
sida 1 
 

Konflikthantering inom 
fritidshemmet 
 
En intervjustudie om fritidspedagogers syn på 
smågruffandet i fritidshemmet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Matteus Varli 
 
Handledare: Gunnel Mohme 
Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 
Program: Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot 
fritidshem, 180 hp. 
Självständigt arbete, 15 hp.  
Vårterminen 2019 
 
 
 
 
 
 
 



sida 2 
 

Abstract  
This study is about conflicts – or rather the hassle and fuss – that occur between students in a 

leisure center and assumes how the teachers who works at the center and that I interviewed 

experience this, and what approaches they choose when dealing with these types of conflicts. 

The study has a phenomenological approach and is based on a qualitative method with semi-

structure interviews. The theory used to analyze the interviews is inspired by Foucault theory 

of disciplinary power.  

 

Since there is not much research that studies conflicts in leisure center, the earlier research I 

have chosen to describe is based on conflict management within the whole school. Researchers 

in this field agree that there is not one solution that fits all, but that is largely left to the creativity 

of the teacher. Furthermore, earlier research point out that the exercise of power can in some 

contexts be positive for the students, that is if it is used correctly. Conflicts in schools are 

concentrated to common areas and not to the classrooms there teachers have control over the 

situation. 

The results in my study are divided into five themes. The results were in much similar to what 

prior researchers have found; conflicts tend to occur in common areas where there is no 

supervision from teachers. However, according to the teachers interviewed, students allow 

teachers to interrupt the ongoing conflict and solve the situation. This support that there is a 

hierarchical power situation in which submit to the power of the teachers. It could also be 

regarded as an example of positive exercise of power as it leads to conflicts being stopped. 

A result in my study was how the teachers interviewed talked about the use of their voice to 

solve conflicts. All interviewed agreed that to raise the voice has negative effects in solving 

conflicts. This is nothing I have seen mentioned in earlier research, and may be looked upon as 

a finding.  

Keywords: Conflict management, youth leisure centre, exercise of power, Foucault, qualitative 

method.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om konflikter som sker mellan elever inom fritidshemmet och utgår 

ifrån hur fritidshemslärarna jag intervjuat upplever konflikterna på skolan, samt vilka 

tillvägagångssätt de arbetar med vid konfliktfyllda situationer. Studien har en fenomenologisk 

ansats och jag har använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I uppsatsen 

framhålls även pedagogens maktutövning i konflikter mellan elever, och tar där avstamp ur 

Focaults teori om disciplinär makt. 

Då det inte finns så mycket forskning om konflikter i fritidshemmet så handlar den forskning 

som jag redovisat om konflikthantering inom skolan i stort. Tidigare forskare inom detta 

område är av den meningen att det inte finns någon metod som passar att använda i all 

konfliktlösning, utan mycket ligger i att pedagogen ska vara kreativ i konflikthanteringen. 

Vidare framhåller forskare att maktutövning kan vara positiv, så kallad vänlig maktutövning. 

Vänlig maktutövning kan, om den används på rätt sätt, vara både positiv och produktiv. När det 

kommer till var konflikter oftast sker, belyser tidigare forskare att konflikter oftast sker i skolans 

allmänna utrymmen, och inte inne i klassrummen där pedagogen har kontroll över situationen. 

Resultaten som jag har kommit fram till i min studie, delades in i fem teman. Det visade sig att 

det de intervjuade pedagogerna sade i stort sammanföll med tidigare forskning. Konflikter i 

fritidshemmet sker oftast i allmänna utrymmen där pedagoger har dålig uppsyn eller ingen 

uppsyn alls över situationen. Eleverna tillåter pedagogen att komma in och avbryta en konflikt 

mellan elever. Detta talar för att eleven accepterar ett hierarkiskt maktförhållande där eleverna 

underställer sig pedagogernas makt, och används i detta som en positiv maktutövning för att få 

slut på konflikten.  

Ett resultat i min studie och som jag inte sett diskuteras tidigare men som samtliga intervjuade 

var tog upp handlar om pedagogens användning av rösten som ytterligare ett maktmedel, och 

att det inte är någonting positivt att som pedagog höja rösten när man ska lösa en konflikt mellan 

elever 

Slutligen diskuterar jag i studien att det inte finns någon enhetlig strategi att ta till för att lösa 

konflikter mellan elever i fritidshemmet, mycket handlar om pedagogens erfarenhet och 

tidigare kunskap inom området samt att arbeta förebyggande genom att redan börja i tidig ålder 

för eleverna. 

 

Nyckelord: Konflikthantering, fritidshem, maktutövning, Foucault, kvalitativ intervju. 
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Inledning 
Bakgrund 
Jag är student på Södertörns Högskola och studerar min sista termin på grundlärarutbildningen 

med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem. Under den tid när jag studerat har jag 

varit ute på skolor, bland annat under VFU-perioden, där konflikter mellan elever har varit ett 

dagligt återkommande problem. De vanligaste konflikterna som skett har oftast handlat om att 

eleverna har förutfattade meningar om varandra, som leder till konflikter. Till exempel att en 

elev inte får vara med och leka med en annan elev, eller att eleverna inte passar bollen till 

varandra under fotbollen och det i sin tur har skapat en konflikt. Samtliga fritidshemslärare jag 

har kommit i kontakt med har hävdat att det dagliga gruffandet har en negativ påverkan på 

elevernas skolmiljö, då det skapar en otrygghet för eleverna, och resurser som i istället skulle 

gå till att främja barnens utveckling inom fritidshemmet, går istället till att hantera konflikter, 

som sker dagligen. Detta har lett till att mitt intresse för konflikthantering elever emellan har 

ökat; hur ett tjafs om fotbollen kan komma att bli en resursfråga för hela skolan, och i sin tur 

komma att påverka samtliga i skolan.  

 

I den allmänna debatten och i media lyfts problematiken kring bråk och stök i skolorna väldigt 

ofta. Enligt en artikel där det diskuterades kring PISA rapporten som släpptes 2014, som är en 

internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) framgick det att var fjärde lärare uppgav att de inte har 

tillräcklig kompetens för att kunna motverka kränkande behandling i undervisningen, samt att 

detta får till följd att mellan 30 till 40 procent av eleverna uppgav att de nästan aldrig har 

arbetsro i klassrummet till följd av konflikterna som finns i skolan (Arevik 2014).  

 

Inom fritidshemmet har pedagogerna i uppgift att se till att varje elev respekterar andra 

människors likavärde, samt motverka att människor utsätts för diskriminering, förtryck och 

kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor (Skolverket 2018). Detta 

ingår i skolans fostransuppdrag, som bland annat innebär att skolan aktivt och medvetet ska 

påverka och stimulera eleverna till att ha värderingar som är i enlighet med ett demokratiskt 

samhälle. Ändå förekommer det i skolorna i Sverige att konflikter mellan elever uppstår 

dagligen, och det är av intresse att studera hur pedagogen hanterar dessa konfliktfyllda 

situationer mellan elever. Studien kommer således handla om hur fritidshemslärarna jag 

intervjuat upplever konflikterna på skolan, samt vilka tillvägagångssätt de arbetar med vid 

konfliktfyllda situationer, till exempel då eleverna börjar putta på varandra eller smågrälar med 
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varandra, småbråk som i förlängningen leder till att miljön i skolan blir stökig. Studien kommer 

därmed avgränsas och inte handla om konflikten i sig; det vill säga huruvida konflikten är att 

betraktas som mobbing eller kränkning. Fokus kommer ligga på hur fritidshemsläraren hanterar 

det vardagliga småtjafset mellan elever, och hur fritidshemsläraren anser att detta kan 

förebyggas för att skapa en trygg miljö för eleverna.  

 

Ser man till läroplanen och vad som står där när det gäller grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket 2018) och vad som faktiskt sker i skolan dagligen när det kommer 

till konflikter, så finns det en diskrepans. Det finns inga riktlinjer i läroplanen för hur konflikter 

rent konkret ska hanteras, och därmed lämnas ett stort tolkningsutrymme för de som arbetar i 

fritidshemmet och hur de ska leva upp till kraven, i enlighet med läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Det enda som egentligen står i skolans styrdokument är att 

skolan ska motverka diskriminering, samt att elever ska känna trygghet och trivsel när de är i 

skolan. Det vill säga – det står att konflikter ska hanteras, men inte hur det ska göras, och av 

den anledningen är det intressant att studera detta.  

 
Syfte  
Syftet med denna studie är att se hur fritidshemslärarna upplever konflikter inom skolan de 

arbetar på och hur de arbetar med att lösa konflikterna.  

 

Frågeställningar 
- Vilka tillvägagångsätt använder sig pedagogen av i hantering av konflikter?  

- Hur framhålls pedagogens makt i konflikthantering mellan elever? 

- Hur förebygger pedagogen konflikter inom fritidshemmet? 

 

Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som jag valt att beskriva i detta avsnitt handlar om hur pedagoger 

hanterar konflikter i skolan. För att hitta tidigare forskning inom detta område, har jag främst 

utgått ifrån litteraturen som fanns i delkursen om konflikthantering för att sedan söka på 

specifika nyckelord i databaser. Jag har använt mig av Diva-portal och Google Scholar och har 

använt mig av nyckelord som: konflikthantering i fritidshemmet, konflikthantering i 

undervisningen samt konflikter i skola för att generera så stort urval som möjligt. 
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Detta avsnitt kommer först att utgå ifrån svensk forskning, som främst berör definitionen av en 

konflikt och sedan hantering av konflikter inom skolan, för att sedan övergå till internationell 

forskning inom detta område. Det finns inte så mycket forskning om konflikter i fritidshemmet 

så den forskning som redovisas handlar om skolan i stort.  

 

Begreppet konflikt 
Linda Marklund (2007), som skrivit en juridisk avhandling om medling i skolan menar att 

definitionen av konflikt är subjektiv; det är hur den enskilde själv uppfattat situationen för att 

på så sätt kunna fastställa vad en konflikt verkligen är och hur den upplevs av den enskilde. 

