 

starkast, för att känslorna i konflikten är själva drivkraften (Utas C. & Kimblad 2011, s. 29). 

Friberg förklarar, i boken ”Konflikthantering- I professionellt lärarskap” (Hakvoort & Friberg 

2015), att i ABC-modellen finns alltid tre faktorer i olika grader av konflikter, nämligen 

sakfrågan, beteende och attityder. Sakfrågan är betydelsefull, eftersom det kan behövas att 

komma överens med andra och för att kunna utföra ett gemensamt uppdrag. En sakfråga 

beskrivs som starkt laddad. En konflikt börjar ofta kring sakfrågan, eftersom olika individer 

har olika värderingar och därmed blir olika sakfrågor/konfliktinnehåll olika för varje individ. 

Därför är det viktigt att det finns plats för diskussioner om olika värderingar som handlar om 
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konflikter och sakfrågor. Attityder är ofta omedvetna eller förnekande, det vill säga 

projektioner som gör det svårare att hantera en konflikt, därmed blir styrande i 

händelseförloppet. Beteende handlar om det destruktiva beteende som vi ser hos motparten 

(Hakvoort och Friberg 2015, s. 60–62). 

 

(Fig. 1): Johan Galtungs konflikttriangel, Carlsson (1999, s. 59).  

Carlsson och Kimblad förklarar att modellens tre hörn gör det möjligt och hjälper oss att se 

mönster som kan leda till eskalering av konflikter. När man utgår från triangelns alla tre hörn, 

kan vi se att ABC- modellen innehåller viktiga aspekter som kännetecknar en konflikt. ABC- 

bokstäverna står för de engelska orden attitude/assumptions, behaviour och conflict/content/-

contradiction. I den svenska versionen står (A) för antagande och attityd, (B) står för beteende 

och (C) står för konfliktinnehåll. Enligt författarna får konflikter sin näring i A- hörnet, då vi 

har förväntningar och antagande som ofta är negativa på grund av exempelvis negativa 

erfarenheter från tidigare situationer eller händelser. Individen har ibland en tendens att 

påverkas av andra och av grupper (Utas C. & Kimblad 2011, s. 29–30). Hakvoort och Friberg 

(2015) vänder sig mot Carlssons och Kimblads (2011) påstående kring konfliktens 

tyngdpunkt och menar att fokus borde ligga på C- hörnan, eftersom det är där konflikterna 

ofta startar (Hakvoort och Friberg 2015, s. 62). 

I konflikter uppstår det alltid strider kring målen som parterna vill uppnå. Dessa konflikter 

sker ofta i samspel och kontakt med andra och av grupper. Enligt Carlsson och Kimblad sker 

upptrappning av konflikter genom samspel mellan samtliga triangels olika hörn (Utas C. & 

Kimblad 2011, s. 30). Konflikter kan finnas överallt och sker helt oväntat, vilket gör 
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konflikterna väldigt komplexa. Birgitta Friberg (2015) utgår från ett exempel som hon 

beskriver (mellan en mor och sin son), om en konflikt där förståelsen ökade tack vare att 

behoven förtydligades. Med detta exempel menar hon att varje människa har ett behov som 

behöver förtydligas mot andra människor som inte känner till dessa behov. Är man inte 

medveten om andras behov och känslor, kan detta leda till missförstånd och i vissa fall till en 

konflikt. Hon skriver vidare att konflikter är ett stort och komplext område. Med detta menar 

hon att, om man inte känner till det egna behovet det vill säga sitt egna behov som är relevant 

för sig själv, då kan det vara svårt att förvänta sig av andra att förstå dessa behov och därför 

bör det förtydligas genom att beskriva sina känslor, enligt Friberg. Hon förklarar vidare att en 

sådan liten otydlig situation kan växta upp och bli en svår konflikt. Hon betonar att ABC- 

modellen ger kunskap om vilka faktorer som är viktiga att ta ställning till för att få insikt i 

innebörden av en konflikt, men också hur man kan bemöta en konflikt (Hakvoort och Friberg 

2015, s. 59–60). 

4.3.2 Cohens konfliktpyramid 

 

Fredsforskaren Richard Cohen (2015) illustrerar sin modell med hjälp av en pyramid i fyra 

nivåer (Fig. 2). Cohen uttrycker den egentligen inte som en teori, utan mer som en teoretisk 

arbetsmodell eftersom modellen ger överordnat perspektiv på arbetet med konflikter samt 

konflikthantering (Hakvoort & Friberg 2015, s. 38). En modell är en bild av något som är 

förenklat eller framställt på ett lättare sätt för att förstå något som är invecklat och avancerat, 

som ofta är något abstrakt. Inom teknik och vetenskap så går det att beskriva exempelvis hur 

matematiska beräkningar/modeller används för att beskriva en process, eller hur en arkitekt 

visar upp en mindre modell på hur ett hus skulle kunna se ut i verklighet 

(Nationalencyklopedin). En teori är däremot en samling av idéer, påstående eller antagande 

som förklarar händelser av olika slag eller fenomen och rangordnar våra kunskaper om dem. 

Teori brukar användas med samma betydelse som läran, för att representera ett vetenskapligt 

välorganiserat kunskapssystem som exempelvis mängdteori dvs. mängdlära, fast termen går 

att använda i andra kontexter också för att framhäva olika hypoteser hos en grupp påståenden 

(Nationalencyklopedin). Ilse Hakvoort förklarar, i boken ”Konflikthantering- I professionellt 

lärarskap” (Hakvoort & Friberg 2015), att Cohens konfliktpyramid utgår från fyra nivåer. 

Pyramidens första och nedersta nivå är till att förebygga konflikter, vilket innebär att 

konflikter förebyggs genom skolans stödjande miljö. I denna nivån ska det finns alla insatser 

som gör skolan till en stöttande miljö, det ska även finnas bra ledarskap i skolan som arbetar 

med exempelvis värdegrund, samtal om moral, etik och medvetenhet etcetera. Fungerande 

sociala relationer och social kompetens är centralt i denna nivå. I den andra nivån handlar den 
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om hantering av konflikter. Här gäller det att fånga upp och hantera konflikter på tidigt 

stadium för att parterna själva ska kunna lösa konflikterna med varandra på ett konstruktivt 

sätt, vilket leder till utveckling hos eleverna. Om förhandlingen däremot skulle ske på ett 

destruktivt sätt så skulle den påverka elevernas utveckling och lärande. Den tredje nivån i 

pyramiden handlar det om att ta hjälp av en tredje partner där denna person ska fungera som 

en medlare för att hantera konflikten utan att välja någon sida. Denna tredje parts fokus ska 

ligga på att hjälpa parterna i konflikten att återuppta kommunikationen för att börja 

kommunicera igen. Den fjärde och sista nivå i konfliktpyramiden handlar den om att stoppa 

ett våldsamt och aggressivt beteende, för att sedan hjälpa eleverna att lösa konflikten genom 

skolans samt samhällets dirigerade regler (Hakvoort & Friberg 2015, s. 38–40). 

 

(Fig. 2): Cohens konfliktpyramid, Cohen (2005, s. 34–35). 

4.4 Konflikthantering  

 

Det finns många olika sätt att hantera konflikter på, för att lyckas med detta bör man känna till 

möjliga kunskaper och verktyg som finns att inhämta. Som teori har vi valt att använda oss av 

Arne Maltèns olika konflikthantering strategier. Dessa strategier kommer att vara ett 

hjälpmedel till att besvara vår andra frågeställning i resultatdelen, dessa strategier är: 

defensiva strategier, makt- och tvångsstrategier, rituella strategier samt samverkansstrategier. 

Vi kommer att beskriva de längre fram i denna del. Författaren lyfter fram väsentliga 

förklaringar till vad konflikter innebär och varför de finns, men också hur dessa kan uppstå 

samt hur de kan hanteras (Maltèn 1998, s. 145).   
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Maltén understryker att skolan som en institution inte är helt konfliktfri skild zon från det 

övriga samhället vi lever i. I skolans värld förekommer konflikter dagligen mellan elever. Det 

är inte ovanligt att konflikter sker även bland lärare och elever, mellan lärare och skolledning 

eller lärare sinsemellan. Mobbning är alldagligt problem vilket sker både i klassrum men 

också ute på skolgården, där man ofta väljer att inte lösa, utan väljer istället att blunda för. 

Han understryker att det är oerhört viktigt att åsiktsskillnader samt värderingar tas upp till 

öppen debatt bland barnen och eleverna i skolan. Med åsiktsskillnader och värderingar menar 

han att det ska finnas tid och utrymme för eleverna att resonera och diskutera sina åsikter 

tillsammans med andra utan att bli bedömd. Han förklarar vidare att detta kan skapas genom 

att lärarna lägger fram olika målformuleringar i sin arbetsplanering mellan deras egna och 

elevernas planering av undervisning och genomförande, för hur hanteringen av elevkonflikter 

ska gå tillväga. I och med detta menar han att det bör finnas utbildning om konflikter samt 

vara en naturlig del i undervisningen (Maltén 1998, s. 153). 

Maltèn förklarar vidare att om vi ska klara av att lösa de konflikter som uppstår, kan det vara 

viktigt att synliggöra och reflektera över konfliktens innehåll och natur. Det är även viktigt att 

ha kännedom om bakomliggande orsaker samt vilken sorts konflikter det handlar om, men 

också hur konflikterna utvecklas genom tiden. Det kan vara viktigt att komma ihåg att det inte 

går att lösa alla konflikter, men att det finns möjlighet att kunna hantera dem när de blir 

erkända. Det finns konflikter som är så triviala att det inte är värt att ödsla energi på, där dessa 

i flesta fall löser sig självmant, vilket stämmer väl med Malténs citat ”låta processen ha sin 

gång” (Maltén 1998, s. 174). I vissa lägen är det viktigt att inte förstora upp eller göra 

konflikten mer komplicera än vad den är.  

