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Abstract 

The main aim of this study is to develop a deeper knowledge about how conflicts tend to 

appear amongst children. It is also about analyzing how both the teachers in leisure-time and 

the students tend to handle the conflicts in leisure-time. We chose to focus on indoor 

environment at leisure-time. The reason we chose it was because that is where the conflicts 

happen the most and is based on our own experiences. The perspectives chosen were gender 

perspective and children’s perspective and the concepts we chose were communication, 

socialization, friendship and mediation. These are all connected and have connections to the 

subject conflict. The method that we used were qualitative interview. This was done through 

interviews with two young students and two teachers from two different leisures. The result 

was that conflicts happen constantly and that there are some major differences between boys 

and girls when it comes to how they handle conflicts and how the conflicts appear. The 

teachers in leisure-time are always there when in need but are also helping out by letting the 

children handle the conflicts on their own. Students can be taught how to handle a conflict. 

Our discussion was connected to already existing research and how it relates to each other. 

We have mentioned weaknesses and strengths with our methods. We have also discussed 

other contexts, other participants as well as other theoretical starting points. In the end of our 

study we have discussed the result that we can associate with our professional development.  

 

Keyword: Leisure-time, students, conflicts, gender perspective, children’s perspective, 

teachers 
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Sammanfattning 

Vårt huvudsyfte i uppsatsen är att få djupare kunskap om hur konflikter skapas mellan elever 

och hur fritidshemslärare och eleverna hanterar konflikter i fritidshemmet. Vi valde att 

fokusera oss på inomhusmiljön på fritidshemmet för att utifrån våra egna erfarenheter sker det 

mest konflikter inomhus och därför ville vi fördjupa oss inom detta. De perspektiven vi 

använde oss av var genusperspektiv och barns perspektiv och de begrepp vi har valt var 

kommunikation, socialisation, vänskap och medling. Dessa är sammanlänkade och har 

kopplingar till ämnet konflikt. Metoden vi använde var kvalitativ intervju. Vi intervjuade två 

barn och två fritidshemslärare från olika fritidshem. Resultatet vi kom fram till var att 

konflikter sker ständigt och att det är en viss skillnad mellan pojkar och flickor inom hur 

konflikter skapas och hanteras. Fritidshemslärarna finns vid behov och försöker låta eleverna 

hantera konflikterna själva för att de ska lära sig hur det hanterar en konflikt när en konflikt 

uppstår. Diskussionen kopplades till tidigare forskning och hur det förhåller sig till varandra. 

Vi har nämnt svagheterna och styrkorna med vårt val av metod och diskuterar i andra 

kontexter, andra deltagare och andra teoretiska utgångspunkter. Vi har även diskuterat 

resultatet som vi kan förknippa med vår professionsutveckling.  

 

Nyckelord: Fritidshem, elever, konflikter, fritidshemslärare, genusperspektiv, barns 

perspektiv 
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1. Inledning  
Vår uppsats handlar om hur konflikter skapas och hur elever hanterar konflikterna på egen 

hand samt hur fritidshemslärarna hanterar det inomhus på fritidshemmet. Vi valde att 

fokusera oss på inomhusmiljön för att visa att det sker konflikter lika mycket inne som ute. 

Utifrån våra egna erfarenheter har vi uppmärksammat att det finns mycket konflikter inomhus 

på fritidshemmet, eftersom det finns många olika rum där eleverna kan vara. Vi har hört från 

andra vuxna i fritidsverksamheten att det är på rasterna som de flesta konflikter uppstår, men 

vi har märkt att det är även vanligt att det skapas konflikter inomhus och därför har vi valt att 

skriva om detta.  

 

Innan vi började med skrivandet inför vårt självständiga arbete planerade vi vad vi skulle ha 

för ämne och hur vi skulle samla in data för att få mycket material som möjligt.                     

Vi gick igenom vetenskapliga artiklar och andra C-uppsatser för att få lite mer perspektiv på 

vad vi skulle kunna fördjupa oss inom och även hur ämnet är en utmaning för oss blivande 

fritidshemslärare. Vi valde att använda oss utav intervju för att vi ansåg att det är den 

lämpligaste metoden för vårt ämnesval. Det ger oss mer information än om vi bara skulle 

observera eller använda oss av en enkät eftersom det berättas mer utförligt på intervju. Därför 

kontaktade vi fritidshemslärare som har erfarenheter inom ämnet konflikthantering.  Utifrån 

våra intervjuer har vi hört olika åsikter och perspektiv om hur det hanteras mellan både 

barnen och fritidshemslärare samt om varför det skapas konflikter och vad orsaken kan vara 

till att elever inte kommer överens med varandra. Utifrån våra uppfattningar så är konflikter 

en väldigt stor del av fritidshemmets vardag eftersom det händer dagligen för både stora och 

små elever. Konflikter är även en väldig stor del av samhällets vardag och det är med 

konflikter vi utvecklas som människa. Vi lär oss mer om oss själva och kan se ur andras 

perspektiv, vi får en förståelse. Vi anser att konflikthantering är en viktig del av 

fritidsläraruppdraget då det är de som kan avbryta och försöka hantera konflikterna och på så 

sätt lär elever sig hur konflikter bör hanteras. Fritidshemslärare kan använda olika metoder 

som eleverna kan ta del av och lära sig inför framtiden. Genom att elever lär sig får de en mer 

förståelse till vad som utlöste konflikten och kan även förstå varandra bättre.  

 

2. Bakgrund 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna 

tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva 
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identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara 

olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika 

sätt att tänka och vara (Skolverket 2011, s. 22). 

 

I fritidshemmet bör eleverna kunna känna sig trygga samt sedda utifrån de möjligheter som 

finns. Det innebär också att de ska kunna utveckla samt pröva olika identiteter och kunna se 

utifrån andras perspektiv vid samspel inom till exempel konflikthantering. De ska kunna tolka 

och kunna förstå andras tankar och deras sätt att vara.  

 

Eftersom konflikter är vanligt förekommande på fritidshemmet kan fritidshemsläraren behöva 

snabba metoder för att hantera konflikter. Eleverna behöver också ha en form av metod för att 

hantera deras konflikter som det står om under centralt innehåll under kapitel fyra i läroplanen 

(Skolverket 2011, s. 24). Det nämns att elever bör kunna diskutera med varandra om bland 

annat etiska frågor och vardagliga händelser. De ska också kunna framföra sina egna åsikter 

och tankar och kunna argumentera utifrån dessa. Det är även viktigt för eleverna att veta vad 

ord och begrepp kan betyda för både en själv och andra, det kan innebära både negativt och 

positivt då alla har olika känslor, behov, kunskaper och åsikter (Skolverket 2011, s. 24).  

 

Fritidshemslärare bör vara med och delta under elevernas aktiviteter för att kunna stödja deras 

relationer med varandra. Fritidshemslärare nämner att elever regelbundet kommer till dem för 

att få hjälp med bland annat relationerna till deras vänner. En del elever håller sig nära 

fritidshemslärarna medan de andra kommer nästan aldrig för att be om hjälp (Dahl 2014, s. 

78). Eftersom vissa elever undviker att få hjälp kan detta leda till en konflikt då eleverna 

kanske inte har någon att vara med, men också att konflikterna kanske inte hanteras på bästa 

sätt om ingen medlar mellan dem. Även elever som alltid är med fritidshemslärarna kan 

behöva få stöd i att bearbeta nya relationer med andra på fritidshemmet och därför är det bra 

om fritidshemsläraren övervakar under aktiviteterna för att stötta dem.  

 

3. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur konflikter vanligtvis uppstår mellan 

elever inomhus på fritidshemmet och hur konflikter hanteras inomhus på fritidshemmet av 

både fritidshemslärare och eleverna.  

 



   

8 
 

3.1 Forskningsfrågor:  

Hur skapas konflikter mellan elever på fritidshemmet? 

Hur hanterar elever och fritidshemslärare konflikter på fritidshemmet? 

 

4. Tidigare forskning 
I denna del skriver vi om tidigare studier om konflikter och konflikthantering i fritidshemmet 

samt hur det såg ut för ett tiotal år sedan i Sverige. Vi kommer även att skriva om samspelet 

mellan eleverna och hur kommunikation påverkar eleverna. I det här arbetet kommer vi att 

definiera begreppet konflikt som så att två parter eller flera inte håller med varandra. Det kan 

leda till slagsmål eller utanförskap.  

 

4.1 Konflikt 

Lundström (2008, s. 7) skriver att inom skolan kan konflikter ofta uppstå och det kan vara fler 

än två parter som är inblandade, men det kan även beröra de som inte är med i själva 

konflikten. I skolan uppstår konflikter eftersom vuxna och barn har olika tankar, åsikter och 

regler med sig hemifrån. Det kan uppstå spontana situationer där känslostämningen trappas 

upp och en utomstående kan behöva hjälpa till för att hantera konflikten, eftersom de berörda 

parternas kommunikation inte fungerar på ett bra sätt (Lundström 2008, s. 7). En 

konfliktsituation leder ofta till en förändring, det kan till exempel vara att båda parterna 

känner en fördjupad samhörighet och att det skapas ett demokratiskt klimat mellan dem. Både 

de personer som är med i konflikten och de som är utanför och hanterar konflikten kommer 

förhoppningsvis att kunna se situationen ur flera perspektiv och skapa en förståelse för vad 

som har hänt. Det som händer då är att konflikten har lett till något positivt som en möjlighet 

och inte något negativt som en låsning (Ibid). Det här referatet valde vi eftersom det handlar 

om medling och det är ett begrepp vi kommer att skriva om i teoridelen. En fördel med 

medling är att eleverna kan se ur andra aspekter och lösa konflikter tillsammans med en 

utomstående part, till exempel en vuxen. Det Lundström menar med att en konfliktsituation 

leder till en förändring är att det kan ses ur andra perspektiv som innebär att man får mer 

förståelse för andra och inte bara ser utifrån sitt sätt och inte tror att det alltid är det rätta. 

 

4.2 Konflikthantering 

Johansson och Ljusberg har skrivit en studie som heter Barn i fritidshem. Där nämner de 

precis som Lundström, att flickornas konflikter ofta handlar om verbala handlingar som att 

retas tillexempel. De vuxna på fritidshemmet lät ofta barnen hantera konflikterna själva 
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eftersom de tycker att de kan klara av det utan vuxnas hjälp, men de säger ändå till barnen att 

de finns där för att hjälpa till om det behövs. Barnen vet såklart om det och de brukar ta hjälp 

av de vuxna men inte alltid, en del barn vill hellre ta hjälp av en kompis (Johansson & 

Ljusberg 2004  s. 51-52). En del av barnen berättade även att de löser sina konflikter genom 

att slåss, en del berättade att de kan lösa sina konflikter själva. Enligt barnen är det bättre att ta 

hjälp av en vuxen istället för att reda ut konflikten genom att slåss (Johansson & Ljusberg 

2004, s. 89). Barnen brukar oftast lära av sina egna misstag och med hjälp av andra genom att 

observera hur de hanterar en konflikt som barnen tar del av i framtida konflikter. Precis som 

Ljusberg och Johansson (2004) skriver så har vi också erfarenhet av att barnen ofta ropar på 

en lärare när en konflikt inte kan hanteras av barnen själva (Ljusberg & Johansson 2004, s. 