Konflikter beskrivs av Lisa Marklund (2007) som att de förutsätter att det finns en motsättning. 

Motsättningen kan finnas hos den enskilde, så kallad intrapersonell konflikt, men den kan också 

finnas mellan två eller flera parter, då kallas den för interpersonella konflikter. Konflikter 

behöver inte alltid ses som något negativt, utan det kan även vara positivt genom att det ska 

bidra till en utveckling hos den enskilde, gruppen i sig eller på ett strukturellt plan.  

 

Agneta Lundström (2008) definierar konflikt i likhet med Marklund (2007), som en 

meningsmotsättning mellan minst två parter. I hennes licentiatavhandling är konflikter således 

obehagliga känslor som minst en av parterna i konflikten uppfattar. Konflikter i skolmiljön 

berör fler än de som direkt har en meningsmotsättning, då även lärare blir inblandade när 

konflikterna går så långt att de inte längre kan lösas av de som har en meningsmotsättning 

(Lundström 2008, s. 7) 

 

Hantering av konflikter  
När det kommer till hur konflikthantering ska hanteras, menar skolläkaren Karin Utas Carlsson 

(1999) att det är av vikt att utveckla metoder för konflikthantering som barn ska lära sig av i så 

tidig ålder som möjligt, för att motverka våld som ett verktyg att göra sig hörd (Carlsson 1999, 

s. 20). 

 

En annan forskare som är av samma mening som Karin Utas Carlsson, när det kommer till att 

utveckla kreativa metoder för konfliktlösning är Ilse Hakvoort. Hon är lektor i pedagogik och 

har särskilt intresserat sig för konflikthantering i förskolan. I en artikel från 2010 framhåller 

hon hur Richard Cohens konfliktpyramid, som kommer att beskrivas närmare under 

teoriavsnittet i denna uppsats, kan användas som en modell för konflikthantering inom skolan. 

Hakvoort (2010) är även av den meningen att det finns en stor variation av olika 
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konfliktlösningsmodeller att använda sig av, men ingen konkret konfliktlösning i praktiken att 

använda sig av när en situation uppstår. Hon undersöker och analyserar således Richard Cohens 

konfliktpyramid och kommer fram till att det viktigaste för skolorna är att öka kunskapen om 

hur man agerar med medling som ett verktyg, istället för våld, samt att agera kreativt vid 

konfliktlösning för att minska effekterna av verbalt och fysiskt våld. Cohens pyramid är således 

bra till att skapa förståelse för vilken sorts medling som passar i vilket sammanhang.   

 

Maktutövning och konflikter 
När konflikter väl uppstår mellan elever, är det inte ofta som eleverna själva kan avsluta 

konflikten, utan de kan komma att behöva hjälp av en vuxen som pedagog eller annan personal 

inom skolan som får konflikten att upphöra. Ur det perspektivet är det av intresse att ha med 

tidigare forskning om lärarens maktutövning under konfliktförhållanden som råder mellan 

elever, och vilka effekter pedagogens maktutövande ger upphov till. Åsa Bartholdsson (2008) 

har i sin avhandling behandlat maktutövning i den demokratiska skolan och begreppet vänlig 

maktutövning som en positiv maktutövning. Avhandlingen har utgått ifrån ett fältarbete som 

skett i två klasser under åren 1999–2002 och materialet har samlats in genom deltagande 

observationer och utgår ifrån barn som informanter.  

Begreppet maktutövning har således inte endast en negativ definition, utan den kan ha en positiv 

sådan. Det förutsätter dock att respekten för elevens egenart är ett grundläggande värde som 

ska beaktas, och inget förtryck får ske utan saker ska hanteras med demokratiska medel 

(Bartholdsson 2008, s. 17). För att maktrelationerna ska fungera, är det av vikt att elever 

underordnar sig lärarens auktoritet och inte ifrågasätter den öppet (Bartholdsson 2008, s. 17). I 

sin avhandling talar Bartholdsson om vänlig maktutövning och utgår från Foucaults teoretiska 

perspektiv avseende maktutövning som normaliserande, disciplinerande och när den inte 

missbrukas, som ett verktyg för nyttiggörande. Foucault är av den meningen att om makt utövas 

på rätt sätt, kan den fungera positivt och produktivt, genom att den frammanar vad som kan 

uppfattas som nyttiga och förnuftiga handlingar, samtidigt som den ska avvärja handlingar som 

uppfattas som destruktiva för en fungerande mångfald. Den makt som pedagogen då utövar vid 

att avvärja konflikter fungerar då som ett maktutövande hjälpmedel.  

 

Internationell forskning 
Liknande resultat som i de svenska studierna finns i internationell forskning, där en studie som 

genomfördes i Kina av Julian Barnard, Li-Jun Wang, Weng-Chung Wang, Hai-Gen Gu, Pei-

Da Zhan och Xin-Xiao Yang (2014) undersökt förhållandet mellan konfliktlösning och elevers 
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välmående i en skola i Shanghai. Resultaten i studien visar att majoriteten av eleverna hade en 

positiv uppfattning om lärarens stöd i konfliktlösningar, lärarens stöd i dessa situationer fick 

eleverna att må bra. Barnard et al. (2014) har i sin studie refererat till O’Connell, Pepler & Craig 

(1999) som visar att när elever fått lite stöd från lärare i att hantera konflikter, har de ofta förlitat 

sin egen konfliktlösningsförmåga till äldre. Slutsatsen som dras utifrån detta är att elever 

upplever en positiv känsla av att lärare kommer in i en konflikt mellan elever och löser 

konflikter. I studien påvisas även skillnaden mellan flickor och pojkar i deras sätt att 

kommunicera och lösa konflikter, där syftet med flickors kommunikation verkar handla om att 

upprätthålla ett fortsatt jämlikt förhållande, medan när det kommer till pojkarna så låg fokus 

istället på att använda sig av kommunikation som ett medel att kontrollera andra. Resultaten i 

denna studie var att lärarens stöd var starkt förknippat till positiva känslor hos eleven som glädje 

och tillfredsställelse.  Vidare framkom det av studien att lärarens stöd vid konflikter främjar 

effektiva konfliktlösningar. Genom att läraren är stöttande upplevde eleverna en ökad känsla 

av trygghet. 

Barnard et al. (2014) har i sin studie refererat till Shanklin (2007) som belyser det faktum att 

skolans åtgärder för att vidta åtgärder vid konflikter är en avgörande faktor, särskilt när det 

kommer till när konflikter är våldsamma. Studien visar att elevens känsla av trygghet stärks när 

deras lärare agerar konsekvent och effektivt mot konflikter, det vill säga genom att förhålla sig 

neutral och lyssna till båda personer som är inblandade i en konflikt. 

 

I en annan internationell studie som är amerikansk och genomförd av Signe Whitson, har 

resultaten i studien visat att effektiva åtgärder att bekämpa konflikter oftast är de som är minst 

tidskrävande (Whitson 2015). 

Whitson (2015) definierar mobbning inte endast som fysiskt våld, utan mobbing kan även 

handla om glåpord, nätkränkning, samt ryktesspridning. Enligt studien, har personal ingripit i 

endast 1 av 25 incidenter som har inneburit en kränkande behandling för berörd part. För att 

kunna motverka detta, betonar Whitson (2015) vikten att ha mer personal i skolans och 

skolområdets allmänna utrymmen, då majoriteten av alla konflikter inte sker i klassrummet, 

utan i allmänna utrymmen som exempelvis omklädningsrummet, matsalen, korridorerna, eller 

på rasterna. Av den anledningen är det positivt med personal som observerar och bevakar 

eleverna i matsalen, korridorerna eller på rasterna för att motverka konflikter. Detta i sin tur 

skapar även en trygghet för elever som på något sätt känner sig utsatta för kränkning; att 

personal finns tillgänglig under hela dagen och inte endast på undervisningen. Whitson 

framhåller även vikten av att lärare genom sitt agerande ska vara en god förebild för beteenden 
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som eleverna kan efterlikna, då barn ofta gör så som en själv gör, och inte så som de blir 

tillsagda att göra.  

Teori och begrepp 
I det här avsnittet kommer de teoretiska ansatserna samt de begrepp som valts för den här 

studien att redovisas. Det kommer även att motiveras varför just dessa ansatser är lämpliga för 

den här studien.  

 

Maktassymetrier ur ett perspektiv av Foucault 
I skolans värld är det alltid läraren som har den formella makten och eleverna lär sig det redan 

från tidig ålder då de ofta ser upp till läraren som en förebild och är medvetna om lärarens makt 

i skolan. Ofta får man höra hur föräldrar säger till sina barn att de ska lyssna på sin lärare, och 

detta ger en bild av att barnen redan i tidig ålder inpräntas informationen om att de ska se upp 

till sin lärare som en förebild. Detta är ett synsätt som kan beskrivas som en hierarkisk ordning, 

där eleven ska se upp till sin lärare och lyssna på denne. Underförstått är detta lärarens makt 

som jag talar om i skolan och hur makten utövas i relationen mellan elev och lärare. Foucault 

har i sin teori om maktassymetrier belyst detta särskilt. 

 

För att kunna redogöra för Foucaults perspektiv på makt är det först väsentligt att redogöra för 

hans definition av kroppen i maktförhållandet. Utifrån Foucaults disciplinära perspektiv, har 

kroppen fått en sådan betydelse att den disciplinära makten inte är utanför kroppen, utan istället 

ses den disciplinära makten som att dess tillkomst är från kroppen till olika former av subjekt 

(Nilsson 2008, s. 73). Foucaults synsätt på makt utgår ifrån att beskriva och analysera 

kunskapsproduktionens procedurer, praktiker och institutioner, det vill säga produktionen av 

sanningar (Nilsson 2008, s. 81). Sanningen, enligt Foucault, existerar med andra ord aldrig 

utanför makten, och det blir därmed av intresse att ta upp att vad som vid varje enskilt tillfälle 

räknas som sanning är en effekt av olika praktiker.  