4.5 Strategier för hantering av konflikter  

 

Nedan kommer fyra strategier att presenteras som är vanligt förekommande i samband med 

konflikthantering. Därav de tre första strategierna är något smalare eftersom de har en 

begränsad effekt, däremot representerar den fjärde strategi en effektivare förhållningsätt vilket 

bidrar till en framgångsrik konflikthantering, närmare bestämt samverkansstrategin (Maltén 

1998, s. 175).  
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4.5.1 Defensiva strategier  

 

Att lösa problem som uppstår på ett fegt sätt är vad som kännetecknar den defensiva strategin. 

Här väljer den som försöker att lösa problemet dölja konflikten eller ignorera problemet. Som 

om den inte existerar. I denna strategi väljer också den som ska lösa problemet att hitta en 

syndabock för att lägga locket på och manipulera konflikten. Syndabockstrategin kan leda till 

en så kallad separationsmodell. Här väljer man att separera på de inblandade individerna i 

konflikten till olika platser och är övertygad om att konflikten är löst. Men i själva verket så är 

båda parterna förlorare i den defensiva strategier, vilket innebär i grunden att denna strategi är 

destruktiv (Maltén 1998, s. 175). 

4.5.2 Makt- och tvångsstrategier 

 

I denna strategi är båda parterna beroende av varandra. Här testar parterna varandras styrkor 

och sätter motparten under hård press tills en av dem ger upp. Det finns alltid en förlorare och 

en vinnare. Parterna utnyttjar varandras svaga sidor vilket gör att konflikterna aldrig blir lösta, 

utan lever vidare. Denna makt- och tvångsstrategi är ett typiskt exempel som föräldrar 

använder sig av när de fostrar dras barn och unga. Barnet kommer att stå i ett 

beroendeförhållande till de vuxna, vilket leder till att de vuxna ger barnen bestraffning, 

belöningen dras in eller uteslutning. Om denna makt- och tvångsutövning pågår för länge kan 

den leda till låsningar samt stagnation. Det finns risk att den som förlorat vill hämnas på 

vinnaren vilket leder till att båda saknar förtroende för varandra och ett maktspel utvecklas. 

Denna typ av strategi bådar inget gott med sig, vilket gör den också till destruktiv strategi. 

Här rör sig ständigt om ett motsatsförhållande mellan vinna/förlora. I sådana maktkonflikter 

skulle en medlare vara ett alternativ, där en tredje part kan komma in i processen (Maltén 

1998, s. 176–177). 

4.5.3 Rituella strategier  

 

Det finns många rituella strategier som kan lätta på avspänningen när det uppstår en 

konfliktsituation. Maltén utgår från ett exempel vid stora internationella konferenser, där man 

väljer att ställa fram runda bord, där tanken är att ingen ska få en mäktigare eller finare plats 

än den andra, alla är lika. Genom att avdramatisera själva konflikten och istället riktar 

uppmärksamheten på ordningsfrågorna. Meningen är att avleda uppmärksamheten från 
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konflikten för att skapa ett mer avspänt beslutfattande. Riterna kan därmed försona och 

förena, det skapar säkerhet och trygghet, ångesten som hade uppstått av problemsituationen 

kommer att dämpas (Maltén 1998, s. 177–178). 

4.5.4 Samverkansstrategier  

 

Maltén hävdar att samverkansstrategier är de som fungerar bäst av alla till skillnad från 

strategierna som presenterats här ovan. I de tre tidigare nämnda strategierna har det visat hur 

lätt konflikthantering kan misslyckas när de avleds, dämpas, avbryts eller till och med tvingas 

att stanna till. I samverkansstrategier däremot erbjuds alla till att känna sig motiverade samt 

delaktiga. Denna strategi är helt klart konstruktiv, eftersom den ser till att båda parterna har 

något att vinna. I denna strategi handlar man utifrån ett gruppbeslut och det beslutet arbetar 

man fram tillsammans med de andra. Här finns plats för olikheter vilket man gemensamt 

också tar ansvar för. När konflikten erkänns då kan problemet kartläggas. Som han beskriver 

att så möts man ”Face-to-Face” i en öppen diskussion som är fördomsfri och känner ett 

förtroende till varandra (Maltén 1998, s. 178–179).  

 

5 Metod  

 

Här nedan kommer vi att redogöra för vilken metod vi har använt oss av för att besvara syftet 

med denna studie. Vi kommer även att förklara varför vi har valt just denna metod att utgå 

ifrån samt hur vi har gått tillväga under processen.   

5.1 Urval  

 

Vi valde i detta arbete att göra såväl intervjuer som observationer. Göran Ahrne och Peter 

Svensson beskriver att intervjuer är ett sätt för insamling av kunskaper om sociala 

förhållanden och att intervjuerna även är till för den som är intresserad av att ta reda på 

människors känslor och upplevelser (Ahrne & Svensson 2015, s. 34). Vi intervjuade fyra 

pedagoger samt en biträdande rektor vilka vi, i resultatdelen, kommer att presentera som 

informanter, samt att de har ett fiktivt namn. Vi valde att intervjua både pedagoger och 

biträdande rektor för att få empiri från två olika synvinklar. Vi ville också samla in större data 

för vårt arbete samt se om det finns någon skillnad i fritidspedagogernas sätt att arbeta jämfört 
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med personal som sitter i ledningen. Kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering 

enligt författarna, med detta menar de att frågorna är formade på ett sätt där intervjuaren har 

möjlighet att svara med egna ord (Patel & Davidson 2011, s. 81).  

   Vi har utgått från semistrukturerade intervjuer, vi har utformat anpassade frågeställningar 

till de intervjuade, det vill säga en intervjuguide (se bilagor). Vi har även ändrat 

frågeställningar vid några tillfällen, eftersom vi upptäckte att vissa frågor inte gav oss relevant 

information till vårt arbete. Patel och Svensson förklarar att semistrukturerade intervjuer 

innebär att forskaren utgår från en lista som är specifik till ett visst tema som berör 

forskningsämnet där intervjuaren har frihet att utforma svaren, och enligt författarna är det 

inte nödvändigt med ordningen av frågorna (Patel & Davidson 2011, s. 82). Anpassningen av 

frågorna gjorde vi dels för att ta reda på hur fritidspedagogerna förhåller sig till konflikterna 

som uppstår samt hur de arbetar för att förebygga konflikter mellan eleverna. Och delvis har 

anpassningen av frågorna varit för att ta reda på om svaren från biträdande rektorn reflekterar 

till arbetssättet som den övriga personalen arbetar på i skolan. Eftersom vi kände några av 

informanterna som har varit handledare under praktiken från våra VFU-perioder, valde vi att 

skifta mellan oss vid intervjutillfällena. Det innebär att den som kände informanten fick göra 

anteckningar och spela in intervjun, medan den andra personen fick ställa frågorna. 

Anledningen till att vi valde detta var för att vi ville vara neutrala mot informanterna, där vår 

bekantskap med informanterna inte skulle påverka svaren på frågorna. Vi valde att endast 

observera två fritidspedagoger en kort tid under rasterna pga. tidsaspekten som vi upplevde en 

aning kort för datainsamlingen, observationerna kommer att presenteras närmare i 

resultatdelen. Syftet med observationerna var att ta reda på om pedagogernas berättelse under 

intervjun gällande deras arbetssätt reflekterar deras förhållningssätt, hur de arbetar med 

eleverna när det uppstår en konflikt eller om vi kunde observera att de arbetar på ett 

förebyggande sätt med konflikter. Författarna beskriver att observationer är vårt främsta 

medel när vi behöver skaffa information om omvärlden, detta gör vi slumpmässigt utifrån 

våra behov, erfarenheter samt våra förväntningar. De beskriver vidare att observationer också 

är en av de vetenskapliga teknikerna för att samla in information. Det innebär att 

observationer är användbara vid insamling av information i de områden som berör skeende 

samt beteende i samma stund som de inträffar (Patel och Davidson 2011, s. 91).  
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5.2 Metodval  

 

Författarna Ahrne & Svensson förklarar att skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

metoder är först och främst de olika sätten att arbeta med för att ta fram samt analysera data, 

men också vilken roll forskaren har i det valda arbetet. De skriver vidare att metoderna är bra 

till olika saker beroende på forskningsfrågorna man har att utgå ifrån (Ahrne och Svensson 

2015, s. 9 och 14). Patel och Davidson understryker också att det finns olika metoder att ta 

fram data. De förklarar att kvalitativ och kvantitativ undersökning avser det sätt man väljer att 

till exempel arbeta med eller analysera den information som man samlat in. De förklarar 

vidare att kvalitativt inriktad forskning innebär insamling av data där fokus är på mjuka data, 

vilket syftar till exempelvis tolkande analyser samt intervjuer där de oftast avser verbala 

analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson 2011, s. 13–14). För att kunna besvara våra 

frågeställningar vilka möjliga orsaker det finns till att det uppstår konflikter enligt 

pedagogerna, hur fritidspedagogerna går tillväga med att hantera de konflikter som uppstår 

samt hur de arbetar för att förebygga konflikterna mellan eleverna i fritidshemmet, har vi valt 

att använda oss av en kvalitativ undersökning. Genom våra intervjuer samt observationer 

hoppas vi att denna metod kommer att hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Ahrne & 

Svensson beskriver kvalitativa metoder som ett generellt begrepp för alla metoder, där dessa 

bygger på observationer, intervjuer eller analys av texter: författarna poängterar vidare att 

metoderna inte är utformade för att analysera kvantitativa metoder, det vill säga siffermässiga 

metoder eftersom kvantitativa metoder är mätbara och går att mäta till skillnad från de 

kvalitativa metoderna vilket innebär att det räcker med att konstatera att de finns, hur de 

fungerar och i vilka lägen de förekommer (Ahrne och Svensson 2015, s. 9–10). 

 

5.3 Genomförande 

 

Vi har långt innan vårt påbörjade arbete kommit överens om att ta kontakt via SMS/ 

telefonsamtal med pedagogerna samt biträdande rektorn för intervjuer och observationer. 

Tanken var att vi ville först få en bekräftelse och ett godkännande av informanterna om de 

ville delta i vår undersökning. Därefter skrev vi ett informationsbrev som vi skickade till de 

berörda (se bilagor) informanterna. Vid intervjutillfällena valde vi en lugn miljö där vi kunde 

sitta avskilt från ljud och rörelse, för att alla parterna ska känna sig trygga och bekväma. 