89). 

 

4.3 Relationer 

Ihrskog (2006) nämner att en relation ska underhållas och behöver stimuleras. Det sägs att 

människor inte vet vad orsakerna kan vara till att en vänskap gått isär, men vet att det till 

exempel kan vara av att en person har flyttat lite längre bort och det är då det kan bli svårt att 

hålla ihop vänskapen. Ett kontrakt skapas mellan vänner och det är bara vänner som vet hur 

den är då även den kan förändras (Ihrskog 2006, s. 31). Det finns flera regler som handlar om 

likvärdighet och ömsesidighet, vad det är som diskuteras och inte diskuteras om. Därför finns 

reglerna för att kunna bearbeta och återskapa referensramen som man har tillsammans. 

Vänner har ett visst sätt som de talar med varandra och kan känna sig avslappnade med 

språket. Det krävs också en diskretion som oftast inte håller sig, det gäller att kunna lita på 

varandra och då har man förväntningar på att en ska bete sig på ett visst sätt (Ihrskog 2006, s. 

31). Ihrskog nämner också att det gör mer ont när man har haft en konflikt med sin bästa vän, 

då en tror att en känner sina vänner väl och har hopp om att de vännerna ska visa hänsyn till 

varandra. Det känns jobbigt om det är en vän som svikit en då det leder till att förtroendet och 

tilliten samt närheten man hade med varandra är skadad. För att kunna hantera konflikten kan 

man gå därifrån eller be om förlåtelse. Barnen vill ha bekräftelse, gemenskap och känna sig 

samhöriga (Ihrskog 2006, s. 88). För att hålla en bra relation med varandra kan det vara 

viktigt att förstå sin kompis känslor då vännen vet hur den personen är och känner sig vid 

olika situationer. För att inte hamna i en konflikt är det bra att respektera varandras åsikter för 

att behålla en god relation där det visas ömsesidighet och förståelse till varandra.  
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Skolan handlar om relationer och det gäller att det fungerar väl för att det kan vara en fördel 

för att eleverna ska få goda skoldagar och en bra början i livet. Det ska även finnas en 

gemensam tillit mellan hemmet och skolan. Det handlar också om att skapa goda relationer 

mellan de individer som är med i skolan och som är involverade (Erikson 2004, s. 102). Detta 

kan kopplas till det Dahl (2014) nämner eftersom relationer kan göra att elevers positioner 

kan ändras från hemmet till skolan, beroende på hur relationerna med deras vänner är i 

skolan. 

 

När barnen är med varandra i grupper ändras deras roll, deras position ser inte likadan ut som 

den gör hemma, de omformas och det prövas av gruppen om självkänslan, självförtroende och 

självbild för att kunna bli värderade och accepterade. På grund av detta blir barnen 

konfronterade och då kan det förekomma svek och rädsla som också leder till kunskap om 

varandra. Utifrån detta kan barn lära sig att hantera konflikter, detta på grund av hur nära man 

är med varandra desto mer förstår man hur sina vänner är (Dahl 2014, s. 155). Det Dahl 

nämner förhåller sig till vår forskningsfråga genom att detta är en anledning till att konflikter 

kan skapas eftersom elever testar varandra och ändrar sina roller i grupper för att vara med 

och accepterade.  

 

4.4 Strategier inom konflikthantering 

Barbier skriver om konflikthantering i sin studie och där skriver författaren att det gäller att 

hitta goda strategier för att komma överens med varandra utan andras hjälp, och att de själva 

löser det på ett sätt och går vidare. Den individuella personen bör veta vilken strategi som bör 

användas ifall de båda är nära varandra, på så sätt vet en hur det ska lösas. Det handlar om att 

komma överens och förhandla om vad personen vill, behöver eller hur ens känslor är. Det 

diskuteras om varandras positioner och kommuniceras över känslorna för att förstå varandras 

perspektiv. Efter att de har kommunicerat med varandra om varför det blev en konflikt kan de 

komma på en lösning och komma överens med varandra och då förstår man varandra bättre 

(Barbier 1998, s. 25). För att hantera en konflikt blir det lättare när det är någon du är nära 

med, eftersom det är inte lika svårt att hitta en strategi och komma överens då eleverna känner 

varandra väl. Om det är någon du inte är nära med vet du inte hur personen känner, därför är 

strategier viktiga för att förhandla med varandra och på så sätt förstå varandras perspektiv.  
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Sammanfattningsvis har vi har valt dessa forskare eftersom de skriver och förklarar bra om 

konflikter och samspelen som elever har med varandra och hur relationen kan påverkas 

genom ord och handlingar. Det kan vara viktig inom konflikthantering för att förstå vad som 

gick fel och bör tänka på nästa gång.  

 

5. Teori 
I det här avsnittet kommer vi att skriva om två perspektiv och det är barns perspektiv och 

genusperspektiv. Vi valde dessa för att vi tycker att det är viktigt att se utifrån elevernas 

synvinklar på hur de hanterar en konflikt och vad de anser att en konflikt är för något. Vi 

valde genusperspektivet för att vi vill se om det finns någon skillnad utifrån kön, det vill säga 

skillnaden mellan pojkar och flickor, samt hur deras konflikter skapas och om de hanterar 

konflikter på olika sätt. Begreppen vi har valt att skriva om är medling, kommunikation, 

socialisation och vänskap. Vi anser att de är viktiga för att kunna få svar på våra 

forskningsfrågor. Alla dessa begrepp är sammanlänkade inom konflikt och konflikthantering 

eftersom de är en del av konfliktämnet. Vi har använt dessa teorier och begrepp för att 

analysera vårt resultat utifrån våra intervjuer. Vi har analyserat våra forskningsfrågor utifrån 

genusperspektivet och barns perspektiv. Begreppen kommer att användas för att få en djupare 

förståelse om vårt ämne.  

 

5.1 Barns perspektiv  

Ihrskog (2006) skriver att vuxna inte vet hur det är att se, känna, tycka, höra och uppleva 

saker utifrån en sjuårings liv men det vet barnen. De vuxna måste ta till vara på kunskapen 

som de får av barnens erfarenheter om att vara barn eftersom de vet bäst. För att vuxna ska få 

så mycket kunskap som möjligt behöver barnen få vara delaktiga. Barnen måste bli 

respekterade och bemötta på bästa sätt för att de ska känna sig delaktiga (Ihrskog 2006, s. 43-

45). Ihrskog menar att vuxna är inte längre vid den positionen som elever är, eftersom vuxna 

redan har passerat den åldern och tänker inte lika som elever längre, därför kan det vara svårt 

att sätta sig in i ett barns perspektiv.  

 

Barns perspektiv kan handla om erfarenheter eftersom de kan visa sin kompetens genom att 

berätta om sitt liv. Det finns två sätt att ta reda på barns erfarenheter och det är att studera 

barnets agerande och språk och det andra sättet är att lyssna och ta del av när barnet berättar 

om sina erfarenheter (Elvstrand 2009, s. 31-32). För att kunna förstå barns perspektiv gäller 
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det att lyssna på vad som berättas för oss fritidshemslärare och på sätt kan de ta del av 

elevernas erfarenheter.  

 

Ihrskog (2006) påstår i sin studie att det finns problematik med att se något utifrån ett barns 

perspektiv. Hon hävdar att problematiken med barns perspektiv är att vuxna har varit barn 

själva och har därför kunskap och erfarenheter själva (Ihrskog 2006, s. 46). De som forskar 

om och med barn tror då att de har all vetskap om hur det är att vara barn och då se utifrån ett 

barns perspektiv. Eftersom alla vuxna har med sig olika erfarenheter från sina uppväxter så 

kan de se både bra och mindre bra ut utifrån vad de själva har varit med om och detta kommer 

då att påverka hur de ser på barns perspektiv utifrån olika sociala sammanhang till exempel. 

De vuxna måste vara noggranna med att inte framföra sina egna tankar hur barn har det 

eftersom själva huvudpoängen med att se utifrån ett barns perspektiv förstörs då (Ibid). 

Barnperspektiv och barns perspektiv handlar om två olika saker och har olika meningar i sig  

(Ihrskog 2006, s. 44). Skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv är att barns 

perspektiv kommer direkt från barnens egna åsikter och uttryck och att barnperspektiv handlar 

om att vuxna tolkar barnens åsikter och uttryck. Vuxna deltar i barnens intresse och ser till att 

barnen är i centrum och se utifrån barns ögon (Evemalm & Gäre 2010, s. 23).  Barnperspektiv 

handlar om att kunna höra och ha diskussioner med elever och ta reda på hur eleven är och 

tolka eleven, medan barns perspektiv handlar om att utgå från vad de tycker och tänker och 

hur de ser på saker. Vi valde alltså barns perspektiv till vår kvalitativa metod eftersom vi vill 

få mer förståelse och lyssna på vad elever har att säga om konflikter och hur de hanterar. Det 

kan man inte göra med barnperspektivet eftersom då är det vuxnas tankar om elevernas 

uppfattningar.  

 

5.2 Genusperspektiv 

Genus är ett begrepp som ibland kan vara en benämning för det sociala och biologiska könet. 

En människas genus bildas i relation till andra personer hela tiden, det är en pågående 

process. Alla människor förhåller sig till någon slags relation där genus finns (Svensson 1997, 

s. 12). Ett kännetecken för perspektivet genus är att något som kategoriseras just för 

maskulinitet och något som kategoriseras som femininitet. Det som kännetecknar femininitet 

kan till exempel vara att kvinnor tar hand om familj, barn och hemmet, män kopplas till att 

försörja familjen och tar del av att jobba i det offentliga samhället (Gilboa Runnvik 2014, s. 

37). Genus är ett begrepp som har många betydelser, kan förändras och är rörligt. Det kan 
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bland annat handla om relationer och identiteter som skapas i sociala sammanhang och genus 

formas då mellan individer och grupper där relationer finns. I dessa grupper bestäms det vad 

som är manligt och kvinnligt och det kan till exempel vara inom skolan. Utifrån genus i 

skolan så kan det skapas maktkamper både hos lärare och elever. I elevgruppen skapas det 

oftast symboler utifrån genus som till exempel klädsel, rörelser och gester (Lindqvist 2010, s. 

38-39). Genus beskrivs också som performativt, det vill säga att vi lär oss att vara en pojke 

och en man, en flicka och en kvinna. Kunskapen får vi genom repetitioner och efterliknelser 

av gester, handlingar samt språk. Det menas med att det gestaltas utifrån samhällets normer 

(Lindqvist 2010, s. 10).   