 

Foucault är av den uppfattningen att makt aldrig kan finnas hos en individ utan att den används, 

den är på så vis aldrig latent, utan är alltid i ständig användning och förändring. För att studera 

makt utifrån Foucaults perspektiv, anser han att det är viktigt att studera maktens position, och 

inte subjektet som innehar makten. Överfört på denna studie innebär det pedagogens 

maktförhållande gentemot eleven i konfliktförhållanden, inte bara den formella makten utan 

även den informella. Makten är således utifrån Foucaults perspektiv rationell i förhållande till 
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de metoder den praktiseras ifrån (Nilsson 2008, s. 87). Vid utövandet av makt är det viktigt att 

betona att personen som utövar makt vet vad den gör eller vill göra, men att kontrollera 

efterföljderna av det är svåra att förutse. Det bör dock framhållas att maktassymetrier inte enbart 

är något som finns mellan elev och lärare, utan även mellan elev och elev. Det dagliga 

småtjafset mellan elever kan även vara en maktsituation enligt Foucault.  

 

Enligt Foucault är makten inte endast ett kontrollerande medel i negativ bemärkelse. Genom att 

acceptera makten kan den även producera saker, den skapar vetande och diskurser; det handlar 

således om att åstadkomma ett resultat (Nilsson 2008, s. 89). Vidare kan makten även ses som 

att det alltid producerar och framkallar ett motstånd. Foucault betonar det faktum att motstånd 

inte alltid ska ses ur ett negativt förhållningssätt, utan att motståndet även kan tyda på en kreativ 

process vars utgång aldrig kan förutses (Nilsson 2008, s. 96).  

 

Bartholdsson talar om vänlig maktutövning och utgår från Foucaults teoretiska perspektiv 

avseende maktutövning som normaliserande, disciplinerande och när den inte missbrukas, som 

ett verktyg för nyttiggörande. Foucault är av den meningen att om makt utövas på rätt sätt, kan 

den fungera positivt och produktivt genom att den frammanar vad som kan uppfattas som 

nyttiga och förnuftiga handlingar, samtidigt som den ska avvärja handlingar som uppfattas som 

destruktiva för en fungerande mångfald. Den makt som pedagogen då utövar vid att avvärja 

konflikter fungerar då som ett maktutövande hjälpmedel (Bartholdsson 2008).  

 

Foucault urskiljer på fyra olika hållpunkter för den disciplinära makten. Den första är en rumslig 

uppdelning av små övervakade enheter. Den andra är en tidslig uppdelning i form av minutiöst 

utformade tidtabeller där varje timme och minut är föremål för reglering. Den tredje är 

nedbrytandet av inlärnings- och uppfostringsprocedurerna i små stegvis applicerade moment. 

Den fjärde är ny taktik för hur den individuella kroppen placeras, flyttas och kombineras så att 

den blir en del i en större och mycket mer fungerande helhet (Nilsson 2018, s. 105). Dessa fyra 

hållpunkter för disciplinär makt sammanfogar tid och rum, och på så vis kan former av fritt 

kringflytande subjekt framstå som avvikande. Exempelvis om ett barn befinner sig i fel 

klassrum, ses det som direkt avvikande och kan åtgärdas på en gång. Appliceras detta exempel 

på Foucaults första metod för disciplinära makten; en rumslig uppdelning av små övervakande 

enheter, så förefaller det sig naturligt att ett barn som befinner sig i fel klassrum anses 

avvikande. Den disciplinära makten bygger således på en hierarkisk observation som utgår ifrån 

ett normaliserat omdöme om vad som är rätt respektive fel för att upptäcka avvikelser. I denna 
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studie har den första, andra och tredje hållpunkten för den disciplinära makten fokuserats på, 

vilket är rumslig uppdelning, tidslig uppdelning och nedbrytandet av inlärnings- och 

uppfostringsprocedurerna.  

Fenomenologi 
Fenomenologi är ett filosofiskt synsätt som huvudsakligen grundades av Edmund Husserl. Det 

filosofiska synsättet fenomenologi kom senare att utvidgas genom Heidegger och Sartre samt 

Merleau-Ponty genom att synsätt som existentiell och dialektisk riktning även inräknades 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 44).  

 

Enligt Kvale & Brinkmann är ett fenomenologiskt förhållningssätt dominerande i kvalitativ 

forskning. Utgångspunkten för ett fenomenologiskt synsätt i kvalitativ forskning är att den visar 

på ett intresse att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Anledningen till att 

fenomenologi som term i kvalitativ forskning anses vara positivt är just för att fenomenologi 

tar sikte på innebörden i undersökningspersonernas livsvärld och kan på så vis bidra till att 

skapa en förståelse för det som förs fram i kvalitativ forskningsintervju (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 44). Denna studie är inte helt och hållet skrivet i en fenomenologisk tradition, man kan 

snarare säga att jag varit inspirerad av fenomenologin som förhållningssätt. Fokus i denna 

studie ligger på att studera sociala fenomen – det vill säga hur konflikter i fritidshemmet 

hanteras och förebyggs utifrån intervjupersonens egna uppfattningar och beskriva världen som 

den upplevs av dem enligt de antaganden som de gör om verkligheten. I detta fall handlar det 

om pedagogernas arbetssätt utifrån konflikthantering mellan elever.  

 

Syftet med att undersöka personernas egna perspektiv, är att forskaren ska kunna få fördomsfria 

beskrivningar som ”leder till en rehabilitering av livsvärlden i förhållande till vetenskapens 

värld” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44). Studien kommer således ta utgångspunkt från 

intervjupersonernas svar för att kunna besvara på frågeställningarna i denna uppsats.  

 

Begrepp 
Ute på de svenska skolorna finns idag en mängd olika modeller och metoder för att hantera 

konflikter som uppstår. Jag har under min studietid studerat några lite närmare. Jag ska nedan 

ge exempel på modeller som används. Det är Cohens konfliktpyramid och kommunikations-

modellen. Jag har valt att beskriva modellerna i den här studien eftersom de visar att det finns 

etablerade metoder för konflikthantering. Syftet med min studie har dock inte varit att se hur 

lärarna på den skola där jag genomfört intervjuerna använder just dessa modeller.  
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Cohens konfliktpyramid 
Cohens konfliktpyramid skapades av Richard Cohen när han ägnade sig åt skolbaserad med-

ling. Cohens konfliktpyramid består av fyra olika nivåer där den första nivån handlar om att 

förebygga, den andra nivån handlar om hantering, den tredje handlar om att man behöver hjälp 

av varandra och den fjärde nivån handlar om att sätta stopp. 

Cohen belyser dock det faktum att trots att den teoretiska arbetsmodellen består av fyra olika 

nivåer, är det av vikt att skolan beaktar alla fyra nivåer samtidigt, då ingen nivå kan hoppas 

över eller glömmas bort (Hakvoort & Friberg 2015, s. 38).  

 

Första nivån handlar om att bygga en stöttande skolmiljö, så att konflikter inte uppstår. Denna 

nivå rör insatser som syftar till att utveckla fungerande sociala relationer och social kompetens, 

som en demokratisk skolorganisation, värdegrundsarbete, diskussioner om etik och moral, 

empati, grupprocesser med mera.  

 

Andra nivån tar upp konflikter som löses genom förhandling mellan de inblandade. Medlingen 

ska ske med utgångspunkt i ett konstruktivt synsätt, då konflikten ska hanteras på sätt som ska 

möjliggöra en utveckling för den enskilde, gruppen eller verksamheten. Genom en god 

skolmiljö (som finns i pyramidens första nivå) skapar det goda förutsättningar för att lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt. 

 

Tredje nivån handlar om att alla konflikter inte kan lösas eller hanteras av de som är involverade 

i konflikten, utan de kan istället behöva hjälp med medling av pedagoger i skolan. Detta gör det 

möjligt för en neutral part att komma fram till en konfliktlösning så att parterna kan 

kommunicera med varandra. Fokus ligger på processen kring att parterna inte kommunicerar 

med varandra till att de finner en lösning så att de kommunicerar med varandra. 

 

Fjärde nivån handlar om skiljedömda konflikter, den kallas även för STOPP-nivån. Denna nivå 

i pyramiden handlar om situationer där konflikter inte löses utan ett oönskat och förbjudet 

beteende måste stoppas och parterna skiljas åt. Denna nivå i pyramiden handlar således inte 

endast om att stoppa konflikter, utan om beteendet och att det kan vara rätt eller fel. Det kan till 

exempel handla om att våldsamma och aggressiva konflikter måste stoppas, eftersom det inte 

leder till konstruktiva dialoger och utveckling. Denna del av pyramiden är den sista delen, och 

ska således också vara mycket liten. Detta innebär att det ska ses som den sista utvägen för det 

fall det inte finns andra lösningar samt att beteenden anses vara förbjudna och inte acceptabla.  
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Kommunikationsmodellen  
För kommunikationsmodellen behövs minst två individer som för en dialog med varandra. 

Modellen tar således sikte på dialogen där individer sänder samt tar emot budskap, och då det 

lätt kan ske missförstånd för att informationen inte uppfattats korrekt (Hakvoort & Friberg 

2015, s. 102). 

Metod 
Metodansats 
För den här studien har en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer med 

pedagoger i fritidshemmet använts. I det här avsnittet kommer metodvalet att presenteras och 

motiveras. Avsnittet kommer att handla om valet av metod, intervju som metod, genomförandet 

av intervjuer, urval av intervjupersoner, etiska överväganden samt tematisk analys.  

 

Fördelen med att använda sig av kvalitativ metod som ansats är att det gör det möjligt att minska 

avståndet till det som ska undersökas; forskaren får på så vis en närmare insyn i det som ska 

problematiseras och det leder till ökad kunskap om olika samhällsprocesser (Ahrne & Svensson 

2015, s. 15). 

Studien kommer inte att bestå av några observationer av elever utan enbart intervjuer med 

pedagogen samt biträdande rektor och hur de ser på hanteringen av konflikter, samt hur dessa 

kan förebyggas och vilka metoder som kan användas.  