Ahrne och Svenson skriver att det finns ett antal tekniska aspekter vid intervjuande, vilket 
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innebär att om intervjun exempelvis ska spelas in eller skrivas ner. De poängterar att papper 

och penna är en grundläggande teknik, där denna teknik anses vara fördelaktig när man är två 

som intervjuar (Ahrne & Svensson 2015, s. 49). Vid alla intervjutillfällen använde vi 

ljudupptagning i form av bandinspelning, mobiltelefon samt papper och penna. Trots att vi 

spelade in intervjuerna använde vi ändå papper och penna, detta för att som Ahrne och 

Svensson också understryker, genom anteckningar kan man få med gester, minspel etc. där 

detta inte är möjligt vid en ljudinspelning (Ahrne & Svensson 2015, s. 14). Innan intervjuerna 

ansåg vi att det är viktigt med att vara tydligt när vi skulle ställa frågorna och lyssna noggrant 

på informanterna när de talar, eftersom vi har ljudinspelning. Av tidigare erfarenhet upptäckte 

hur svårt det var med transkriberingen, när det är mycket bakgrundsljud vid en ljudinspelning 

av intervjuer. I och med detta tänkte vi på det Roethlisberger och Dickson (1939/1964) 

belyser i Ahrne och Svensson (2015), där de lyfter fram fem regler som intervjuaren kan 

tänka på, dessa är: 1. att intervjuaren ska lyssna på den som talar tålmodigt samt snällt, 2. att 

intervjuaren inte visar en auktoritet, 3. intervjuaren ska inte ge etiska råd, 4. intervjuaren ska 

inte heller argumentera/gräla med informanten och till sist 5. så ska intervjuaren bara ställa 

frågor och prata vid rätt tillfälle (Ahrne & Svensson 2015, s. 37). Efter intervjuerna har vi 

transkriberat alla inspelningar och sedan analyserat materialet, för att sedan hitta de viktigaste 

samt återkommande nyckelorden i varje intervju. Vi sorterade och ringade in det som var 

mest relevant för vår undersökning. Vi har valt att titta mer på de frågor som givit oss mest av 

information för att kunna besvara våra frågeställningar för vår undersökning. När vi 

transkriberade vårt material kunde vi notera vissa skillnader i vårt sätt när vi ställde frågorna, 

Ninwa har hållit sig till frågorna i den ordning vi bestämt innan, medan Abel frångick från 

frågeformuläret och började istället med våra huvudfrågor och sedan i egen ordning. Det vi 

också kom fram till i analysen av materialet var att vi har formulerat om vissa frågor under 

intervjun.  

 

5. 4 Etiska överväganden  

 

För att kunna få intervjuerna samt observationerna genomförbara mailade vi ett 

informationsbrev till biträdande rektorn samt pedagogerna som de kunde ta del av. I brevet 

fanns information om vilka vi var och vad vår studie handlar om. Vi var tydliga med vad vårt 

syfte av undersökningen var och att deltagandet var helt frivilligt. I brevet informerade vi 

också om att vi har valt att vara konfidentiella med namnen på informanterna, det vill säga att 
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uppgifterna som används i undersökningen inte avslöjar vem som uppgett dem och att 

uppgifterna endast kommer att användas för forskningssyfte (Patel & Davidson 2011, s. 63–

64).  

6 Resultat 

 

Vi har i denna empiriska undersökning genomfört intervjuer och observationer för att besvara 

våra frågeställningar. Enskilda intervjuer genomfördes med biträdande rektor samt fyra 

fritidspedagoger i två olika skolor som ligger i Stockholmsregionen. Nedan följer först en kort 

presentation av varje informant där vi valt att använda oss av fiktiva namn. Vi har valt att 

presentera enbart delar av vårt empiriska material, som besvarar våra tre frågeställningar.  

6.1 Informanterna 

 

Vi har, i intervjudelen, valt att presentera informanterna som informant 1, 2, 3, 4 eller 5. Vi 

har också valt att ge dem ett fiktivt namn. 

 

6.1.1 Informant 1-Viktor 

 

Viktor är 45 år och är utbildad fritidspedagog och har arbetat i 16 år på fritidsverksamheten. I 

den skola där han arbetar fanns ingen klubbverksamhet för de äldre eleverna, dvs. för eleverna 

som går i årskurs 4–6. Viktor fick jobbet genom en bekant som arbetar på skolan, han blev 

tillfrågad och erbjuden om han ville bygga upp en verksamhet från grunden som skulle vara 

anpassad till de äldre eleverna. Han nappade på idén och såg det som en möjlighet. Viktor 

trivs väldigt bra med sin roll som fritidspedagog eftersom han tycker om som han beskriver 

”att bygga verksamheten från scratch, från grunden”. Viktor har arbetat där i snart fem år. 

Han ser positivt på verksamheten, eftersom det är många elever som vill var där, men också 

för att pedagogerna har hört ett gott rykte om verksamheten från exempelvis eleverna samt 

elevernas föräldrar. 
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6.1.2 Informant 2-Anna 

 

Anna är 57 år, hon har gått en fritidspedagogslinje och tog sin examen 1985. Hon berättade att 

hon arbetade som fritidspedagog under alla hennes år, utom under åren 1993 till 2003 då hon 

gjorde andra saker. Anna trivs mycket bra med sitt nuvarande arbete. Hon berättar vidare att 

hon blev ”indragen av en kollega” till den skola där hon arbetar på nu.  

6.1.3 Informant 3-Emil 

 

Emil är 34 år och har avslutat sin utbildning 2011, där han läst interkulturell lärarutbildning 

med inriktning mot fritidshem. Emil berättar att han trivs väldigt bra med sitt nuvarande 

arbete. Det som gjorde att han valt att arbeta med just denna skola var egentligen av ”ren 

slump” som han beskrev det. Emil berättar att han sökte arbete i flera skolor tillsammans med 

en studiekamrat där båda har studerat och kort därefter fick båda jobbet, Emil har valt att 

stanna kvar men inte hans kamrat. 

6.1.4 Informant 4-William 

 

William är 44 år och har gått fritidspedagogutbildning under året 1994–1997. William berättar 

att han har arbetat som fritidspedagog ända sedan 1997, vilket han trivs med ”oftast väldigt 

bra” enligt honom. Anledningen till att han valt just denna skola att arbeta i var för att det 

fanns ”en utvecklingstjänst”, där han kände att ville göra mer än bara vara i en klass och 

arbeta i fritids. William berättar vidare att han ville arbeta med ”Fritidsutveckling” eftersom 

det fanns en sådan tjänst i skolan där han arbetar på. 

6.1.5 Informant 5-Göran 

 

Göran är 44 år och trivs väldigt bra med sitt jobb som biträdande rektorn som han har arbetat 

med de senaste fem åren. Året var 1994–1995 då Göran började sin fritidsledarutbildning med 

idrottsinriktning i två år. Han inleder kort med vad han gjorde innan sitt nuvarande arbete. 

Göran hamnade på ett spår där han kunde arbeta med behandling på ”Paragraf 12 hem” under 

två år. Där fanns barn och ungdomar med stora problem. Därefter flyttade han till Stockholm 

och utbildade sig till familjeterapeut, sedan arbetade han med olika chefsutbildningar från 

kommunen. Göran började arbeta i denna skola 2009, han började med att arbetat på fritids 
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som elevresurs under 2–3 år. Sedan fick han arbeta både som trygghetsansvarig och delvis 

som kurator. Göran understryker att han har arbetat väldigt mycket med ”likabehandling 

förtroendefulla relationer, konflikthantering samt haft lektioner i gruppdynamik”.  

6.2 Vilka är några av de vanligaste orsakerna till konflikter på fritidshemmet enligt 

pedagogerna? 

 

Vår första frågeställning berör orsaker till konflikter. Utifrån våra intervjuer beskrev 

fritidspedagogerna och biträdande rektorn olika orsaker till konflikter som vi här nedan 

kommer att redovisa. Vi har valt att använda oss av Andrzej Szklarskis studie, där han fann 

olika orsaker till uppkomsten av konflikter. Dessa orsaker har han delat in i fyra kategorier: 

situationsrelaterade, objektorienterade, principrelaterade samt individrelaterade orsaker 

(Szklarski 1996, s. 84–104).  

6.2.1 Situationsrelaterade orsaker  

 

När vi frågade fritidspedagogen William vad han tror är orsaker till att det sker konflikter 

förklarade han att enligt hans bedömning beror det på att eleverna känner sig sysslolösa och 

går omkring på ett felaktigt sätt och lägger sig i andras lekar, vilket leder till irritation mellan 

parterna. William förklarar vidare att en annan orsak till konflikter är när eleverna driver 

omkring och kommenterar vad andra gör. Fritidspedagogen Emil ger nästan samma anledning 

gällande orsak till konflikter och syftar på lek- och spelregler som en del elever har svårt att 

vara överens om.  

Fritidspedagogen Viktor tror att orsaker till konflikter beror mycket på avundsjuka och 

kompisrelationer. Med det menar Viktor att, när han ska ta reda på orsaken till en konflikt, 

handlar det oftast om barn som redan leker med varandra och att de inte vill släppa in andra 

barn med i samma lek. I sådana lekar blir ofta något barn utstött. Viktor förklarar också att 

barnen ”byter kamrater, man spelar ut lite mot varandra.” Denna orsak beskriver han som 

vanligt förekommande, speciellt bland flickor. Viktor berättar vidare att det är ganska vanligt 

att det uppstår en konflikt mellan barn med särskilda behov, eftersom de barnen kan vara 

impulsiva och kan smälla till ganska snabbt. Det är efteråt som tankarna och ångesten 

kommer, barnen är medvetna om att det var fel, men det är samtidigt svårt att kontrollera sig.  
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Enligt Szklarski handlar situationsrelaterade orsaker om när det sker missförstånd mellan en 

eller flera elever, då detta kan bli tydligt när ett barn tolkar andra kompisar på fel sätt på grund 

av brist på kommunikation (Szklarski 1996, s. 103–104). Utifrån vad fritidspedagogerna har 

berättat kan vi koppla det till just situationsrelaterade orsaker eftersom det handlar om 

konflikter i olika situationer. Pedagogerna nämner olika orsaker till konflikter, eleverna blir 

ibland sysslolösa, ger olämpliga kommentarer till varandra eller där vissa elever har 

svårigheter för lek- och spelregler. Det kan också handla om avundsjuka och kompisrelationer 

som har svårt att ta med andra elever i lekar. Att vara med i en grupp som har samma intresse 

för lek och gillar samma saker innebär att eleven behöver följa de normer som råder, men har 

man inte dessa intressen, finns det risk att dessa elever blir utstötta. Det som våra informanter 

säger stämmer på med det Szklarski beskriver som situationsrelaterade orsaker, med detta 

menar vi att det är situationen som eleverna befinner sig i just i det ögonblicket som kan vara 

en orsak till en konflikt.  

