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Förord 
 

Mitt arbete har varit både roligt, intressant och otroligt krävande. Jag vill tacka mina nära och kära 

som har stått ut med min frustration och irritation på grund av detta arbete. De har även stöttat mig 

och varit otroligt förstående i denna process och gett mig utrymme för att kunna slutföra det.  Jag vill 

tacka mina klasskamrater som har varit i samma sits som mig och som varit en stöttepelare då vi alla 

har förstått varandra och vad vi går igenom.  

 

Jag vill även tacka alla medverkande i denna studie. Det hade inte varit någon studie om de valt att 

inte ställa upp.  

  

Till sist vill jag ge ett stort TACK till min handledare Lovisa Bergdahl, utan henne hade jag aldrig 

slutfört denna studie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 
The purpose of my study is to find out what kind of conflicts occur during leisure time in school, 

how educators handle the conflicts and what preventive methods are used. The focus is also on 

whether there is a difference in these aspects between one high status school and one low status 

school. To answer my questions I have done interviews with a total of six competent educators, three 

on each school. Each interview has been individual and I have recorded my interviews so that I do 

not miss out on anything that has been said. The interview questions are of a lower degree of 

structuring and a high degree of standardization because I wanted them to be open and in the same 

order. The result shows that there is a difference to some extent between the schools in each issue. 

The conflicts differ in that the causes are psychological and sociological of the two schools. When it 

comes to the handling of conflicts one school takes more action if their first way of dealing with 

conflicts does not work, which is quite often the cause. Preventive methods also look very different. 

One school has preventive methods that are proven to work, while the other school has come up with 

their own way of handling conflicts. 

 

 

Keywords: conflict, conflict handling, conflict prevention 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med min studie är att ta reda på vad för slags konflikter som uppstår på fritidshemmet, hur de 

hanteras och vad för förebyggande arbete som används. Fokus ligger även på om det finns en 

skillnad i dessa aspekter mellan en låsstatusskola samt en högstatusskola. För att få svar på mina 

frågeställningar har jag gjort kvalitativa intervjuer med totalt sex behöriga fritidspedagoger, tre på 

varje skola. Varje intervju har varit individuell och jag har även spelat in mina intervjuer för att inte 

gå miste om något som sagts. Intervjufrågorna har varit av en lägre grad av strukturering och en hög 

grad av standardisering för att varje intervju ska vara både öppen och standardiserad. Resultatet 

redovisar att det finns en viss skillnad mellan skolorna i varje frågeställning. Konflikterna visar sig 

bero på psykologiska och sociologiska orsaker på de två skolorna. När det kommer till hanteringen 

av konflikterna vidtar den ena skolan fler åtgärder om deras första sätt att hantera konflikter på inte 

fungerar, vilket ofta sker. Det förebyggande arbetet ser också olika ut då den ena skolan använder 

beprövade arbetssätt som ska förebygga konflikter medan den andra har kommit på egna sätt att 

hantera konflikter på.  

 

Nyckelord: Konflikter, konflikthantering, förebyggande arbete 
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1.0 Inledning 
 

Under min utbildning till fritidspedagog har jag fått en djupare kunskap om konflikthantering 

vilket har varit väldigt givande då en stor del av fritidspedagogers yrke består av att kunna 

hantera konflikter konstruktivt. Konstruktiv konflikthantering innebär ett respekt- och 

hänsynsfullt bemötande där målet är att försöka tillgodose alla parters behov (Szklarski 2004, 

s. 148). Konflikter uppstår varje dag och bör hanteras på ett konstruktivt sätt för att 

fritidshemmet ska kunna fungera. Jag har under min utbildning kommit i kontakt med olika 

konflikthanteringsmetoder som underlättar konfliktlösning, dock inte något som sägs 

förebygga konflikter. Jag har därför valt att även behandla detta område i min studie och ta 

reda på mer om ämnet.  

 

Jag har valt att undersöka en lågstatus- respektive högstatusskola och se om det finns 

skillnader mellan dessa två gällande typer av konflikter, själva konflikthanteringen och det 

förebyggande arbetet mot konflikter och mobbning. Enligt mig definieras olika statusskolor 

av vilket område de ligger i och vilket rykte de har om sig. Min syn på lågstatusskolor är att 

de ligger i ett längre samhällsklassområde där majoriteten av de boende är av arbetarklass. En 

högstatusskola är motsatsen till en lågstatusskola och ligger enligt mig i ett högre 

samhällsklassområde där majoriteten av de boende är övre medelklass. Skolans kvalité har 

även ett gott rykte om sig. Enligt mina erfarenheter har jag en tes om att det finns skillnader 

mellan skolor som har olika status, då jag själv har jobbat och praktiserat på sådana. Tesen är 

att det inom lågstatusskolor uppstår mer konflikter än på högstatusskolor vilket enligt mig 

borde bidra till en mer konstruktiv konflikthantering och ett uttänkt förebyggande arbete. I 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, står det att målet är att 

varje elev ”respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för 

förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva 

sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen” (Skolverket 2011, s. 12). Det betyder även att samtliga som jobbar på 

skolan ska ”motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper” 

(ibid, s.12). Jag har sett olika engagemang inom detta område på olika statusskolor, vissa mer 

engagerade än andra. Med min studie vill jag därför undersöka om fritidspedagoger som 

arbetar på lågstatus- respektive högstatusskolor resonerar olika vad gäller vilka typer av 

konflikter, vilken form av konflikthantering samt förebyggande arbete som finns på skolorna. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilka slags konflikter som 

uppstår på två olika fritidshem, hur fritidspedagogerna hanterar konflikter mellan elever samt 

vilket slags förebyggande arbete som görs.  

 

1.2 Frågeställning 

 

- Vilka typer av konflikter uppstår mellan elever på fritidshemmet? 

- Hur hanterar fritidspedagogerna konflikter mellan elever? 

- Hur förebygger fritidspedagogerna konflikter mellan elever?  

- Vilka skillnader kan urskiljas mellan de båda skolorna i typer av konflikter, 

konflikthantering och förebyggande arbete? 

 

2.0 Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt går jag igenom den litteratur jag valt att använda mig av i min undersökning. 

Jag börjar med de centrala begreppen som är vanligt förekommande i min undersökning. Jag 

går sedan över till den tidigare forskningen där jag valt att skriva om tre olika forskare. Jag 

nämner även kort fyra forskare till men jag förklarar deras två teorier mer ingående i 

teoridelen som kommer därefter. Den första teorin är Human Needs Theory och den andra 

teorin är en sociologisk teori om mobbning. Anledningen till varför jag valt just dessa sju 

forskare är eftersom de alla har olika teoretiska positioner. 

 

2.1 Centrala begrepp  

2.1.1 Konflikter 

 

Tor-Johan Ekeland (2006) anser att konflikter inte är negativa utan menar på att allting 

handlar om hur man väljer att hantera det. Konflikter är nödvändiga för att rätta till det som är 

fel. Ofta synliggörs orättvisa genom konflikter och hur vi väljer att hantera dem påverkar vår 

framtid. Ekeland (2006) menar att konflikter uppstår då vi har våra egna intressen och behov 

som vi vill tillfredsställa. Det handlar inte om att vi är egocentriska utan det är snarare en bra 

instinkt som vi människor har, att tillfredsställa oss själva och må bra. Konflikter gör oss till 
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människor och kan få oss att utvecklas (Ekeland 2006, s. 8-10). Även Utas Carlsson och 

Rosenberg Kimblad (2011) menar att ”det är viktigt att se på konflikter som något naturligt 

och nödvändigt för utveckling” (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 10). 

 

Ofta när vi människor mår dåligt eller känner att vi inte blir behandlade med den respekt vi 

förtjänar lägger vi gärna skulden på andra människor. Vi gör det för att vi är påverkade av den 

negativa känslan vi får och skydda vår självkänsla. Ibland agerar vi på detta sätt för att vi inte 

vet bättre eller så tänker vi oss inte för. För att på bästa sätt hantera detta är det vikt igt att vi 

kan kommunicera och hantera våra egna känslor, samt andras. Vi kommer aldrig bli fullärda 

då det är en process som sker livet ut. Däremot blir vi bättre på att förstå och hantera 

kommunikation och känslor med hjälp av andra människor (Utas Carlsson & Rosenberg 

Kimblad 2011, s. 8-9).    

 

Skulle alla människor vara likadana skulle livet vara olidligt. Skillnader är bra, skillnader 

stimulerar och kompletterar människor emellan. Varje skillnad leder inte till konflikter men 

många skillnader kan bli en startpunkt för konflikter. Det är viktigt att veta att skillnaderna i 

sig inte skapar konflikter utan hur de uppfattas och hanteras utifrån dessa uppfattningar 

(Ekeland 2006 s. 73-74).  

 

2.1.2 Konstruktiv konflikthantering 

 

Det finns inte ett rätt eller fel sätt att hantera konflikter på. Konflikthantering består av en del 

olika komponenter som passar in i vissa sammanhang bättre än andra. Detta beror på att vi 

människor och situationerna vi hamnar i är olika. Hanteringen av konflikter ger en bakgrund 

till om utvecklingen kommer bli bra eller dålig. Om en konflikt hanteras på ett olämpligt sätt 

kan den göra stor skada i relationer eller arbetsmiljöer (Ekeland 2006, s. 186-187). Det krävs 

att vi har konfliktförståelse för att överhuvudtaget kunna använda oss av konflikthantering. 

Konfliktförståelse kan vi endast få om vi förstår människan och hur interaktionen mellan 

individer är. Detta gör det såklart svårt för oss att använda konflikthantering, men det är ingen 

som påstår att det är lätt. Vi har att göra med bestämda människor och svåra omständigheter 

(ibid, s. 10). När vi lärt oss att se saker utifrån andras perspektiv kan vi hantera konflikter på 

andra sätt än hämnd eller undvikelse. Vi skapar en tillit som ger oss både kärlek och vänskap 

istället för det motsatta; fiender (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 8).  



4 

 

 

När det kommer till negativt beteende hos barn är det viktigt att de lär sig att deras sätt att 

uppföra sig medför konsekvenser. Att straffa elever för att de gör någonting dåligt fungerar på 

kort sikt men det leder vidare till fler negativa beteenden som exempelvis trots och hämnd. 

Det handlar om att inte bara poängtera det dåliga beteendet utan uppmärksamma det positiva. 

Pedagoger bör visa hur elever ska uppföra sig, inte hur de inte ska uppföra sig (Utas Carlsson 

& Rosenberg Kimblad 2011, s. 7). Därför är det viktigt att hantera konflikter mellan elever på 

ett sådant sätt att de förstår varför de gjort fel och vad som är rätt beteende. Att klandra dem 

för allt dåligt de sagt och gjort kommer inte hjälpa någon i längden.  

 

2.1.3 Kommunikation 

 

Kommunikation används dagligen och på olika sätt. Några av dem kommunikativa redskapen 

är verbal kommunikation, kroppsspråk, IKT och estetik. Barbro Lennéer Axelson och Ingela 

Thylefors (1996) skriver att ”Kommunikation kan förebygga konflikter. […]Kommunikation 

kan reparera eller förvärra konflikter. Kommunikation är framför allt främsta redskapet för att 

hantera och lösa konflikter.” (Axelson & Thylefors 1996, s. 213). Kommunikation är alltså 

någonting som vi måste använda oss av i livet. Arne Maltén (1998) skriver att vi måste 

kommunicera för att kunna överleva på det sociala och fysiska planet. Gemenskap och 

kontakt med människor är ett behov som vi har och något som vi inte kan komma ifrån. 

Genom att kommunicera kan vi få utlopp för våra känslor, ge och ta information men vi 

känner oss också uppskattade och sedda (Maltén 1998, s. 11-12).  

 

Kommunikation består av signaler. Det finns tre olika typer av signaler som vi förmedlar när 

vi kommunicerar; verbala signaler, icke verbala och symboler. Verbala signaler består av ord 

som vi förmedlar genom tal men vi kan också förmedla dessa ord genom skrift. Icke verbala 

signaler är kroppspråket. Ibland räcker det inte med att förmedla något genom enbart tal eller 

skrift utan känslor förmedlas starkast genom kroppspråket. Det kan vara med hjälp av ett 

ansiktsuttryck eller tonfallet vi har. Kroppspråket kan vara speciellt, medvetet eller 

omedvetet. Ett speciellt kroppspråk förklaras bäst genom teckenspråk eller BLISS- språket 

som används av multihandikappade. Ett medvetet kroppspråk är medvetna gester, en 

medveten stil och kroppshållningen. Det omedvetna kroppspråket kan vi oftast inte 

kontrollera. Det utgörs av exempelvis blickar, rodnad eller förstoring av pupillerna. Den tredje 
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signalen av kommunikation är den symboliska signalen. Detta kan vara olika handrörelser 

som exempelvis segertecknet. Märken går också in i denna kategori samt symbolhandlingar. 