Intervju som metod 
Enligt Patel & Davidson (2011) är intervjuer ett sätt att samla in information som bygger på 

frågor. Kvalitativa intervjuer som metod utgår ifrån att frågorna har en låg grad av strukturering, 

detta innebär att personen som intervjuas får ett större utrymme att svara fritt med sina tankar 

och åsikter (Patel & Davidson 2011, s. 81). Syftet med att använda sig av kvalitativa intervjuer 

som metod är att det går att identifiera egenskaper hos det som ska studeras, exempelvis 

uppfattningar om en situation. Detta innebär att syftet med kvalitativa intervjuer är att försöka 

få en bred uppfattning om hur intervjupersonerna upplever en viss situation, och inte hur många 

som säger samma sak (Kvale & Brinkmann 2014, s. 47). Detta innebär att med kvalitativa 

intervjuer kan man aldrig i förväg formulera svarsalternativ för intervjupersonen eller avgöra 

vad som är sanna svaret på en fråga.  
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Genomförande av intervjuer 
Några veckor innan intervjuerna skulle genomföras kontaktade jag en fritidshemslärare och 

frågade om möjligheten att komma och intervjua pedagoger för denna studie. Under samtalet 

förklarade jag vad studien handlar om och syftet med studien. Därefter inväntade jag ett 

godkännande från rektorn om att få komma ut till skolan och intervjua pedagoger. Efter att jag 

fått godkännande kontaktade jag fritidshemsläraren igen för att boka in intervjuer med 

fritidshemslärare. Jag befann mig på skolan under en vecka för att genomföra intervjuerna.  

Jag intervjuade sju personer varav sex personer var pedagoger och en biträdande rektor. Den 

skola där jag genomförde intervjuerna och där samtliga intervjuade arbetar ligger i 

Stockholmsområdet. Skolan är kommunal och har cirka 500 elever i årskurs f- 6 samt särskola. 

Skolan kan betraktas som mångkulturell, det vill säga att eleverna har sitt ursprung i många 

olika länder – antingen är de födda i ett annat land eller också är deras föräldrar det. Skolan är 

belägen i ett villaområde med närhet till skog och sjöar. Skolområdet är stort och skolgården 

har en lekfull miljö med en stor fotbollsplan som är gjord av konstgräs, en stor basketplan samt 

ett flertal lekställningar och stora ytor av skog där elever kan vistas.  

Jag inledde intervjuerna med uppvärmningsfrågor så som ålder, utbildning, erfarenhet inom 

yrket samt hur länge de arbetat på den här arbetsplatsen. Sedan övergick frågorna mer till hur 

en typisk konflikt på skolan kan se ut, samt vilka konflikter som vanligtvis brukar uppstå. 

Frågor ställdes även om vilka rutiner skolan har för konflikthantering, om pedagogen arbetar i 

enlighet med dessa och hur det i så fall fungerar samt hur pedagogen arbetar med att förebygga 

konflikter (se bilaga 1). Intervjuerna var således semistrukturerade, det vill säga jag hade gjort 

en lista med frågor över specifika teman som skulle beröras, men intervjupersonen hade stor 

frihet att utforma svaren på egen hand (Patel & Davidson 2011, s. 82). Intervjufrågorna var 

uppdelade i olika teman utifrån forskningsfrågorna, för att kunna bena ut materialet på ett 

effektivt sätt vid transkribering.  

Vad jag märkte under tiden jag intervjuade intervjupersonerna, var att jag vid en del tillfällen 

behövde förtydliga frågan, eller omformulera den och anpassa den till intervjupersonen genom 

att formulera mig mer konkret. En del forskare har diskuterat kring det här att förtydliga frågor 

utifrån minnets roll hos de som intervjuas, och kommit fram till att intervjuare kan hjälpa 

intervjupersonerna att förbättra minnet av tidigare händelser för en ökad validitet i studien 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 66). Enligt Denscombe (2016, s. 279) är det mänskliga minnet 

ett opålitligt sätt att fånga upp den diskussion som sker under en intervju ansikte mot ansikte, 
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och av den anledningen har jag valt att spela in intervjuerna genom ett inspelningsprogram på 

min mobiltelefon. I genomsnitt var intervjuerna 20 minuter vardera. Efter intervjuerna 

transkriberades materialet verbatim. Fördelen med transkribering direkt efter intervjuerna var 

att det var lätt att skriva ner med hjälp av egna stödanteckningar samt ljudinspelningen (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 51).  

Urval av intervjupersoner 
Denscombe (2016) menar att genom subjektivt urval kan den bästa informationen fås genom 

att inriktning sker på ett relativt litet antal personer som har handplockats för undersökningen 

med utgångspunkt utifrån deras relevans för det ämne eller teori som undersöks, samt kunskap 

eller erfarenhet av ämnet. Jag valde att använda mig av nyckelpersoner i verksamheten för att 

de tillbringar den största tiden med eleverna under tiden där eleverna befinner sig i skolan men 

inte har lektion.  

Jag har intervjuat sju personer, varav sex personer arbetar som fritidshemspedagoger och en 

arbetar som biträdande rektor. Fritidspedagoger med olika lång tid av erfarenhet inom yrket, 

samt olika utbildningsnivåer har intervjuats för att få ett bredare urval av personer med olika 

erfarenheter och kompetens kring konflikthantering inom fritidshemmet. 

Nedan (tabell 1) kommer en kort beskrivning av sju personer som har intervjuats i samband 

med denna studie, det bör dock framhållas att personernas uppgifter har behandlats 

konfidentiellt, och deras namn är av den anledningen fingerade.  

Intervjuperson Namn Ålder Utbildning Erfarenhet Yrke 

1 Anna 28 år Fritidshemslärare med 

inriktning mot bild. 

3.5 år. Fritidshemslärare 

årskurs 3. 

2 Linus 32 år. Fritidshemslärare 6 år. Fritidshemslärare 

årskurs 1. 

3 Bengt 42 år Barn och fritid på 

gymnasiet 

20 år. Fritidshemslärare 

årskurs 3. 

4 Sanne 30 år Grundlärarprogrammet 

inriktning fritidshem 

2 år. Fritidshemslärare 

årskurs 3. 

5 Karin 53 år Fritidspedagog 17 år. Fritidspedagog 

årskurs 1. 
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6 Pelle 56 år Förskollärare och 

rektorsutbildning 

16 år. Biträdande rektor 

7 Magnus 31 år Fritidshemslärare 1 år. Fritidshemslärare 

årskurs 2. 

Tabell 1: Redogörelse för samtliga respondenters bakgrund och yrke, ålder samt erfarenhet. 

Benämningen på yrkestiteln har utgått ifrån respondenternas svar, och har inte ändrats, även 

i det fall intervjuperson 5 har samma yrke som intervjuperson 1, 2, 3, 4, samt 6.  

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har utformat riktlinjer för hur forskning bör bedrivas, där de två mest centrala 

är forskningskravet samt individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). Forskningskravet grun-

dar sig i att forskningen bör bedrivas utifrån ett samhällsintresse förutsatt att det inriktas på 

väsentliga frågor som innehåller en hög kvalitet samt att tillgängliga kunskaper utvecklas och 

fördjupas samt att metoder förbättras. Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas 

för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning för att motverka otillbörlig insyn 

i den enskildes privata sfär. 

Med detta som utgångspunkt har Vetenskapsrådet utformat fyra huvudkrav för hur det 

grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras inom forskningen. Dessa fyra etikregler 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren har ett ansvar att informera de berörda i studien om 

syftet med forskningsuppgiften. Samtyckeskravet innebär att deltagare i forskningen har 

möjlighet att själva bestämma över sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

samtliga uppgifter som härrör till personer ska i största möjliga utsträckning ges konfidentialitet 

och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. 

Det sista kravet som vetenskapsrådet utformat är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter 

som har insamlats i samband med forskningen får endast användas för forskningsändamål 

(Patel & Davidson 2011, s. 63). Dessa krav kommer tas hänsyn till och förmedlas till samtliga 

berörda som observeras och intervjuas.  

Frågeställningar som är av vikt att diskutera och beakta ur ett etiskt perspektiv är för de fall då 

observation kommer att ske avseende konflikthantering. Då scenarion kan beskrivas väldigt 

ingående för hur konflikter har inträffat mellan elever är det viktigt att beakta att eleverna är 

omyndiga, och att studien har utformats konfidentiellt, där inga namn på personer anges samt 
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att inga skolors namn och var de ligger uppges. Detta för att specifika händelser kan, oavsett 

om de avidentifieras, vara lätta att identifiera utifrån händelse. Detta har beaktats i denna studie.  

I den här studien är samtliga deltagare underrättade om de forskningsetiska principerna; 

respondenterna blev informerade om intervjuns syfte och deltagandet var frivilligt, samt att de 

kunde avstå från att svara på specifika frågor eller att helt avbryta intervjun när som helst. Även 

information om att uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt blev samtliga underrättade 

om. Jag berättade också om hur intervjun var disponerad, hur lång tid den skulle ta och bad om 

lov att få spela in intervjun. Jag förklarade att de inspelade intervjuerna enbart skulle användas 

till denna studie och at jag skulle förstöra spelningen så snart studien var klar. Givetvis berättade 

jag också att det de berättade under intervjuerna var konfidentiellt och att de i studien skulle 

vara anonyma, varken deras namn eller arbetsplats skulle nämnas vid sina riktiga namn.  

 

Tematisk analys 
När intervjuerna var avklarade och transkriberingen var genomförd verbatim, var det dags att 

analysera respondenternas svar. Jag har valt att använda mig av tematisk analys och detta är en 

metod för att identifiera, analysera och rapportera mönster i det insamlade intervjumaterialet 

(Braun & Clarke 2006, s. 79). 