 

Det är ofta som det görs en könsuppdelning utifrån vardagliga händelser och dessa 

utgångspunkter utgår från genus. Det vardagliga händelserna har förväntningar på vad som är 

flickigt och pojkigt. Det finns även invändningar mot den här typen av förväntningar och den 

här uppdelningen som finns har ingen påverkan på de sociala olikheterna. De olika syftena 

ger olika yttranden, alltså olika förklaringar, till maktförhållande mellan kvinnor och män och 

vad som anses vara kvinnligt och manligt. Det är genus som anses ge sociala konsekvenser, 

det är inte könet som gör det. Det kan till exempel handla om en lärares uppfattningar om 

prestationer och bedömningar utifrån pojkar och flickor (Eidevald 2009, s. 18-19). 

 

Begreppen som vi har valt att ta med i uppsatsen är medling, kommunikation, vänskap, 

socialisation och maktrelation då dessa begrepp förhåller sig till vårt ämne och visar andra 

aspekter utifrån våra forskningsfrågor.  

 

5.3 Medling 

Medling är något som människor gör varje dag och har gjorts i alla tider. Vi är oftast 

omedvetna om att vi medlar men gör det mellan våra familjemedlemmar och vänner m.m. 

Medling innebär att försöka kommer överens med varandra i en konflikt. Begreppet medling 

handlar om när individer är i en process mellan att försöka hantera konflikter. Det kan även 

beskrivas som att det är en förhandling som är organiserad då medlaren eller medlarna 

planerar på att få en eller andra parter att komma överens så att konflikten kan hanteras 

(Marklund 2007, s. 4). Det gäller att de kan vara eniga med varandra genom att det förklaras 

och går igenom parternas intressen samt behov. För medlaren innebär det att inte ta någons 

sida, samt att hitta lösning på deras problem, utan det är parterna som ska göra det under 
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medlingsprocessen. Det innebär att medlaren ska vara opartisk bland dem men vara där för att 

se till att det blir en god kommunikation som utvecklas och som medför att de får fram en 

lösning till konflikten. Medlarens ska hjälpa parterna att konversera med varandra och det är 

så de kan hantera konflikten (Marklund 2007, s. 4-5).  

 

Vi anser att medling är något som används ofta på fritidshemmet och det är något vi sett 

mycket om och därför valde vi det som ett centralt begrepp i vår undersökning. Vi valde 

begreppet medling för att det verkar vara en av de vanligaste metoderna utifrån våra 

erfarenheter. Det är också ett sätt hantera konflikter och det är ett enkelt sätt att se ur olika 

synvinklar.  

 

5.4 Kommunikation 

Olteanu (2016) nämner i sin studie att begreppet kommunikation är ett brett begrepp som 

innehåller flera definitioner för att människan kommunicerar ständigt i vardagliga livet på 

flera olika sätt både medvetet och omedvetet, planerat och oplanerat. Olteanu hävdar att det 

finns en del forskare som till exempel Burgoon, Le-Poire och Rosenthal tolkar 

kommunikation som samspel mellan minst två parter och sägs att alla steg till kommunikation 

är genom sinnen (Olteanu 2016, s. 17). Olteanu skriver i sin avhandling att andra forskare 

som Borba,Thompson och Stahl hävdar att kommunikation är när ett meddelande tas från en 

plats till en annan. Kommunikation behöver inte alltid vara genom det verbala språket, det 

kan även vara genom attityder, känslor och erfarenheter (Olteanu 2016, s. 6).  

 

Kommunikation kan leda till antingen något positivt eller negativt och om det är positivt kan 

det leda till en vänskap och om det är en negativ kommunikation kan en vänskap brytas. 

Därför kunde vi koppla det till begreppet vänskap som vi också har valt som ett av våra 

begrepp. 

 

5.5 Vänskap 

Begreppet vänskap kan ha olika meningar och betydelser. Vänskap är viktigt och det ligger en 

värdering i det. Barn handlar och samtalar med varandra på två olika sätt och det är den 

kollektiva idealrösten och de personliga strategierna (Ihrskog 2006, s. 31). Den kollektiva 

idealrösten utgör hur en vill att det ska vara, att alla ska få kunna vara med och alla ska vara 

ärliga samt ha tillit till varandra. De personliga strategierna handlar mer om att inte alltid 

kunna samspela med den kollektiva idealrösten och det är då det blir svårigheter i relationen 
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över hur det ska vara och hur det egentligen är (Ibid). Vänskap kan leda till negativitet då 

händelser kan uppstå som gör att någon till exempel kan bli utstött eller att eleverna inte 

lyssna på varandra och inte kommer överens. Det kan även handla om att kunna ha förtroende 

och vara ärliga mot varandra samt kunna samarbeta. 

 

Barn kan även samsas och de kan förhandla och göra ett avtal och vänskapsrelationen utgår 

på interaktionen för att det ska fungera. Barn förhåller sig alltid vid vänskapsavtalet som de 

har med varandra i skolan, under lektionerna, rasterna och även på lunchen. Barnen nämner 

att vännerna som de har på distans och inte träffar så ofta ändå har en speciell relation med 

varandra då svårigheterna som stöts på dagligen inte uppkommer och det underlättar 

relationen eftersom att sådana komplikationer inte förekommer på samma sätt (Ihrskog 2006, 

32). Inom en vänskap kan det vara viktigt att hålla sig till det avtalet barnen har med varandra, 

även om man har nära vänner eller vänner som man inte träffar ofta men ändå har en god 

relation med. En viktig del av vänskapsrelationen är att man kan dela sina privata känslor med 

varandra. Det man har inuti delas med sin vän och det är det som bygger upp vänskapen, men 

det kan också göra att vänskapen blir sårbar då det ges för mycket information och den ena 

kanske inte ger lika mycket av sig. Att känna till mycket om varandra kan utgöra ett hot ifall 

vänskapsrelationen inte ser likadan ut som den gjorde förut (Ihrskog 2006, s. 30). 

Vänskapsrelationen är ett väldigt känsligt förhållande där man som vänner delar personliga 

åsikter till varandra och känner varandra väl. När relationer förfaller kan dessa åsikter inte 

längre hållas hemligt längre beroende på hur vänskapen avslutades. Vänskapen är viktig i 

fritidshemmet eftersom alla elever vill ha en bra fritid och få vänner som de kan göra 

aktiviteter med samt ha roligt med. Fritidshemmet är en plats där man kan få vänner. 

  

5.6 Socialisation 

Socialisation är ett begrepp som förknippas med att vuxna förmedlar sina budskap till barn, 

budskapet kan handla om normer, värderingar och regler för att kunna bli accepterade 

medlemmar i samhället (Aretun 2007, s. 47). Begreppet handlar även om att barn 

åstadkommer resultatet av någonting själva som kan utgår från vad de vuxna har berättat och 

visat. Det kan till exempel handla om att barnen ska förhålla och bete sig till det som 

samhället tycker att man ska göra och barnen socialiserar sig till andra barn som finns i deras 

närhet. Barnen beter sig då som de andra barnen i omgivningen genom att till exempel ha 

liknande kläder och stil men även prata på ett visst sätt och detta mönster kan leda till att barn 



   

16 
 

tillrättavisar varandra. Barn kan till exempel tillrättavisa varandra genom att skratta åt dem 

som avviker från gruppen (Aretun 2007, s. 47). 

 

En grupp av barn bildas oftast av att det finns någonting gemensamt som alla kan känna igen 

sig i, men det kan även vara jobbigt att vara i en grupp stora delar av skoldagarna. Att ha en 

bra och en väl fungerande kompisrelation till en eller flera kompisar har väldigt stor och 

avgörande betydelse. Genom att ha en bra relation till sina vänner vågar man förhoppningsvis 

testa nya saker och vågar tänka utifrån nya perspektiv i olika situationer. Om barnen däremot 

inte skulle ha en sådan bra kompisrelation skulle de kanske inte våga lika mycket i olika 

situationer eftersom de inte har någon att luta sig tillbaka mot om något opassande skulle 

hända till exempel. Genom att ha en bra kompisrelation skapas en vi-känsla vilket är en 

väldigt bra känsla, eftersom man då tillhör en grupp där man kan, vill och vågar visa sina 

känslor och det kan vara väldigt betydelsefullt för många. Genom att ha en vi-känsla i en 

grupp lär man sig mycket med och av varandra. I gruppen skapas det normer och regler och 

man lär sig bland annat att ta hand om varandra (Ihrskog 2006, s. 99-102). 

 

5.7 Sammanfattning av teoridelen 

Sammanfattningsvis är dessa begrepp en del av konflikthantering och en väg till att analysera 

våra forskningsfrågor. Begreppen kopplas till vårt ämne för att de tar upp viktiga aspekter så 

som medling, det är viktig när det gäller att hantera en konflikt mellan två elever till exempel, 

och då gäller det att tänka på hur metoden går till och att inte ta någons parti, samma sak med 

socialisation och kommunikation. Det gäller även att tänka på språket, kommunikation och 

försöka ha en god dialog med varandra.  

 

 

6. Metod 
En metod är något som tar någonting från en punkt till en annan, från fråga till svar eller till 

inte ha någon kunskap alls till att få kunskap. En metod är alltså ett hjälpmedel till att finna en 

lösning till problemet (Ahrne & Svensson 2015, s. 17-18). Kvalitativ metod skulle kunna 

beskrivas som mjukdata och två exempel på vad det kan vara är då intervjuer men också 

observationer (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). En metod som kan användas är 

semistrukturerad intervju, när en person intervjuar en annan person och använder sig av en 

lista på vilka frågor som ska ställas, och frågorna kan komma att ställas i en bestämd ordning 

men det är inte något som är tvunget till att göras (Patel & Davidsson 2011, s. 80-81). Vi 
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använde oss av denna metod för att kunna komma med följdfrågor för att få så mycket 

information som möjligt och vi hade frågorna i en bestämd ordning för att ha det tydligt för 

oss själva. 

 

6.1 Kvalitativ intervju 

Syftet med att ha en kvalitativ intervju är att få information om den intervjuade personens 

uppfattningar om det ämne som intervjun handlar om. Svaren kan aldrig göras i förväg och 

det går aldrig att veta om svaren är sanna eller påhittade. I intervjun finns det minst två 

personer inblandade, en intervjuare och en informant, och båda två är med och skapar ett 

samtal även om de har olika roller. Intervjuaren har ett mål att uppnå genom att få så mycket 

material till sitt forskningsområde som möjligt och informanten har kanske inte något mål 

med intervjun utan har bara ställt upp. Innan intervjun genomförs är det en fördel om 

informanten läser på om ämnet eller gör en deltagande observation, eller i alla fall inte börjar 

intervjun utan någon kunskap alls (Patel & Davidsson 2011, s. 82-83). Innan intervjun 

mailade vi informanterna om vad intervjun skulle ha för ämne för att de skulle kunna 

förbereda sig inför intervjuerna. När vi skulle intervjua eleverna var vi tvungna att ändra på 

frågorna för att göra det lättare för dem att förstå eftersom de inte förstod alla ord som vi 

använde oss av. Vi behövde vara tålmodiga och komma på enklare följdfrågor eftersom de 

hade väldigt korta svar.  

 

6.2 Genomförandet av kvalitativ intervju 

Vi använde oss av en kvalitativ metod då vi ansåg att intervju är lämpligt för vårt arbete. 