Ett exempel på symbolhandlingar kan vara artigheten vid middagsbordet eller presenter vid 

bortbjudningar (Maltén 1998, s. 33-36). Det är lätt att misstolka varandra eftersom vi alla har 

olika erfarenheter och ser på saker och ting annorlunda. Vi tror att vi förstår hur andra 

människor tänker eller känner men det är omöjligt eftersom vi har egna tolkningar på allt. 

Missförstånd uppstår lätt men det är inte på grund av att sändaren förmedlat budskapet fel, 

utan hur mottagaren tolkar budskapet (ibid, s. 14). 

2.2 Tidigare forskning 

 

Forskaren i pedagogik Arne Maltén (1998) förklarar att ordet konflikt, conflictus, som är från 

latinet betyder oenighet eller krock. Han menar att en konflikt börjar när det uppstår en tvist 

mellan två eller flera parter vars intressen, värderingar eller behov krockar (Maltén 1998, s. 

145). Många människor anser att konflikter är någonting otrevligt och gärna väljer att inte se 

dem. Istället hoppas man att konflikten ska ordna sig själv men dilemmat återkommer alltid 

igen och är då oftast mycket värre och besvärligare att hantera. Förr eller senare måste man ta 

tag i det. Gör man inte det dras fler och fler in i problemet och människor börjar ta parti och 

utser en syndabock. Till slut är konflikten så infekterad att det krävs en radikal åtgärd. När 

man har kommit såhär långt i en konflikt är det svårt att skapa en lösning som alla parter är 

nöjda med. Oftast brukar man förändra det största problemet i konflikten men andra mindre 

konflikter som är en bidragande faktor till den stora konflikten sopas under mattan. Att kalla 

det för lösning är ett felaktigt ord anser Maltén (ibid, s. 146).  

 

Tor-Johan Ekeland (2006) som är professor i socialpsykologi anser att konflikter kan ses på 

två olika sätt- de kan ses som någonting positivt som kan hjälpa till i utveckling samtidigt som 

de kan vara någonting negativt som kan försämra och ge bestående skador. Dock handlar det 

inte om konflikten i sig utan hanteringen av den, därför är konflikthantering ett stort område 

idag som är viktigt att kunna tillämpa. För att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt krävs 

det kännedom om just konflikter. Det går inte att komma ifrån konflikter av två orsaker. 

Första orsaken är att konflikter är behövliga då vi människor måste lära oss acceptera 

samhällets regler och den demokrati som styr. Den andra orsaken är att konflikter inte går att 

bortse ifrån eftersom vi har en vilja som kräver att våra behov och intressen ska tillfredsställas 

(Ekeland 2006, s. 3). Ekeland (2006) använder sig av ordet konflikthantering istället för 
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konfliktlösning då han anser, precis som Arne Maltén (1998), att lösning betyder att man fort 

vill sätta stopp för konflikten. När man vill sätta punkt snabbt borstar man konflikten under 

mattan och hoppas att all negativitet försvinner. Det är just sådana konflikter som återkommer 

då det inte har hanterats korrekt. Konflikter som uppstår mellan människor kan bero på allt 

ifrån skillnader mellan etnicitet, ålder, kön och värderingar. Istället för att säga att sådana 

konflikter ska lösas är det bättre att lära sig hantera dessa och lära sig att leva med dem 

eftersom de är någonting vi människor aldrig kommer komma ifrån (ibid, s. 186).  

 

Enligt professorn i pedagogik Andrzej Szklarski (2004) kan konflikter endast få positiva 

konsekvenser om de hanteras på ett konstruktivt sätt (Szklarski 2004, s. 152). Konstruktiv 

konflikthantering betyder att man möter varandra med respekt och hänsyn, medan destruktiv 

konflikthantering betyder motsatsen och ger negativa konsekvenser (ibid, s. 148). Szklarski 

(2004) menar att våld och mobbning förekommer allt oftare i skolan. Hanteras konflikterna på 

rätt sätt blir både miljön på skolan och sociala relationer positiva för eleverna. Szklarskis 

forskning visar dock att eleverna är missnöjda med hur lärare hanterar konflikter. 

Anledningen till missnöjet hos elever är att de anser att lärare inte går in på djupet med 

konflikten utan endast skrapar på ytan (ibid, s. 153).  

 

Idag finns det många olika program där syftet är att förebygga konflikter och mobbning i 

skolan. Många utav programmen handlar om hur man förhåller sig till andra, det vill säga hur 

man ska uppföra sig mot andra människor, och hur man ska kompromissa om det uppstår en 

konflikt. Vissa program är mer djupgående och förklarar olika faktorer som man måste ta 

hänsyn till när det kommer till barns konflikthantering. Denna typ av moralträning bidrar även 

till att elever får en positiv syn på konflikter. Utgångsläget för denna typ av träning är olika 

varianter av problematik som kan uppstå i skolan. Med hjälp av dessa program lär sig 

eleverna att ta hänsyn till varandra, utveckla bedömningsförmågan och lär eleverna att tänka 

på ett moraliskt sätt (Szklarski 2004, s. 155-157). Hanteras inte konflikterna i tid kan det 

uppstå mobbning, det är därför som mycket utav skolans värdegrund och dokument behandlar 

konflikthantering. 

 

Karin Utas Carlsson, filosofie doktor i pedagogik, och Anette Rosenberg Kimblad (2011), 

forskare inom handikappsvetenskap, skriver om konflikthantering och förebyggande arbete. 

Deras nya sätt att se på saker, som de kallar för ”det nya paradigmet”, skiljer sig från hur 

hanteringen och det förebyggande arbetet ser ut idag. Deras psykologiska perspektiv förklarar 
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att de grundläggande behoven är någonting man måste ta hänsyn till. De anser även att straff 

och hot är en felaktig tillämpning och att pedagoger istället ska föra samtal med elever så att 

självkänslan hos alla parter respekteras lika mycket. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad 

(2011) ser gärna att allas lika värde ska vara huvudsyftet i konflikthantering och att det ska 

strävas efter att nå lösningar som alla parter är nöjda med (Utas Carlsson & Rosenberg 

Kimblad 2011, s. 7).  

 

Hedvig Ekerwald, professor i sociologi, och Carl Anders Säfström (2012), professor i 

pedagogik, har ett sociologiskt perspektiv i sin forskning. De diskuterar om skolan och att den 

tas för givet att vara demokratisk. Genom sin forskning har de kommit fram till att skolan inte 

alls är det som Lgr 11 och lagen säger, en demokratisk plats. Istället visar det sig, genom 

intervjuer med ett 40-tal ungdomar, att skolan förnekar elevernas olika liv och erfarenheter. 

Enligt Ekerwald och Säfström (2012) borde skolan egentligen genomlysa elevers liv och ge 

kunskap som bidrar till att de kan gå vidare i livet med vidgade vyer. Istället för att se varje 

individ som unik drar skolan alla elever över en kam (Ekerwald & Säfström 2012, s. 7). 

Forskarnas studie visar att skolan idag är en plats där normalt och icke normalt existerar bland 

elever. Sticker man ut, lägger andra märke till det och i samband med detta leder det oftast till 

mobbning, vilket är ett ämne som Ekerwald och Säfström (2012) forskat mycket kring (ibid, 

s. 8).  

 

2.3 Teori 

 

Jag har valt att använda mig utav två teorier; Human Needs Theory som är en psykologisk 

teori och förklarar hur konflikter kan uppstå om inte grundläggande behov tillgodoses. Den 

andra teorin är en sociologisk teori om mobbning som förklarar hur mobbning uppstår och 

vad det bidrar med. Dessa två teorier har jag funnit relevanta för att kunna analysera mitt 

empiriska material som jag fått utifrån intervjuer. Teorierna har två olika karaktärer, en 

psykologisk och en sociologisk, vilket jag anser kompletterar varandra då det ger två olika 

synvinklar på konflikter, varav en av teorierna förklarar hur konflikter kan utvecklas till 

mobbning.  

2.3.1 Human Needs Theory 

 

Karin Utas Carlsson och Anette Rosenberg Kimblad (2011) utgår från John W. Burtons 

psykologiska teori om grundläggande mänskliga behov, Human Needs Theory. Burton 



8 

 

byggde vidare på Abraham Maslows behovstrappa där Maslow menar att människans behov 

och drivkrafter till en viss grad är medfödda. Beteenden som motsvarar detta är dock inlärda, 

det vill säga att konflikter uppstår beroende på den kultur vi lever i, vilka vanor vi har eller 

våra känslor. Burton ifrågasatte det och slog fast att våra behov inte alls är medfödda eller att 

vi har maktbegär. Han menar istället att konflikter uppstår då vi känner oss svikna, 

missförstådda, orättvist behandlade eller rädda. Människan försöker alltid att uppfylla sina 

behov, men då är inte konsekvenserna utav det inräknade. Det betyder att denne inte kan 

anpassa sig hur mycket som helst. Känner denne att något hotar de grundläggande behoven 

uppstår det konflikter. Att inte hota människor där de hamnar i en försvarsposition är en utav 

grundtankarna i konflikthantering. När vi förstått att människor gör vad de kan för att 

tillfredsställa sina behov får vi en förståelse för konflikter, lösningar och förebyggelse. Det 

som är viktigt här är hur människan själv tänker och tolkar sin framtid och situation. 

Kommunikation är ett viktigt redskap och även en tredje part då denne kan hjälpa till att 

hantera konflikten på ett konstruktivt sätt (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 20-

21). 

 

Vilka är de grundläggande mänskliga behoven?  

 

                                                  
 

Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) har delat upp behoven i två olika grupper; 

kroppsliga behov och psykosociala behov. Det finns ingen speciell ordning över hur viktiga 

de olika behoven är utan alla kan bidra till konflikter lika mycket om de inte tillgodoses. 

Kroppsliga behov är allt som vi behöver för att överleva. Mat och dryck, sömn, boende och en 

behaglig temperatur. Psykosociala behov står för självförverkligande som är vår personliga 

tillfredställelse. Där ingår även mening och rättvisa, glädje och förståelse samt kontroll för att 

kunna bemöta andra behov. Kärlek och tillhörighet går under psykosociala behov och 

behandlar vänskap, familj, relationer och delaktighet. Självkänsla och känslan av att man är 

betydelsefull ingår också under psykosociala behov samt trygghet och säkerhet. Känner vi oss 

osäkra i någon situation agerar vi därefter vilket kan leda till konflikter (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad 2011, s. 21).  
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Det finns säkerligen fler behov att använda sig av och som kan grupperas på andra sätt, men 

dessa behov är de som Burton anser vara grundläggande. Teorin ger en förståelse för hur 

konflikter kan uppstå genom att inte tillgodose våra egna och andras behov. För att handskas 

med konflikter gäller det att kunna lyssna på sina egna och andras behov och önskningar. 

Denna vilja av att tillfredsställa sina behov behöver inte vara mellan två personer utan kan 

också utspela sig i grupp samt inom oss själva. I slutändan handlar allting ändå om 

kommunikation då det gäller att kunna lyssna på både sig själv och på andra. Vi måste alltså 

förstå vad våra egna och andras intressen och behov är. Ibland kan människor säga en sak 

men mena en annan, det kallas för underliggande behov och det är de vi behöver komma åt 

för att kunna tillfredsställa varandra och oss själva. Grundläggande behov är AO som vi ska 

ha med oss i konflikthantering, även en tredje part måste ha dessa behov i åtanke. Det kan 

vara ganska självklart att brist på tillfredsställelse skapar konflikter men det glöms ständigt 

bort. Alla människor har olika uppfattningar och erfarenheter såsom olika perspektiv. Det 

betyder också att vi har olika sätt att ta till oss konflikthantering på, vissa är väldigt begåvade 

medan andra behöver mycket träning. Oavsett den personliga kunskapen är konflikthantering 

en viktig aspekt att kunna tillämpa och det krävs träning för att få empati och medkänsla för 

andra människor. Detta gör även att man förstår innebörden av att tillfredsställa 

grundläggande behov (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 21-23).  

