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ABSTRACT 

The purpose of my study is to find out which way the extended school staff has their 

knowledge about conflicts, what they think is the cause of a conflict and how they handle 

conflicts.  

To answer these questions, I have chosen to do interviews with an available group. I 

interviewed six persons of different gender, age, nationality and they have been working from 

three to twenty years at afterschool care. 

I have analyzed my empirical material using Szklarkis four causes of a conflict and Malténs 

strategies for conflict management. 

My conclusion is that the after-school staff's knowledge is mostly based on experience, partly 

through work with children group in afterschool care and as a youth leader in the voluntary 

sector. The strategy almost always used for the after-school staff were the collusion strategy. 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad fritidshemspersonalen anser är konflikters 

orsaker, på vilket sätt konflikter hanteras samt hur fritidshemspersonalen inhämtat sina 

kunskaper kring konflikthantering. 

För att få svar på dessa frågor har jag valt att göra intervjuer med en tillgänglig grupp. Jag har 

intervjuat all personal på ett fritidshem, som innefattas av sex personer av olika kön, ålder och 

nationalitet. De har arbetat allt från tre år till tjugo år på fritidshem.  

Jag har analyserat mitt empiriska material med hjälp av Szklarkis fyra orsaker till att en 

konflikt uppstår samt Malténs olika strategier kring konflikthantering. 

I resultatet har jag kommit fram till att de vanligaste orsakerna till att konflikter uppstår är 

missförstånd och kring regler det vill säga i kategorierna principrelaterade- och 

situationsrelaterade orsaker. Den genomgående strategin som används av 

fritidshemspersonalen är samverkansstrategin, men när det är ont om personal eller tidsbrist 

används den defensiva strategin. Var det gäller hur fritidshemspersonalen inhämtat sina 

kunskaper i konflikthantering är det mestadels genom erfarenhet, både genom arbetet med 

barngruppen på fritidshemmet, familjen samt som ungdomsledare inom föreningslivet.  

Nyckelord: fritidshem, konflikthantering, styrdokument, orsaker. 
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1. INLEDNING 

”När man tjänar barnet, tjänar man livet” (M. Montessori, Barnasinnet)  

I dagstidningar och i nyheter på tv och radio kan vi läsa, se och höra om alla de krig och 

konflikter som härjar världen över. Denna värld är det vi vuxna som bestämmer över. Maria 

Montessori menar att vi människor befinner oss på en låg mognadsnivå och att det därför inte 

går att förverkliga ett fredligt och harmoniskt samhälle fritt från krig. Utbildning är ett sätt att 

höja mognadsnivån hos oss människor, och det är därför vi ska börja med barnen. Hon menar 

att det är barnen som kan skapa de nya människorna. De har oanade krafter som kan leda oss 

till en ljusare framtid. Målet med fostran och undervisningen måste vara att hjälpa barnen att 

använda sina oanade krafter för att få en fredligare värld. Barnen behöver en arbetsplats som 

främjar detta (Montessori, 1992, s.15-16). 

Skolverket uttrycker att skolan och fritidshemmet, precis som samhället, inte är fria från 

motsättningar. Pedagoger behöver ge eleverna verktyg så att de kan hantera motsättningar på 

ett bra sätt, dessutom få dem att dra lärdom av dessa. Detta lärande sker i grupp och leder till 

ny kunskap om sig själv och andra. Det är viktigt att pedagoger är närvarande och tar tag i de 

problem som uppstår (Skolverket, 2013, s.9-11) 

Fritidshemmet är en plats där eleverna tränar sin sociala kompetens både före och efter 

skolan. Som i alla sociala sammanhang kan det uppstå konflikter, så även på fritidshemmet. 

Detta beror på olika skeenden som till exempel missförstånd, att eleverna tänker olika eller på 

vilket sätt en elev uttryckt sig om en annan elev. Fritidshemspersonalen ska vara ett stöd i 

elevernas konflikthantering, hjälpa eleverna att sätta ord på sina känslor, så att de lär sig lösa 

problem på ett konstruktivt sätt (Skolverket, 2014, s.37).  

Jag anser att det är viktigt att pedagoger har goda kunskaper om konflikthantering för att på 

ett adekvat sätt kunna hjälpa elever i deras sociala utveckling. Många elever lär sig inte att 

hantera konflikter, utan snarare har de fått lära sig att sopa problemen under mattan. Därför 

vill jag ta reda på vilka kunskaper pedagogerna har, hur de hanterar konflikter mellan eleverna 

och vad styrdokumenten säger. 
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1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att genomföra en undersökning för att ta reda på orsakerna till hur 

konflikter uppstår samt hur fritidshemspersonal hanterar konflikter och var dessa kunskaper 

kommer ifrån.  