Intervjun ger oss mycket data och när vi intervjuade fick vi mycket information och en större 

förståelse, eftersom vi fick höra om flera aspekter inom konflikthantering. Vi reflekterade 

kring vilka frågor vi ville ha med till vår undersökning och vilka följdfrågor som skulle kunna 

ställas. Därefter gjorde vi frågor som är lämpliga för både fritidshemslärare och elever 

eftersom vi har valt att intervjua både och. Syftet med fritidshemslärarnas intervjufrågor var 

att vi behövde få mer syn på deras sätt att hantera en konflikt, men också att höra vad de anser 

att orsakerna är till att konflikter skapas mellan elever. Elevernas frågor handlade mer om vad 

de tror att det är som skapar konflikterna på deras fritidshem och hur de hanterar konflikter. 

 

 Vi valde att intervjua elever eftersom vi vill få deras perspektiv på hur de ser konflikter och 

höra vad de tycker och tänker om våra frågeställningar. Vi valde också att inkludera 

fritidshemslärare eftersom det är en självklarhet att vi behöver höra deras syn också. Vi valde 
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att kontakta två skolor för att se om det fanns några fritidshemslärare som ville ställa upp på 

intervju och det var en på varje skola som ställde upp på att bli intervjuade. De två 

fritidshemmen har olika åldrar, det ena fritidshemmet hade åldrarna 6-8 år och det andra 

fritidshemmet har åldrarna 10-12, vilket är en fördel för oss eftersom vi får empiri från två 

olika synvinklar. Vi utförde intervjuerna på olika dagar inom de två första veckorna, vi delade 

upp transkriberingen så att det blev jämt mellan oss.  

 

6.3 Etiska överväganden 

Förhållanden bland människor kan innebära att etiska frågor kan komma till tal såsom vad det 

menas med att handla moraliskt rätt (Ahrne & Svensson 2015, s. 28).  På grund av att det har 

ökat med forskning i samhället under de senaste åren har det varit debatt om forskningsetiska 

frågor. Under åttiotalet var det en del frågor som blev uppmärksammade. De handlade om 

medborgarnas integritet, och det var många som ansåg att forskningen kan ha varit ett hot för 

deras integritet, speciellt de etiska bedömningarna som var utlämnade till forskaren (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 29). På grund av detta utvecklade forskarsamhället regler och principer som 

var tydligare för hur forskningen skulle skötas. Det nuvarande Vetenskapsrådet för 

forskningsetiska principer i Sverige kräver att forskningen godkänns om det utförs med 

respekt för människorna och deras rättigheter samt att grundläggande friheter alltid ska kunna 

beaktas under etikprövningen. För att detta ska följas är det viktigt att ge människor 

informerat samtycke då det också innebär att de som blir intervjuade får en förklaring om vad 

studien kommer att handla om och vad dess syfte är. Det innebär också att genom den 

informationen de får, får de själva bestämma vad som får vara med och inte. Andra principer 

är om konfidentialitet, det betyder att ens uppgifter i forskningen inte får identifieras för att 

det inte ska påverkas (Ahrne & Svensson 2015, s. 29-30)  

 

Etiska överväganden är viktigt för oss för att få informanternas samtycke då vi inte vill att 

några problem ska uppstå. Vi förklarade för eleverna och fritidshemslärarna vad det var vi 

skulle undersöka för att de skulle få en uppfattning och information samt nämna att det 

personuppgifter kommer vara dolda.  

 

6.4 Hanteringen av etiska frågor i vår undersökning  

Vi har fått samtycke från både fritidshemslärarna och eleverna som vi har intervjuat, och även 

varit försiktiga med våra frågor då de inte får vara för personliga eftersom det kan leda till att 
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det blir känsligt. Vi har även tänkt på hur vi kan underlätta frågorna för dem och även planerat 

att de får vara med och berätta vad som får avslöjas (Patel & Davidson 2011, s. 64). 

 

Individerna bör de bli informerade om syftet och hur deras samverkan påverkar. De måste 

även få veta att det är frivillig att vara med och att uppgifterna inte kommer att användas till 

något annat än för undersökningen. Eftersom de får bestämma själva om de vill vara med 

gäller det för oss att kunna ge motivation till att delta (Patel & Davidson 2011, s. 64). Det är 

viktigt att tänka på att inte ge ut uppgifter om personen som blir intervjuade och tänka på vad 

det är som får tas med och inte, vår uppgift var att få den intervjuade att känna sig säker.  

 

Vi har varit noggranna med transkriberingen från intervjuerna vi har haft. En känslig händelse 

dök upp under en av våra intervjuer och vi fick då stoppa inspelningen eftersom informanten 

inte ville att vi skulle ta med det i vårt material. Personen vi intervjuade ville att vi skulle få 

en förståelse och information om en fråga som vi hade ställt, men det var för känsligt för att 

tas med. Det gäller att acceptera och respektera om vad som får vara med i undersökningen.  

 

6.5 Urval  

Vi planerade att intervjua två fritidshemslärare från två olika fritidshem. Vi valde också att 

intervju två elever från ett fritidshem. Genom att vi intervjuade både fritidshemslärare och 

elever fick vi ett brett urval vilket gjorde vår empiri mer nyansrik eftersom vi fick flera olika 

perspektiv. Fritidshemmen som fritidshemslärarna jobbar på ser olika ut. Första fritidshemmet 

vi besökte var i åldrarna 10-12 år och det var ca 60 elever inskrivna. På den skolan finns det 

en avdelning för dessa åldrar. På det andra fritidshemmet var det elever i åldrarna 6-8 år och 

det var ca 50 elever inskrivna och det finns sammanlagt sex fritidshem på skolan. De två 

eleverna vi intervjuade gick på samma fritidshem och elevernas åldrar var 10-11 och vi fick 

ingen direkt information om hur många elever som var inskrivna på fritidshemmet. När vi 

valde de elever vi intervjuade skickade vi bilaga 1 till bekanta skolor för att få 

vårdnadshavarnas samtycke till att deras barn skulle få bli intervjuade.  

 

När vi valde vårt material till resultatet använde vi oss av våra transkriberingar för att få svar 

på forskningsfrågor. Vi valde ut vårt material genom att fokusera oss på våra två 

forskningsfrågor och inte fokusera på allt annat som inte var lika relevant för vårt arbete. 
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7. Resultat 
Vi har intervjuat två elever i tioårsåldern som går på ett fritidshem i Stockholms län. Vi 

intervjuade också två fritidshemslärare som hade goda erfarenheter om konflikter och 

konflikthantering. Fritidshemslärarna jobbar på två olika skolor inom Stockholms län.  

För att inte avslöja personernas identiteter kommer vi att benämna eleverna och 

fritidshemslärarna som R = respondent. Vi kommer att benämnda oss som I = intervjuaren. I 

denna del kommer vi att redovisa vårt resultat var fråga för sig, där både fritidshemslärarnas 

och elevernas svar kommer efter varandra. Vi kommer även redovisa barns perspektiv och 

genusperspektivet kopplat till våra forskningsfrågor.  

  

7.1 Hur skapas konflikter mellan elever i fritidshemmet?  

 

Frågan kommer först att belysas utifrån barns perspektiv och sedan genusperspektiv. Vi 

kommer även att relatera detta till våra valda begrepp.  

 

7.1.1 Barnperspektiv  

Utifrån elevernas intervjuer har vi fått resultaten att de tycker att orsakerna till att konflikter 

uppstår är på grund av att elever inte tycker lika om något men också för att de inte känner 

varandra väl. Det är även under lekar som konflikter kan uppstå då reglerna inte följs och att 

vissa hittar på egna som resten inte förstår och det är då det bryts ut till en konflikt på grund 

av att det är ”dåligt”. Det kan också bli konflikt när vänner inte låter andra få vara med de och 

leka vilket skapar utanförskap. 

 

Elev 1: 

I: Vad är det som gör att det blir bråk? Kan det vara till exempel missförstånd, det kan vara att  

typ att man tar bilder på varandra? 

R: (Tystnad) Ja, snapchat 

I: Vad händer i snapchat? 

R: Man skickar roliga bilder till varandra och man vill inte att man ska skicka till andra 

I: Varför tror du att man inte vill? 

R: För att det är jobbigt man vill inte att någon annan ska se det 

 

Sociala medier får användas i  respondentents fritidshem, där de använder ipads och 

mobiler som kan leda till att eleverna tar ”roliga” foton på varandra som sparas via 

snapchat. Eleven har även berättat för oss att sociala medier är en orsak till att konflikter 
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uppstår på fritidshemmet. Eleven anser att det inte är roligt när bilderna sprids vidare då 

eleven inte känner sig bekväm till att någon annan ska se bilderna. Informanten berättar 

även en annan orsak till att konflikter skapas och det är regler i lekar.  

 

I: Vad är det vanligaste som man har problem med i fritidshemmet, vad brukar man bråka om? 

R: En lek, det är vanligt att bråka om lekar... 

I: Okej så det är svårt med lekar? Varför? 

R: Svårt att hålla med varandra.  

 

Elev 2:  

När vi intervjuade elev 2 fick vi ungefär samma svar som elev 1. Eleven berättade att det 

brukar ske konflikter när eleverna är i ateljén och ritar tillsammans eller lägger pärlplattor. 

Konflikterna brukar uppstå för att det finaste pärlplattorna brukar ta slut fort.  

 

I: Okej, när ni är i fritidshemmet, finns det en plats där det blir konflikter? 

R: Där man ritar och hos pärlplattorna. Det var några pärlplattor kvar som var fina och då kunde 

man inte bestämma vem som skulle få dem.  

 

Informationen från intervjuerna med fritidshemslärarna angående frågan om hur konflikter 

skapas mellan elever svarade fritidshemslärarna likadant som eleverna gjorde. Det var 

dock lite utförligare i frågan om hur konflikter skapas mellan elever. Det var många 

likheter från det eleverna har berättat och vad fritidshemslärarna har delat med sig av.  

 

Fritidshemslärare 1: 

Fritidshemslärare 1 berättade om olika orsaker till att konflikter skapas mellan elever och 

några exempel var att de blir oense om regler i rollekar eller i spel. Det kan även ha med 

lokalen att göra, det kan vara för många elever i lokalen och även outbildad personal samt 

personal som inte orkar se och hantera konflikterna.  

I: Varför skapas det konflikter mellan barn inomhus på fritidshemmet? Om du har några 

exempel? 

R: Alltså det kan ju dels ha att göra med att lokalen är utformad på fel sätt, att antal barn 

är för många i lokalen... ehm...outbildad personal, personal som inte orkar se.. ehm... 

och sen har det ju också att göra med vad det är för sorts barn, vilken problematik de 

har... aa det är det jag kan komma på just nu.  
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Därefter intervjuade vi fritidshemslärare 2 utifrån fråga 1. 

Fritidshemslärare 2: 

I: Varför skapas konflikter mellan elever inomhus på fritidshemmet? 

R: Inomhus? 

I: Aa.. 