 

Tillvägagångssättet sker genom att gemensamma nämnare i underlaget lyfts fram och utformas 

som teman för att skapa en förståelse. Med tema menas något som anses som viktigt i 

förhållande till frågeställningarna, och det representerar ett mönster som är återkommande i det 

insamlade materialet (Braun & Clarke 2006, s. 82). Många forskare menar att det som 

bestämmer vad som är temat inte behöver vara statistiskt bestämt, exempelvis genom att 50 

procent måsta ha nämnt specifika saker, för att det ska ses som ett mönster i underlaget, utan 

mycket åligger på forskarens omdöme att se dessa teman ur det insamlade materialet (Braun & 

Clarke 2006, s. 82).  

Utgångspunkten var att försöka se ett samband mellan samtliga intervjupersonernas svar. Jag 

läste intervjuerna många gånger, jag förde anteckningar och markerade sådant som kom upp 

flera gånger hos intervjupersonerna. Utifrån det lyftes så småningom fem teman upp, vilket 

samtliga intervjuade personer tog upp under tiden de blev intervjuade.  Jag har samlat ihop 

dessa teman som kommer att behandlas i denna studies resultatdel. Dessa teman är: Rummet, 

Raketen, Rättvis medling, Nolltolerans samt Höja rösten. 
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Resultat och analys 
Inledning 
I det följande resultatavsnittet kommer resultatet av intervjuerna med pedagogerna att 

presenteras, utifrån fem teman som jag har valt ut. Resultaten kommer att jämföras med teorier 

samt konflikthanteringsmodellerna. Dessa teman är; Rummet, Raketen, Rättvis medling, 

Nolltolerans samt Höja rösten. Jag vill tydliggöra att vissa teman har jag ändrat namn på, på 

grund av att skolan ska fortsätta vara konfidentiell i denna studie och att de 

konflikthanteringsmodeller de använder inte ska kunna hänföras till just den här skolan.  

 

Jag har valt att sortera teman och lyfta upp de i viss ordning i min redovisning, där Rummet 

kommer först, därefter kommer Rättvis medling, Höja rösten, Nolltolerans och det hela avslutas 

med Raketen. Anledningen till att jag har valt att börja med Rummet är för att det är platsen där 

konflikten uppstår. Rättvis medling handlar om pedagogens roll i konflikthanteringen. Temat 

Höja rösten avser när pedagogen är tvungen att använda rösten som ett verktyg för 

konflikthantering. Med Nolltolerans menas när medlingen inte fungerar. Slutligen avser 

Raketen en modell för att förebygga konflikter ur olika perspektiv. På så vis kommer teman i 

en kronologisk ordning, för hur en konflikt går till och arbetet med konflikthanteringen. 

 

Rummet 
Inledningsvis vill jag redogöra först med vad som avses med Rummet. Temat Rummet handlar 

om olika platser där konflikter mellan olika elever uppstår inom fritidshemmet. De platser som 

finns inom den skola där jag intervjuade samtliga pedagoger var fritidshemmets lokaler, 

klassrummen, skolgården, fotbollsplanen, kapprummet, matsalen och omklädningsrummen. 

Flera av intervjupersonerna har pekat på specifika platser där konflikter oftast uppstår mellan 

elever, och det var den främsta anledningen till att detta tema har valts till att analyseras.  

På frågan som ställdes om var konflikter uppstår, gav intervjupersonerna liknande svar. 

 

Anna, svarade såhär:  

”Det kan uppstå i hallen när de byter om på väg ut eller in eller på fotbollsplanen, det samlas 

många pojkar och då är det mest konflikter där.” 

 

Linus, svarade såhär:  

”På denna skola är det vanligt med vår fotbollsplan, många fotbollselever och när många 

elever som har rast samtidigt ska dit samtidigt är det en ekvation som inte går ihop och risken 
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finns. Men vi står väldigt många på fotbollsplanen om en situation skulle uppstå och sen är det 

också det finns olika delar av fritidshemmet som vi har tematiserat och just när vissa barn vill 

ha vissa delar av fritidshemmet samtidigt då blir det en hetsig stämning som övergått till en 

konflikt.” 

 

Bengt berättar om hur vanligt det är att konflikter ”pausas” vid lektioner:  

”Oftast brukar barnen ta med sig sina konflikter ut på raster. Är det konflikt i klassen löser de 

det på raster. De lägger på locket när de går på lektion, de fortsätter under rasterna.” 

 

Pelle, som är biträdande rektor, svarade såhär:  

”Det är en intressant fråga för vi har sedan höstterminen 2018 sett över vår rastvärdssystem 

och fritidspedagoger har fått dubbelt så mycket schemalagd tid på raster och lärare och 

skolledning har en halvtimme i veckan. På detta sätt har vi fördubblat antalet vuxna ute på 

skolgården, en direkt följd av detta att vi har halverat incidenter av elever på skolgården, 

konflikterna har nu flyttats till matsal och kapprum där jobbar vi med att organisera oss på 

liknande sett, genom att tänka hur har vi vuxna på plats.” 

 

Sambandet som gick att utläsa av samtliga pedagogers svar, var just att fotbollsplanen och 

hallen var utmärkande som platser där konflikter ständigt sker. Det intressanta i detta avseende 

var just att Pelle, den biträdande rektorn var av den meningen att incidenterna för konflikter har 

halverats på fotbollsplanen och sker istället i matsalen och kapprummet. Det råder därmed en 

diskrepans mellan hur de olika intervjuade personerna upplever verkligheten när det kommer 

till var konflikter sker. Det är dock viktigt att belysa att denna studie utgår ifrån ett 

fenomenologiskt synsätt, där utgångspunkten är att studera erfarenheter utifrån hur personen 

själv upplever situationen, för att kunna bilda sig en uppfattning som ligger till grund för studien 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 44). I detta avseende kan det vara så att Pelle möjligen inte är så 

ofta ute på rasterna tillsammans med barnen och att det kan vara anledningen till varför han 

anser att konflikter inte längre sker på fotbollsplanen.  

 

Utifrån det intervjupersonerna svarat, sker konflikter oftast där pedagogen inte är närvarande, 

vilket avser exempelvis vägen mellan klassrummet till fotbollsplanen vid raster. Detta var 

exempelvis vad Bengt berättade; att konflikterna pausas under lektionen, men att de fortsätter 

under rasten. Det är en intressant aspekt att lyfta upp, just med anledning av att en lärares eller 

vuxen persons närvaro sätter stopp för konflikten, men den sätts igång igen så snart en vuxen 
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inte är närvarande, som i detta fall under rasterna på skolgården. Rummen där konflikter uppstår 

är oftast okontrollerade platser som exempelvis kapprum och skolgården. Analyserar man detta 

utifrån Foucaults maktperspektiv, betonar han vikten av en rumslig uppdelning av små 

övervakade enheter som ett medel för den disciplinära makten. Det är viktigt att rummen är 

kontrollerade i form av att pedagog eller lärare alltid är närvarande för att kunna förebygga 

konflikter. Enligt Foucaults disciplinära maktteori, behöver rummen vara övervakade av 

pedagoger för att kunna förhindra negativa beteenden (Nilsson 2018, s. 105). Ser man till Pelles 

svar, utifrån Foucaults teori om makt, så berättade Pelle att konflikterna på fotbollsplanen 

halverades efter att fler vuxna vistas ute i fotbollsplanen och detta till följd av att fler vuxna har 

möjlighet att övervaka eleverna och på så vis lättare kan förhindra att konflikter uppstår på 

grund av sin disciplinära makt.  

Vidare är det intressant att lyfta upp pedagogens roll i konflikthanteringen utifrån Foucaults 

maktperspektiv. Makten hos en individ är aldrig latent, utan den utövas alltid (Nilsson 2008, s. 

87). För en pedagog är det viktigt att utifrån sin position vara medveten om att positionen i sig 

är subjektet som skapar maktassymetrier. Eleverna har fått till sig av sina föräldrar sedan de 

började skolan att de ska lyssna på sin lärare, detta talar för den formella makten som lärare 

besitter.  

Det råder även en informell makt som lärare besitter, och det är när läraren ges makt i en 

situation, till exempel när elever har tjafsat och går till sin lärare för att berätta vad som har 

hänt. Benämningen positiv maktutövning förutsätter att eleverna underordnar sig lärarens 

auktoritet och inte ifrågasätter den öppet (Bartholdsson 2008, s. 17). Detta kan relateras till att 

eleverna tillåter pedagogen komma in i konflikten och lösa den, och på så vis underordnar sig 

pedagogens auktoritet och inte ifrågasätter den.  

 

Rättvis medling 
Med temat rättvis medling avses hur pedagogen kan lösa en konflikt utifrån ett demokratiskt 

synsätt i skolan. Samtliga pedagoger som blivit intervjuade har fått frågor hur de agerar i olika 

konfliktsituationer och då berättat hur de brukar lösa konflikter som uppstår mellan elever.  

 

Anna, svarar följande avseende detta:  

” Jag brukar först och främst lyssna på båda parter och sen reda ut vad som hänt sen så löser 

vi det, sen ber de om ursäkt för varandra och om det krävs skriver jag en incidentrapport 

också.” 
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Linus, svarade även i likhet med Anna, att det är främst lyssnandet som är viktigast:  

” Som jag sa det absolut främsta är att gå in med en objektiv syn; att få varje part i konflikten 

känna att vi lyssnar på de och väldigt noggrann med att när en sida pratar av konflikten så 

måste den andra hålla sig att inte avbryta och inse att den andra också får sin tid att prata så 

det är bara att lyssna.” 

 

Även Bengt, höll med om att lyssna och fånga in bådas versioner för att bilda sig en 

uppfattning är väsentligt:  

”Det är viktigt att höra bådas versioner så man inte endast pratar med ett barn och drar 

slutsatser, båda får göra sig hörda.” 