2.3.2 Sociologisk teori om mobbning 

 

Hedvig Ekerwald och Carl Anders Säfström (2012) skriver om mobbning och vad det är som 

bidrar till det. I disciplinerade miljöer, som i skolan, där det uppstår mycket stress och regler 

förekommer det oftare mobbning då människor har en större tendens att börja mobba när de 

känner sig stressade. Stress bidrar även till hot. En elev i skolan kan känna sig hotad av högre 

makter, det vill säga skolan, eftersom denne känner att kraven är för höga. Oftast när man 

känner sig hotad av något som är högre i hierarkin än vad man själv är uppstår fientlighet mot 

dem man anser vara lägre i hierarkin än sig själv. I sådana situationer krävs det återgärder som 

förändrar attityder. Det man vill åt i dessa förebyggande program är att förändra mobbarnas 

attityder mot mobbning och att acceptera människors olika egenskaper. En annan aspekt som 

är ännu viktigare är förebyggande arbete om hur man förändrar på maktfördelningen mellan 

elever och grupper i skolan, det kan göra att mobbningen minskar avsevärt (Ekerwald & 

Säfström 2012, s. 72-73). Den vanliga uppfattningen om mobbning är att offret har 

egenskaper som drar till sig mobbare, men detta är något som Ekerwald och Säfström (2012) 
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anser vara felaktigt. Skiljer sig en elev från alla andra finns det stor risk att bli mobbad och 

offret anklagas för att själv orsaka mobbning på grund av egenskaper denne inte kan göra 

något åt, exempelvis tandställning eller fetma. En mobbare hade dock aldrig mobbat om 

någonting som kan förknippas med denne själv (ibid, s. 109). Något som är ofta 

förekommande är mobbare som ena stunden är elaka och andra stunden vän med offret. Detta 

beteende är skadligt för offret eftersom denne får en annan sorts relation till mobbaren vilket 

gör det svårare för offret att skiljas. Hanteras inte mobbning på rätt sätt med hjälp av 

förebyggande arbete kan negativa konsekvenser vara livslånga. Ekerwald och Säfström 

(2012) har intervjuat tidigare offer som anser att de inte fått några bestående skador och 

menar att hemförhållanden kan ha hjälpt. Andra har upplevt konsekvenserna som dålig 

självkänsla, undertryckhet och uppmärksamhetssökning. Många av dem har också dragit sig 

tillbaka och blivit ensamvargar eftersom de bättre trivs själva än i grupp (ibid, s. 112-113). 

 

Sammanfattning 

Ovanstående forskning tyder på att konflikter kan ses på olika sätt. Det socialpsykologiska 

perspektivet förklarar att konflikter kan vara positivt då utveckling sker, samtidigt som det 

kan vara negativt om det inte hanteras på rätt sätt. Tillåter man konflikter att gå långt genom 

att blunda för dem blir det svårare att överhuvudtaget lösa dem. Andra människor dras med 

och konflikten sätter djupare spår vilket gör att de blir svårare att ta sig ur enligt det 

pedagogiska perspektivet. Konflikter som dessa har lätt att utvecklas till mobbning. Det 

sociologiska perspektivet förklarar att mobbning uppstår då någon känner sig hotad och 

stressad över att inte kunna prestera på grund av för höga krav. Mobbaren går då på offret 

som denne anser vara svagare och som inte är jämlik med mobbaren. Förebyggande arbete 

mot konflikter och mobbning är en viktig åtgärd som alla skolor borde använda sig av 

eftersom mobbning kan bidra till negativa konsekvenser som påverkar hela livet, förklarar det 

pedagogiska perspektivet. Det psykologiska perspektivet förklarar hur människans 

grundläggande behov bidrar till konflikter om de inte tillgodoses. Jag kommer i min analys 

och diskussion att använda mig utav dessa ovanstående perspektiv för att analysera resultatet 

som framkommit i mina intervjuer. 
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3.0 Metod 
 

Under detta avsnitt berättar och beskriver jag hur jag går tillväga för att utföra min studie. Jag 

förklarar hur jag tänker och vilka typer av metoder jag använder samt tydliggör mitt urval och 

hur jag går tillväga under processen. Tillförlitlighet, generaliserbarhet och genomförande är 

en stor del av studien och det väljer jag att skriva om i slutet av detta avsnitt.  

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

 

För att få ett så nyanserat resultat som möjligt har jag valt att göra en kvalitativ studie. Med 

denna typ av undersökning får jag en djupare kunskap kring ämnet och jag får mer omfattande 

svar än om jag gör en kvantitativ studie. Mitt mål är att tolka, förstå och lyfta fram kvaliteter 

och olikheter, därför har jag valt att använda mig utav denna typ av bearbetning. I en 

kvalitativ studie redovisar jag resultatet och blandar in mina egna tolkningar (Patel & 

Davidson 2011, s. 119-121). Det betyder även att jag i min studie har ett hermeneutiskt 

synsätt då jag, utifrån mina egna erfarenheter, kommer tolka och förstå det jag studerar. 

Hermeneutik betyder tolkningslära och grundar sig i att man tolkar och har förståelse kring 

hur andra människor tänker och agerar. Förförståelsen man har som forskare anses inte vara 

negativ i hermeneutiken, snarare tvärtom. Det är med hjälp av förförståelsen jag tolkar den 

data jag samlar in (ibid, s. 28-29). Jag har under mina intervjuer tolkat intervjupersonernas 

kroppspråk och samtalston. I samtal med dem har det även förekommit olika sätt att yttra sig 

på som gör att jag ändå förstår vad de vill få fram. Anledningen till att jag förstår detta är tack 

vare min förförståelse kring hur människor agerar och talar. När jag tolkar datainsamlingen 

använder jag mig utav ett hermeneutiskt synsätt. Då pendlar jag mellan helhet och de olika 

delarna, det vill säga att jag först läser igenom hela intervjun för att få en helhetssyn. Sedan 

läser jag delarna och försöker få en uppfattning av dessa. Jag kan då samtidigt pendla mellan 

min egen syn och objektets, intervjupersonens, synvinkel och på så sätt få en bättre förståelse 

kring ämnet (ibid, s. 29-30).  

 

Jag arbetar på ett induktivt sätt i min studie vilket betyder att jag inte redan utgår från en 

befintlig teori. Risken med att arbeta på ett induktivt sätt är ovetskapen om hur långt den nya 

teorin kan sträcka sig (Patel & Davidson 2011, s. 23). I mitt fall gäller det två skolor i Sverige 
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men resultatet kan stämma överens med flera skolor i landet. Detta gör ändå att min studie har 

låg generaliserbarhet eftersom studien inte gjorts på övriga skolor i Sverige. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

Till min undersökning har jag valt att göra intervjuer som datainsamlingsmetod där 

intervjupersonernas tankar och åsikter lyfts fram. Jag använder mig utav intervjufrågor där jag 

personligen träffar personerna jag ska intervjua. Det positiva med en personlig intervju är att 

missförstånd och oklarheter klaras upp. En nackdel med intervjuer är att det tar tid och 

behöver förberedas samt att jag som intervjuare kan påverka intervjupersonernas svar på 

grund av mina egna uppfattningar och tidigare erfarenheter (Björndal 2005, s. 90-91). Det är 

viktigt att komma ihåg att det inte bara är intervjufrågorna som styr samtalet utan även 

kroppsspråket. Visar jag exempelvis att jag är förvånad genom att höja ögonbrynen kan 

intervjupersonen hamna i en försvarsposition och därmed påverka intervjun (Patel & 

Davidson 2011, s. 75).  

 

Jag har formulerat frågorna på ett standardiserat sätt vilket betyder att jag ställt frågorna i 

samma ordningsföljd under alla intervjuer. Anledningen är att jag har jämfört intervjuerna 

med varandra. Mina frågor är dock inte helt standardiserade då jag under pågående intervju 

själv har formulerat vissa frågor för att förtydliga vad intervjupersonen sagt. Jag har även valt 

att ha en lägre grad av strukturering vilket betyder att de flesta frågorna är öppna och ger 

intervjupersonen stort utrymme att svara inom (Patel & Davidson 2011, s. 76-77). Jag har en 

fråga som är stängd, men majoriteten är av öppen karaktär.  

 

För att komplettera detta använder jag mig av ljudinspelning under intervjuerna då jag inte 

vill gå miste om någonting som sagts och kunna gå tillbaka till inspelningen om jag behöver. 

Jag får även en verklighet att tyda då jag hör tonläge och hur personen uttrycker sig verbalt än 

om jag använder mig av papper och penna. Skriver jag enbart ner intervjuerna blir det svårare 

för mig att tyda dem. En ljudinspelningsapparat kan dock påverka svaren och beteendet hos 

intervjupersonerna vilket jag är medveten om. Transkriberingen av datainsamlingen tar lång 

tid när jag använder ljudinspelning men då jag inte vill gå miste om något som sagts har jag 

ändå varit villig att låta det ta sin tid (Björndal 2005, s. 111). 
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3.3 Urval/ avgränsningar 

 

Jag har valt att göra en undersökning med hjälp av att intervjua fritidspedagoger för att ta reda 

på mer om vilka konflikter som förekommer på deras skolor, hur de hanteras och förebyggs. 

Mina intervjuer har ägt rum på två kommunala skolor som ligger i en stad söder om 

Stockholm. En utav skolorna är en F-9 skola och ligger i ett område där majoriteten av de 

boende är övre medelklass. Området är känt som ett högstatusområde och består enbart av 

villor. Det är denna skola jag i min studie valt att kalla Myrdalsskolan. Eleverna som går på 

Myrdalsskolan bor i området eftersom det är den enda skolan som finns i närheten. Jag har 

valt att göra intervjuer med tre behöriga fritidspedagoger, Mats, Belinda och Kalle, för att få 

svar på mina frågeställningar. Även pedagogerna bor i området eller i närheten av skolan. 

 

Den andra skolan är också en F-9 skola och kallas för Täljeskolan i min studie. Majoriteten av 

de som bor i området är av lägre samhällsklass och området består mestadels av 

hyreslägenheter. Området är även känt som ett lågstatusområde. Eleverna som går på skolan 

bor alla i området eftersom skolan endast tar in barn därifrån. Jag har även där valt att 

intervjua tre behöriga fritidspedagoger, Johan, Emilia och Lorenzo. De tre fritidspedagogerna 

bor inte i samma område som skolan utan en bit länge bort. Jag kommer totalt att göra sex 

intervjuer och jag anser att jag genom de sex intervjuerna kommer få en bra syn på hur det ser 

ut i dem skolorna gällande konflikter och konflikthantering. Samtliga fritidspedagoger har 

valts ut slumpmässigt, då det var de som tackade ja till intervjun framför många andra. 

Fritidspedagogerna arbetar på fritidshemmet på eftermiddagarna med barn från förskoleklass 

till åk 3. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

 

Inom forskning finns det vissa etiska krav som man måste tänka på. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet finns för att skydda individerna 

som deltar i studien. Enligt informationskravet måste jag informera deltagarna om vad min 

studie går ut på och vad deras deltagande bidrar med. Det är viktigt att jag förklarar för dem 

att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta deltagandet när som helst. Efter jag 

informerat deltagarna om min studie är det viktigt att jag får ett godkännande av dem, detta på 

grund samtyckeskravet. Jag behöver ett godkännande om att de är villiga att vara med i min 

undersökning. Eftersom jag kommer använda mig utav ljudinspelning under intervjuerna 

kommer jag även be om ett godkännande till att få spela in (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-9). Jag 
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informerade rektorn om dessa etiska krav när jag först tog kontakt med denne om att få göra 

en studie på skolan. När jag sedan tog kontakt med fritidspedagogerna fick de också 

information om kraven i mailet. Under intervjuerna informerade jag fritidspedagogerna ännu 

en gång och bad om deras godkännande, detta spelades även in. 

 

Både namnen på pedagogerna och skolorna är anonymiserade. I min studie går det inte att ta 

reda på vilken skola det gäller eller vilka personer som sagt vad. Ljudinspelningarna har bara 

jag lyssnat på men jag kommer att förstöra dessa när jag är helt klar med min uppsats. 

Anledningen till detta är att ingen ska kunna lyssna på dem och känna igen röster. Jag har 

även använt fiktiva namn på personerna och skolorna i studien, det vill säga deras riktiga 

namn står inte med. Allt detta på grund av konfidentialitetskravet som säger att ingen ska 

kunna ta reda på vem som deltagit i studien. Deltagarnas medverkan används endast i min 

studie och inte till någonting annat. Det är viktigt att deltagarna vet om detta då det finns ett 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002, s. 12-14). Jag har varit tydlig med att informera 

deltagarna om alla de etiska kraven både innan och under intervjuerna för att de ska vara väl 

medvetna om vad som gäller.  

3.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  

 

Validitet och reliabilitet håller ihop och gör att vi inte kan fokusera på antingen det ena eller 

det andra. Med validitet menas att vi undersöker det som är avsett att undersöka. Reliabilitet 

betyder att våra undersökningsmetoder är att lita på. Att både ha validitet och reliabilitet gör 

studien tillförlitlig (Patel & Davidson 2011, s. 102). Jag är medveten om att min tidigare 

kunskap och min syn på att det finns olika typer av konflikter på olika statusskolor kan ha 

påverkat intervjufrågorna och därmed även studien. Eftersom jag är den enda som gjort en 

bedömning av intervjusvaren är det enbart mina egna tolkningar studien präglas av. 

Intervjuerna har ökat reliabiliteten då intervjupersonen direkt kunnat ställa frågor om denne 

undrat något och jag har kunnat förklara och vara säker på att denne förstår vad jag vill få 

fram i frågorna. Användandet av ljudinspelning har ökat tillförlitligheten då jag kunnat gå 

tillbaka och tolka och inte missa något som sagts, eller om jag varit osäker (ibid, s. 103-104).  