R: Varför det skapas? Det finns massa orsaker till det såklart. Det kan ju vara dels att elever har 

svårt med lekkoder, att man inte förstår hur det fungerar alltså att man inte förstår reglerna osv 

och då kan man lätt bli osams. Man kan ha konflikter som kommer hemifrån som gör att det går 

ut på fritidshemmet på skolan att du utvecklas där. Det kan bli grupperingar där de samlar ihop 

sig när de är flera stycken och fryser ut andra på olika sätt.                                                                   

I: Mm.. 

R: Det kan vara att vissa elever har svårt att vänta på sin tur..”Nä nu är det dom som ska spela, 

vänta lite” och så.  

I: Mm 

R: Det kan vara vissa elever som skojar med andra och så går man överstyr.. 

I: Aa.. 

R: Man är lite för hårdhänt eller kanske inte tror att man ska skada någon. ”Jag ska skoj - jag 

ska fälla lite, det ska vara roligt” och så blir det fel och så skapas det konflikter. Det finns säkert 

jättemånga fler exempel såklart.  

 

Detta som fritidshemslärare 2 nämner kan kopplas till vårt begrepp kommunikation 

eftersom begreppet är en central del i konflikter då fritidshemslärare nämner lekkoder, 

regler och att eleverna blir lätt osams med varandra men också tar med konflikter som 

kommer hemifrån. Detta kan även förknippas med socialisation eftersom elever kan skapa 

egna normer och frysa ut andra barn.  

 

7.1.2 Genusperspektiv 

 Elev 1: 

När vi frågade elev 1 om hur konflikter skapas utifrån genusperspektivet nämnde eleven att 

det inte är så stor skillnad mellan pojkar och flickor.  

R: Varför? 

I: För att de bråkar om samma saker  

Elev 1 ansåg att både flickor och pojkar är likadana angående konflikter. Eleven nämner att 

det inte är stor skillnad mellan dem för att elevernas konflikter skapas av samma 
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anledningar. Det kan till exempel vara att en elev inte får vara med i en aktivitet med andra 

elever. Under intervjun nämnde eleven inte mycket om genusperspektivet eftersom att 

eleven tyckte att det inte var så stor skillnad mellan könen.  

 

Elev 2: 

Under intervjun med elev 2 fick vi lite mer information om genusperspektivet eftersom 

eleven tyckte att det fanns skillnad mellan pojkar och flickor.  

 

I: Vem brukar vara mest i konflikter, pojkar eller flickor? 

R: Pojkar för att de mer röriga, de tror att de är tuffa och vågar slå och sånt. 

När vi hade frågat barnet hur en konflikt skapas berättade barnet kort om en händelse mellan 

barnet och ett annat barn där det förklarades hur det gick till. Barnet nämner att det blev till ett 

slagsmål på grund av hur konflikten skapades. 

R: Vi retade varandra med namn 

I: Var det på skoj i början eller? 

R: Ja, men jag menade inte på allvar, * blev arg  

 

Fritidshemslärare 1: 

Det berättades att det finns skillnad mellan pojkar och flickor och hur deras konflikter 

skapas.  

 

I: Aa okej, är det någon skillnad på kön och i så fall på vilket sätt? 

R: Ja tjejer är ju, då skulle jag nästan säga att i åtta fall av tio att det är tjejer det handlar om när 

det är relationer.  

I: Aa okej.  

R: Faktiskt… killar smäller på istället och slåss och så blir det den konflikten… eh… medans 

det gäller regler ja då är det nog lite blandat. Jag tänker säga killar först men jag tror att det är… 

känslan säger att det är ganska blandat i alla fall.  

 

Fritidshemslärare 2: 

Det nämndes av fritidshemslärare 2 att det är skillnad på pojkar och flickors konflikter 

likaväl som fritidshemslärare 1 berättade:  

R: Alltså oftast är det så att killarna är väl lite mer impulsiva så att det smäller, så det kan vara 

lite mer långsynta och dra ut på saker och så vidare, inte alltid men generellt så är det kanske så, 

tror jag. 
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7.2 Hur hanterar elever och fritidshemslärare konflikter på fritidshemmet?  

 

Frågan kommer först att belysas utifrån barns perspektiv och sedan genusperspektiv. Vi 

kommer även att relatera detta till våra valda begrepp.  

 
7.2.1 Barnperspektiv  

Elev 1 som vi intervjuade berättade om två metoder de brukar använda sig av när det ska 

hantera konflikter, det ena är att skriva på papper och be om förlåtelse och andra är att säga 

till en fritidshemslärare när en konflikt inte går att hantera bland eleverna. Eleven berättar 

även att fritidshemslärarna inte alltid måste vara med och hantera konflikter utan eleverna 

kan försöka hantera de själva. 

 

Elev 1: 

I: Ok, hur brukar du lösa ett problem? Hur brukar du göra eller ni? 

R: Vi skriver till varandra.. 

I: Vad menar du? Hur? 

R: På papper och penna 

I: Jaha! Okej, hur började det här? 

R: Det var min ide 

I: Aha, okej vad brukade ni skriva på pappret? 

R: Förlåt mig.. 

I: Okej, men om det är en stor konflikt vad gör du då? 

R: (Tystnad) Jag ropar en lärare 

I: Du ropar en lärare?  

R: Ja 

 

Elev 2:  

Elev 2 berättade också om att elever brukar själva hantera konflikter eller att de tar hjälp av 

en fritidslärare när det inte går väl för dem.  

I: Ok, hur brukar du hjälpa eller lösa med att stoppa ett bråk? 

R: Att säga till läraren eller säga själv 

I: Att du hjälper själv? 

R: Ja 

I: Vad är det du ska tänka på när du ska stoppa bråk?  

R: (tystnad) Man ska hålla personen så att de inte ska bråka 
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Båda eleverna har förklarat att de själva kan hantera konflikter som skapas men om det inte 

går att hantera konflikter på ett bra sätt tar de hjälp av fritidshemslärarna. Båda eleverna ger 

information om att de ska först själva försöka hantera konflikter, det visar att eleverna vet att 

det finns en viss gräns och ska stoppa en konflikt då elev 2 nämner att det gäller att hålla 

personen för att lugna ner de elever som är med. Elev 1 nämner också en metod på hur man 

kan hantera en konflikt som är att skriva ett brev till den personen som var med i konflikten 

vilket visar att eleverna kan vissa metoder för att hantera konflikter. 

 

Fritidshemslärararnas svar på hur konflikter hanteras mellan elever på fritidshemmet: 

Fritidshemslärare 1: 

R: Aa, mm okej. Hur hanterar ni fritidshemslärare konflikter inomhus mellan barnen? 

I: Ehm.. Det beror ju på nivån på det, slagsmål då måste de ju säras omedelbums såklart. Och 

man får tid för sig själv att andas och prata om en stund. Eh..uttrycker man jag får inte vara 

med, ja då går vi och hanterar det på en gång och resonerar tillsammans att här får vara med och 

hjälper och bjuder in den personen. Om det handlar om, han gjorde, kastade en legobit... alltså 

det blir olika nivåer på allting. Man hamnar i olika, det ganska svårt att kategorisera, sen kan det 

ha att göra med, jag kanske har en elev som jag vet behöver väldig mycket uppbackning utav 

mig och alla konfliktsituationer behöver han eller hon att jag backar upp, så här måste du tänka 

och bli ett hjälp-jag. Medan det är elever som jag ser är på väg framåt och, nu vet du vad, nu 

blev du osams med honom om det här spelet, hur ska du tänka? Vad har jag lärt dig för tips? 

Och så pratar vi om det och så kan eleven gå tillbaka och så löser de det. 

I: Aa 

R: Ibland så uttrycker eleverna, vi kan försöka prata själva först, aa, så säger ni till mig om ni 

behöver hjälp. Så det stunden som avgör..hur man.. (Tystnad) 

I: Så nästa fråga är nästan som samma..men har ni någon metod som ni använder er av eller? 

R: Nja..jag snarare försökter tänka, vi har ju sen tidigare arbetat med lösningsinriktad pedagogik 

och det går ju egentligen ut på att man inte ska prata så mycket om vad konflikten var för 

någonting utan snarare hur man går vidare.  

I: Mm, okej 

R: Om du skulle drabbas av det här problemet en gång till, hur ska du hantera det? Alltså att 

man inte ger eleverna svar heller utan att de själva ska försöka komma på svaren.  

 



   

26 
 

Fritidshemsläraren berättar om metoden lösningsinriktad pedagogik som kan förknippas 

med medling som är ett av begreppen vi har valt. Det handlar om att prata med berörda 

parter för att kunna hantera konflikten på bästa sätt.  

 

 Fritidshemslärare 2: 

I:  Mm..Okej och hur hanterar fritidshemslärare konflikter inomhus? 

R: Om vi tänker nu konflikter också som att de är osams och hamnar i bråk med varandra.. 

I: Aa.. 

R: Så ger det ju en ganska, ganska omgående såklart för det är ju inte okej att varken gå på 

varandra fysisk eller om vi hör att de säger dumma saker till varandra så måste vi reagera. Om 

det allvarliga saker då får man ju.vi har ett system här i * där vi skriver i incidentrapporter? 

Rapport när det sker allvarliga kränkningar då måste vi använda den, då skriver man rapport och 

så pratar vi med eleverna och så kontaktar man föräldrarna. Är det så att konflikten bråk inte 

slutar efter det sen då får man ta nästa steg. Fortsätta följa upp där, trygghetsteam i skolan där 

jag sitter med rektorn och några lärare till. Det liksom nästa level om man inte får stopp på det. 

Funkar inte det då får man ta upp på elevhälsoteam där man har huvudrektor, man har kurator 

och ännu högre på systemet då. 

I: Mm… 

R: Men vi är nog ganska duktiga att verkligen säga till och att säga ifrån för att börja du släppa, 

ser man en finger, tycker du att det är okej att du hör någon säga hora till någon där i korridoren. 

Säger du inte ifrån så kommer det såklart fortsätta. Och det ska ju tillbaka till dig själv sen är det 

din egen verksamhet. Det är jätteviktigt. Alla föräldrar vill också veta om deras ungar är schysta 

eller om de säger dumma saker. Det, tar en dialog små saker kan vi lösa men om kränkningar, 

djupa, fara, taskiga kränkningar då det skyldiga att föräldrar får veta också. Jag skulle vilja veta 

om min dotter sprang runt och kallade andra dumma saker liksom, det klart.. 

I: Mm… 

R: Nej men, snabbt agerande och gärna i stunden för många elever behöver också där och då 

förstå vad de gör för någonting.  

 

Fritidshemsläraren berättar att de använder metoden medling där de har samtal med 

eleverna antingen i grupp eller en och en. Det berättas även att man kan behöva kontakta 

föräldrar om konflikten fortsätter under en längre tid. Ibland kan det finnas pedagoger som 

inte orkar eller har förmåga att hantera konflikter och det kan leda till att de inte säger ifrån 

när det behövs.  
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7.2.2  Genusperspektiv  

Elev 1 berättade att flickor och pojkar har konflikter om samma saker som har nämnts 

tidigare och hon berättar även att det gäller att stoppa konflikter genom att säga stopp och 

att försöka avbryta konflikten. Med detta sagt menar eleven att det gäller samma sak 

mellan flickor och pojkar.  