 

Det som är väsentligt utifrån de som blivit intervjuade, är att vara opartisk i sin 

konflikthantering för att kunna lösa det utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Ser man till 

kommunikationsmodellen, en av de modeller som jag presenterade tidigare i den här uppsatsen, 

är ett missförstånd ett vanligt problem som leder till konflikter, av den anledningen är det viktigt 

att som pedagog lyssna till att börja med på eleverna för att bilda sig en objektiv uppfattning 

om situationen som uppstått för att kunna lösa det på allra bästa sätt utifrån förutsättningarna 

som råder. Kommunikationsmodellen tar egentligen sikte på elev-elev förhållandet för att 

undvika konflikter, men den kan även vara applicerbar utifrån pedagog-elevperspektivet, 

genom att pedagogen behöver lyssna för att ta in vad som har hänt i situationen för att kunna 

vidta åtgärder och på så sätt lösa konflikten. Utifrån Linus svar, applicerade Linus även 

kommunikationsmodellen på eleverna som ett sätt att låta dem få lyssna och inte avbryta när 

den andra eleven berättar om scenario. Detta kan även leda till att eleven får en ökad förståelse 

för den andres situation och på så vis kan konflikten upphöra. Detta kan även på sikt leda till 

att eleven tränar upp möjligheten till att lyssna på andra och sätta sig in i dennes situation för 

att få en ökad förståelse, för att undvika missförstånd. Ur detta perspektiv är det även av intresse 

att lyfta upp lärarens formella makt och analysera den med hjälp av Foucaults teori om 

maktassymetrier. Makten som läraren utövar, är inte endast negativ genom att den ses som ett 

kontrollerande medel, utan den kan som i detta fall resultera i att konflikten blir löst och att 

eleverna får en ökad förståelse för den andre personen. På så vis kan pedagogens formella makt 

leda till att skapa ett resultat som gynnar eleverna (Nilsson 2008, s. 89).  
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Raketen 
Ett återkommande tema som ständigt dök upp när jag intervjuade pedagogerna, var att de 

nämnde Raketen som ett tillvägagångssätt, som skolan arbetar utifrån. Raketen är en modell 

som är ett våldsförebyggande arbete i skolan. Raketen heter egentligen något helt annat, men 

för att hålla de etiska reglera om konfidentialitet har jag valt att döpa om den i den här studien.  

 

Personal, föräldrar och elever har blivit undervisade i denna modell i skolan där jag genomförde 

studien. Denna modell ger tydliga riktlinjer för hur lärare och pedagoger ska gå tillväga för att 

motverka konflikter, och är även en modell som eleverna ska utgå ifrån och alltid ha i åtanke 

vid konflikter. Tanken med Raketen, är att samtliga berörda ska hoppa på Raketen och ha en 

gemensam slutdestination i åtanke. Modellen är således en metafor för att alla ska ha ett 

gemensamt tankesätt om att förebygga konflikter, och målet ska vara att ingen ska må dåligt av 

konflikter inom skolan. På så vis är Raketen en positiv modell som främjar för gemenskap inom 

skolan.  

 

När Anna blev intervjuad, svarade hon på frågan om olika sätt att förebygga konflikter inom 

fritidshemmet, och vilka det kan tänkas vara. Så här svarade hon:  

 

”Vi har Raketen som vi jobbar med att förebygga våld så vi har olika aktiviteter som vi gör 

med barnen för att förebygga och synliggöra konflikter, så man ska ta hand om varandra och 

undvika konflikter, det är ett alternativ. Sen har vi olika grupper på fritids där vi blandar alla 

barn och det blir olika aktiviteter och då kan man undvika, om man har igång aktiviteter.” 

 

Anna framhäver skolans arbete med modellen och anser att det är viktigt att eleverna tar hand 

om varandra för att undvika konflikter.  

 

Sanne, berättade även om arbetet med Raketen inom skolan. Så här sa hon:  

”Vi jobbar med Raketen, och det är ett syfte med att förebygga våldet här i skolan och utanför 

skolan. Vi ser inte effekterna än, men det kommer senare i årskurs 5 och 6. Barnen kan raketen 

utan och innan, vad som skall förväntas och sägas. De följer inte den än, men de har kunskap. 

Ett sätt att förebygga konflikter.” 

 

Sanne beskriver modellen som ett långsiktigt arbete för att förebygga konflikter. Enligt hennes 

mening är denna modell inte en lösning till att lösa konflikter på plats, utan detta är mer ett 
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generellt tänk som eleverna lär sig att tänka med tiden när de exempelvis går i årskurs 5–6. 

Sanne arbetar med elever i årskurs 3, så tanken är att denna modell efter 3 förväntas ge resultat.  

 

Magnus belyser fördelarna med Raketen, men anser att det finns alternativa lösningar för att 

lösa konflikter vid stunden:  

”Raketen är ett bra tillvägagångssätt att arbeta med elever som en förebyggande modell, men 

den löser inte konflikter när de väl uppstår. Istället behöver vi gå in och lösa konflikten mellan 

eleverna på en gång och inte påminna de om tankesättet kring raketen.” 

 

Enligt pedagogerna är Raketen en bra modell att arbeta utifrån för att skapa en god arbetsmiljö 

och tillvaro i skolan och fritidshemmet, och det är en bra modell att följa för både pedagoger 

såväl som elever där tydliga direktiv belyser hur man ska gå tillväga. Detta kan jag också se en 

likhet mellan raketen och Cohens konfliktpyramid, där pyramidens uppbyggnad handlar om att 

inte endast sätta stopp när konflikten uppstår, utan att pedagogerna ska arbeta förebyggande för 

att på sikt undvika att sådana konflikter uppstår mellan elever i enlighet med den första nivån 

som syftar till att exempelvis arbeta med värdegrunden i skolan så att den blir allmänt känd för 

elever, personal samt föräldrar till eleverna. Även diskussionen som förs kring etik, moral och 

empati i grupprocesser är väsentliga i denna del. 

Användandet av en modell som Raketen kan även den analyseras med inspiration från 

Foucaults teorier om makt. Som jag skrev tidigare under temat maktutövning och konflikter 

kan man se att om makten utövas på rätt sätt, så kan den frammana förnuftiga handlingar 

samtidigt som den avvärjer handlingar som uppfattas som destruktiva för en fungerande 

mångfald. Det stämmer överens med hur Raketen verkar användas på skolan och där den blir 

ett sätt för pedagogerna att långsiktigt avvärja för negativa handlingar (Bartholdsson 2008, s. 

17). 

 

Höja rösten 
Temat höja rösten handlar om när pedagogen blir arg och kan använda sin röst som ett verktyg 

för att försöka lösa konflikten. Pedagogerna som blev intervjuade fick svara på frågan vilken 

metod de anser är minst bra för att försöka lösa konflikter. 

 

Bengt, svarade såhär kring vilka metoder är minst effektiva: ”Att skrika och skälla på barn, det 

håller inte och hjälper inte.” 
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Karin, svarade såhär: ”Det är bästa om man inte själv går in och blir arg, man ska säga ifrån 

och säga att det inte är okej men inte börja skrika utan försöka gå in lugnt för oftast drar man 

igång helst om det är ett barn som är i affekt, ibland kan det vara bättre att vänta om någon är 

väldigt upprörd, viktigt att vara lugn även om det inte är okej. När man skriker och blir arg, då 

drar man igång ännu mer, någon som slår och sparkar någon annan. Nu är det för mycket och 

man skriker. Inte alltid man klarar av det men det är målet.” 

 

Även Pelle, som arbetar som rektor ansåg att höja rösten inte är ett positivt maktmedel: ” Minst 

effektiv när jag själv går upp i affekt, att jag höjer min röst, att jag tar ställning till när jag tar 

information, att jag pratar med enskild elev när det finns andra elever i närheten, det är absolut 

det sämsta.” 

 

Samtliga som blivit intervjuade är överens om att höja rösten som ett verktyg är det som är 

minst bra i konflikthantering, speciellt när man gör det framför andra elever för då kan 

pedagogens makt i förhållande till eleven ses som negativt, och det kan framkalla obehagliga 

känslor hos eleven.  

Användandet av rösten kan även den analyseras med inspiration av Foucaults teorier. Rösten 

är en del av kroppen, och enligt Foucaults disciplinära perspektiv ses den disciplinära makten 

komma från kroppen (Nilsson 2008, s. 73). Makten är ingenting som är utanför kroppen, utan 

det är något varje individ besitter och äger, och utstrålar på olika sätt. Rösten kan i detta 

sammanhang ses som en del av kroppen. Att använda sig av rösten kan av den anledningen ses 

som ett sätt att utöva sin makt på. Detta har dock, utifrån personerna som blivit intervjuade setts 

som en negativ aspekt i konflikthanteringen.   

 
Nolltolerans 
Temat nolltolerans förekom också ständigt i de intervjuades svar, där pedagogerna ibland var 

tvungna att använda olika medel för att lösa konflikten för stunden när exempelvis eleverna 

använder våld i sina konflikter, då pedagogerna var tvungna att agera omedelbart utan att 

egentligen hinna reflektera för att stoppa konflikten så att ingen part drabbas negativt. 

 

Sanne, beskriver sitt synsätt på hur en pedagog bör vara i konfliktsituationer där det behöver 

vidtas akuta åtgärder:  

”Att lämna det olöst, blir det ingen bra stämning bland barnen. Man ska lösa det på plats och 

inte vara feg för konflikthantering.” 
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Karin beskriver om nolltoleransen som finns på skolan gentemot konflikthantering:  

”Vi tillåter inga konflikter alls, varken att man får säga dumma saker eller slåss. Det är lika 

illa vilket som. (..) Allt som vi ser är målet att ska vi ta tag i, genom att sätta oss med de barnen 

som har varit involverade. Kan vi inte sätta oss med dom då så måste vi reda det under dagen, 

det kan vara konflikter med barn från olika klasser men man ska ta det under dagen. Ingen ska 

behöva gå hem och känna att de inte varit en bra dag.” 

 

Karin beskriver ovan att hennes synsätt som överensstämmer med skolans, att inga barn ska 

behöva gå hem för dagen och känna att det inte har varit en bra dag på grund av konflikterna 

som har skett under dagen. Det talar även för arbetet med att fånga upp och försöka lösa varje 

konflikt under dagen.  

 

Magnus svarade såhär:   

”När jag ser två elever som slår eller sitter och drar i varandra så agerar jag utifrån egna 

känslor där min tanke går till att ingen blir fysiskt skadad. Målet är att sära eleverna och skapa 

en kontrollerad situation och sen försöka lösa vad som har hänt.” 