6.2.2 Objektorienterade orsaker 

 

Fritidspedagogen Viktor berättar under intervjun att ”Konflikter handlar även om när man 

lånar ut saker till varandra och inte får tillbaka”. Han förklarar att det är ganska vanligt 

förekommande orsak till att det uppstår en konflikt och att som pedagog måste en ständigt 

anstränga sig för att ta reda på vem som hade exempelvis leksaken först.  

Utifrån Viktors berättelse, är Szklarskis objektrelaterad orsak till konflikter ett tydligt 

exempel som stämmer in på det Szklarski förklarar, eftersom den handlar om materiella saker 

där två eller flera elever vill ha exempelvis samma leksak där en annan elev har från början. 

Detta kan i följd leda till svartsjuka (Szklarski 1996, s. 97–100). Denna orsak är vanligt 

förkommande som flera pedagoger kan bevittna, inte bara bland de yngsta barnen i 

förskoleåldern utan även bland elever i grundskoleåldern.  

6.2.3 Principrelaterade orsaker  

 

Fritidspedagogerna Viktor och Anna säger att en möjlig orsak till konflikter är ”via digital” 

dvs. sociala medier. Eftersom båda pedagogerna arbetar med äldre elever, har de kunnat höra 

och observera att vissa elever är irriterade och arga på varandra redan när de kommer till 

skolan. Fritidspedagogerna syftar på att eleverna tar med sig ibland konflikterna hemifrån när 
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de kommer till skolan. Sådana konflikter uppstår när eleverna läser vad andra har skrivit om 

dem på sociala medier, vilket kan leda till att hemligheter avslöjas vidare till obehöriga elever.  

Szklarski förklarar att principrelaterade orsaker handlar om svek, där konflikten uppstår på 

grund av att en elev känner sig sviken av en eller flera elever, där förtroendet utnyttjats och 

varandras hemligheter avslöjas. Det är inte lätt att identifiera principrelaterade orsaker, 

eftersom de ofta sker i det dolda (Szklarski 1996, s. 84–89). I denna kategori handlar det om 

just svek, som kan vara väldigt känsligt, speciellt bland de äldre barngrupperna. Det är de 

äldre barnen som ofta är i sociala medier där det förkommer slutna diskussioner, där elever 

använder denna plattform för personliga påhopp och svek, där förtroendet utnyttjats och 

varandras hemligheter avslöjas som oftast leder till konflikter.  

6.2.4 Individrelaterade orsaker  

 

Biträdande rektorn Göran berättar att det sker mer eller mindre konflikter varje dag i skolan. 

Dessa konflikter kan handla om allt ifrån ”du är ful” eller ”du tog min spade” till ”kränkning 

och utfrysning”. Göran berättar vidare att ”Det är alltid så med kränkthet, att eleven kan tycka 

att hen inte kränkt någon, men det är inte personen som äger det i sig, utan personen som 

anses ha blivit kränkt som har den rätten att känna sig kränkt.” Göran berättar att han försöker 

att prata med eleverna att tänka på hur man kommentarer andras utseende, eftersom det inte 

helt ovanligt att eleverna inte tänker på den andra personens känslor. Han vill sprida 

medvetenhet bland eleverna om deras beteende som kan såra andra om de inte tänker sig för. 

Göran får ibland höra till exempel ”Vadå, jag sa bara att hon hade klippt sig!”, i och med detta 

förklarar han att vissa personer kan känna sig kränkta och bedömda när en person säger något 

sådant till en annan. Göran förklarar att man kan bli ”kränkt på olika sätt och på olika saker!”, 

med det menar han att sådana kommentarer kan vara en orsak till att det uppstår en konflikt.  

Vi ser en tydlig koppling utifrån Görans berättelse till Szklarskis individrelaterade orsaker 

som handlar om just värderingar och bedömningar av elevernas personliga utseende och 

egenskaper. Elever kan till exempel bedöma andra elever och diskutera vem som är duktigast, 

snyggast där syftet är att framhålla sina egna värderingar som är bäst (Szklarski 1996, s. 100–

101). Här gäller att fritidspedagogerna kontinuerligt arbetar med värderingsfrågor tillsammans 

med eleverna, för att de ska få förståelse att alla är olika med olika utseende samt egenskaper, 

vilket gör varje människa till enastående varelse.  
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6.3 Hur går fritidspedagogerna till väga för att hantera eller lösa konflikter? 

 

När pedagoger blandas in i konflikter som uppstår kan det vara viktigt att de har kunskaper 

om konflikthantering. Med kännedom om konflikthantering kan pedagoger främja en god 

samarbetskultur i skolan som kan leda till färre antal destruktiva konflikter. För att kunna 

besvara andra frågeställning som handlar om hur fritidspedagogerna går tillväga för att 

hantera eller lösa konflikter har vi tagit hjälp av Malténs konflikthanteringsstrategier. 

 

6.3.1 Samverkansstrategi 

William berättar att han brukar sitta i ett rum och lösa konflikter mellan elever där var och en 

berättar sin upplevelse av konfliktsituationen utan att bli avbruten. Han berättar att han brukar 

kommentera under tiden han lyssnar för att se till att parterna har förstått varandra, då han till 

exempel säger: ”hörde du hur din kompis upplevde situationen?”  Emil berättar att han först 

och främst lyssnar på båda parter som har hamnat i konflikt. Vid en större konflikt försöker 

han separera parterna så att de får möjligheten att lugna ner sig och vid senare tillfälle utreda 

konflikten. Anna berättar att hon så fort som möjligt pratar med elever som har hamnat i 

konflikt så att hon får en helhetsbild. Hon anser dessutom att det är viktigt att följa upp 

konfliktsituationen då det inte räcker med att bara reda ut konfliktsituationen för tillfället. 

Viktor tycker däremot inte att det är nödvändigt att elever som har hamnat i konflikt ska prata 

ihop sig. Viktor förklarar: 

”Det kan vara så att jag säger nu har jag pratat med personen som har provocerat dig, hen 

lovar att hålla sig undan från dig, jag kommer att vara med dig mer på rasten. Känns det 

okej? Sedan följer jag upp det på en vecka och stämmer av”.  

I samverkansstrategin ingår problemlösande samtal, medling och förhandlingar att lösa 

konflikter mellan parter. I denna strategi ingår ett ”vinna-vinna” situation för bägge parter, 

vilket innebär att parterna känner sig väl till mods när de lämnar konfliktsituationen (Maltén 

1998, s. 178–179). Vi har upptäckt att Viktors kommentar hur han löser en konflikt mellan 

elever är en avvikelse i beskrivningen om samverkansstrategin. Då han väljer att tala med 

elever enskilt motsäger det grunden i samverkansstrategin, som går ut på att parter som har 

hamnat i konflikt ska tillsammans lösa konflikten med hjälp av en medlare. Då de övriga 

fritidspedagoger inte lyfter fram det som Viktor framlägger vore det spännande att höra deras 
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åsikter om det och om de hade ansett att Viktors metod är problematiskt eller är det något de 

skulle tänka sig använda. 

6.3.2 Defensiva strategier 

 

Emil berättar att han kliver in i en konfliktsituation när han märker att tonen börjar hårdna. 

När det blir en hård ton och kroppsspråket förändras närmar han sig konfliktsituationen och 

ställer frågan ”vad är det som pågår?”. William berättar att han börjar med att observera vilka 

elever det är som har hamnat i konflikten och låter eleverna lösa konflikten själva om han av 

erfarenhet vet att de klarar det. För säkerhetsskull står han nära och observerar att saker och 

ting inte urartar. Märker William att eleverna blir högljudda går han in och medlar. Anna 

tycker att det är bra om elever kan lösa konflikter själva. I övrigt säger hon att hon observerar 

elever som hamnar i konflikter och kliver in om konfliktsituationen eskalerar. 

Defensiva strategier innebär enligt Maltèn att den som ”löser” ett problem, det vill säga elever 

inblandande i en konflikt, gör det genom att ignorera problemet eller konflikten och låtsas 

som om inget har hänt. Konflikten skjuts åt sidan och löses aldrig fullt ut. I denna strategi 

väljer också eleven som ska ”lösa” problemet att hitta en syndabock för att manipulera 

konflikten. Syndabockstrategin är en så kallad separationsmodell. Här väljer man att separera 

på de inblandade individerna i konflikten till olika platser och har en förhoppning att 

konflikten är löst. Men i själva verket, så är båda parterna förlorare i den defensiva strategin, 

vilket innebär i grunden att den är destruktiv (Maltén 1998, s. 175). 

Det som våra intervjuade fritidspedagoger beskriver är i sig inte defensiva strategier, utan mer 

hur de motarbetar den defensiva konfliktlösningen mellan elever. Emil, William och Anna 

berättar att de inte ignorerar konfliktsituationer som uppstår mellan elever, utan att de blandar 

sig i beroende på om konfliktsituationen eskalerar eller inte. Vi har upplevt under våra 

praktiker att fritidspedagoger ständigt är i rörelse i fritidsverksamheten eftersom de har koll på 

många elever. Deras arbetssätt att regelbundet röra sig och kolla elevernas välmående kan 

innebära att den defensiva strategin mellan elever minskar. 