• Vad anser fritidshemspersonalen att det finns för orsaker till att konflikter 

uppstår på fritidshemmet?  

• Hur anser fritidshemspersonalen att de hanterar konflikter på fritidshemmet?  

• På vilket sätt har fritidshemspersonalen inhämtat kunskap om konflikter och 

konflikthantering? 
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2. METOD 

I denna del beskrivs informanterna kortfattat. Jag kommer även att redogöra för mitt urval. 

Vidare kommer jag att ange skälet till metodvalet samt tankar kring hur jag kanske kunde ha 

gjort istället. 

2.1. URVAL 

Då tidsaspekten för undersökningen varit relativt kort, valde jag att intervjua en tillgänglig 

grupp det vill säga en grupp som ej har tillkommit genom slumpmässigt urval eller som ett 

stickprov (Patel, Davidsson, 2011, s.59). Gruppen består av sex personer av olika kön, ålder, 

nationalitet och som har arbetat olika länge på fritidshem, alltifrån tre år upp till tjugo år. Fyra 

av informanterna arbetar på skolans fritidshem för årskurserna ett till fyra. Två av 

informanterna arbetar i skolans förskoleklass. Av hänsyn till anonymitetskravet har jag valt att 

inte presentera informanterna närmare på grund av att det skulle bli alltför lätt att deras 

identiteter skulle avslöjas. Skolan de arbetar på ligger i en kommun söder om Stockholm med 

många natursköna strövområden. Skolans elevunderlag kommer både från låg- och 

högstatusområden i kommunen. Kommunen har både villaområden och områden med 

flerfamiljshus. Skolans verksamheter består av förskola, förskoleklass och årskurserna ett till 

sex. Sammanlagt med förskolan inräknad har skolan cirka 155 barn varav 65 är inskrivna på 

skolans fritidshem.   

2.2. METODVAL 

För att stärka validiteten i min kvalitativa studie, beskriver jag här forskningsprocessen noga, 

så att den som tar del av resultatet kan se hur jag har tänkt och vilka val jag har gjort (Patel 

och Davidsson, 2011, s.106,109).  

Göran Ahrne & Peter Svensson beskriver att intervjuer fungerar bra i flera olika sammanhang, 

bland annat att det ”är ett sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden” (Ahrne & 

Svensson, 2011, s.36). Jag anser att frågeställningarna faller in under begreppet sociala 

förhållanden och därför valde jag att använda intervjuer som metod. Jag valde bort att utföra 

observationer och intervjuer med elever med tanke på tiden som jag hade på mig för att 

genomföra studien. Jag ansåg att det skulle ta för lång tid för att få ett godkännande av 

elevernas vårdnadshavare till att få observera och intervjua deras barn. Dessutom bedömde 

jag att det empiriska materialet skulle bli för omfattande för att hinna analysera. För att få svar 
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på mina frågor använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att jag har 

färdiga frågor att ställa, en intervjuguide (se bilaga 1), men att jag inte behöver ställa dem i 

någon speciell ordning. Informanten har en ganska stor ram att förhålla sig till när det gäller 

svaren på frågorna (Patel, Davidsson, 2011 s.82).  

Efter ett muntligt godkännande från rektorn, på den av mig utvalda skolan, lämnade jag ut ett 

brev till de sex pedagoger som jag ville intervjua (bilaga 2). Vid intervjutillfället valde jag en 

miljö där informanterna kunde känna sig trygga. Vid själva intervjun använde jag mig av 

ljudupptagning i form av min mobiltelefon samt papper och penna, för att kunna anteckna 

sådant som ljudupptagningen inte kan visa såsom minspel, gester etc. Jag frågade även 

informanterna om jag fick återkomma vid behov. Efter intervjuerna valde jag att transkribera 

inspelningarna själv så att jag kunde börja göra en första sortering och försöka ringa in det 

som är relevant för undersökningen. Jag valde att först titta på materialet ur en holistisk 

synvinkel för att sedan gå in på detaljerna. 

Eftersom undersökningen endast omfattar sex intervjuer av en tillgänglig grupp och endast på 

en skola, kan jag inte dra några generella slutsatser för vad som gäller på andra skolor och 

fritidshem. Resultatet av studien gäller därför endast den undersökta skolan.  För att kunna dra 

generella slutsatser skulle jag ha behövt intervjua flera personer, från flera olika skolor och 

från olika typer av områden. Däremot hade jag fördelen att jag fick intervjua hela arbetslaget 

som arbetar på fritidshemmet. 

2.3. METODDISKUSSION 

Nackdelen med intervjuer är att de inte ger en så bred bild av ämnet som man undersöker. 