 

Linus svarade såhär:   

”Rutinerna kan skilja sig lite individuellt från person till person, som är viktigt att ta upp. Rent 

generellt har vi som rutin att gå in med en objektiv syn på situationen, vi ska inte ta någons 

parti, vi ser till att alla sidor av situationen kommer fram; att de får säga sitt. Och får därifrån 

bilda oss en uppfattning utifrån situationen.” 

Vad jag har kunnat se i intervjusvaren är att pedagogen inte ska känna rädsla för att sätta stopp 

för konflikter, för när konflikterna väl uppstår är det viktigt att pedagogen vågar gripa in och ta 

tag i situationen så att det inte går så långt att eleverna börjar må dåligt. Ser man till den fjärde 

nivån i Cohens konfliktpyramid, överensstämmer det väl med det pedagogerna har framfört; att 

kan konflikter inte lösas på ett sådant sätt att ett oönskat beteende förbjuds, så ska denna som 

sista utväg försöka sätta stopp för sådana beteenden som inte är önskvärda. Detta även för att 

elever inte, när de går hem för dagen, må dåligt över tjafs i korridoren med en annan elev. Även 

här kan detta analyseras utifrån Foucaults fyra hållpunkter för disciplinär makt där den tredje 

är nedbrytandet av inlärnings- och uppfostringsprocedurerna i små stegvis applicerade moment 

(Nilsson 2008 s. 105). Enligt Foucault kan nolltoleransen relateras till fostransuppdraget som 

skolan har, det vill säga att sätta stopp för konflikter för att eleverna ska förstå vad som är rätt 
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och fel i olika situationer. Även här framkommer vikten av vänlig maktutövning, det vill säga 

att eleverna underordnar sig pedagogens makt för att låta denne komma in i en konflikt och få 

lösa konflikten mellan eleverna; det förutsätter en hierarkisk maktordning där eleverna är 

underordnade pedagogen för att det ska kunna ske (Bartholdsson 2008, s. 17).  

 
Resultaten relaterade till studiens frågeställningar 
 
Svaren som har legat till grund för dessa frågeställningar har inhämtats från intervjupersonerna.  

Ett fenomenologiskt förhållningssätt har använts för att skapa förståelse för hur konflikter i 

fritidshemmet hanteras och förebyggs utifrån intervjupersonernas egna uppfattningar (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 44) 

 
Vilka tillvägagångsätt använder sig pedagogen av i hantering av konflikter?  
Genom intervjuerna har jag fått många olika svar hur intervjupersonerna går tillväga när de ska 

hantera en konflikt mellan elever.  

Av vissa intervjupersoners svar kunde jag se ett samband i deras tillvägagångssätt för att hantera 

konflikter. Intervjupersonerna svarade så gott som likadant om vikten av att börja med att gå in 

med en objektiv syn i situationen där pedagogen agerar professionellt genom att vara en god 

lyssnare samt att behandla alla elever med respekt. För att kunna lösa en konflikt är det utifrån 

intervjupersonernas synsätt viktigt att alla elever som är inblandade i konflikten får berätta om 

sin upplevelse av situationen. Det råder delade meningar mellan intervjupersonerna avseende 

hur eleverna ska få komma till tals. Vissa intervjupersoner ansåg att det är bättre med enskilda 

samtal mellan lärare och elev, så att eleven kan redogöra hela sin upplevelse av situationen i 

lugn och ro till läraren. Andra intervjupersoner ansåg att det är bättre att samla in båda elever 

som varit med i konflikten. Detta för att eleverna genom lyssnandet ska få en uppfattning om 

hur den andre eleven upplevt situationen utifrån deras agerande. På så vis kan eleverna få en 

ökad förståelse utifrån motpartens perspektiv genom att lyssna när den andra berättar om 

situationen. Vissa av intervjupersonerna ansåg att ingen konflikt är den andra lik; och att deras 

tillvägagångssätt beror helt på vilken typ av konflikt det är, och hur situationen ser ut så kan 

agerandet ske på olika sätt. 

 

Hur framhålls pedagogens makt i konflikthantering mellan elever?  
För att kunna besvara på denna frågeställning, är det viktigt att se hur situationen har förändrats 

utifrån att intervjupersonen har ingripit i den konfliktfyllda situationen, och hur 

maktkonstellationerna kan se ut i en konflikt. Utifrån intervjupersonernas svar hävdar många 



sida 28 
 

att situationen blir lugnare så fort en lärare ingriper, men att risken finns att konflikten fortsätter 

när läraren har gått ifrån platsen.  

 

Ett tydligt samband som går att utläsa från intervjupersonernas svar, var lärarens närvaro i 

förhållande till maktutövande som ett verktyg att förhindra konflikter. I de situationer där 

läraren inte var på plats, var konflikter allt mer vanligt förekommande. En intervjuperson 

berättade att det absolut bästa vid konfliktfyllda situationer är att vara två lärare; där ena läraren 

går in och löser konflikten, medan den andra läraren håller koll på övriga gruppen för att tumult 

inte ska uppstå. Det talar för lärarens närvaro som ett maktmedel.  

 

Hur förebygger pedagogen konflikter inom fritidshemmet? 
Det finns inget givet svar för hur en pedagog ska arbeta förebyggande utan fritidshemsläraren 

får utgå ifrån sin egen profession av erfarenheter för att bedöma vad som är aktuellt för den 

specifika situationen så att det ska bli så bra som möjligt för eleverna.  

 

Intervjupersonerna kom med olika svar för hur de kan gå tillväga, men vissa likheter fanns för 

hur de arbetar. Anledningen kan vara att samtliga personal som har intervjuats arbetar inom 

samma skola och har samma riktlinjer för hur de ska gå tillväga, bland annat arbetet med 

Raketen. Intervjupersonerna tog upp möjligheten för lärare och pedagoger att placera sig 

strategiskt på platser där konflikter ofta kan uppstå. Dessa platser är kända av lärare och 

pedagoger inom skolan som ytor där konflikter ofta uppstår om inte någon vuxen är närvarande. 

Sådana platser kan exempelvis vara fotbollsplanen ute på skolgården. Det handlar inte bara om 

att vara ute på rätt plats vid rätt tid, utan stor vikt ligger på att läraren ska ha uppsyn över alla 

elever. Läraren behöver se till barnens kroppsspråk, kroppsrörelser, ord och blickar som kan 

sägas mellan elever som kan eventuellt leda till en konflikt, och vara snabb med att agera. Har 

vissa elever exempelvis varit i konflikt med varandra förr är det viktigt att hålla koll på att de 

inte ryker ihop igen. Intervjupersonerna har nämnt att de ofta kommer in och försöker styra 

situationen till att det istället ska handla om någon gemensam aktivitet, så att barnen ”glömmer” 

konflikten och istället fokuserar sig på aktiviteten, och att de arbetar på så vis förebyggande 

med konflikter.  

Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera mina resultat i relation till den tidigare forskning inom 

området som jag redovisat.  
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Resultaten jag har fått har varit i enlighet med det som tidigare forskning kommit fram till, även 

om min studie enbart handlat om fritidshemmet. Det jag har fått fram i intervjuerna i min studie 

är att konflikter mellan elever uppstår där lärare inte befinner sig, till exempel på skolgården 

eller i korridoren. Detta resultat är i enlighet med tidigare forskning, till exempel det Whitson 

(2015) anfört avseende att konflikter sker i allmänna utrymmen på skolan.  

Vidare framkom det av intervjupersonernas svar att konflikterna oftast uppstår mellan pojkar 

ute på skolgården. Ser man till studien av Barnard et al. (2014) så visade de att det finns skillnad 

mellan flickor och pojkar i deras sätt att kommunicera och lösa konflikter. Flickors 

kommunikation verkar handla om att upprätthålla ett fortsatt jämlikt förhållande, medan 

pojkarna använder sig av kommunikation som ett medel att kontrollera andra. Det kan vara 

anledningen till att pojkar oftare hamnar i konflikter, eftersom de vill använda kommunikation 

som ett verktyg att kontrollera andra pojkar, och det genererar konfliktfyllda situationer medan 

flickor istället vill ha en jämlik dialog vilket är ett mer lösningsorienterat sätt att föra en dialog 

på.   

 

Intervjupersonerna anser att det är viktigt att man går in i varje konflikt med en gång, och de 

räknar även småtjafs som konflikter. Däremot skiljer det sig mellan dem hur de tycker att man 

konkret ska göra. Medan några intervjupersoner föredrog enskilda samtal med en elev så ansåg 

andra att man skulle lyssna på båda de elever som varit inblandade. I likhet med det Ilse 

Hakvoort (2010) framför i sin artikel, verkar även de tycka att det inte finns några konkreta 

tillvägagångssätt för pedagoger att lösa konflikter. Det viktigaste är att pedagogen ska vara 

kreativ i sitt agerande vid konflikter för att minska effekterna av verbalt och fysiskt våld. I liket 

med det intervjupersonerna berättat, har de olika tillvägagångssätt men att slutmålet är 

detsamma; att sätta stopp och lösa konflikten på ett respektfullt sätt.  

En annan förebyggande åtgärd som intervjupersonerna på fritidshemmet där jag gjorde min 

studie arbetar med, var Raketen. Raketen är en våldsförebyggande modell som hela skolan 

arbetar utifrån. Detta inkluderar elever, lärare såväl som föräldrar till elever. Syftet med 

Raketen är främst att eleverna ska förebygga våld. Intervjupersonerna uppgav under intervjun 

att denna modell är ett långsiktigt arbete. Vissa intervjupersoner uppgav att resultaten med den 

våldsförebyggande modellen kommer att ge resultat när eleverna blir lite äldre; när de går i 

femte klass. Eleverna börjar arbeta med Raketen i början av sin skolgång och syftet är de 

tankegångar som elever lär sig då kommer att ligga kvar när de blir äldre. På så vis har denna 

skola satt in förebyggande åtgärder som ger långsiktiga resultat redan i tidig ålder hos eleverna. 