  

I: Hur hanterar pojkar och flickor konflikter, behöver de hjälp eller klarar de själva? 

R: Pojkarna de bråkar och fritidsläraren brukar hjälpa till och flickor de säger förlåt till varandra 

I: Så flickorna behöver inte fritidslärarens hjälp? 

R: Nej, inte alltid de säger själva 

I: Hur ser det ut efter? 

R: Det ser bra ut, vi glömmer det 

 

Elev 2 nämnde att det blev konflikt mellan eleven och det motsatta könet där de inte kunde 

hantera de själva då det gick för långt och de behövde en fritidshemslärare som hjälpte till 

och avbröt konflikten mellan de. Eleven förklarar också hur det såg ut efter mellan de. 

 
I: Ok, men ni löste det? 

R: Ja, läraren kom 

I: Ok, men är ni ok nu? 

R: Ja (skratt) 

I: Ok, Är det svårt eller lätt att stoppa konflikt? 

R: Det är svårt.. 

Elev 1 och elev 2 nämner olika saker, elev 2 nämner att det kan vara svårt att hantera en 

konflikt mellan pojkar och flickor medan elev 1 nämner att flickorna har det lättare att 

hantera konflikter.  

 

Fritidshemslärare 1: 

Fritidshemsläraren berättar att det troligtvis inte är någon skillnad på hur pojkar och flickor 

hanterar konflikter men det beror på vad konflikten handlar om och vad det är som har 

hänt.  

 

R: Jag tror inte att det är någon skillnad men det handlar om skillnad på vad det handlar, vad det 

är. Som sagt var relationsdilemman oftast flickor…eh..pojkar, rent fysiska slagsmål alltså så. 

Det är väl den skillnaden, det är sällan som jag ser att det är, faktiskt, tjejer som slåss, det, det är 

väldig sällan, det händer men aa.  
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Fritidshemsläraren nämner även att det är svårare att hantera flickors konflikter än pojkar 

eftersom flickornas konflikter är mer långvariga än pojkarnas. 

 

R: Aa det, jag tycker att det är svårt med det här relationsbråken mellan tjejer. Det är så många 

nivåer, i det, ibland kan det handla om ord, ibland kan det handla om en blick, ibland kan det, 

det behöver inte ens vara en blick utan det är en känsla som infinner sig när man är tillsammans. 

Eh.. och det där kan, jag ska inte bara säga att det är flickor men, men min erfarenhet säger att  

det faktiskt i största grad har handlat om, att det är tjejer som är inblandade. Det är klart att det 

finns pojkar också men eh… så de relationskonflikterna tycker jag är svåra att hitta ett slut på. 

För det kan vara så också att det finns inte något rätt eller fel utan man känner någonting och 

man tolkar saker och ting på olika sätt. Så de är bökigare, det är mycket lättare att hantera, det 

låter inte klokt men ett slagsmål. 

 

Fritidshemslärare 2: 

Fritidshemslärare förklarar att pojkarnas konflikter är lättare att hantera eftersom 

konflikterna håller i en liten stund eftersom det oftast handlar om knytnävslag och att man 

inte är så långsynt. flickornas konflikter sitter djupare då deras konflikter oftast är 

långvariga.  

 

R: Aa jag vet inte.. Jag har en känsla av, jag tror att många killar är som jag sa, det går fortare i 

stunden men det kanske blir något fult slag eller knytnävslag och så har man lugnat ner sig och 

sen är man inte så långsynt och så var det så liksom, då tycker jag att det över lite. Det behöver 

inte vara så, men oftast är det så.  

I: Mm 

R: Tjejer kan vara så, för en del kan det gå över efter såhär efter en stund men för andra kan det 

vara att det sitter djupare liksom. 

 

Båda fritidshemslärare hävdar att pojkarnas konflikter är lättare att hantera eftersom 

konflikterna är inte så långvariga medan flickornas är det och kan hålla på en längre tid när 

det gäller deras konflikter.  

 

7.3 Sammanfattning av resultat: 

Det resultat vi har fått är att konflikter skapas dagligen på fritidshemmet och orsakerna som 

våra informanter har gett oss är att elever har olika regler inom sina lekar, och där reglerna 
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inte följs av alla elever som är med och leker, och som gör eleverna oense. Det innebär att 

begreppet kommunikation är en viktig del för att förstå reglerna och inte bli oense. 

Genusperspektivet har visat en skillnad i denna fråga då pojkarnas och flickornas konflikter 

skapas av olika anledningar. Eleverna vi intervjuade har berättat att det finns vissa lokaler på 

fritidshemmet som de flesta vill vara i, men som de inte alltid får vara i eftersom de måste 

vänta på sin tur, detta kan medföra konflikter eftersom en del elever inte har tålamod till att 

vänta. Utifrån barns perspektiv har vi fått berättat för oss att aktiviteter som att rita och lägga 

pärlplattor kan skapa konflikter för att alla elever vill ha ”den finaste” pennan, pappret eller 

pärlplattan. En annan orsak som våra informanter har berättat är att relationsproblem är en 

stor faktor till att konflikter skapas, eftersom det ofta bildas grupper där en del elever inte får 

vara med. Här kan även genusperspektivet kopplas in eftersom flickor kan ha 

relationskonflikter med varandra. Elever kan bli utstötta av olika anledningar men det kan 

bland annat vara att elever hoppar in i leken och kan göra att de andra får fel intryck om 

eleverna inte har en bra vänskap med varandra. Om det inte finns en bra vänskap mellan 

eleverna kan fritidshemslärarna försöka bygga upp relationen med hjälp av 

fritidshemslärarnas metoder. Elever kan även vara elaka mot varandra och skapa rykten som 

sprids bland eleverna, men det kan även handla om rykten på sociala medier. I en del 

fritidshem får eleverna använda sig av sociala medier under vissa tider. Det tas även bilder på 

bland annat Snapchat och bilderna kan skickas vidare till andra elever.  

 

Resultatet vi fick av fritidshemslärarna är olika beroende på situation. Om det handlar om ett 

slagsmål separerar de eleverna direkt för att avsluta konflikten. De har även berättat att de ofta 

har samtal med eleverna, antingen enskilt eller i grupp med alla inblandande. De brukar även 

hjälpa eleverna med att guida dem till att hantera konflikterna själva och det gör dem med att 

ge tips. Begreppet medling är en metod som kan vara till stor hjälp för att hantera sådana 

situationer.  

 

Eleverna vi intervjuade berättade för oss att de brukar både hantera konflikterna själva eller ta 

hjälp av en vuxen om det behövs men de försöker alltid resonera själva först. Detta kan 

kopplas till begreppet socialisation då fritidshemslärare delar med sig av sina tips till eleverna 

för att de ska lära sig att hantera konflikter själva. Om eleverna hanterar konflikterna själva 

brukar de skriva lappar till varandra där de ber om förlåtelse istället för att prata direkt med 

personen. Det visade sig att när det gäller genusperspektivet så har flickor svårare med att 

komma över konflikten, medan pojkarna har lättare eftersom de inte är lika utdragna som 
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flickornas. Det har även kommit fram till att ibland behöver flickorna inte alls hjälp från 

fritidshemslärarna men pojkarna kan behöva det på grund av deras konflikthantering som 

oftast är slagsmål.  

 

8. Diskussion 
 

Utifrån vårt resultat och empiri har vi kommit fram till att anledningarna till att 

konflikter skapas mellan elever på fritidshemmet är att det ofta handlar om regler i lekar, där 

de har svårt att komma överens om hur leken ska gå till, och vilka regler som finns. Elever 

har också svårt att hålla med varandra, de har inget tålamod till att vänta på sin tur vilket kan 

leda till att en konflikt skapas, samt att elever tycker olika och känner inte varandra så bra. 

Dessutom kan de vara elaka mot varandra och kan sprida rykten både på fritidshemmet, men 

även i sociala medier, där det används av elevernas egna mobiler och Ipads. Eleverna kan 

även vara elaka mot varandra i ateljén där de ritar eller målar och det kan leda till en negativ 

miljö för eleverna. När eleverna lägger pärlplattor kan det bli konflikter på grund av att de vill 

ha det finaste motivet. En annan anledning till att konflikter skapas är relationsproblem då 

eleverna inte låter andra elever få vara med i en viss grupp och fryser ut varandra på olika 

sätt. När det gäller lokalerna på fritidshemmet kan det vara för många elever i varje rum samt 

att det finns rum där alla vill vara. 

 

Det resultat vi har fått utifrån hur konflikter hanteras är att eleverna brukar skriva lappar till 

varandra där de skriver ett brev där de ber om förlåtelse. De kan även försöka resonera kring 

konflikterna själva genom att be om ursäkt till varandra innan de tar hjälp av en vuxen men 

ibland behöver kan en vuxen behöva hjälpa till ändå.   

 

De resultat vi har fått från fritidshemslärarna är liknande som eleverna har berättat. De 

berättade för oss att fritidshemslärarna använder sig av samtal med elever när en konflikt har 

inträffat. Vi har förstått att det är genom kommunikation som gör att relationer byggs upp på 

ett bättre sätt, eftersom fritidshemslärarna får en nya perspektiv av eleverna och få höra vad 

det är som stör eleverna i en konflikt. Om konflikten har eskalerat kontaktas vårdnadshavare, 

och om det inte har förbättrats kontaktas även elevhälsoteam eller trygghetsteam.  

 

De flesta av vår tidigare forskning stämde överens med vårt resultat och Lundström (2008) är 

en av de forskare som har skrivit en avhandling som stämmer överens med vårt resultat.  
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Lundström (2008) skriver om hur konflikter skapas på olika sätt och hon skriver bland annat 

att barn och vuxna har olika tankar, samt värderingar och regler om olika ämnen som de har 

med sig hemifrån. Det kan även handla om spontana situationer som gör att känslostämningen 

stiger och en lärare kan behöva hjälpa till för att hantera situationen, då de berörda parternas 

kommunikation inte funkar tillräckligt bra (Lundström 2008, s. 7). Hon skriver även om en 

viss skillnad mellan pojkar och flickors konflikter och det är att flickors konflikter ofta 

handlar om verbala handlingar, och pojkars handlar om slagsmål. (Lundström 2008, s. 19). 

Även Johansson och Ljusberg nämner att flickors konflikter handlar om verbala handlingar 

som att retas (Johansson & Ljusberg 2004, s. 51-52). Detta kan kopplas till det vi har nämnt 

ovan, att det finns en viss skillnad mellan pojkar och flickors konflikter samt att 

fritidshemslärarna är där för att hjälpa till när en konfliktsituation inte fungerar.  