 

Resultatet av min undersökning är inte generaliserbar utan gäller enbart i de två skolorna jag 

valt att göra mina intervjuer och min jämförelse på. Dock kan man få en bild av hur 

konflikthanteringen kan se ut i två skolor som ligger i olika statusområden. 
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3.6 Genomförande 

 

Jag började med att ta kontakt med rektorerna på skolorna och bad om deras godkännande till 

att få göra en undersökning med hjälp av deras fritidspedagoger. Efter att jag fått ett 

godkännande fick jag fritidspedagogernas kontaktuppgifter, kontaktade dem och förklarade 

syftet med min studie. När jag fått deras godkännande bokade vi tid för intervju. Jag mötte 

upp fritidspedagogerna på respektive skola och gjorde individuella intervjuer med var och en i 

ett ostört rum. Jag förklarade vad studien gick ut på och alla krav från Vetenskapsrådet som 

måste följas, sedan började jag med intervjun och inspelningen. Intervjuerna gick utmärkt och 

vi blev inte avbrutna av andra individer på skolan. Jag upplevde alla intervjupersonerna 

avslappnade och de alla hade bra inblick i hur skolan fungerade.  

 

4.0 Resultat 
 

För enkelhetens skull presenterar jag resultatet i tre delar. Dessa tre delar representerar mina 

frågeställningar; vilka typer av konflikter uppstår mellan elever på fritidshemmet, hur 

hanterar fritidspedagogerna konflikter mellan elever samt hur förebygger fritidspedagogerna 

konflikter mellan elever. Under varje del tematiserar jag resultatet av Myrdalsskolan och 

Täljeskolan och i slutet av varje del finns en jämförande sammanfattning av resultatet. I 

studien används fiktiva namn på både pedagoger och skolor. Myrdalsskolans fritidspedagoger 

består av Mats, Belinda och Kalle och Täljeskolans fritidspedagoger består av Johan, Emilia 

och Lorenzo.  

4.1 Vilka typer av konflikter uppstår mellan elever på fritidshemmet? 

 

Myrdalsskolan  

 
Psykologiska konflikter 

 
Samtliga fritidspedagoger jag intervjuat på Myrdalsskolan anser att det flesta konflikter börjar 

med missförstånd. Eleverna får för sig att någon skrattar åt en, gör en grimas eller råkat stöta 

till en med flit, vilket oftast inte var medvetet gjort. Detta leder också till att de hamnar i 

slagsmål och denna typ av konflikter sker hela tiden på Myrdalsskolan berättar Mats. Han 

förklarar även att eleverna inte själva vet varför en konflikt ibland börjar och det sker i 

samband med missförstånd. Belinda tar upp kroppspråket och förklarar att man kan säga 
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samma saker men låta på olika sätt. ”Man kan vara burdus, bara där. Så det måste man ju 

själv lära sig att om jag klarar av att prata lugnt och säga ´jag blir ledsen för att du sa´, då är 

det ju ett samtal, då blir det ju liksom inget bråk nästan utan då är det okej” (Belinda). Belinda 

menar att det är viktigt att själv tänka på hur man framför saker då det lätt kan misstolkas. 

 
Samtliga pedagoger förklarar att eleverna alltid utgår från sig själva då de inte är tillräckligt 

mogna. Resultatet av detta är att de alltid ska vara nummer ett, det vill säga de kan inte dela 

med sig och är själviska. Eleverna har svårt att sätta sig in i andras situationer och förstår inte  

hur de andra eleverna känner kring konflikterna. Kalle förklarar att eleverna enbart ser sina 

egna behov och vill ha de tillfredsställda men de har svårt att se över andras behov. Eleverna 

ska stå först i kön och gå först i ledet. Även en sådan sak som en pinne i skogen blir det bråk 

om då de anser att det är deras pinne, inte skogens pinne som alla får leka med. Leksaker på 

fritids är det också konflikter kring. Precis som med pinnarna i skogen anser eleverna att det 

är deras leksaker och inte fritids leksaker. ”Det kan ha vart att någon byggt ett lego, tre dagar 

senare så får dom för sig att någon har tagit några delar från den för att dom delarna sitter på 

ett annat lego” (Mats). Mats förklarar att eleverna har väldigt svårt att ta hänsyn till varandra. 

Om en elev exempelvis byggt en koja i skogen eller byggt med lego inne på fritids, då kan 

någon annan elev få för sig att en pinne eller en legobit saknas och det leder alltid till bråk. 

Belinda förklarar att vissa elever kan bli arga på andra om de inte lyssnar på vad de säger, för 

vissa vill bestämma. De eleverna vill få som de vill och kan inte acceptera att någon annan 

vill något annat. Belinda menar även att det handlar om att deras mognadnivå är så pass låg 

och att de inte lärt sig ta hänsyn till andra. Många konflikter uppstår också ifall en elev har 

blivit arg på en annan elev, istället för att då tala om att man blivit arg gör eleven elaka saker 

tillbaka. 

 
Kalle pratar om brist på utrymme på fritids, att det är för många elever och för lite eget 

utrymme att vara i. Eleverna har otroligt starka viljor och vill gärna leka med sin grupp i ett 

speciellt rum. De vill stänga in sig där själva och kommer det någon annan som vill leka något 

annat i samma rum då uppstår det konflikter direkt. ”Mera handlar det om det här att få 

utrymme till sin sysselsättning” (Kalle). Han menar att det uppstår konflikter om utrymmet 

väldigt ofta om man har 30 elever i en liten lokal och varje elev har en stark vilja.  

 
Belinda berättar att det ofta är avundsjuka som uppstår bland elever när det kommer till 

materiella saker. Med materiella saker menar hon de föremål som eleverna tar med sig 



17 

 

hemifrån, till exempel mobiltelefon, spel eller surfplatta. De allra yngsta eleverna får inte ta 

med sig saker hemifrån men om de hade fått göra det då menar Belinda att avundsjuka genast 

hade uppstått.  

 

Täljeskolan 

Sociologiska konflikter 

 
Samtliga fritidspedagoger på Täljeskolan tar upp konflikter om utseende som ett problem. 

Konflikterna brukar då handla om hur man ser ut, exempelvis vad man har på sig. ”Utseende 

då hur man ser ut och vad man har för kläder eller om man avviker från det normala så att 

säga” (Emilia). Lorenzo berättar om en pojke som har ett medfött fel på benet, han får höra 

mycket negativa kommentarer. Det uppstår konflikter om någon annan inte ser ut som en 

själv. Eleverna gillar att trycka på de ömma punkterna eftersom de vet att det sårar då man 

inte kan göra något åt det man är född med. Det kan även handla om ifall någon tycker att en 

annan har fula kläder på sig eller har en speciell frisyr menar Johan.  

 
Många konflikter utspelar sig när eleverna ska göra aktiviteter tillsammans, ofta bollsporter. 

Då ska de eleverna som anser sig själva vara bättre än resten visa sin maktposition och trycka 

ner de andra eleverna. Konflikterna handlar mycket om att eleverna vill visa att de är bättre än 

sina klasskamrater. ”Men dom flesta konflikterna händer mest… när vi gör någon aktivitet 

faktiskt. Som fotboll, pingis, innebandy och så vidare. Då är det ofta dom som är bättre på 

sporten som trycker ner dom andra… och på så sätt starta en konflikt. Det måste vara någon 

sorts hierarki” (Johan). Eleverna visar sig vara själviska i samband med just aktiviteter då de 

vill visa alla andra att de kan och att de är bättre. Om de spelar fotboll är eleverna som anser 

sig vara bättre själviska på så sätt att de inte låter andra ta bollen. De vill ha bollen själva då 

de anser att de är de enda som kan göra mål och som spelar bra. Automatiskt blir det så att 

andra elever känner sig utanför och inte tycker det är roligt längre. 

 
Fritidspedagogerna på Täljeskolan anser att det sociala blir ett problem under aktiviteter då 

eleverna har svårt för de sociala koderna. De har svårt att delta i aktiviteter och leka med de 

andra vilket medför att resten av eleverna anser att denne är bråkig och vill förstöra. ”Bland 

många barn är det vanligt att vilja förstöra under aktiviteter. Och ofta är det väl för att de inte 

vet hur man leker, de vet inte hur man beter sig i grupp. Barnen kan inte de sociala koderna 

och då är det viktig att vara tydlig med vad aktiviteten går ut på” (Emilia). Många utav 
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eleverna har endast chansen att umgås med jämngamla barn i skolan eftersom de sällan träffar 

sina kompisar på fritiden. Föräldrarna anser att barnen ska vara hemma och umgås med 

familjen vilket bidrar till att de inte lärt sig att umgås med stora barngrupper redan som små. 

Detta kan vara en bidragande faktor till att de har svårt för de sociala koderna eftersom de inte 

växt upp med dem menar Lorenzo. 

 

Sammanfattning 

 
På Myrdalsskolan har konflikterna mestadels en psykologisk inriktning medan konflikterna på 

Täljeskolan är av sociologisk karaktär, i alla fall förklaras de i psykologiska respektive 

sociologiska termer av fritidspedagogerna. Missförstånd är den vanligaste orsaken till 

konflikter på Myrdalsskolan följt av egocentrism, brist på utrymme och avundsjuka. Eleverna 

är egocentriska och har svårt att relatera till andra elever på skolan anser pedagogerna. Alla 

teman under denna del handlar om egna behov. Behoven av att tillfredsställa sig själv och vad 

man själv vill göra eller leka med och vilka, samt viljan av att ha liknande materiella ting som 

andra. 

 

På Täljeskolan består konflikterna mestadels av kommentarer om utseende, då det handlar om 

att trycka ner andra elever på skolan för att de ”avviker från de normala”. Eller rättare sagt, 

inte ser ut som eleverna som påpekar det. Enligt pedagogerna finns det något sorts rangsystem 

där de försöker höja sin egen självkänsla. Eleverna vill, under aktiviteter, visa att de är bättre 

än sina klasskamrater och det gör de genom att trycka ner andra som är med. När det kommer 

till de sociala problemen som uppstår under aktiviteter är det tydligt att eleverna inte kan 

socialisera sig med varandra eftersom de inte kan arbeta i grupp. Vissa elever förstör för andra 

under dessa aktiviteter berättar pedagogerna. Kan detta bero på att de inte tillåter andra barn 

att förstå mer än vad de själva gör? De vill inte visa sig vara sämre- också en rangfråga. 

Sammanfattningsvis ser vi en tydlig skillnad mellan de två olika skolorna då Myrdalsskolans 

konflikter har att göra med egna behov och Täljeskolans konflikter består av makt. 
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4.2 Hur hanterar fritidspedagogerna konflikter mellan elever? 

 

Myrdalsskolan 

 
Samtal  
 

Samtliga fritidspedagoger på Myrdalsskolan anser att hanteringen av konflikter beror på vilka 

elever som har konflikten och vad den handlar om, dock har de alltid samtal med eleverna när 

en konflikt har uppstått. Eleverna bör förstå vad de gjort för fel menar Mats och det är därför 

han diskuterar med båda parterna vid en konflikt. Hans anser att när båda parterna kommit 

fram till vad de gjort fel och när de kan skaka hand eller säga förlåt till varandra och mena 

det, då är konflikten löst. Belinda ser sig själv som en tredjepart i konflikter som är där för att 

hjälpa till vid konflikthantering. Hon tror inte på att hon ska kliva in och vara arg för att det 

uppstått en konflikt, utan istället se vad eleverna behöver hjälp med. Oftast kommer det en 

elev och berättar vad som har hänt och då är det viktigt att som pedagog lyssna på vad alla 

parter har att säga men samtidigt ha en egen uppfattning kring hur man ska agera i situationen. 

Belinda menar att man måste bemöta det olika beroende på vad det är för typ av konflikt 

eftersom det ibland kan vara rent kränkande saker och vissa gånger små konflikter. Kalle 

brukar diskutera med elever när han har konflikthantering och fråga hur de själva vill hantera 

den och hur de vill att den ska lösas. Både Belinda och Kalle betonar att om eleverna är 

väldigt upprörda kan diskussionen tas senare när de lugnat ner sig. ”Det kan vara barn som är 

arga väldigt länge och då kanske man får vänta och bara säga att ´nu får ni försöka vara på 

olika ställen just nu för att ni kan inte lösa den här konflikten just nu, utan ni får ta den lite 

senare när part B har lugnat ner sig´” (Kalle). Han anser även att konflikthanteringen är löst 

när båda parter är nöjda med lösningen som blivit.  

 

Belinda anser att det är viktigt att behålla lugnet i samtalet och inte bli arg. ”Tycker det är 

jätteviktigt att försöka att inte själv bli arg utan… jag måste nog jobba för att se varje situation 

som ny även fast det är samma barn som bråkar med varann. För jag anser inte att det hjälper 

dom att ´det är ju typiskt dig´ då är jag på nåt sätt med i konflikten. Jag ska hålla mig så 

utanför som mycket jag kan bara” (Belinda). Hon menar att hon ska vara medlaren och hjälpa 

eleverna att lösa det som uppstått tillsammans med de inblandade. 