Genom att bara göra intervjuer får jag informanternas syn på hur de känner, upplever och 

utövar sin praktik, det blir ur en subjektiv vinkel. För att ge en bredare bild av ämnet hade det 

varit bra att komplettera med observationer och se pedagogerna i aktion i deras naturliga 

miljö, för att se om det bekräftar vad de sagt i sina intervjuer, samt intervjuat elever för att få 

deras upplevelse av det hela (Ahrne, Svensson, 2011, s.56, Patel, Davidsson, 2011, s.91).  

I intervjufrågorna hade jag inga specifika frågor om just orsaker till konflikter. Däremot 

ställde jag frågan vilka konflikter som personen ansåg uppstår på fritidshemmet. Av de svar 

jag fick samt följdfrågor på dessa kunde jag utläsa av mitt material, vilka orsaker som 

fritidshemspersonalen ansåg ligga till grund för att en konflikt uppstår. 
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2.4. ETISKA ÖVERVÄGANDE 

För att kunna genomföra intervjuerna lämnade jag ut ett brev till de pedagoger som jag ville 

intervjua (bilaga 2). I det brevet fanns information om vem jag är och vad studien handlar om. 

Jag påpekade att deras delaktighet i undersökningen är viktig för min studie. Jag berättade för 

pedagogerna att detta skedde på frivillig basis och att deras uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att det inte ska gå att utläsa vem som sagt vad av 

fritidshemspersonalen i undersökningen samt att uppgifterna kommer att används i rent 

forskarsyfte. (Patel, Davidsson, 2011, s.63-64). 
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3. STYRDOKUMENT 

Sedan 2011 lyder fritidshemmet under skollagen och Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet kapitel ett och två. År 2014 kom Skolverket ut med skriften 

Allmänna råd med kommentarer, fritidshem, vilken förtydligar det som står i läroplanen vad 

gäller fritidshemmets uppdrag. Därför har jag valt att ta med dessa styrdokument i studien 

eftersom det är någonting som fritidshemspersonalen måste följa. Jag har valt ut de delar som 

jag anser att jag kan koppla till syftet för min studie. 

I styrdokumenten från Skolverket finns dock varken ordet konflikt eller konflikthantering 

med. Dessa ord nämns inte heller vare sig i den nya skollagen (2010:800) eller i 

grundskoleförordningen (SFS 201:185). Där beskrivs heller inte hur man ska handla i 

konfliktsituationer (Hakvoort & Friberg, 2014, s.20). Däremot står det i läroplanen att skolan 

”ska främja förståelse för andra människor”. Vidare står det att en god omsorg som ser till den 

enskildes välbefinnande och utveckling samt att ”främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket, 2014, s.7). 

Vidare kan vi läsa att skolan är en kulturell och social mötesplats som bland annat har till 

uppgift att utveckla elevers förmåga att förstå och leva sig in i hur andra har det och deras 

värderingar (Skolverket, 2011, s. 7). ”Enligt skollagen ska fritidshemmet främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap” (Skolverket, 2014, s. 37). Det är också skolans uppgift att 

arbeta för att vara en trygg plats för eleverna i de sociala sammanhang som eleven möter och 

som inger lust och vilja att lära. Skolan ska också se till att undervisningens arbetsformer är 

demokratiska så att eleverna förbereds för att aktivt kunna delta i samhället (Skolverket, 2011, 

s.8,10).  

När det gäller vem som har ansvaret för att fostra och se till att eleven utvecklas, så ligger det 

största ansvaret hos vårdnadshavarna men skolan ska vara ett komplement till hemmet 

(Skolverket, 2011, s.9). Fritidshemmet ska verka för ett gott samarbete med elevernas 

vårdnadshavare och skolan. Det goda samarbetet med hemmet leder till att eleverna kan 

uppleva en kontinuitet i sin tillvaro. Detta samarbete bidrar till att fritidshemspersonalen får 

en dialog med hemmet som resulterar i att det blir lättare att utgå från eleven när 

fritidshemmet planerar sin verksamhet (Skolverket, 2014, s.40-41). 
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I Skolverkets allmänna råd för fritidshem kan vi läsa att eleverna i en grupp har olika 

förutsättningar för att uttrycka vad de menar, behöver och känner. Därför är det viktigt att 

fritidshemspersonalen finns där och kan hjälpa till med att tolka det som elever vill uttrycka 

samt hjälpa dem att sätta ord på sina åsikter, behov och känslor. Skolverket vill 

uppmärksamma att det kan försvåra för fritidshemspersonalen att finnas till hands när 

aktiviteter sker i stora barngrupper, risken blir då att de elever som hörs mest får som de vill 

och att man missar de som är mer tystlåtna (Skolverket, 2014, s.37-38). 