 

6.3.3 Rituella strategier  

 

Fritidspedagogen Viktor och biträdande rektorn Göran berättar att de har erfarenhet av att 

hålla i värdegrundslektioner. I skolan där Viktor arbetar träffas elever en gång i veckan och 
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pratar värdegrundsfrågor. Viktor berättar att på dessa lektioner pratar de för det mesta om 

andra saker än skolrelaterade frågor. Han menar att ”man pratar om livet” det vill säga att 

livet är så mycket mer än skolämnena och då kan eleverna behöva prata om saker som 

exempelvis hur de har det hemma och samhällsfrågor. Göran berättar vidare att de arbetar 

med värdegrund som heter ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. Det är både 

klasslärare och fritidspersonaler som håller i dessa lektioner och i lektionerna pratas mycket 

om kamratskap. Både Göran och Viktor tycker att värdegrundslektioner är ett sätt att lätta 

spänningar i konfliktsituationer som kan framkomma mellan eleverna, där de istället 

fokuserar på mer vardagliga ämnen. 

I rituella strategier försöker konfliktlösaren, det vill säga medlaren, lätta på spänningen i en 

konfliktsituation. Enligt Maltén avdramatiserar man konfliktsituationen genom att rikta 

uppmärksamheten på ordningsfrågor istället för konflikten. Ritualer är avsedda för att mjuka 

upp den psykiska och sociala samvaron, det vill säga avledda uppmärksamheten från 

konfliktsituationen. Värdegrundslektionen som Viktor och Göran lyfter fram kan öppna 

möjligheten för elever som har hamnat i konflikt att tala om andra saker än själva konflikten 

de har hamnat i. Meningen är att avleda uppmärksamheten från konflikten för att skapa ett 

mer avspänt beslutfattande (Maltén 1998, s.177–178) och precis som den rituella strategin kan 

värdegrundslektionen skapa trygghet, förena och försona samt dämpa den ångest som 

konflikten skapat. 

 

6.3.4 Makt- och tvångsstrategier  

 

Viktor anser att det är viktigt att vara bestämd i konfliktsituationer som har pågått för länge 

mellan elever när de är oeniga om att ta beslut. I konfliktsituationer där elever inte kan hitta 

lösningar är det möjligt att han fattar beslut. Viktor menar att han kan med bestämd ton kan 

säga: ”Nej, nu bestämmer jag! Du håller dig undan den här eleven hädanefter! Du säger inget 

mer till den här eleven under rasterna!”.  

Makt-och tvångstrategier går ut på att båda parter i konflikten är beroende av varandra enligt 

Maltén. Parterna utnyttjar varandras svagheter och provar varandras styrkor och sätter därmed 

varandra under press. I denna strategi kallar man partsförhållandet för ”vinnare-förlorare”, då 

enbart en av parterna vinner. Om denna makt-och tvångsstagnation pågår för länge kan det i 

följd leda till låsningar mellan parterna och att konflikten inte blir löst. Med hjälp av en tredje 
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part, det vill säga en medlare, kan dessa maktkonflikter lösas. Viktors agerande kan ses som 

exempel på vad läraren kan göra om elever har kört fast i en makt-och tvångsstrategi. I det här 

fallet medlar Viktor genom att bestämma hur de inblandade bör agera, och maktkonflikten 

lösas, dock kan detta innebära att konflikten enbart löses tillfälligt och kan i sin tur leda till att 

den blossar upp igen. Denna strategi är med andra ord destruktiv och för inget gott med sig 

(Maltén 1998, s.176).  

6.3.5 Observation 1 

 

I observationsdelen 1 och 2 har vi också valt att ge observanterna fiktiva namn.   

Den första observationen vi redogör för här skedde när vi följde fritidspedagogen Viktor 

under en dag i den skola han arbetar i. Konflikten skedde en förmiddag under en rast på 

skolgården runt ett pingisbord. Eleverna hamnade i en verbal konflikt på grund av oenigheter 

kring spelreglerna. För att inte riskera att konflikten eskalerar bestämde sig Viktor för att ta 

med eleverna till en lugnare plats på skolgården, en plats där det inte fanns andra elever runt 

omkring och lyssnade på dem. Viktor ansåg att det var viktigt att ge eleverna möjligheten att 

var och en få förklara sin version om det som hänt. Efter att Viktor förklarat och förtydligat 

spelreglerna för eleverna samt låtit alla parterna komma till tals lyckades de till slut försonas. 

Händelsen slutade med att parterna var överens och de inblandade skakade hand med 

varandra. Genom denna situation kunde vi se likheter mellan pedagogernas ord samt    

handlingar hur de löste konflikter.  

Viktors agerande är på samma sätt som det Emil och Anna har beskrivit hur de löser 

konflikter, vilket kan kopplas med Malténs samverkansstrategin, att han lyssnar på vad alla de 

inblandade i konflikten har att säga. Att Viktor valde att ta eleverna till en lugnare plats i 

skolgården där de inte blir störda av andra liknar fritidspedagogen Williams sätt, som sätter de 

inblandade i ett rum. Vi observerade även att Viktor såg till att de inblandade i konflikten 

hade förstått varandra genom att säga till parterna ” förstår du varför den andra blev arg?” 

som är väldigt lik det som William har beskrivit ovan då han sade ”hörde du hur din kompis 

upplevde situationen?”. Det som vi tyckte var intressant med det som vi observerade var att 

Viktor berättade under intervjun att det inte är nödvändigt att elever som har hamnat i konflikt 

ska samtala i grupp och reda ut konflikten men det såg han till att eleverna gjorde under vår 

observation. Detta fick oss att fundera varför han gjorde det. Kan det ha berott på att han 
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visste att de blev observerade av oss? Eller kan det ha varit att han hade glömt vad han talade 

om för oss under intervjun? 

I Galtungs konflikttriangel finns alltid tre faktorer i olika grader av konflikter, det vill säga 

sakfrågan, beteende och attityder. Oftast börjar en konflikt med sakfrågor, då det innebär att 

de inblandade i konflikten har olika åsikter och värderingar. I den här situationen handlade det 

om spelregler i pingis. Beteendet handlar om vad som direkt sägs i ord mellan de inblandade i 

konflikten, hur de behandlar varandra. De inblandade i konflikten vi observerade kränkte 

varandra verbalt, och var högljudda. Sist men inte minst handlar det om attityder, det vill säga 

känslorna och rädslorna som inte alltid är synliga för utomstående (Hakvoort & Friberg 2015, 

s.61–62). I situationen med Viktor, när han tog de inblandade åsido fick han fram deras 

åsikter, tankar samt känslor och konflikten löstes.  

6.4 Hur arbetar fritidspedagogerna med att förebygga konflikter mellan eleverna i 

fritidshemmet? 

 

Det är nästan oundvikligt med konflikter bland elever eller barngrupper. Varje skola har olika 

arbetssätt eller metoder de arbetar med för att lösa konflikter, samma sak gäller när vi utgår 

från fritidspedagogernas förhållningsätt. Förhoppningen är givetvis att alltid stäva efter att 

fånga upp och förbygga konflikter innan de hinner eskalera. Vi har intervjuat både biträdande 

rektorn Göran samt fritidspedagoger, för att få information om hur de arbetar i förebyggande 

syfte mot konflikter både i ledningen men också under fritidsverksamheten. Nedan ska vi 

redovisa några av informanternas berättelser med hjälp av ABC-modellen samt Cohens 

konfliktpyramid.  

I intervjun med Göran berättar han att skolan har ”ett förebyggande och hälsofrämjande arbete 

utifrån vår plan som heter VITID, som står för värdegrund och individ”. VITID är något som 

han själv har kommit på. Tidigare jobbade de enligt antimobbningsprogrammet Olweus. På 

grund av praktiska hinder och svårigheter kunde de inte fortsätta med det. Göran utvecklade 

istället ett nytt förebyggande och hälsofrämjande arbetsprogram som han kallar VITID och 

förklarar vidare att arbetsprogrammet kommer från svaren av elevenkäterna. I dessa 

elevenkäter finns olika frågor som är viktiga att eleverna tänker på när de samspelar med 

varandra. Göran nämner några exempel på värderingsfrågor: ”Beter vi oss annorlunda om vi 

är pojke eller flicka? Beter vi oss annorlunda om man har invandrarbakgrund eller om man 

har en funktionsnedsättning?”. Göran vill poängtera att de arbetar mycket med 
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diskrimineringsfrågor med eleverna på lektioner, när de har så kallad VITID lektioner, han 

vill samtidigt belysa en värdegrund som gäller för alla elever i skolan ” Det är viktigt för mig 

att det går bra för dig!”.  

När vi ställde frågan till Göran hur de arbetar på skolan med att förebygga konflikter bland 

eleverna, berättar han att klasslärare och fritidspedagoger redan i förskoleklassen pratar med 

eleverna om kamratskap och värdegrund, vilket han anser är oerhört viktigt. Med Görans 

beskrivning kan vi konstatera att Cohens konfliktpyramidens första och nedersta nivå som 

handlar om att förebygga konflikter passar in bra här, eftersom konflikter förebyggs genom 

skolans stödjande miljö så som Ilse Hakvoort beskriver (Hakvoort & Friberg 2015, s. 39). 

Hon menar att i denna nivån ska det finns alla insatser som gör skolan till en befrämjande 

miljö, det ska även finnas bra ledarskap i skolan som arbetar med exempelvis värdegrund, 

samtal om moral, etik och medvetenhet precis som det Göran tar upp i intervjun. Göran 

berättar att i skolan pratar de mycket om hur man kan förebygga konflikter, särskilt med de 

yngre barnen och menar på att det är där de måste ”sätta prägeln” på. Carlsson och Kimblad 

förklarar att det är viktigt att ingripa i ett tidigt stadie i konflikten för att förhindra en 

destruktiv utveckling i ett senare stadie då känslorna är som starkast, för att känslorna i 

konflikten är självaste drivkraften (Carlsson och Kimblad 2011, s. 29). Fritidsverksamheten 

arbetar mycket med kamratskap och dem samarbetar med andra avdelningar, mer nu jämfört 

med tidigare, det ”främjar också kamratskap” vilket innebär också att den förebygger 

konflikter enligt Göran. Enligt Carlsson och Kimblad sker upptrappning av konflikter genom 

interaktion mellan triangels alla tre hörn det vill säga attityd, beteende och sakfrågan. 