 
Belinda anser att ordet förlåt är viktigt och det är någonting som eleverna alltid har med sig 

och vet att de ska säga. Hon tycker dock inte att det är ett ord man ska avsluta med. När 
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Belinda har konflikthantering brukar hon avsluta med frågan ”Tycker du att du har pratat 

färdigt om det tråkiga som hänt?”, svarar eleverna ja på frågan är konflikten löst och glömd. 

Även om eleverna inom sig känner att det inte riktigt är okej förklarar hon att det ska släppas 

eftersom de svarat ja. Svarar eleverna istället nej hittar hon på en annan lösning i samband 

med konflikten och hoppas att den inte återupprepas. Belinda menar att man inte kan tvinga 

eleverna att svara ja på frågan men man kan som pedagog vara där och försöka få dem att 

svara ja. Att lägga på ett lock och säga att de aldrig mer får bråka fungerar inte men att svara 

ja är viktigt för då är situationen löst enligt henne.  

 
Mats säger att pedagoger måste gripa in direkt när en konflikt är igång. När det kommer till 

slagsmål gäller det att sära på eleverna omedelbart. Vissa elever leker på ett sådant sätt att 

man som pedagog vet att det snart kommer uppstå en konflikt. Mats tar brottningsmatcher 

som exempel; ”ur en liten lätt brottningsmatch så uppstår det ögonblickligen nästan en 

konflikt. För att från början är det roligt och sen gör det ont på någon och då är kriget igång. 

Och då slår man till den andra för att man tror att han medvetet har skadat den andra och 

tvärtom. Så att näe, det får man se till att häva på en gång” (Mats). Han menar att man som 

pedagog helst ska se konflikten innan den uppstått och veta vilka typer av lekar som bidrar till 

konflikter för att kunna häva att de uppstår.  

 

Konsekvenser  

Både Mats och Belinda hoppas att eleverna lär sig någonting av konflikthanteringen och att 

den för med sig positiva konsekvenser. De kan dock inte yttra sig om något konkret som 

konflikthanteringen fört med sig. Belindas önskan är att eleverna själva ska komma på hur de 

ska hantera konflikter och det anser hon att de flesta gjort. Hon säger att det säkerligen sker 

konflikter bakom pedagogers ryggar dagligen men då är det som det ska vara tänker hon, för 

då kan eleverna hantera dem själva vilket är målet. Kalle menar att eleverna med åren har lärt 

sig att hantera konflikter själva eftersom de jobbat mycket med det på skolan. Han menar att 

eleverna växer som människor när de själva lyckas lösa en konflikt och då gäller det att som 

pedagog påpeka att de gjorde någonting bra. Pedagoger bör alltid uppmuntra eleverna till att 

fortsätta bli bättre på att lösa sina konflikter. 

 

Trots att förhoppningarna finns om att det ska ske en positiv förändring återupprepar sig 

samma konflikter ändå. Samtliga pedagoger förklarar att det oftast är kring samma elever som 

konflikterna sker, och det sker oftast mellan en och en, inte i grupp. I det här fallet är det inte 
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mobbning som återupprepas utan små vardagskonflikter som är lätta att lösa. Belinda menar 

att konflikter vanligast återupprepar sig när det kommer till hjältar och jämnstarka individer 

då alla vill vinna och bestämma. De har inte kommit så långt i mognadsprocessen att de kan 

bjuda till och låta någon annan få sin vilja igenom. Både Belinda och Kalle menar att de inte 

kommer att komma ifrån det utan det gäller att som pedagog vara medveten om de här 

konfliktsituationerna. Belinda förklarar att fritidspedagoger inte är terapeuter. De ska lära 

eleverna hur de kan hantera konflikter och förklara att de faktiskt kan gå därifrån om de blir 

ledsna. Elever har ofta val, att gå ifrån eller stanna kvar, och det måste de som pedagoger 

stötta menar Belinda och Kalle. 

 
Täljeskolan 

 

Samtal 

 
Samtliga pedagoger samtalar med eleverna om det uppstår konflikter. I vissa fall blir det 

enskilda samtal eller i grupp om det går, det beror på hur upprörda eleverna är. Ibland är 

eleverna så arga att de måste lugna ner sig först innan de kan samtala med varandra. Samtalet 

går ut på att som pedagog få reda på vad som har hänt och lösa konflikten därifrån. Emilia 

påpekar hur viktigt det är att lyssna på alla parter innan ett beslut tas om lösning. Hon vill att 

alla parter ska vara nöjda med lösningen och är de det anser hon att konflikten är löst. Ordet 

förlåt är också viktigt enligt Emilia och är ordet som eleverna alltid bör avsluta med. Lorenzo 

brukar samtala med eleverna om det är mindre konflikter, men är det allvarligare konflikter 

brukar han ta hjälp av andra vuxna på skolan. ”Handlar det om en mindre tjafs så kan det 

räcka med att jag pratar med de berörda eleverna enskilt eller att jag tar in dem i ett rum och 

försöker lösa konflikten. Är det en allvarligare konflikt så tar jag hjälp av andra vuxna, 

rektorn och kuratorn som då får hålla i samtalet med eleverna” (Lorenzo). Lorenzo anser att 

eleverna kanske inte alltid behöver säga förlåt till varandra för att konflikten ska anses vara 

löst. Han tycker att det mer handlar om att kunna acceptera att man kanske inte alltid kommer 

överens men att man inte behöver bråka för det. Det handlar om att kunna acceptera att man 

är olika och tycker olika saker. När Johan hanterar konflikter brukar han ta hjälp av de andra 

eleverna för att höra vad de såg och hörde. Han frågar ut dem och ser om det de säger 

stämmer överens med de inblandades åsikter. Sedan brukar han förklara vad som är rätt och 

fel, hur man uppför sig mot andra och på så sätt försöka lösa konflikten med de inblandade 

parterna. Johan anser som Emilia att ordet förlåt är viktigt att säga för då är konflikten slut, 
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även om den kanske återkommer senare. Har de sagt förlåt då är det förlåtet och glömt menar 

han.  

 

 

Ytterligare kontakt och möten 

 
Fortsätter konflikterna fast pedagogerna haft samtal med eleverna ringer de alltid till 

föräldrarna och det sker ofta. Då blir föräldrarna informerade om det som hänt och ofta ber 

pedagogerna föräldrarna att samtala med eleverna om konflikten. ”Men är det så att 

konflikten fortsätter under dagen eller någon annan dag så brukar jag ringa ett samtal till 

föräldrarna. Och det tycker jag man måste göra… att blanda in föräldrarna alltså” (Johan). 

Emilia anser att föräldrarna måste vara involverade i det som sker på skolan, dels för att det 

ska bli bra klimat men även för att eleverna själva ska veta hur man är en god medmänniska. 

Föräldrarna finns där för att uppfostra barnen till självständiga och goda individer och då 

måste de veta vad som händer på skolan för att kunna lära dem vad som är rätt och fel. Det är 

vårt ansvar som pedagoger också anser Emilia. 

 
I vissa fall får föräldrar till elever som är inblandade i en konflikt komma till skolan och ha 

möte med rektorn. ”Går det för långt kontaktar vi föräldrar och då får dom komma på möte 

med rektorerna. Det händer ganska ofta här tyvärr” (Emilia). Kuratorn kan också vara 

inblandad i vissa fall, oftast samtalar enbart elever med kuratorn om det är specifika konflikter 

som återupprepas med samma elever. Löser det sig inte i samtal med kuratorn tar rektorn över 

och då är det inte enbart eleverna som ska vara närvarande utan även föräldrarna. Under 

samtalet med rektorn diskuteras det som hänt och de försöker komma fram till en lösning. De 

samtalar även om vad de ska göra för att undvika framtida konflikter. Rektorn brukar även 

skriva ett åtgärdsprogram som eleverna får skriva under.  

 

Konsekvenser 

Eftersom konflikterna på Täljeskolan inte avtar trots konflikthanteringen är det negativa 

konsekvenser som uppstår. Johan menar att det ofta är gamla konflikter som sitter kvar från 

det förflutna som kommer upp till ytan igen och oftast är det med samma elever. Lorenzo 

menar att anledningen till att konflikterna fortsätter är eftersom den hierarkiska ställningen 

bland elever fortfarande finns kvar. Enligt honom vill eleverna visa att de vunnit och inte gett 

upp. Emilia förklarar att det ofta är samma elever som bråkar om samma saker, speciellt om 
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de är kompisar. ”Vänner som när de blir osams kallar varandra för samma sårande saker. 

Vänner vet ju oftast var varandras svaga punkter är också så jag tror det är därför det blir 

tyngre konflikter” (Emilia). Hon menar att eftersom de känner varandra så pass bra som 

vänner vet dem hur de ska såra den andra personen. Det sätter djupare spår eftersom vänner, 

precis som Emilia säger, vet vart de svaga punkterna sitter. 

 
Lorenzo förklarar att konflikterna mellan elever kan lösa sig ibland. Då handlar det oftast om 

att man fått chansen att samtala med varandra och det visar sig att allting bara var ett 

missförstånd. Om eleverna bråkar på skoj och sedan hamnar i en riktig konflikt menar han att 

eleverna då lär sig att inte skojbråka efter samtalet. Emilia menar att konfliktlösningen ser 

olika ut varje gång. Ibland löser det sig så pass bra att eleverna går iväg lekandes medan det 

andra gånger tar lång tid att förlåta. 

 

Sammanfattning 

 
Samtliga fritidspedagoger på båda skolorna har enskilda samtal med eleverna vid konflikter. 

De försöker få fram vad som har hänt och höra alla parters version av händelsen. Sedan 

försöker de komma fram till en lösning som alla parter känner sig nöjda med. Myrdalsskolans 

pedagoger anser även att snabbt agerade måste ske, helst innan konflikten uppstått. 

Pedagogerna på Myrdalsskolan har en positiv inställning till följderna av konflikthanteringen. 

Samtliga pedagoger har förhoppningar om att eleverna ska komma ur en konflikt och ha en 

positiv syn. De vill att eleverna i framtiden själva ska hantera sina konflikter som de påpekar 

att de flesta kan. Pedagogerna uppmuntrar även eleverna till att klara av konflikthanteringen 

själva och berömmer dem när de gjort det. Med denna typ av hantering blir det positiva 

konsekvenser av arbetet med konflikthantering. Även om pedagogerna förklarar att 

återupprepning sker, poängterar de att det inte handlar om stora konflikter utan små 

vardagskonflikter. 

 

Täljeskolans pedagoger går ett steg längre i sin konflikthantering än Myrdalsskolans eftersom 

de blandar in föräldrar och rektorer. Där tas ofta föräldrakontakt och det sker ofta möten med 

rektor då det är så pass mycket konflikter på skolan. Täljeskolans fritidspedagoger har dock, 

visar mina intervjuer, en mer negativ inställning till konsekvenserna av konflikthanteringen. 

Oftast är det gamla konflikter som återupprepas och eleverna har svårt att komma ifrån den 

hierarkiska ställningen som finns bland elever på skolan. Dock förekommer det en viss 
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lösning om eleverna insett att konflikten bestod av ett missförstånd eller om det började med 

ett bråk på skoj. Skillnaden mellan skolorna kan sammanfattas i att det är inställningen 

fritidspedagogerna har till konflikthanteringen som skiljer de åt. En inställning avgör 

dessutom hur lösningen ser ut och vilka som kommer nöjda ur den. Fritidspedagogernas syn 

på detta kan mycket väl ha att göra med hur ofta konflikterna på skolorna återupprepar sig.  

 

4.3 Hur förebygger fritidspedagogerna konflikter mellan elever? 

 

Myrdalsskolan 

 
Antimobbningsprogram  

 
Olweusprogrammet är ett antimobbningsprogram som Myrdalsskolan anammat för att det inte 

ska uppstå någon form av mobbning i framtiden. Det handlar om att samtala om respekt och 

hur man är mot varandra. Olweusprogrammet jobbar de med dagligen. ”Och det är väl att 

hela tiden upplysa, prata och beskriva vad, hur man ska försöka vara och inte vara. Det är det 

vi jobbar med hela tiden. Dagligen” (Mats). Mats förklarar att det tar flera år innan man ser en 

skillnad men han hoppas dock att det förebyggande arbetet för med sig positiva konsekvenser. 

Mats vill att resultatet blir att det inte förekommer någon form av mobbning i framtiden 

överhuvudtaget. Konflikter kommer alltid att uppstå men det finns olika former av konflikter 

och målet är att de ska vara lätta att lösa. 