 

När det gäller konflikter bland vänner vet de oftast varför konflikten skapas då barnen känner 

varandra väl såsom barn 1 nämnde att till exempel ta ”roliga” bilder på varandra från 

Snapchat. Det kan vara ett sätt att utlösa konflikt bland varandra då den ena parten vet att det 

gör vännen arg. Ihrskog hävdar att en relation bör handla om vissa regler som vänner har med 

varandra för att relationen ska fungera och det gäller att förstå vad som får diskuteras och inte, 

och vilka regler som finns i relationen. Det krävs hänsyn till reglerna för att de ska hållas och 

för att kunna lita på varandra (Ihrskog 2006, s. 31). Om detta inte följs i relationen som en har 

med sin vän blir tilliten förstörd och det blir svårt att få samma tillit till varandra igen då de 

även brutit regler som de hade i vänskapsrelationen.  

 

En konflikt kan också skapas genom att ett barn inte har någon att vara med och använder sig 

av metoder för att försöka vara med i gruppen, men om metoden inte fungerar väl kan det 

hända att barnet bara kommer in i leken från ingenstans utan att fråga de andra barnen som är 

med i leken (Dahl 2014, s. 96). Detta som Dahl skriver kan relateras till vårt resultat eftersom 

fritidshemslärarna har berättat för oss att elever brukar frysa ut andra elever vad gäller 

lekkoder.  

 

Utifrån vårt resultat har vi fått insikt i att det finns många olika sätt att hantera konflikter på. 

Informanterna har gett oss en djupare information kring hur konflikter kan hanteras. Det kan 

bland annat vara att elever har egna strategier eller tar hjälp av en vuxen. Det som våra 

informanter har berättat om kan kopplas till det Barbier nämner i sin avhandling och det är att 

barn kan ha egna strategier till att hantera konflikter. Detta stämmer överens med vårt resultat 
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som är att elever har ett sätt att hantera konflikter på och det är att skriva lappar till varandra 

där de ber om förlåtelse. Detta är en egen strategi som de har kommit på och detta nämner 

Barbier i sin avhandling där författaren skriver att det är positivt om barn hittar användbara 

strategier för att förhandla med varandra utan att ta hjälp av en vuxen i första taget. Barnen 

ska ha kunskap om vilken strategi de ska använda beroende på hur nära barnen är varandra. 

Det är viktigt att ha god kommunikation med varandra för att kunna se ur andra synvinklar 

utifrån barnens känslor och även kunna förstå dem. När de fått vetskap om varför konflikten 

skapats kan de hantera den tillsammans genom att samtala och lyssna på varandra (Barbier 

1998, s. 25).  

 

Utifrån våra intervjuer har fritidshemslärarna berättat att de ofta har samtal med eleverna 

antingen enskilt med en elev eller i grupp med de elever som är inblandade i konflikten. 

Lundström skriver om detta i sin handling där hon nämner begreppet samtal och hon förklarar 

att samtal är en metod till att hantera konflikter (Lundström 2008, s. 7). Genom samtal skapas 

möten mellan barn och fritidshemsläraren och detta kan bidra till att relationer stärks och att 

alla känner en tillhörighet i gruppen. Det är viktigt att fritidshemslärarna skapar den känslan 

och visar engagemang (Dahl 2014, s. 135).  

 

Flickor och pojkar har olika metoder av konflikthantering och om de inte kan hantera 

konflikterna själva ber dem en vuxen om hjälp. Det är oftast flickor som ber om lärarnas hjälp 

till att hantera deras konflikter men pojkarna behöver inte begära mycket hjälp eftersom 

lärarna ofta självmant hjälpte dem i deras konflikter. Ju äldre barnen blir desto mer 

erfarenheter har de och kan hantera konflikter själva (Lundström 2008, s. 19). Detta stämde 

inte överens med vårt resultat då det var pojkar som behövde mer hjälp av vuxna än vad 

flickorna behövde enligt vad eleverna och fritidshemslärarna berättat till oss under 

intervjuerna. Det skulle kunna bero på att pojkar har en synligare konflikt eftersom de oftast 

är i slagsmål medan flickor har konflikter som inte är lika synliga för fritidshemslärarna. Vi 

har förstått att det är svårare att hantera flickors konflikter på grund av sättet det skapas i 

början och en konflikt kan skapas genom små händelser som till exempel blickar eller 

negativa kommentarer som sedan eskaleras till att någon kan bli utfryst. Vi håller med om 

detta eftersom vi har erfarenheter kring konflikter mellan flickor och deras konflikter är mer 

komplicerade än vad pojkarnas är. Detta för att flickor kan analysera över små detaljer för 

mycket och det känns som att de inte kan släppa konflikter lika lätt som pojkar kan eftersom 
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pojkar kan ta ut alla känslor genom ett slagsmål. Det behöver inte alltid vara så men utifrån 

det informanterna har berättat och våra erfarenheter känns det som det. 

 

8.1 Diskussion om metodvalet 

Styrkorna med vårt val av metod är att vi får djupare information om ämnet från våra 

informanter utifrån kvalitativa intervjuer, då det också har gett oss en förståelse kring både 

elever och fritidshemslärarnas perspektiv. Det var positivt att använda just denna metod för att 

vi hade möjligheten till att ställa följdfrågor och fråga om vi inte förstod och tvärtom om 

informanterna inte förstod våra frågor kunde vi förklara utförligare och få ett mer korrekt 

svar. Vi tyckte att intervjufrågorna till eleverna var lite för svåra för de och därför ändrade vi 

så att frågorna blev mindre komplicerade till nästa elev som blev intervjuad. Svagheten med 

metoden är att få kontakt med möjliga informanter som är villiga att ställa upp på intervju och 

det kan även vara svårt att få de antal informanter en behöver, beroende på hur många en vill 

intervjua.  Det kan även vara svårt att få vårdnadshavarnas tillåtelse till att intervjua eleverna 

men vi valde att skriva information kring arbetet för att få föräldrarnas samtycke och även till 

fritidshemslärarna. Detta var en bra metod då vi fick tillräckligt många informanter till vårt 

arbete. 

 

Förslag till fortsatt forskning med andra metoder är att använda sig av observationer då man 

till exempel kan se vad som sker i en konflikt eller hur konflikter hanteras av elever eller 

fritidshemslärare och få mer insikt om det. I fritidshemmet händer det dagligen konflikter 

vilket är bra om en har observation som metod. Enkät är en annan metod som kan användas 

om man vill få bredare bild om ämnet men inte så djup eftersom alla får möjlighet att välja 

olika alternativ beroende på vad de anser.  

 

För att fortsätta detta arbete men i en annan kontext skulle man kunna skriva om hur 

konflikter skapas och hanteras utomhus på fritidshemmet. Det är en helt annan miljö vilket 

leder till helt andra konflikter. Detta innebär att resultatet blir annat jämfört med det vi har 

forskat om. Däremot har vi inte hittat tillräckligt mycket tidigare forskning kring konflikter 

och konflikthantering i inomhusmiljön. Därför skulle det vara intressant att fortsätta forska 

om detta då det har varit ett intressant ämnesområde för oss. 
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Fokus på andra deltagare kan vara att det handlar om konflikter mellan fritidshemslärarna på 

fritidshemmet, varför skapas det konflikter och vad kan det bero på? Då kan man få andra 

perspektiv på hur man kan samarbeta och vilka metoder som används för att hantera 

konflikter. Ett annat fokus skulle kunna vara konflikter mellan föräldrar och 

fritidshemslärarna eftersom det kan uppstå utifrån olika värderingar och missförstånd som kan 

uppkomma och detta skulle också vara intressant att skriva om och undersöka kring detta.  

 

Andra teoretiska utgångspunkter kring detta ämne kan vara sociokulturellt perspektiv och det 

handlar om att barn lär sig mer när de är tillsammans med jämnåriga. Deras intellektuella 

utveckling blir mer inspirerande i grupp än när de lär sig på egen hand (Mars 2016, s. 11). 

Sociokulturellt perspektiv är alltså baserad på hur man är kring människor och vid sociala 

sammanhang. Om vi hade valt detta perspektiv som vår teoretiska utgångspunkt hade vi 

fokuserat oss på hur gruppen lär sig tillsammans att hantera konflikter och varför det uppstår 

konflikter i gruppen, men också hur de kan hantera det tillsammans. Ett annat teoretiskt 

perspektiv som skulle kunna användas i detta arbete är intersektionellt perspektiv och det 

innebär ett samspel mellan olika maktbegrepp som till exempel genus, klass, ålder, 

nationalitet etc. Perspektivet är en sammanslagning av olika perspektiv såsom postmodern 

feministisk teori, postkolonial teori, Black Feminism och queer-teori (Lykke 2003, s.48). 

Detta teoretiska perspektiv är användbart eftersom det går att jämföra olika aspekter och det 

går även att se om de har någon påverkan på hur konflikter skapas och hanteras av elever på 

fritidshemmet. Från början ville vi ha det intersektionella perspektivet då det är väldigt 

intressant att forska kring, men efter ett tag valde vi istället att fokusera oss på 

genusperspektivet då det handlar mer om det vi ville undersöka.  

 

8.2 Diskussion om resultat till vår professionsutveckling 

Resultatet som vi har fått från vår metod är att konflikter kan skapas närsomhelst och utifrån 

många olika aspekter som regler, lekar och ”speciella” rum, relationsproblem, sociala medier 

som elever får ha i vissa fritidshem. Det kan bli konflikter om aktiviteter där elever tränar på 

finmotorik som pärlplattor. De hanterar konflikter på deras egna sätt och om det inte går väl 

letar eleverna efter en vuxen som kan hjälpa till. Eleverna har olika värderingar och båda 

könen hanterar konflikter på olika sätt, en del pojkar använder våld och släpper konflikten 

snabbare än flickorna. En del flickor hanterar konflikter verbalt genom att kommunicera med 

varandra och det kan ta längre tid att komma överens med varandra än pojkarna.  
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Vårt resultat bidrar till vår professionsutveckling genom att vi har fått en djupare förståelse 

samt information om hur det skapas och hanteras och hur vi själva kan utvecklas genom att ta 

del av det som berättats. Dessutom vet vi bättre om vad det är som gör att det utlöser 

konflikter och hur det kan hanteras. Vi har även fått tips av de erfarna fritidshemslärarna som 

vi har intervjuat för vårt arbete och de har förklarat vilka metoder som kan användas och vad 

vi behöver veta inför konflikter och konflikthantering. Vi båda hade som mål att utvecklas 

och att bli bättre inom konflikthantering under våra VFU-perioder. I fritidshemmets kapitel i 

läroplanen står det att elever ska utveckla sin förmåga att kunna prova och utveckla sina 

tankar och kunna hantera problem som uppstår och omsätta sina tankar till verklighet. Det står 

även att det ingår i fritidshemmet att lyssna, samtala, ställa frågor och ta fram vars tankar och 

åsikter (Skolverket 2011, s. 23-24). För att elever ska ha möjlighet till att utföra detta behöver 

vi ha kunskaper och metoder för att föra vidare detta till eleverna och för att vi alla ska klara 

fritidshemmets mål. För att kunna hantera konflikter gäller det att vi lyssnar på varandra och 

kommunicerar då det kan vara nyckeln till att förstå vad som gick fel och hur elever kan gå 

vidare efter konflikten. Vi ville också få nya perspektiv som vi ville ha kunskap om och 

därför valde vi just detta ämne att skriva om. Vi vill även utmana oss eftersom vi inte har så 

mycket erfarenhet om detta bortsett från våra VFU-perioder. En fråga som vi tar med oss från 

både uppsatsen och våra erfarenheter är, varför är det så stor skillnad på konflikthantering 

mellan pojkar och flickor? Detta har vi reflekterat mycket kring och vi har inte riktigt hittat 

det korrekta svaret, men finns det då ett korrekt svar till denna fråga? 