Författarna förklarar att i konflikter uppstår det alltid strider om själva målet som parterna vill 

uppnå. Dessa konflikter sker ofta i samspel och kontakt med andra och av grupper (Carlsson 

och Kimblad 2011, s. 30). Det är inget nytt fenomen att konflikter kan finnas var helst och 

sker ibland helt oväntat, vilket gör konflikter till något komplext. Göran tror mycket på ”att 

lära barn ha konflikter, inte, Ni får absolut inte bli arga!” sättet. Göran berättar att när han 

pratar med barnen brukar han säga att ”Jag har aldrig sagt att du inte får vara arg, det är okej 

för dig att bli förbannad, men när du slår andra då går du över andras gränser”. Här visar 

Göran att det viktigt att låta eleverna få möjlighet att lära sig något av de konflikter som 

uppstår. Han försöker lära eleverna att alla vi som individer är olika, med olika syftar han på 

att vi kan bete oss olika och vi har olika attityder och synsätt att se på saker och ting. Som vi 

tidigare nämnt finns konflikter inom oss alla och behöver ibland vädras fram för att vi ska må 

bra. Konflikter sker i interaktion med andra människor och därför är det angeläget att eleverna 



31 
 

känner till hur de ska gå tillväga för att hantera konflikterna som kan uppstå. Carlsson och 

Kimblad förklarar Galtungs konfliktriangel som en modell för att skapa förståelse för hur 

konflikter uppstår och hur de kan förhindras till att utvecklas och blir större. Men det som är 

minst lika viktigt att känna till är de så kallade bakomliggande faktorer som kan påverka 

händelseförloppet. Hakvoort förklarar utifrån andra nivån i Cohens konfliktpyramid att 

hantering av konflikter kan stödjas genom att fånga upp och hantera konflikter på tidigt 

stadium för att parterna själva ska kunna lösa konflikterna med varandra på ett konstruktivt 

sätt, vilket leder till utveckling hos eleverna. Om förhandlingen däremot skulle ske på ett 

destruktivt sätt eller inte låta den komma fram, då skulle den påverka elevernas utveckling 

och lärande (Hakvoort & Friberg 2015, s. 39). 

Vi kan se av våra intervjuer att det är betydelsefullt att som fritidspedagog sikta blicken 

framåt och ständigt försöka förebygga att det uppstår konflikter, fastän det är svårt. Nedan 

berättar och förklarar några pedagoger vad de tycker är viktigt gällande förebyggande arbete i 

fritidshemmet. 

(Anna) berättar att det är viktigt att: 

” Se till att vi syns för eleverna, till exempel under rast tillfällen.  

(William) förklara att: 

”Jag tror mycket på att man förebygger genom att vara närvarande samt 

ha en tydlig struktur som barnen känner till att det finns en trygghet i det. 

Dessutom är det viktigt att man jobbar dagligen med samtal när det händer 

saker och ting. Jag tror att det är viktigt att man inte bara särar på dem och 

säger: sluta med det där, gå åt varsitt håll, utan man måste hela tiden ha 

dialogen om varför det blir som det blir. Har man detta kommer man också 

kunna hitta mönster kring varför vissa elever alltid är osams.”  

Både Anna och William anser att det är viktigt att vi syns bland eleverna under exempelvis 

rasterna. Relationsbyggandet mellan pedagogerna och eleverna är lika viktigt enligt Emil och 

Anna. Att kunna vara en bra kompis samt föra samtal och resonera tillsammans med eleverna 

är grundläggande, eftersom det skapar en gynnsam och ett tryggt förhållande mellan eleverna 

och pedagogerna enligt Emil och Anna. Friberg förklarar att i Galtungs ABC-modell finns 

alltid tre faktorer i olika grader av konflikter det vill säga sakfrågan, beteende och attityder 

(Hakvoort & Friberg 2015, s.61). Emils och Annas resonemang om relationsbyggande och 
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samtalen med eleverna innebär att det är viktigt att resonera och förklara kring olika sakfrågor 

det vill säga att man förtydligar innehållet i en konflikt. Friberg förklarar vidare att en konflikt 

oftast börjar med sakfrågor, då det innebär att de inblandade i konflikten har olika åsikter och 

värderingar. Sakfrågan beskrivs som starkt laddad eftersom i varje konflikt finns ett innehåll 

och därmed blir den betydelsefull (Hakvoort & Friberg 2015, s.61–62). I och med detta är det 

därför viktigt att det finns utrymme för diskussioner om olika värderingar som handlar om 

konflikter och sakfrågor precis som Emil, Anna och William lyfter fram under intervjuerna.  

Nedan följer Viktors förklaring på hur han kan förebygga för att hindra att det uppstår 

konflikter.  

” Jobba mer förebyggande när det gäller killgrupper och tjejgrupper. 

Samtidigt tycker jag om man har en skolgård som utmanar ungarna, att få 

dem att aktivera sig ordentligt så minskar det också konflikterna. Det är när 

ungarna inte har någonting att göra som man hittar på dumheter. 

Utmaningen för oss vuxna är att aktivera barnen hela tiden på rasterna.”   

I Cohens första och nedersta nivå i konfliktpyramiden handlar om just att förebygga, den 

förklarar att fungerande sociala relationer samt social kompetens är något centralt i denna nivå 

(Hakvoort och Friberg 2015, s. 39). Det innebär att vuxnas närvaro så som Viktor berättar har 

stor betydelse när eleverna får tillgång till olika aktiviteter och stimulans för att hindra att det 

uppstår konflikter.   

6.4.1 Observation 2 

 

I den andra observationen har vi följt William ute på skolgården efter lunchrasten och syftet 

med observationen var att ta reda på om Williams förhållningssätt överensstämmer med det 

han berättat under intervjun. Vi valde att fokusera på en specifik situation att i denna 

observation att skriva om.  

Vi följde William på avstånd för att inte besvära varken honom eller eleverna. För tillfället är 

det tre pedagoger som är rastvärdar och har uppsikt över eleverna i årskurs tre och fyra. 

Rastvärdarna har varsitt ansvarsområde på skolgården. William har uppsikt över gungorna, 

klätterställningarna samt fotbollsplanen. Det är ganska många elever på lekplatsen och relativt 

jämnt fördelat vad gäller könet. William rör sig överallt. Vi vet inte om Williams medvetenhet 

av observationen påverkar hans förhållningssätt mot eleverna, enligt oss så tror vi att det har 
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en påverkan. Ser vi detta ur barnens perspektiv, då tror vi att det kan bli svårt för William att 

påverka situationen om det händer en spontan konflikt. När William stannar till för att prata 

med eleverna, försöker vi lyssna på konversationen med hänsyn till eleverna utan att de ska 

känna sig iakttagna. De flesta elever verkade inte bry sig om oss, det var endast enstaka elever 

som var nyfikna på vår närvaro. Under observationen när vi stod och samtalade med William 

kom en pedagog och berättade för William att pojkarna de skulle ha uppsikt på höll inte det de 

har kommit överens om. ”Pedagogen förklarade att pojkarna hade varit på andra barn och 

stört flera barn i den stora skolgården”. William tar till sig informationen och meddelar 

pedagogen att han kommer prata med pojkarna senare. William förklarade kort för oss att han 

och pojkarna hade kommit överens om att inte bråka eller förstöra för andra elever, eftersom 

de gjorde det dagen innan också. Detta visar att pedagogerna har dialog och samtalar med 

varandra utifrån det vi har kunnat observera. Vi har även observerat att pedagogerna går 

mycket runt omkring på skolgården för att göra sig synliga bland eleverna.  

Utifrån denna observation kan vi konstatera att personalen har dialog med varandra och tar 

sitt ansvar gällande viktig information. Då denna information kan ha stor betydelse att känna 

till beträffande elever som kräver extra tillsyn under exempelvis rasterna, detta för att skapa 

en lugn och trygg skolmiljö för alla elever, vilket leder till att eleverna får en roligare, 

trevligare och nöjsam fri tid under rasterna. Denna observation ger oss ett tydligt exempel 

utifrån första och andra nivå i Cohens konflikpyramid på hur man kan arbeta med att både 

förbygga och hantera konflikter.  

7 Diskussion  

 

I denna del kommer vi att diskutera hur våra undersökningar förhåller sig till tidigare 

forskning och även diskutera styrkor och svagheter av de metodval som har legat till grund för 

studien. Vi kommer även ge förslag till fortsatt arbete kring vår studie och dessutom diskutera 

hur den kommer att bidra till vår professionsutveckling. 

7.1 Resultatdiskussion  

Vilka är några av de vanligaste orsakerna till konflikter på fritidshemmet enligt pedagogerna?  

Vår undersökning har visat på att det finns olika anledningar till att konflikter uppstår. Det 

kan bero på brist på sysselsättning hos elever, avundsjuka i kompisrelationer men även i spel- 

och lekregler. De elever som är sysslolösa far omkring och lägger sig i och kommenterar 
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andra elevers lekar, vilket kan störa själva leken och framkallar en rastlös känsla som i sin tur 

framkallar en känsla av avsaknad av mening. Det kan leda till irritation från andra elever som 

inte vill bli störda i sin lek. Konflikten är ett faktum.  

Ur vår empiri framkommer det också att avundsjuka mellan elever är en vanlig orsak till 

konflikter i fritidshemmet enligt pedagogerna. Det kan ske när elever väljer att leka med 

någon annan, eller om de börjar jämföra sig med andra elever, till exempel resultat på ett prov 

eller vem som har snyggast kläder. En annan orsak som framkommit är att eleverna tar med 

sig en konflikt med en annan elev som skett via sociala medier, vilket upplevs som svårlösligt 

av våra informanter. Konflikten kan grunda sig i ett svek som skett i det dolda på en digital 

plattform eller att en hemlighet avslöjats, där en elev känner sig sviken av en annan elev något 

som även Szklarski hävdar är svår att identifiera eftersom det är en principrelaterad orsak 

(Szklarski 1996, s. 84–89). De orsaker som informanterna tagit upp bekräftas av Maltén då 

han hävdar att ”en konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 

oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig 

stil” (Maltén 1998, s. 149).  