 

Faddersystem 

 
Faddersystemet fungerar på så sätt att det är två år mellan faddrarna och att de äldre eleverna 

tar mycket ansvar över de yngre. Eleverna upplever att de själva är stora och har ansvaret 

under personalen vilket blir positivt både för de äldre och yngre eleverna. Kalle upplever att 

eleverna känner en annan sorts trygghet när de är två år mellan dem än om det skulle vara 

flera år. ”Treorna tar ett väldigt ansvar och dom gör olika saker mot sexåringar och ettor ´ja 

men sådär gör vi inte här inne det vet du´ och så och även tagit… dom har fått ganska mycket 

ansvar då av oss gentemot dom andra barnen och för att ´ni är stora ni…´” (Kalle). Tack vare 

faddersystemet har det blivit ett lugnt klimat på skolan och eleverna har lärt sig vad respekt är. 

Faddersystemet har också bidragit till att eleverna gör mycket saker tillsammans vilket även 
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bidragit till stor trygghet. Enligt Kalle har faddersystemet haft väldigt positiva konsekvenser i 

skolan bland elever, men även mellan elever och lärare.  

 

 

Kompissamtal  

 
Kompissamtal betyder att pedagogerna brukar samtala med eleverna om respekt och hur man 

är en bra kompis. Mats berättar att det är någonting de jobbar med hela tiden. Att samtala med 

eleverna om att man måste tänka efter och lära sig något av varje konfliktsituation är viktigt 

anser han. Det är viktigt att ställa frågor som ”varför gjorde du så?” istället för att slå någon så 

fort denne varit elak. Belinda brukar samtala om ordet snäll, vad betyder snäll och hur är man 

snäll? Hon tycker att det är viktigt att visa respekt gentemot varandra även om man inte tycker 

om varandra. ”Alltså och att man faktiskt också pratar respekt och empati så att man har 

medkänsla för andra. Att vi alla liksom… vi är ju olika. Nu går ni i samma klass men vi är ju 

olika, vad är det som är respekt och vad.. aa” (Belinda). Sammarbetsövningar brukar hon även 

använda sig av för att förebygga konflikter. Belinda anser också att det är viktigt att ta vara på 

alla mysiga små stunder de har tillsammans, som exempelvis fruktstund. Det kommer alltid 

finnas elever som inte kommer komma överrens men då är det viktigt att som pedagog visa 

dem att man kan vara trevlig och sitta bredvid varandra ändå. Hon anser att det är en lång 

process som de börjar med redan på dagis och lyckas de med det förebyggande arbetet blir 

konsekvenserna att eleverna känner sig trygga med de vuxna. Belinda förklarar att om man är 

omtyckt då blir man inte lika snabbt arg på någon och känner man sig trygg kan man tala om 

att man är arg eller säga vad som gör en ledsen vid en konflikt. Det är viktigt att få eleverna 

att förstå att man kommer långt genom att samtala.  

 

Kalle tycker att det är viktigt att lyfta fram elever då det medför att man uppskattar varandra 

på ett helt nytt sätt. Om exempelvis Kalle är upptagen med någonting och en elev behöver 

hjälp kan han säga att eleven kan ta hjälp av en annan kompis eftersom denne är mycket bättre 

på det än Kalle. ”Lyfta varandra och andra barnens förmågor. Och dom kan se varandras 

förmågor och se att ´wow den där kan det och är till och med bättre än Kalle på det fast han är 

vuxen´ då och det är som det här att kunna lyfta och att dom kan se varandras... Och det 

skapar en bättre… man lyfter varandras förmågor och då kan dom se varandra på ett nytt sätt 

med nya ögon” (Kalle). Han vill hjälpa eleverna att se varandras olikheter som tillgångar och 

att de kan ta hjälp av varandra tack vare dem.   
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Täljeskolan 

 
Planerade aktiviteter  

 
För att förebygga konflikter på lång sikt brukar fritidspedagogerna låta eleverna styra vissa 

aktiviteter som exempelvis bollsporter eller lekar. De lär sig då hur det är att ha ett ansvar 

över någonting som är viktigt eftersom de får agera ledare. Samtidigt får eleverna som är med 

på aktiviteten lära sig att visa respekt mot ”ledarna”. Under aktiviteterna lär sig de 

medverkande att lyssna och bemöta varandra på ett respektfullt sätt. Varje gång dessa 

aktiviteter utspelar sig är det några få elever som får styra och sedan roterar de för att alla 

elever ska få chansen att vara ledare och bemöta de medverkande.  

 

Varje fredag har fritidshemmet någonting som kallas för Roliga fredagen. Samtliga 

fritidspedagoger som arbetar på fritidshemmet har då planerat en aktivitet, det kan till 

exempel vara en tävling eller en utflykt. Eleverna får endast vara med på denna aktivitet om 

de fått mindre än tre prickar under veckan. Detta betyder att om de gör någonting som bryter 

mot skolans regler under veckan får de en prick. Kommer de upp i tre prickar får de inte vara 

med vilket medför att eleverna blir besvikna då Roliga fredagen är otroligt omtyckt av 

eleverna. Johan anser att pricksystemet har fungerat bra och att eleverna blivit mer 

uppmärksamma då de vill vara med på Roliga fredagen.  

 

Värdegrund 

 
Skolan har en likabehandlingsplan som elever, föräldrar och alla anställda på skolan ska 

känna till. I behandlingsplanen finns det regler som ska följas av alla, det vill säga där skolans 

värdegrund står i fokus. ”På skolan finns även en likabehandlingsplan som både lärare, 

föräldrar och elever ska känna till och arbeta efter. Där framgår till exempel att man inte får 

mobba någon på grund av utseende, religion, kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning” 

(Lorenzo). Planen finns till för att påminna eleverna hur man uppför sig mot varandra. 

 
På skolan arbetar pedagogerna mycket med värdegrund och värdegrundsfrågor och det ska 

genomsyra alla lektioner. Vissa dagar är det temadag på skolan där endast värdegrund står i 

fokus. Eleverna gör då olika aktiviteter som har med värdegrund att göra, exempelvis 

sammarbetsövningar då meningen är att lära sig sammarbeta och respektera andra. De är även 

uppdelade i grupper där klass och ålder blandas. ”Vi har ju temadagar där värdegrund är i 
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fokus… men vi har inte ett tydligt antimobbningsprogram. Fast vi arbetar ju med värdegrund 

hela tiden, det ska ingå i varje lektion och på fritidshemmet” (Emilia). Hon förklarar att 

temadagarna förekommer två gånger per termin och är väldigt uppskattade av eleverna då de 

tycker det är kul med sammarbetsövningar.  

  

Sammanfattning 

På Myrdalsskolan finns det ett tydligt mål med vad man vill åstadkomma i det förebyggande 

arbetet. Olweusprogrammet, faddersystemet och kompissamtalen fritidspedagogerna 

använder sig av för att förebygga konflikter och mobbning finns det en tanke bakom. 

Täljeskolans förebyggande arbete består av aktiviteter som fritidspedagogerna själva har 

kommit på. Täljeskolan har inget antimobbningsprogram utan använder sig istället av en 

likabehandlingsplan som alla ska följa. Fritidspedagogerna på Täljeskolan förklarar dock att 

de har ett värdegrundsarbete som ska genomsyra alla lektioner på skola och fritidshem. De har 

även temadagar som enbart består av värdegrund. För att sammafatta denna del av resultatet 

använder sig Myrdalsskolan av etablerade metoder för att förebygga konflikter medan 

Täljeskolan har kommit på egna förebyggande arbeten.  

 

5.0 Resultatanalys och diskussion 

5.1 Resultatanalys och resultatdiskussion  
 

Syftet med min studie är att ta reda på vilka typer av konflikter som uppstår på de två 

skolorna jag valt att använda i min undersökning och om konflikterna skiljer sig åt. Jag väljer 

även att studera konflikthanteringen och det förebyggande arbetet på skolorna. Skiljer sig 

skolorna åt så som jag trodde? Under detta avsnitt analyserar jag det empiriska materialet jag 

fått fram genom mina intervjuer med fritidspedagoger. Jag delar upp analysen i tre teman som 

representerar mina frågeställningar och efter varje tema gör jag en sammanfattande 

diskussion. 

5.1.1 Analys: Typer av konflikter 

 
Majoriteten av konflikterna på Myrdalsskolan har enligt fritidspedagogerna psykologiska 

orsaker där egna behov står i fokus. Enligt pedagogerna utgår många utav eleverna från sig 

själva, de delar inte med sig och de gillar att bestämma. Eleverna har svårt att sätta sig in i 

andras situationer och hur de ser på saker och ting. Tor- Johan Ekeland (2006) anser att 
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grundläggande behov är en stor bidragande faktor till konflikter eftersom människor vill ha 

dem tillfredställda. En individ vill alltid få sina behov och intressen tillfredställda och då kan 

det krocka med vad andra människor runt omkring anser och vill (Ekeland 2006, s. 10). John 

W. Burtons Human Needs Theory visar varför otillfredsställda behov bidrar till konflikter. 

Burton anser att man måste kunna lyssna på sina egna och andras behov och önskningar för 

att kunna handskas med konflikter (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 21). I fallet 

med eleverna på Myrdalsskolan menar pedagogerna att eleverna inte kommit längre i 

utvecklingen där de har möjligheten att se över andras behov. De kräver att få sina behov 

tillfredsställda men uppfattar inte att andra individer också ska få samma möjlighet. 

Konflikterna handlar även enligt pedagogerna om utrymme och avundsjuka då det uppstår 

konflikter bland elever som vill tillfredsställa behovet av sitt eget lekutrymme. Enligt 

fritidspedagogerna vill eleverna på Myrdalsskolan tillfredsställa behoven av rättvisa och 

delaktighet.  

 

Samtliga pedagoger på Myrdalsskolan anser att de flesta konflikter börjar med missförstånd. 

En typ av missförstånd kan handla om att en elev tror att någon annan har skrattat eller råkat 

putta till denne och då ger eleverna tillbaka. Belinda menar att även olika tolkningar av 

kroppspråk kan leda till missförstånd och sättet man talar på. Arne Maltén (1998) skriver om 

signaler som vi sänder ut genom tal, skrift och även kroppspråk. Misstolkning är vanligt i 

kommunikation eftersom alla individer har olika erfarenheter och tolkar på olika sätt. Vi tror 

oftast att vi kan förstå vad andra upplever och tänker men det är felaktigt. Det som misstolkas 

är inte budskapet som sägs utan hur mottagaren tolkar det (Maltén 1998, s. 14). Utas Carlsson 

och Rosenberg Kimblad (2011) delar samma åsikter. De förklarar att människor ger sig på 

andra om de känner sig orättvist behandlade och anledningen till detta är för att skydda sin 

självkänsla (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s. 8). Med hjälp av denna teori och 

fritidspedagogernas förklaringar kan vi förstå hur eleverna skapar konflikter utifrån 

missförstånd; de skyddar sin egen självkänsla genom att ge igen. 

 

Täljeskolans konflikter utspelar sig enligt fritidspedagogerna som sociologiska problem där 

makt är vanligt förekommande. Hedvig Ekerwald och Carl Anders Säfström (2012) skriver att 

mobbning är vanligt förekommande bland elever som känner sig stressade i skolan på grund 

av att de har press på sig att prestera. Stress bidrar till att elever känner sig hotade av högre 

makter, i detta fall lärare och ledningen. När elever känner sig hotade går de på andra som de 

anser vara ”lägre” i hierarkin än dem själva (Ekerwald & Säfström 2012, s. 72). Enligt 
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pedagogerna uppstår det konflikter mellan Täljeskolans elever som utspelar sig genom 

hierarkier. Vissa elever har en svårighet att acceptera att någon annan kan vara bättre än dem 

själva på en aktivitet. Eleverna trycker enligt pedagogerna ner andra för att själva erkännas 

som bättre för sig själv och för andra elever. På Täljeskolan uppstår även konflikter där 

uteseende negativt påpekas menar pedagogerna. Jag tolkar även där att eleverna känner sig 

hotade av andra elever. Ekerwald och Säfström (2012) förklarar att uppfattningen om 

mobbning är att offret har egenskaper som drar till sig mobbare. Det kan vara om både 

utseende eller personlighet. Har offret egenskaper som skiljer sig från mobbaren finns det en 

risk för att bli mobbad. Sällan förekommande är däremot mobbning om offrets egenskaper 

som även bärs av mobbaren själv (ibid, s. 109). Jag tolkar det som att eleverna på Täljeskolan 

känner sig hotade då de känner press av att lyckas i skolan. En möjlig tolkning är att de därför 

ger sig på andra elever eftersom de inte känner sig hotade av dem, snarare tvärtom kan de 

känna sig mer överlägsna. På så sätt går de därför på elever om deras utseende eftersom det är 

mest sårbart. Tänkbara tolkningar av detta är att mobbning är en konsekvens av skolans 

hierarkiska struktur.  