 

Utifrån våra tidigare erfarenheter har vi observerat att det alltid är pojkarna som är i slagsmål 

med varandra och flickorna har ofta konflikter som handlar om att någon inte får vara med, 

någon blir utfryst eller att man retar varandra. Detta var något som fritidshemslärarna och 

barnen även berättade för oss. Under våra VFU-perioder har vi sett dessa aspekter hända 

framför våra egna ögon och det är något som är vanligt förekommande. Vi har även sett vilka 

metoder som används bland fritidshemslärarna och hur de hanterar små som stora konflikter. 

Vi har reflekterat kring hur dessa metoder används och medling är den vanligaste metoden 

som används och den som fungerar bäst. Eleverna som vi intervjuade berättade om olika 

metoder och en av dem var att de bad om förlåtelse genom att skriva en lapp, vilket vi tyckte 

var fascinerande eftersom det är något som vi inte har hört så mycket om tidigare. Vi tycker 

att det var ett bra sätt att använda konflikthantering på eftersom det är mer personligt och 

ligger en tanke bakom förlåtelsen eftersom elever ibland kan säga förlåt utan att mena det.  
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Varför vi valde just att skriva om konflikter och konflikthantering inomhus på fritidshemmet 

var för att vi tycker att det var något som det inte har forskats så mycket om. Vi märkte även 

att det var svårt att hitta tidigare forskning om detta ämne och vi märkte också att 

fritidshemslärarna tyckte att det var svårt att inte nämna utomhusmiljön. Det kan bero på att 

det finns mer utrymme för elever utomhus vilket leder till att det blir lättare att konflikter 

skapas. Detta för att det finns olika regler för inomhusmiljön och utomhusmiljön. Det kan till 

exempel vara att det inte är tillåtet att springa inomhus medan eleverna får göra det utomhus. 

Det handlar om olika slags regler beroende på miljön.  
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9. Bilaga 1 
Hej! 

 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som heter Sabina Beganaj och Emelie Aldrin och 

vi studerar fritidshemslärarprogrammet i Flemingsberg. Vi går sista terminen och tar examen 

nu i juni. Just nu håller vi på med vårt examensarbete där vi skriver om konflikt och 

konflikthantering i fritidshemmet mellan barn och fritidshemslärare. För att vi ska kunna 

genomföra detta arbete behöver vi utföra intervjuer med både fritidshemslärare och barn. 

Syftet med arbetet är att få insikt i hur konflikter skapas mellan barnen och hur konflikter 

hanteras mellan barn och fritidshemslärare.  

 

Det skulle betyda mycket om vi får möjlighet till att intervjua era barn till vårt arbete. Det är 

viktigt att få ert samtycke och det kan ge oss kunskaper kring ämnet både nu och inför 

framtiden. Med ert samtycke kommer inte skolan och barnens identitet att avslöjas då det är 

konfidentiellt. All data kommer att anonymiseras och frågorna vi kommer ställa kommer vara 

frivilliga att svara på. Vi kommer även att använda ljudinspelning om ni godkänner det och vi 

kommer självklart att tänka på de etiska reglerna då vi också har tystnadsplikt. När arbetet är 

färdigt kan det publiceras på publikationsdatabasen DiVA. Med denna information vill vi ha 

er tillåtelse att intervjua era barn för vårt examensarbete. Vi skulle vara väldigt glada och 

tacksamma om vi fick ert samtycke om att era barn får delta i vår undersökning. Vi vill gärna 

ha ert svar om deltagande så fort som möjligt! 

Tack! 

 
 
Vårdnadshavarens signatur: ____________________________________________________ 

Datum: ____________________________________________________________________ 
 

 
Vänliga hälsningar 

Sabina Beganaj och Emelie Aldrin  
 
Kontakta oss vid frågor: 
Shxxxxxxxxx@suni.se , 073xxxxxxx 
Sh16hp2284@suni.se , 070xxxxxxx 
 

Handledare: 
John Haglund  

Södertörn Högskola  
joxxxxxxxx@sh.se  

mailto:Shxxxxxxxxx@suni.se
mailto:Sh16hp2284@suni.se
mailto:joxxxxxxxx@sh.se
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9.1 Intervjufrågor till barnen: 

Kan du beskriva vad en konflikt är för dig? 

Vad är det vanligaste med konflikter? 

Har du varit med i en konflikt? Varför? 

Kan du ge ett exempel på vad som utlöste konflikten? 

Vart brukar konflikterna pågå inomhus? 

Hur brukar du hantera en konflikt? 

Vad är det man ska tänka på när du ska lösa en konflikt? 

Varför tror du konflikter uppstår? 

Vem brukar det bli mest konflikter kring, pojkar, flickor eller båda? Varför? 

Vad är det som kan utlösa en konflikt? 

Hur har relationen sett ut efter konflikten? 

Ge exempel på en händelse som har lett till en stor konflikt? Det behöver inte vara om er utan 

också om ni sett en kompiskonflikt? 

Kan ni själva lösa konflikter eller måste läraren vara med? 

När kan man lösa en egen konflikt? Är det svårt eller lätt att lösa konflikter? 

Är det skillnad på ålder i en konflikt? 

Hur hanterar pojkar och flickor konflikter? 
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10. Bilaga 2 
Hej 
 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som heter Sabina Beganaj och Emelie Aldrin och 

vi studerar fritidshemslärarprogrammet i Flemingsberg. Vi går sista terminen och tar examen 

nu i juni. Just nu håller vi på med vårt examensarbete där vi skriver om konflikt och 

konflikthantering i fritidshemmet mellan barn och fritidshemslärare. För att vi ska kunna 

genomföra detta arbete behöver vi utföra intervjuer med både fritidshemslärare och barn. 

Syftet med arbetet är att få insikt i hur konflikter skapas mellan barnen och hur konflikter 

hanteras mellan barn och fritidshemslärare.  

 

Det skulle betyda mycket om vi får möjlighet till att intervjua er fritidshemslärare till vårt 

arbete. Det är viktigt för oss då era perspektiv och erfarenheter kan ge oss mycket information 

och kunskaper. Era identiteter kommer inte att avslöjas och all data kommer anonymiseras 

och frågorna vi kommer ställa kommer vara frivilliga att svara på. Vi kommer även att 

använda ljudinspelning om ni godkänner det och vi kommer självklart att tänka på de etiska 

reglerna då vi vill att ni ska känna er bekväma. Vi också har tystnadsplikt. När arbetet är 

färdigt kan det publiceras på publikationsdatabasen DiVA. Vi vill gärna ha ert svar om 

deltagande så fort som möjligt! Vi skulle vara väldigt glada och tacksamma om ni vill delta i 

vår undersökning 

Tack! 

 
Vänliga hälsningar 

Sabina Beganaj och Emelie Aldrin  
 
Kontakta oss vid frågor: 

Shxxxxxxxxx@suni.se 

Shxxxxxxxxx@suni.se 

 

Handledare: 
John Haglund 

Södertörn Högskola 
joxxxxxxxxxx@sh.se  
 

 

 

10.1 Intervjufrågor till fritidshemslärarna: 

Varför skapas konflikter mellan barn inomhus på fritidshemmet? 

mailto:Shxxxxxxxxx@suni.se
mailto:Shxxxxxxxxx@suni.se
mailto:joxxxxxxxxxx@sh.se
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Följdfråga: Vad är den vanligaste konflikten? 

Är det skillnad på kön? Iså fall på vilket sätt? 

Är det skillnad på ålder? 

Kan du säga något mer om det, alltså varför tror du att det är en skillnad? 

Kan du berätta om en händelse som bidragit till att en konflikt eskalerat? 

Hur hanterar fritidshemslärare konflikter inomhus på fritidshemmet? 

Följdfråga: Har ni en metod på fritidshemmet som ni använder er av, vilken/vilka? 

Hur hanterar ni oftast konflikter? 

Vad har ni lyckats med och inte lyckats med? 

Vad händer om ni inte lyckats lösa konflikter? 

Hur går ni till väga kan du beskriva det till oss? 

Vilka idéer har du till att hantera och/eller lösa de olika konflikterna? 

Hur hanterar barnen konflikter inomhus på fritidshemmet?  

Låter ni eleverna själva hantera konflikterna eller är ni ofta med? 

Vem har lättast att hantera konflikter flickor eller pojkar? Varför? 

Vilken ålder har svårast att hantera konflikter? 

Hanterar barn konflikterna på olika sätt utifrån sina nationaliteter? 
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11.  Bilaga 3 
 

Fördelning av uppsatsen Konflikter och konflikthantering – En kvalitativ intervjustudie om 

hur konflikter skapas och hanteras i fritidshemmet. Av: Emelie Aldrin och Sabina Beganaj. 

 

Under hela vårt arbete med uppsatsen har vi jobbat tillsammans väldigt mycket. Vi tycker att 

det har varit lättast att sitta tillsammans i skolan och arbeta för att kunna hjälpa och bolla idéer 

med varandra så mycket som möjligt. I början av arbetet satt vi var för sig och skrev några 

gånger men största delen av arbetet har vi gjort tillsammans. För oss har detta fungerat bäst 

och vi har samarbetat bra ihop. Nedan kommer vi att lista vem som har gjort vad och vad vi 

har gjort tillsammans i uppsatsens olika delar. 

 

Innehållsförteckning: Denna del skrev vi tillsammans. 

 

Abstract: Denna del skrev vi tillsammans. 

 

Sammanfattning: Denna del skrev vi tillsammans. 

 

Bakgrund: Denna del skrev vi tillsammans. 

 

Syfte och frågeställningar: Denna del skrev vi tillsammans. 

 

Tidigare forskning: Denna del delade vi upp så att vi skrev lite var för sig. 

- Konflikt skrev Emelie 

- Konflikthantering skrev Emelie 

- Relationer skrev Sabina 

- Strategier skrev Sabina 

 

Teori: Denna del delade vi också upp och skrev på varsitt håll. 

- Barns perspektiv skrev Emelie 

- Genusperspektiv skrev båda 

- Medling skrev Sabina 

- Kommunikation skrev båda 

- Vänskap skrev Sabina 
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- Socialisation skrev Emelie 

- Sammanfattning av teoridelen skrev båda 

 

Metod: Denna del skrev vi tillsammans. 

 

Resultat: Denna del skrev vi tillsammans. 

 

Diskussion: Denna del skrev vi tillsammans. 

 

Bilaga 1: Bilagan skrev vi tillsammans. 

 

Bilaga 2: Bilagan skrev vi tillsammans. 

 

Referenslista: Referenslistan skrev vi tillsammans. 

 

Transkriberingarna av intervjuerna har vi delat lika så att arbetet blev jämt fördelat mellan 

oss. 
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