Ordet konflikt kan tolkas som en negativ utveckling, men så behöver det inte vara vilket är 

något fritidspedagogen Emil samt biträdande rektorn Göran poängterar under intervjun. Enligt 

Emil vill inte han ha en konfliktfri dag med eleverna, eftersom det är en del av deras 

utveckling att få lära sig att hantera konflikter. Göran tycker också att det är bra med 

konflikter och menar att man lär känna varandra genom konflikter, samtidigt är det viktigt att 

utbilda barnen i hur och på vilket sätt man kan ha konflikter. Författarna Barbro Lennéer 

Axelson och Ingela Thylefors menar att barnen skaffar sig kunskaper om vad konflikter är 

och hur de kan hanteras, och där dessa kunskaper blir en form av framtidsinvestering för 

barnen. Med detta menar författarna att dessa kunskaper kommer barnen att behöva i deras 

sociala liv samt i arbetslivet vid hantering av konflikter (Lennéer-Axelson och Thylefors 

1996, s. 62–63). Även Szklarski hävdar att konflikter inte behöver vara något negativt, då 

denna syn kan göra att konflikthantering misslyckas då de involverade vill komma som 

vinnande ur konflikten. Han poängterar att ett mycket viktigt steg på vägen mot en ökad 

ömsesidighet i barns konflikter är att lyckas förändra denna syn (Szklarski 1996, s. 162). 

Ellmin anser att i ett konfliktarbete måste de inblandade visa respekt för människors integritet 

samt att alla är ansvarstagande människor, vilket innebär att de ska kunna ta ansvar för 

konfliktens utveckling, tolka och välja väg (Ellmin 2008, s. 98).  
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Hur går fritidspedagogerna tillväga för att hantera eller lösa konflikter?  

Vi har kommit fram till att fritidspedagogerna i vår studie vanligtvis medlar när en konflikt 

mellan elever uppstår. Det går till på det viset att alla inblandade i konflikten berättar sin 

upplevelse av konfliktsituationen utan att bli avbruten medan fritidspedagogen lyssnar och 

lägger till kommentarer under samtalets gång för att se till att de inblandade har förstått 

varandra, det vill säga med en samverkansstrategi som ovan nämnt (Maltén 1998, s. 178). 

Under vår observation fick vi se hur en av våra informanter hanterade en konfliktsituation 

mellan två elever på ovanstående sätt. Det framkom även i vår empiri att fritidspedagogerna 

inte alltid medlar, utan väljer att avvakta och se om eleverna själva kan lösa konflikten utan 

att personalen blandar sig i. Ljungberg refererar detta till något som kallas försoningsbeteende 

som ska vara en form av konfliktlösning (Ljungberg 1998, s. 261 och 286). Det som 

Ljungberg tar upp i hans studie överensstämmer inte med vad vi försökte ta reda på i vår 

frågeställning. Ljungbergs studie har mer fokus på hur barnen hanterar konflikter sinsemellan. 

Ändå har vi valt att lyfta fram detta i vår diskussionsdel eftersom vi anser det kan vara 

relevant för att vi tror att man kan ta lärdom av barns konflikthantering. Under intervjun som 

vi gjorde framgick det inte att fritidspedagogerna frågade eleverna på vilket sätt man kan lösa 

en viss konfliktsituation vilket vi tycker hade varit spännande om det skedde. Vi tror att barn 

också sitter på kunskap, att barn också kan bidra med lärdomar.  

Det framkom också i vår empiri att i konfliktsituationer där parterna inte hittar en lösning till 

en konflikt, är det möjligt att pedagogerna måste fatta ett beslut speciellt om konflikterna har 

pågått länge mellan parterna. Detta kan innebära att pedagogen fattar ett beslut över elevernas 

huvud, vilket kan leda till att en elev blir ”förlorare” och en blir ”vinnare”. En strategi vi ovan 

nämnt som benämns som makt- och tvångsstrategin. Detta görs för att undvika att eleverna 

hamnar i en makt- och tvångssituation som kan leda till att de utnyttjar varandras svagheter 

och provar varandras styrkor, vilket sätter de inblandade under press (Maltén 1998, s. 178–

179). 

Hur arbetar fritidspedagogerna med att förebygga konflikter mellan eleverna i fritidshemmet? 

I vår undersökning framkommer enligt pedagogerna samt biträdande rektorn att bra ledarskap 

samt kompetent, närvarande och utbildad personal är av vikt för att kunna förebygga 

konflikter i fritidshemmet. Enligt pedagogerna skapar detta en god grund för kontinuerligt 

samtal med eleverna kring värderingar och kamratskap redan från förskoleklass. Det som vi 

uppmärksammade utifrån informanternas berättelser är att de är engagerade i sina yrken, att 
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de vill skapa trygghet och rolig tid för eleverna och när det uppstår konflikter är de snabba 

med att ta reda på vilka är personerna som är inblandade i konflikten och vad orsaken är till 

den. Vi har även sett utifrån observation nr 2, att fritidspedagogerna har en dialog med 

varandra för att hindra att det uppstår fler konflikter under till exempel rasterna. 

För att förebygga konflikter anser vi att det är viktigt att skolan har tydliga riktlinjer, pålitligt 

ledarskap där personal är öppen för olika förslag och utveckling. Skolan är en komplex 

organisation vilket kräver att människor i skolan får extra mycket stöd, förståelse och hjälp i 

en konfliktsituation (Ellmin 2008, s.98). Det är även viktigt att pedagogerna ingriper i en 

konflikt i ett tidigt stadie (Utas C. & Kimblad 2011, s. 29), vilket i vår undersökning betyder 

att som pedagog vara observant vid oväntade konflikter och erbjuda hjälp vid behov, men 

även att följa upp situationer där elever känner sig kränkta så att det inte leder till nya 

konflikter. Biträdande rektorn Göran trycker på att eleverna ska lära sig av tidigare konflikter, 

vilket lyfts i Cohens första och nedersta nivå i konfliktpyramiden (Fig.2, sid 13), som just 

handlar om att förebygga konflikter. I Cohens första och nedersta nivå i konfliktpyramiden 

finns olika insatser som syftar till att göra skolmiljön stöttande och dessutom utveckla sociala 

relationer. Den förebyggande konflikthanteringen består av bland annat av värdegrundsarbete, 

arbete med självkänsla och gruppdynamik och diskussioner om moral, normer och etik 

(Hakvoort & Friberg 2015, s. 38–40). Fritidspedagogen Viktor och biträdande rektorn Göran 

berättade under intervjun att de har erfarenhet av att hålla värdegrundslektioner där eleverna 

diskuterar saker och ting som inte är skolrelaterade ämnen. Värdegrundslektionen som våra 

fritidspedagogen Viktor och biträdande rektorn Göran lyfter fram påminner om forskningen 

projekt WIN, där elever också ges möjlighet att samtala mellan varandra, men i kontext när 

det gäller konflikter. I projekt WIN får elever diskutera lösningar utifrån varierande exempel 

på konfliktsituationer som de får av projektledaren. Eleverna får dessutom stöd i att hantera 

aggressivitet och impulser (Roberts, Yeoman, & Ferro-Almeida 2008, s. 1–3).  

7.2 Metoddiskussion  

 

Intervjuerna vi genomförde spelades in och antecknades. Om vi enbart valt att anteckna 

svaren hade vi kanske inte kunnat fokusera helt på vad informanterna svarade och därmed 

missat delar av de svar som informanterna gav. I och med att intervjun spelades in, kunde vi 

även ställa relevanta följdfrågor och därmed vara aktiva och fokuserade på själva intervjun. 

Vi ställde många frågor till informanterna vilket ledde till att det tog tid att leta fram svaren 

utifrån transkriberingen. Den stora mängden av frågorna resulterade i att vi inte hade tiden att 
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be informanten fördjupa sina svar, vilket i sin tur försvårade arbetet att hitta svar på våra 

frågeställningar. Det medförde att vi i efterhand var tvungna att kontakta informanterna och 

be dem utveckla svaren via e-mail eller sms. Vår lärdom är att begränsa frågorna samt gå in 

på djupet i de svar de gav. Därmed hade vi förmodligen haft mer material att utgå ifrån och 

kanske inte behövt kontakta informanterna igen. Vi tror också att fler observationer skulle ge 

oss mer stöd för vår empiri, då skulle informanterna kanske bete sig på ett mer annorlunda sätt 

än vad de berättade. Eftersom vi kände informanterna vi intervjuade, valde vi att skifta 

intervjuare samt antecknare mellan oss vid intervjutillfällena. Det innebär att den som kände 

informanten fick göra anteckningar och spela in intervjun, medan den andra personen fick 

ställa frågorna. Anledningen till att vi valde detta var för att vi ville vara neutrala mot 

informanterna, där vår bekantskap med informanterna inte skulle påverka svaren på frågorna. 

Detta fungerade bra för oss, eftersom informanterna trodde att de skulle bli intervjuad av den 

person de kände sen tidigare. 

7.3 Förslag för vidare forskning  

 

Enligt läroplanen (2011) ska fritidshemmet vara en plats som är stimulerande för elevernas 

utveckling och lärande, samt vara en plats som erbjuder eleverna att få en meningsfull fritid. 

Fritidspersonal ska stötta samt informera eleverna kring meningsskiljaktigheter och 

diskussioner som finns för att verksamheten ska kännas som en trygg och en bra 

inlärningsmiljö att vara på (Skolverket 2011, s. 22). 

Enligt Skolverket (2011) ska eleverna få möjlighet, med hjälp av lärarnas kompetens och 

undervisning, att lära sig att hantera de konflikter som kan uppstå. I läroplanen för skolans 

värdegrund och uppdrag skriver skolverket att alla elever ska mötas med respekt, känna 

trivsel och trygghet när de befinner sig i skolan och att ingen ska utsättas för kränkande 

behandling eller diskriminering (Skolverket 2011, s. 7). 