 

Enligt pedagogerna är en annan bidragande faktor till konflikter på Täljeskolan sociala 

problem. Eleverna har svårigheter med att uppföra sig i grupp då de har svårt för de sociala 

koderna. Anledningen till detta är, enligt pedagogerna, att de redan som små inte varit i 

kontakt med barn i gemensam ålder och därför inte utvecklat den sociala biten. Andrzej 

Szklarski (2004) förklarar att sociala relationer och miljön på skolan kan bli lidande om de 

inte lärt sig att hantera konflikter på rätt sätt vilket utifrån mina intervjuer visar sig bland 

Täljeskolans elever (Szklarski 2004, s. 153). Att vara social bland människor betyder att man 

bör lära sig kommunicera och kommunikation är en stor del i konflikthantering. Bristen på att 

kunna socialisera sig bidrar enligt pedagogerna till att andra elever anser att eleven är 

besvärlig och vill förstöra. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) förklarar att det är 

viktigt med kommunikation för att vi ska förstå och hantera våra egna känslor samt andras 

och därmed motverka konflikter. Vi kommer aldrig att bli fullärda eftersom kommunikation 

är en livslång process men däremot blir vi bättre på det med åren (Utas Carlsson & Rosenberg 

Kimblad 2011, s. 9). Arne Maltén (1998) anser att vi måste kommunicera för att överleva på 

det sociala och fysiska planet. Gemenskap och kontakt med människor är ett grundläggande 

behov och genom att kommunicera kan vi få utlopp för våra känslor, ge och ta information 

samt känna oss uppskattade och sedda (Maltén 1998, s. 11-12). Med hjälp av denna förklaring 

är en möjlig tolkning att eleverna på Täljeskolan inte kommit lika långt i kommunikationen 
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som många andra barn i samma ålder på grund av att de inte redan som barn blev 

socialiserade. Detta bidrar uppenbarligen till konflikter. En sannolik tolkning är att eleverna är 

i behov av att bli sociala varelser för att denna typ av konflikter ska upphöra. 

 

Sammanfattning 

Med hjälp av fritidspedagogernas svar har jag tolkat att konflikterna mellan skolorna skiljer 

sig genom att vara psykologiska och sociologiska. Jag har tolkat Myrdalsskolans konflikter, 

med hjälp av teorin, att de till största delen handlar om psykologiska behov. Eleverna ser till 

att tillfredsställa sina egna behov men uppmärksammar inte andras och därför uppstår det 

konflikter. Täljeskolans konflikter har jag med hjälp av pedagogerna tolkat att det handlar om 

hot. Eleverna känner sig hotade av skolans makt och eftersom de känner en sådan stor press 

på att prestera hittar de andra sätt att utagera sig på, vilket är på andra elever. En möjlig 

förklaring är att det även därför förekommer mycket konflikter och mobbning på grund av att 

eleverna känner sig så pass hotade och går därför på andra elever. Kanske känner de sig 

utanför den sociala strukturen i samhället? Jag ser självklart kopplingar mellan 

Myrdalsskolans behov och Täljeskolans hotelse och det kan vara så att Myrdalsskolans elever 

också känner hot och vise versa. Med hjälp av den tidigare forskningen och teorin jag använt 

mig av, samt mina egna tolkningar har jag kommit fram till att det finns en underliggande 

skillnad i lärarnas svar. Konflikterna kanske liknar till ytan, men under ytan är en möjlig 

tolkning att det finns olika orsaker till varför de uppstår; behovet av att tillfredsställa sig själv 

samt känslan av hot. 

5.1.2 Analys: Konflikthantering 

 
Både Myrdalsskolans och Täljeskolans pedagoger förklarar att de har samtal med sina elever i 

konfliktsituationer. Samtliga fritidspedagoger ser sig själva som en tredje part som hjälper till 

att komma underfund med problemet och lösa konflikten därifrån. Det gäller att komma fram 

till en lösning som alla parter är nöjda med i slutändan. Samtliga fritidspedagoger förklarar att 

samtalet går till på olika sätt beroende på hur situationen ser ut. Belinda förklarar att beroende 

på hur pass upprörda eleverna är hanteras samtalet direkt på plats eller en stund senare så att 

eleverna får en chans att lugna ner sig. Hon berättar att hon även ibland kan samtala med en 

och en eftersom hon inte kan föra ihop eleverna på en gång då de är så pass upprörda. Ekeland 

(2006) förklarar att det inte finns ett rätt eller fel sätt att hantera konflikter på. Alla människor 

är olika och även alla situationer vi hamnar i, därför ska de hanteras på olika sätt. Det krävs 
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att vi har konfliktförståelse för att överhuvudtaget hantera konflikter konstruktivt. 

Konfliktförståelse får vi endast om vi förstår interaktionen människor emellan (Ekeland 2006, 

s. 10). Med hjälp av Ekelands förklaring kan en möjlig tanke vara att pedagogerna hanterar 

konflikterna rätt eftersom de anpassar sig efter situationen som uppstått.  

 

Täljeskolan har enligt fritidspedagogerna ytterligare åtgärder de tar till med när samtalet med 

elever inte fungerar. Föräldrarna kontaktas och blir upplysta om konflikten på skolan för att 

de ska samtala med sina barn om händelsen då målet är att konflikten ska lösas. Ifall 

konflikten fortfarande inte löser sig bjuds föräldrarna in till möte med rektorn. Hos rektorn 

diskuteras lösningen av konflikten och hur de i framtiden kan undvika dem. När samtal inte 

fungerar och konflikterna hanteras på detta sätt har det oftast gått väldigt långt. Anledningen 

till varför det kan gå så pass långt är att människor väljer att blunda för konflikter eftersom det 

anses vara obehagligt menar Arne Maltén (1998). Han förklarar att om man väljer att blunda 

för konflikter återkommer de och är mycket besvärligare än vad de var från början. Väljer 

man att inte ta tag i konflikterna redan från början dras även fler och fler in och den blir 

svårare att lösa. Tillslut är konflikten så laddad att det krävs radikala åtgärder. När en konflikt 

gått så långt är det svårt att komma fram till en lösning som alla parter är nöjda med (Maltén 

1998, s. 146). I detta fall är en trolig tolkning att både pedagoger och föräldrar har valt att 

blunda för konflikterna på skolan för att det ska ha tagit sig så långt som till rektorns rum. 

Enligt Malténs teori är redan konflikten väldigt svår att lösa då den sitter djupt rotad eftersom 

man valt att blunda för den från början. Lösningen som blir hos rektorn på Täljeskolan är 

enligt Maltén (1998) alltså inte en lösning som kommer nöja alla parter då det krävs radikala 

åtgärder för att konflikten ska upphöra.  

 

Enligt fritidspedagogerna på Myrdalsskolan är konsekvenserna av konflikthanteringen 

positiva då de flesta elever lärt sig att hantera konflikter själva. De konflikter som fortfarande 

återupprepar sig är med samma elever och oftast är det starka individer som gillar att 

bestämma och vinna. På Täljeskolan har pedagogerna likadana erfarenheter kring att det är 

samma och starka elever som konflikter återupprepar sig med. Emilia menar att det oftast är 

vänner det är konflikter kring då de vet varandras svaga punkter. Ekerwald och Säfström 

(2012) skriver att det är vanligt att mobbare pendlar mellan att vara vän och ovän med offret. 

Detta beteende är skadligt för den som är offer eftersom de har ett förhållande till varandra 

som är svårt att bryta sig loss från även vid fientlighet (Ekerwald och Säfström 2012, s. 112). 

En möjlig tolkning är att fritidspedagogerna på Täljeskolan har en mer negativ inställning till 
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konsekvenserna av konflikthanteringen eftersom de ofta under intervjuerna nämner att det 

ständigt är konflikter som inte förbättras.  

 

Sammanfattning 

Både Myrdalsskolans och Täljeskolans fritidspedagoger använder sig av samtal med sina 

elever vid konflikthantering. Samtliga fritidspedagoger poängterar att samtalet ser olika ut 

beroende på hur pass mottagliga eleverna är då de ibland måste ta paus innan de kan samtala. 

Eftersom Täljeskolan enligt pedagogerna måste ta till fler åtgärder i sin konflikthantering efter 

samtalet kan man undra vilken betydelse deras samtal verkligen har. En möjlig tolkning är att 

någonting i kommunikationen mellan elev och pedagog inte fungerar. Frågan är om det är 

eleverna som inte är mottagliga eller om det är pedagogerna som inte når fram. Tolkningen av 

mina intervjuer visar att Myrdalsskolans pedagoger verkar ha en positiv inställning kring 

konsekvenserna även om konflikter fortsätter, vilket det dock alltid kommer göra enligt dem. 

Täljeskolans pedagoger verkar dock ha en negativ inställning och en möjlig förklaring är att 

det påverkar hanteringen och eleverna allt för mycket. Det kan vara svårt att få positiva 

resultat med en negativ inställning från början. Enligt fritidspedagogerna måste de ta till fler 

åtgärder, som att blanda in föräldrar och rektorer, för att samtal inte fungerar och för att 

konflikterna ska lösa sig. 

 

5.1.3 Analys: Konfliktförebyggande arbete  

 
Enligt Myrdalsskolans pedagoger använder de sig till större delen av färdiga program som 

förebygger konflikter och mobbning på fritidshemmet och i skolan. Antimobbningsprogram, 

faddersystem och kompissamtal är något de flesta skolor använder flitigt som förebyggande 

arbete mot konflikter och eftersom de är så pass använda bör resultatet av dem vara positivt. 

Andrzej Szklarski (2004) säger att om konflikter inte hanteras i tid uppstår det mobbning och 

att det därför är mycket utav skolans värdegrund och dokument som behandlar 

konflikthantering (Szklarski 2004, s. 153). Szklarski (2004) visar att det finns många 

utformade program idag som ska förebygga mobbning och skapa en god miljö på skolan. 

Många utav dessa program lär elever hur de ska stå i förhållande till andra människor, det vill 

säga hur elever ska uppföra sig mot varandra. De handlar även om hur man ska förhålla sig 

till konflikter när de uppstår. Vissa av dessa förebyggande program går mer in på djupet och 

vad exakt man måste ta hänsyn till hos barn när de kommer till konflikthantering. Denna typ 
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av moralträning gör att eleverna får en mer positiv syn på konflikter samtidigt som de lär sig 

ta hänsyn till varandra, utvecklar det moraliska tänkandet och bedömningsförmågan (ibid, s. 

155-157). Det förebyggande arbetet som Myrdalsskolan använder sig av visar sig ha 

egenskaper som Szklarski (2004) menar fungerar och därför är en tänkbar tolkning att 

konsekvenserna av åtgärderna är positiva.  

 

Enligt fritidspedagogerna har deras tre sätt att förebygga konflikter på gett positiva 

konsekvenser. Även om de poängterar att det tar längre tid att se en skillnad i användandet av 

ett antimobbningsprogram så har dem sett en positiv skillnad med faddersystemet och 

kompissamtalen. Sammanfattningsvis visar föreliggande studie en möjlig tolkning av att 

Myrdalsskolan verkar ha lyckats med sitt förebyggande arbete. 

 

Enligt pedagogerna på Täljeskolan använder de sig inte av ett färdigt program som ska 

förebygga konflikter. Deras strategier är att barnen ska leda aktiviteter och på så sätt lära sig 

respekt, både för ledarna och för de medverkande. Pedagogerna visar även eleverna vad 

positiva och negativa påföljder är. Eleverna straffas om de brutit mot någon av skolans regler 

genom att inte få vara med på Roliga fredagen men belönas om de skött sig under veckan. 

Enligt Johan har detta sätt att förebygga konflikter på fungerat bra då eleverna vill vara med 

på Roliga fredagen. Enligt Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) är det viktigt att 

elever vet att deras negativa beteende medför konsekvenser. Att straffa elever för att de bryter 

mot reglerna fungerar på kort sikt men det leder vidare till fler negativa beteenden. Det är 

viktigt att visa hur man ska uppföra sig, inte hur man inte ska uppföra sig (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad 2011, s. 7). I pricksystemet både belönas och straffas eleverna men enligt 

Johan har det bidragit till positiva konsekvenser vilket möjligtvis kan tolkas att detta sätt att 

hantera konflikter på fungerar. Täljeskolans pedagoger använder sig också av en 

likabehandlingsplan som alla på skolan och föräldrar ska känna till och vad den står för. 

Likabehandlingsplanen baseras på skolans värdegrund som även ska genomsyra alla lektioner. 

I planen står det att man inte ska kränka någon på grund av kön, etnicitet, religion och 

utseende. Två gånger per år har de även temadagar där värdegrund står i fokus. Temadagarna 

består av sammarbetsövningar där eleverna ska lära sig respektera varandra. Szklarski (2004) 

har tidigare påpekat hur viktigt det är att förebygga konflikter och mobbning eftersom 

eleverna lär sig hur de ska vara gentemot andra (Szklarski 2004, s. 157). Två andra forskare 

som delar Szklarskis åsikter är Ekerwald och Säfström (2012) som förklarar att destruktiv 

konflikthantering kan bidra till men för livet (Ekerwald & Säfström 2012, s. 113). Då 
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Täljeskolans konflikter enligt pedagogerna är av sociologisk karaktär där många utav eleverna 

kränker varandra på grund av utseende och hierarki anser Ekerwald och Säfström (2012) att 

sådan typ av mobbning kräver attityd- och maktförändrande åtgärder. Attitydförändrande 

åtgärder gör att attityden kring mobbning och människors olika egenskaper förändras (ibid, s. 