I likhet med det Karin Utas Carlsson (1999) anfört, är det viktigt att metoder för 
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konflikthantering arbetas med hos elever i redan ung ålder, i likhet med det intervjupersonerna 

gjort.   

 

Samtliga personer som intervjuades, menar att det inte finns något motstånd från elever när en 

pedagog kommer in i konflikten och försöker lösa den. Intervjupersonerna uppgav i intervjun 

att situationen dämpas så fort en vuxen ingriper i situationen. När pedagogen ingriper i 

situationen brukar tjafset upphöra. Detta agerande tyder på att eleverna bjuder in pedagogen till 

konflikten för att agera som neutral part och försöka lösa situationen. I likhet med det 

Bartholdsson (2008) framför i sin avhandling, kan detta agerande hänföras till begreppet vänlig 

maktutövning. Begreppet vänlig maktutövning ses som en positiv maktutövning, men den 

förutsätter att eleverna underordnar sig lärarens auktoritet och inte ifrågasätter den öppet. På så 

vis framhävs lärarens makt i en sådan situation. Detta tar uttryck i att de vill att läraren ska lösa 

konflikten, och lärarens maktutövande framhävs därmed i en sådan situation allt tydligare. För 

dessa situationer då eleverna vänder sig till pedagogen, visar det på lärarens informella makt, 

det vill säga då läraren får makt från eleverna. 

 

Det intervjupersonerna har sagt avseende att vuxna alltid ska vara i närheten av elever för att 

konflikter ska förebyggas, kan jämföras med vad Whitson (2015) har anfört. Whitson (2015) 

framhåller vikten av att ha med personal på skolan och skolområdets allmänna utrymmen, för 

att förhindra att konflikter ska uppstå mellan elever. Enligt Whitson (2015) är konflikter 

vanligast förekommande i allmänna utrymmen på skolan som exempelvis korridorerna eller på 

skolgården, och det känns tryggare för eleverna om lärare är delaktig även på raster, i korridoren 

och matsalen och inte endast under lektionerna. 

Något som jag har fått fram i min studie och som jag inte sett i något av den forskning jag 

studerat inför denna uppsats är den betydelse pedagogens röst, eller röstläge, har i hantering av 

konflikter. Enligt pedagogerna som blivit intervjuade, framhöll majoriteten att höja rösten som 

pedagog skapar en negativ miljö när man ska försöka avbryta en pågående konflikt. Resultaten 

har även påvisat vikten att som pedagog lyssna och vara opartisk i situationen för att lösa 

konflikten på ett demokratiskt sätt, utan att någon elev ska behöva må dåligt. Detta är i enlighet 

med tidigare forskning, där Barnard et al. (2014) påvisat vikten av att tryggheten hos eleverna 

stärks genom att pedagogen löser konflikter mellan elever som uppstår. 

 

Efter att jag intervjuat pedagoger och biträdande rektor har jag fått en ökad förståelse för 

pedagogers tillvägagångssätt vid konflikthantering, där både nackdelar och fördelar finns vid 
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hanteringen av konflikter. Varje konflikt är unik och det finns inget färdigt facit att bemöta 

konflikter på, utan alla bör hanteras på sitt sätt utifrån de förutsättningar som råder. Det är dock 

viktigt att framhålla pedagogens ansvar vid konflikthantering samt deras formella och 

informella makt. Elever är inte benägna att avsluta konflikterna själv på ett demokratiskt sätt, 

och det är viktigt att de ska känna att de har rätt stöd inom skolan och får känna den trygghet 

de behöver för att kunna ta del av undervisningen på bästa sätt. En förutsättning är då att lärarens 

roll i det hela blir att se till att ingripa när konflikter väl uppstår. I enlighet med internationell 

forskning är det viktigt för elevernas välmående att personal finns tillgänglig under hela dagen 

och inte endast på undervisningen, samt att elever upplever en ökad känsla av trygghet när 

läraren går in och försöker medla vid en konflikt (Whitson, 2015; Barnard et al. 2014).  

Metodreflektion 
Då jag har använt mig av en fenomenologisk ansats är intervjuer den bästa metoden för syftet 

med uppsatsen. Deltagarantalet har dock inte varit stort, men mycket material har kommit in 

via inspelningen som jag har kunnat använda mig av. En svaghet har varit att deltagarantalet 

avser personal endast från en skola, och deras arbetssätt kan därmed utifrån skolans riktlinjer 

vara väldigt likvärdigt. Svårigheterna med intervjupersonernas svar har varit att strukturera upp 

det i uppsatsen. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket tillät intervjupersonerna att styra 

samtalet. Anledningen till att jag valde att ha intervjuerna semistrukturerade, berodde på att jag 

inte ville ha det helt ostrukturerat, då jag ville underlätta transkriberingen genom att dela in det 

i teman utifrån frågorna som hade ställts. Å andra sidan var fördelen med att ha 

semistrukturerade samtal och låta intervjupersonen tala, att det skapades ett naturligt flöde i 

samtalet, och det möjliggjorde även följdfrågor för att få så tydliga svar som möjligt. Under 

resultatdelen har varje avsnitt av intervjupersonerna citerats, och varvats med egna 

kommentarer och tolkningar. Patel & Davidson (2011) anser att det är viktigt att den slutgiltiga 

texten författas och varvas med egna tolkningar och kommentarer för att vara tillgänglig för 

läsaren. 

Denscombe (2016) belyser vikten av att det är viktigt att kvalitativa studier kan påvisa att dess 

data är exakt och träffsäkra. Med tillförlitligheten menas reliabiliteten i uppsatsen, och att den 

i ett större sammanhang ska resultatet bli likvärdigt (Patel & Davidson 2011, s. 103). Vid 

genomförandet av intervjuerna, var jag ensam. Som ensam vid intervjuerna kan det komma att 

påverka reliabiliteten eftersom det inte går att jämföra intervjusvaren parallellt med en annan 

som även närvarat och registrerat svaren (Patel & Davidson 2011, s. 104).  
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Det finns olika metoder för att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie; Patel & Davidson 

(2011) belyser vikten av att kunna lagra inspelningarna så att den kan tas i repris för att 

säkerställa att informationen har uppfattats korrekt, som ett sätt för att kontrollera 

interbedömarreliabiliteten. På så vis kunde jag ändå se till att kontrollera reliabiliteten i 

efterhand efter intervjuerna, genom att jämföra mina skriftliga svar med det som spelats in.  

 
Vidare forskning 
Vad jag har sett finns det inte så många studier kring konflikter i fritidshemmet och 

fritidshemslärarnas tillvägagångsätt att hantera konflikter. Därför skulle det vara intressant att 

forska vidare kring konflikthantering inom fritidshemmet. Denna studie är väldigt begränsad 

eftersom den är baserad på en skola, sex lärare och en biträdande rektor. För att kunna få en 

bättre helhetsbild inom konflikthantering inom fritidshemmet så skulle man behöva använda 

sig av fler skolor inom olika områden och intervjua fler anställda i fritidshemmet. Anledningen 

till att det skulle vara av intresse att använda sig av fler skolor från olika områden i studien är 

att se om det finns någon skillnad i konflikthanteringen beroende på den kulturella mångfalden 

i skolan. 

 

En annan intressant fråga att bedriva forskning kring och som jag uppmärksammade när jag 

genomförde min studie är hur och var fritidshemslärarna hanterar konflikterna mellan eleverna, 

det vill säga platsen för själva konflikthanteringen. Många av de jag intervjuade svarade att 

hanteringen av konflikter ofta sker i klassrummen och där sker också det förebyggande arbetet. 

Detta skapade många frågetecken hos mig. Ett av resultaten som jag fick i min studie var att 

elevernas konflikter startas i klassrummen men att de eskalerar i kapprummen och andra 

allmänna ytor som inte bevakas av lärare eller pedagoger, borde det då inte vara så att 

konflikterna även hanterades där och att det är där som det förebyggande arbetet borde äga 

rum? Detta kan vara en fråga att utreda vidare. 
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Bilaga 1 
Frågor till intervju 
 
Tema A: Grundläggande information om den intervjuade 
 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat inom skolan/fritidshemmet? 
Hur länge har du arbetat på det här fritidshemmet? 
Vilken utbildning har du? 
Vilka åldrar har du arbetat med? 
Vilka åldrar arbetar du med nu? 
 
 
 
Tema B: Olika typer av konflikthantering 
 
Hur ser du på skolans riktlinjer för konflikthantering? 
Berätta om hur ni på din skola som pedagoger i fritidshemmet ska arbeta med konflikter. Vilka 
rutiner har ni? 
Vilka olika typer av konflikter brukar uppstå mellan elever? 
Vad är det som eleverna ”bråkar” om? 
Vart är det vanligast att konflikter uppstår mellan elever? 
 
 
 
Tema C: Tillvägagångssätt vid konflikthantering 
 
Vilka olika metoder brukar du använda dig av när en konflikt uppstår? Hur gör du rent konkret? 
Vad är det som gör att du väljer en viss metod?  
Vilken metod anser du fungerar bäst? 
Varför anser du att den metoden fungerar bäst? 
Vilken metod anser du är minst effektiv, och varför? 
Hur påverkas situationen när du ingriper i konflikten? Tycker du att det fungerar för stunden? 
Hur fungerar det på lång sikt? 
Hur ser tidsaspekten ut för att lösa en konflikt utifrån riktlinjerna? 
Vilka konflikter kräver mer tid och resurser? (Exempelvis konflikter som leder till akuta 
skador)? 
Berätta om hur du tycker att era rutiner fungerar? 
Hur är det att följa riktlinjerna när dessa konflikter väl uppstår mellan elever?  
 
 
Tema D: Förebyggande konfliktarbete 
 
Finns det olika sätt här på fritidshemmet att förebygga konflikter, och vilka då? 
Hur brukar du själv arbeta förebyggande för konflikter? Ge mig några exempel? 
Är det något mer som du vill berätta och som jag har glömt att fråga om när det gäller konflikter 
och konflikthantering på ditt fritidshem? 
 