Utifrån våra intervjuer med fritidspedagogerna ger de uttryck åt att det behövs mer utbildning 

för de anställda på fritidsverksamheten för att de ska kunna hjälpa eleverna med de konflikter 

som uppstår mellan eleverna. Detta kommer med tiden att gynna eleverna i livet. Under 

intervjuerna har vi även hört utifrån informanternas berättelser, att de brukar ha mycket 

samtal och diskussioner med eleverna, inte bara om vad som är rätt eller fel, utan även kring 

konflikter, värderingsfrågor och meningsskiljaktigheter, för att alla elever ska få kunskaper 

och förståelse hur man ska vara mot varandra samt visa respekt för varandra.  
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En annan intressant sak som framkom under intervjuerna är att alla informanter tyckte det var 

viktigt att eleverna vet om att man får bli arg. I och med detta är det angeläget att eleverna är 

medvetna om hur man ska gå tillväga när man blir arg. Eleverna måste känna till vad man får 

och inte får göra, eleverna måste även ha kännedom om gränser och konsekvenser som 

existerar. Här ligger ett stort och tufft arbete framför oss som fritidshemslärare, att kunna lösa 

och samtidigt lära eleverna att hantera de konflikter som kan uppstå i skolans värld. Precis 

som varje konflikt är olik den andra, så använder skolorna olika metoder för att lösa de 

konflikter som uppstår. I och med detta anser vi att det är intressant att ta reda på varför de 

skolor vi besökt inte använder sig av medling bland eleverna. Tidigare forskning som gjorts i 

andra länder kring medling och kamratmedling har visat att det kan fungera i de flesta fallen, 

denna metod är inte så vanligt förekommande i den svenska skolan. Universitetslektorn 

Kolfjord har forskat kring konflikthantering och gjort studier om hur elevernas upplevelse är 

av medling, det vill säga vilka känslor och konflikter som uppstod. Hon upptäckte att utfallet 

på hur konflikter har löst sig kan bero på vem det är som hanterar konflikten (Kolfjord 2009, 

s. 119–120).   

När vi ställde frågan till biträdande rektorn Göran om de har arbetat med medling fick vi ett 

nekande svar. Han berättade att ” anledningen är att vi inte har tänkt på det kanske, eller så 

har vi inte prioriterat det heller.” Göran berättar att personalen diskuterar olika tekniker för 

konflikthantering inför kommande konflikter mellan elever, när de till exempel vill veta ”hur 

man kan göra med två barn som är i affekt och då när de är arga?”. Göran tyckte att det inte är 

en så dum idé med kamratmedling, samtidigt tänker han att” de elever som är medlare måste 

vara hyfsat neutrala och det är ganska svårt i en konflikt när man är klasskompis med dem!”. I 

och med detta anser vi att det är intressant att forska vidare om kamratmedling som ett 

alternativ av metod, där skolan kan arbeta för att lösa och förebygga konflikter i skolan. 

Frågor som skulle vara intressant att få svar på är: Vilka fördelar och nackdelarna är det med 

kamratmedling i skolan? Vad tycker eleverna om det? Hur är elevernas upplevelse kring 

kamratmedling i de skolor som arbetar med det? Vad krävs för kunskaper inom skolan för att 

kunna introducera kamratmedling? Vi skulle kunna göra en statistisk studie kring hur stort 

intresset för medling är i olika skolor. 

Denna studie har bidragit till att vår professionsutveckling om ett ämne som ständigt berör 

olika individer har berikats, men också väcker frågor när man arbetar med elever i skolan. 

Detta ämne är något som alla individer stöter på, både stora och små. Ämnet är oerhört viktig 

att känna till, lära sig och studera om. Ämnet vi syftar på är självklart konflikt och 
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konflikthantering. Vi, som två blivande fritidshemslärare har i uppdrag att se till att alla elever 

känner trygghet och skapa goda relationer mellan oss och eleverna. Att vara förberedd på 

tänkbara konflikter är något som kan vara svårt att förutse. I vår utbildning med en 

interkulturell profil handlar det om att kunna se och inkludera alla elever i barngruppen. I och 

med detta är det viktigt att ha kunskaper samt medvetenhet vad gäller konflikter. Alla 

individer hanterar konflikter på olika sätt, men som fritidshemslärare är det viktigt att vi 

kollegor arbetar tillsammans som ett team och hjälper varandra när det uppstår konflikter 

mellan eleverna. Denna studie har gett oss en hel del teoretiska kunskaper och medvetenhet 

kring konflikter, som vi kommer att kunna använda oss av i vår yrkesroll som 

fritidshemslärare. Därför är vi oerhört glada att vi valt just detta ämne att forska kring.  
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Bilagor 

 

Brev till skolan  

Informationsbrev till informanterna 

Hej! 

Vi är två studenter som kompletterar vår behörighet med en examen i grundlärarutbildningen 

med inriktning mot arbete i fritidshem vid Södertörns Högskola. Vi ska nu skriva vårt 

examensarbete och har valt att fördjupa oss i konflikthantering. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka fritidslärarens uppfattningar om konflikter 

och konflikthantering. Vi tänkte använda oss av intervjuer för att få reda på dessa 

uppfattningar. Er skola är slumpvis utvald och vi skulle vilja intervjua två fritidshemslärare. 

Er medverkan skulle vara till stor hjälp för vår undersökning. Vår tidsplan är väldigt snäv och 

helst skulle vi vilja göra intervjuerna redan i slutet av nästa vecka det vill säga V. 9 (Obs. 

tisdagen den 26/2 kommer vi att ha intervju i annan skola). Intervjun beräknas ta ca: 30–40 

minuter för varje pedagog. Tidpunkten bestämmer ni. 

Vi har valt att inte skicka in frågorna i förväg, då detta är en del av vår undersökning.  

För att underlätta bearbetning och analys av resultatet så skulle vi vilja spela in intervjuerna. 

Givetvis med den intervjuades samtycke. Deltagandet i undersökningen är helt frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Personuppgifter och liknande kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vi kontakta er härmed nu för att höra om ni har möjlighet att medverka och då 

bestämma vilken tid som intervjuerna ska äga rum.  

 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar   

Ninwa Fayez & Dikizeko Abel Andrè  

  2019-02-21 
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Intervjuguide till fritidspedagogerna 

 

Frågor till intervjun!  2019-02-25 

 

Uppvärmningsfrågor! 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du gått för utbildning? Och vilket år var det du avslutade din utbildning? 

• Hur länge har du jobbat som fritidspedagog? 

• Trivs du med ditt jobb?  

• Vad var det som gjorde att du valt just denna skola och arbeta i? 

Huvudfrågor  

1. Hur stor är barngruppen i varje klass? 

2. Hur många barn har ni totala som går här på fritids? 

3. Hur stor är personalstyrkan här på fritids och hur många är utbildade fritidspedagoger? 

4. Hur många barn har möjligtvis någon form av diagnos eller är i behov av hjälp av en 

assistent?  

5. Hur ofta sker konflikter här i skolan enligt dig? 

6. Vilka sorts konflikter har ni här på skolan? 

7. Vilket kön är det vanligast som hamnar i konflikter? I så fall varför enligt dig? 

8. Sker konflikter endast mellan elever eller finns det andra som också är inbladade? 

Vilka?  

9. Finns det några mönster på vilka är de vanligaste konflikterna här på fritidshemmet? 

Kan du ge några exempel på sådana mönster? 

10. Har alla som arbetar här på fritidshemmet fått utbildning inom konflikthantering?  

11. Hur upplever du att du klara av att hantera de konflikter som uppstår? 

12. Hur går du tillväga med en liten konflikt som uppstår samt en stor konflikt? Berätta?  

13. Hur hanterar övriga personalen de konflikter som uppstår enligt dig? 

14. Vad gör du om du inte klarar av att hantera en konflikt? 

15. Finns det något som du personligen kan bidra med för att minska på konflikterna här 

på skolan? Kan du ge några exempel? 

16. När anser du att konflikten är löst? 

17. Kan man lära sig något av konflikterna som sker? 
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18. Hur arbetar pedagogerna med att förebygga konflikter mellan eleverna i 

fritidshemmet? 

19. Hur kan ni som pedagoger bidra med att skapa en konfliktfri dag för barnen? 

20. Hur skulle du vilja att konflikthantering ser ut i skolan? Berätta …? 

21. Hur arbetar fritidshemmet med att förbygga konflikter som uppstår? 

22. Vilka förbyggande åtgärder har ni här på skolan mot konflikter? 

23. Finns det tid för pedagogiska samtal kring konflikthantering? Om ja, hur hjälper dessa 

samtal dig? 

24. Om du ser elever hamna i en konflikt när bedömer du att det är läge som pedagog att 

lägga dig i?  
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Intervjuguide till biträdande rektorn 

 

Frågor till biträdande rektorn!   2019-03-05 

Uppvärmningsfrågor 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du gått för utbildning? Och vilket år var det? 

• Hur länge har du jobbat som biträdande rektorn? 

• Trivs du med ditt jobb?  

• Vad var det som gjorde att du valt just denna skola och arbeta i? 

Huvudfrågor  

1. Hur ofta sker konflikter här på skolan enligt dig? 

2. I vilka årskurser är det vanligast som det sker konflikter? 

3. Vilken sorts konflikter har ni här på skolan?  

4. Vilka är de vanligaste orsakerna till konflikter enligt dig? 

5. Kan du berätta hur ni går tillväga när en personal inte kan hantera en konflikt? Har ni 

riktlinjer eller modell som ni utgår ifrån? 

6. Hur går ni tillväga med en elev som hamnar i återkommande konflikter? 

7. Hur vanligt är det att socialtjänsten eller polisen blir inkopplade pga. en konflikt? 

8. Får personalen någon form av interna eller externa utbildningar om konflikthantering 

här på skolan? 

9. Hur anser du att personalen är på att hanterar de konflikter som uppstår? 

10. Hur arbetar ni här på skolan med att förebygga konflikter bland eleverna? 

11. Följer ni skolans likabehandlingsplan ut? Hur ser den ut? Anser ni att den fungerar? 

12. Har ni föräldramöten i förbyggande syfte av konflikthantering? Hjälper de? Hur? 

13. Har ni testat s.k. kamratmedling här på skolan? Om ja, berätta hur? Om nej, är det nått 

som ni skulle kanske vilja testa? 

14. Skulle denna metod enligt dig påverka barnens sociala relationer? 

 