73). En tänkbar tolkning är att det genom Täljeskolans planerade aktiviteter inte förekommer 

förändringar av attityder, men däremot förekommer det maktförändrande till viss del. Genom 

att låta sina elever styra och leda aktiviteter har alla elever en chans till att vara den som är 

”högre i hierarkin”. Attityd- och maktförändringar förekommer enligt mina tolkningar varken 

under temadagar eller i likabehandlingsplanen eftersom dem enbart står för hur man är och 

inte är mot varandra. Dessa åtgärder har enligt min förklaring inget syfte med att förändra 

attityder, det vill säga vad som händer om man beter sig på ett visst sätt, vad det ger för 

konsekvenser samt acceptans kring människors olika egenskaper. I detta fall är min tolkning 

att det enbart handlar om hur man samarbetar och hur man är en god medmänniska. 

 

Sammanfattning 

Myrdalsskolan sätt att förebygga konflikter på når enligt pedagogerna fram till eleverna vilket 

visar sig ha bidragit till positiva konsekvenser. Eftersom skolans förebyggande arbeten är 

beprövade metoder som många skolor använder sig av blir konsekvenserna enligt 

pedagogerna positiva just för att de används. Konflikter behandlas tidigt i åldrarna och då det 

enligt pedagogerna inte förekommer mobbning är en möjlig tolkning att det förebyggande 

arbetet fungerat bra. Täljeskolans förebyggande program är inte beprövade utan istället 

någonting pedagogerna kommit fram till själva för att förebygga konflikter och mobbning. 

Pricksystemet har enligt pedagogerna fungerat bra, men en sannolik tanke är att piska och 

morot inte är ett bra knep att använda sig av. En möjlig åtgärd kan vara att pedagogerna 

försöker få eleverna att förstå varför det blir konsekvenser av deras handlande och vad de 

gjort som gör att det får vara med på Roliga fredagen. När det kommer till aktiviteter som 

eleverna själva styr över krävs det maktförändringar för att bryta hierarkin mellan elever. 

Täljeskolans pedagoger har valt att i sina aktiviteter ändå ha olika hierarkiska positioner vilket 

kan tyckas förvärra situationen då det blir en tydligare gräns mellan makt och inte makt. En 

möjlig tolkning är att Täljeskolan har behovet av ett antimobbningsprogram eftersom det 

fortfarande finns väldigt mycket konflikter trots dessa förebyggande arbeten. En tänkbar 

förklaring är att de arbetar på fel sätt och att ett möjligt arbetssätt kan vara att ta tag i frågor 

som istället rör värdegrunden mer. Pedagogerna skulle exempelvis kunna lära barnen ett 
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positivt beteende och understryka hur viktigt det är, hur man är en bra kompis och hur man är 

snäll. 

 

5.2 Slutdiskussion 

 

Jag hade en tes från början om att jag ansåg att det finns en skillnad mellan olika statusskolor 

när det kommer till konflikter och att det förekommer mer konflikter på en lågstatusskola än 

en högstatusskola. I samband med det ansåg jag också att det betyder att konflikthanteringen 

och det förebyggande arbetet är väldigt aktivt. I min studie, med hjälp av fritidspedagogernas 

förklaringar, har jag kommit fram till att det inte sker mer konflikter i en lågstatusskola, 

snarare att orsakerna till konflikterna kan vara olika. Hanteringen av konflikterna på 

lågstatusskolan överraskade mig. Jag blev förvånad över att det måste gå så pass långt i 

konflikthanteringen att rektorn blandas in. Jag blev även förvånad över att samtalen med 

eleverna inte tycks nå fram. Det förebyggande arbetet gjorde mig mest överraskad då 

lågstatusskolan inte alls använde åtgärder så aktivt som jag trodde. En möjlig tolkning till att 

hanteringen av konflikterna går så pass långt på lågstatusskolan kan vara för att det finns 

brister i det förebyggande arbetet.  

 

Tänkbara förklaringar visar att de båda skolorna skiljer sig åt när det kommer till vilka typer 

av konflikter som uppstår mellan elever på fritidshemmet. Enligt pedagogerna är orsakerna 

psykologiska och sociologiska vilket är intressant och någonting jag skulle vilja forska mer 

kring. Hanteringen av konflikter på fritidshemmet visar sig enligt pedagogerna vara liknande 

på båda skolorna till en början. Myrdalsskolan hanterar sina konflikter enbart med hjälp av 

samtal. Täljeskolan börjar med samtal men övergår sedan till föräldrakontakt och möte med 

rektor om det inte löser sig vid enbart samtal vilket det sällan gör. Det förebyggande arbetet 

skiljer sig åt något enormt enligt mina tolkningar. Myrdalsskolan använder sig utav beprövade 

metoder som antimobbningsprogram, faddersystem och kompissamtal vilket enligt 

pedagogerna bidrar till positiva konsekvenser. Täljeskolans pedagoger har kommit på egna 

aktiviteter som ska förebygga konflikter; pricksystem och aktiviteter som barnen styr. De 

använder sig även av en likabehandlingsplan och temadagar där värdegrund står i fokus. 

Enligt mina tolkningar och teorier bidrar inte de förebyggande arbeten till positiva 

konsekvenser på lång sikt på grund av hanteringen av konflikter och hur långt det måste gå 

för att de ska klaras upp.   
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5.3 Metoddiskussion  

 

För att få svar på frågeställningarna i min studie har jag valt att göra intervjuer med totalt sex 

behöriga fritidspedagoger där jag använt en ljudinspelningsapparat. Eftersom arbetet inte fick 

vara för stort på grund av tidsgränsen anser jag att jag har lyckats bra med min metod trots 

allt. Självklart skulle jag kunnat intervjua fler pedagoger på fler olika skolor för att få fram ett 

mer tydligt resultat men det hade varit ett alldeles för stort arbete. Jag är glad att jag lyckades 

få tag i behöriga fritidspedagoger då det faktiskt inte finns så många på varje skola. Det hade 

även varit intressant att ta med obehöriga fritidspedagoger och se om svaren skiljer sig åt. I 

skolor idag är inte alla behöriga och det är så verkligheten ser ut.    

 

Jag är även nöjd över att jag valde att spela in intervjuerna då det varit lätt att gå tillbaka och 

lyssna om ifall jag känt mig osäker på något. Dock känner jag att det har varit svårt att tolka 

vissa känslor som pedagogerna förmedlar genom ljudinspelningen och skulle nu i efterhand 

velat använda mig av videoinspelning istället. Genom videoinspelning skulle jag kunnat 

känna igen ansiktsuttryck och kroppsspråk, det kan jag tyvärr inte göra genom ljudinspelning.  

 

Intervjufrågorna är jag som helhet nöjd med. Jag ställde öppna frågor under intervjuerna och 

flera följfrågor för att få tydligare svar. Jag anser att jag ställde relevanta frågor för att få så 

bra svar som möjligt på mina frågeställningar. En önskan är dock att intervjupersonerna varit 

mer ”pratglada” och berättat mer ingående kring de frågor jag ställde men det beror mestadels 

på mig och hur jag ställde frågorna. Vissa frågor som jag ansåg vara väldigt öppna och fria till 

samtal blev inte alls det jag förväntat mig, snarare tvärtom. Jag förväntade mig längre svar på 

vissa frågor och jag kan nu i efterhand se att jag kanske borde ha formulerat om dem och 

kanske under intervjuerna hittat olika infallsvinklar på samma fråga.  

 

Jag hade även kunnat göra observationer för att få en ”verklighet” att tolka. Jag har 

visserligen intervjuat sex pedagoger vilket jag anser ger en bra bild över hur det ser ut på 

respektive fritidshem men hur kan jag veta att jag får sanningsenliga svar av 

intervjupersonerna? Det kan jag enbart få svar på genom att själv vara på skolan och 

observera. Hade jag fått andra resultat i studien om jag gjort det? Studien kunde ha varit i 

större utsträckning men det hade tagit för lång tid att utföra och samtidigt blivit för stort. Jag 

vill dock påpeka att jag litar på pedagogernas beskrivning av situationerna på fritidshemmet. 

Det hade även varit otroligt intressant att intervjua elever om vad de anser om deras egna 
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konflikter och hur de upplever fritidspedagogernas konflikthantering och förebyggande 

arbete. Hade jag valt att intervjua elever hade jag även där velat ha sex intervjuer med elever i 

olika åldrar och tolv intervjuer hade varit alldeles för mycket i min studie. Jag valde att inte 

intervjua elever på grund av det.  

 

Tesen jag hade från början om att lågstatusskolor skulle ha mer konflikter, en mer konstruktiv 

konflikthantering samt ett uttänkt förebyggande arbete var även en förförståelse jag hade 

innan jag undersökte detta närmare. Min förförståelse kan ha påverkat analysen av det 

empiriska materialet i viss mån då jag velat att mina resultat skulle stämma överens med min 

tes. Jag anser dock att det inte påverkat analysen i stor utsträckning eftersom jag under hela 

processen utgått från mina teorier. Med tanke på att den tes jag hade inte stämmer överens 

med mina resultat har min förförståelse ändrats. Jag är nu medveten om att lågstatusskolor 

inte alls behöver ha mer konflikter, snarare att det kan förekomma olika typer av konflikter 

mellan olika statusskolor. Jag har även fått bekräftat att en mer konstruktiv konflikthantering 

och ett uttänkt arbete inte behöver gälla skolor där konflikter är vanligt förekommande.  

5.4 Fortsatt forskning 

 

Om jag skulle skriva ett nytt arbete om konflikter hade jag velat göra intervjuer med elever 

om vad de anser om pedagogernas sätt att hantera konflikter och om konflikter i sig. Anser 

eleverna att det finns ett sämre eller bättre sätt att hantera konflikter på? Hur vill eleverna bli 

bemötta av vuxna på skolan i konfliktsituationer? Jag hade även velat göra observationer för 

att försöka se hur konflikthanteringen faktiskt ser ut. Det hade även varit intressant att skriva 

ett arbete om konflikthantering och jämföra skolor som ligger i innerstaden respektive 

förorten, eller kanske en jämförelse i konflikthantering i två olika mångkulturella skolor. En 

studie om förebyggande arbete, vilka arbetssätt ger bäst resultat på lång sikt, det hade även 

varit intressant att forska kring.  
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Bilaga 1- Intervjufrågor 

 

1. Vad är en konflikt för dig? 

 

2. Hur uppfattar du ordet konflikt? 

 

3. Hur ofta uppstår konflikter mellan elever på skolan? 

 

4. Vad brukar konflikterna handla om? 

 

5. Hur hanterar du konflikter mellan elever på skolan? 

 

6. När anser du att en konflikt är löst? 

 

7. Återupprepar sig samma konflikter mellan elever på skolan? 

 

8. Vad blir konsekvenserna efter konflikthanteringen? 

 

9. Vad gör ni för att på lång sikt förebygga konflikter på fritidshemmet? 

 

10.  Vad är konsekvenserna av förebyggande arbetet? 
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Bilaga 2- Brev till fritidspedagoger 
 

Hej! 

Mitt namn är Anna Zecevic och jag studerar till fritidspedagog på Södertörns Högskola. Jag 

går sista terminen på min utbildning och ska börja med mitt examensarbete nu. Jag har valt att 

skriva om konflikter på fritidshemmet, vilka typer av konflikter som uppstår och hur 

konflikthanteringen ser ut.  I min studie är jag även intresserad av att göra en jämförelse 

mellan en lågstatusskola och en högstatusskola.  

 

Jag skulle vilja veta hur fritidspedagoger tänker och vilken erfarenhet de har av detta ämne 

och söker därför tre behöriga fritidspedagoger till intervju. Alla som medverkar i min studie, 

inklusive skolan, kommer vara anonyma och ni kommer självklart få ta del av mitt arbete när 

det är klart. Jag kommer även att behöva spela in intervjun för att inte gå miste om något som 

sagts. Det är bara jag som kommer lyssna på inspelningen och den kommer senare förstöras 

för att ingen ska kunna ta del av innehållet. Nu till min fråga; skulle du vilja vara med i min 

undersökning?   

 

Om du kan tänka dig att samtala med mig om dessa frågor skulle jag vilja boka tid för en 

intervju. Jag ser helst att intervjun sker ostört på skolan. Intervjun kommer att ta ca 15-20 

minuter. Du når mig lättast på denna mail eller på mitt mobilnr: 07******** 

 

Jag hoppas att du finner detta intressant och vill medverka i min undersökning!   

 

Med vänlig hälsning, 

Anna Zecevic 