Ur styrdokumenten anser jag att man kan utläsa att fritidshemmet ska vara en trygg plats där 

barnen tränar sin sociala samvaro, en plats där de lär sig att förstå andra människor samt att 

fritidshemmet ska främja allsidig gemenskap. Fritidshemspersonalen ska hjälpa barnen att 

sätta ord på sina känslor, lära sig att förstå andra människor och se till att alla barn 

uppmärksammas. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp främst vad svenska forskare har skrivit om konflikter 

med relevans för studien, som handlar om fritidshemspersonalens kunskaper och hantering av 

konflikter. Det saknas dock forskning inriktad mot fritidshem vilket gör att den forskning jag 

refererar till mestadels handlar om skolan. 

4.1. KONFLIKT 

Vad det gäller betydelsen av ordet konflikt finns det olika definitioner. Jag har valt en 

definition från Ingela Thylefors et al som de flesta forskare använder sig av idag: 

”förekomsten av motstridiga intressen, önskningar och behov och att andra på ett eller annat 

sätt utgör ett hinder i tillfredställelsen av dessa” (Lennér Axelsson & Thylefors, 2013, s.19) 

Detta anses som en neutral definition av vad en konflikt är. 

Ett problem är att det förekommer att personer likställer konflikt och kränkande särbehandling 

(mobbing). I denna undersökning kommer jag enbart att diskutera det förstnämnda och inte 

beröra den senare. Däremot kan konflikter leda till kränkande behandling om de får fortgå. 

4.2. KONFLIKTHANTERING 

Roger Ellmin påpekar att för att kunna hantera konflikter och deras orsaker behövs det 

förståelse, hjälp och stöd och att det är viktigt att förstå hur de inblandade upplever och tolkar 

situationen samt hur de handlar. De inblandade ser oftast situationen på olika sätt. Ellmin 

hävdar att det inte räcker med att ha sett situationen som föranledde konflikten utan det gäller 

att se situationen ur ett helhetsperspektiv för att förstå vilka känslor, upplevelser och attityder 

som parterna har med sig in i konflikten. De inblandade reagerar olika beroende på vad de har 

med sig in i konflikten och måste ta ett gemensamt ansvar, antingen på egen hand eller med 

hjälp utifrån, för hur konflikten utvecklas (Ellmin, 2008, s. 97-100).  

Karin Utas Carlsson och Anette rosenberg Kimblad anser att om eleverna ges ett bra stöd i 

sina konflikter och sin konflikthantering får de goda erfarenheter av detta, som hjälper dem att 

förebygga och hantera liknande situationer i framtiden. Detta gör att om eleverna hamnar i 

konfliktsituationer som de kan relatera till så kan de själva lösa dessa och till och med leda till 

en förbättrad relation mellan parterna (Carlsson & Kimblad, 2011, s. 44).  
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Ett flertal forskare beskriver olika strategier för att hantera konflikter. En av dessa är 

samverkansstrategin som innebär att båda parter är villiga att lösa konflikten. När parterna går 

ifrån konflikten ska de känna att båda har fått ut något bra av det, så att säga ett vinna-vinna 

koncept, där man försöker tillfredställa allas behov (Maltén, 2010, s. 178, Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad, 2011, s.45 )  

Medling är en del av samverkansstrategin. Medling innebär att man tar hjälp utifrån av en 

tredje part som underlättar, hjälper till och tar hänsyn till hur parterna har tolkat situationen 

och deras handlande så att parterna kan finna en godtagbar lösning (Ellmin, 2008, s.99-100, 

Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011, s.95-96). Denna tredje part behöver vara neutral 

och tar inte någon av parternas parti. Personen ifråga behöver inta en stödjande och lyssnande 

position så att de som är inblandade kan känna sig trygga. Medlaren är den som ska driva 

samtalet framåt så att konflikten kan lösas på ett konstruktivt sätt. För att parterna inte ska 

känna sig hotade behöver medlaren ställa neutrala och öppna frågor. Då får de inblandade ett 

bra stöd. Som medlare ska hen inte ge förslag på hur processen ska avslutas utan det ska 

komma från parterna själva (Fjällhed & Jensen, 2013, s.190-191och Maltén, 2010, s.179, Utas 

Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011, s.95-96). 

4.3. UTBILDNING I KONFLIKTHANTERING 

Ellmin beskriver att i skolmiljön är konflikter en del av vardagen för de människor, vuxna 

som barn, som befinner sig där och han anser att konflikthantering bör tillhöra utbildningen av 

såväl skolpersonalen som elever. Alla behöver känna trygghet samt fylla på med kunskaper 

kring konflikter (Ellmin, 2008, s.97-98) 

Ilse Hakvoort anser att det är viktigt att alla som ska utbilda sig inom skolväsendet får en bra 

utbildning inom konflikter och konflikthantering. Dessa utbildningar ska ges av personer med 

expertkompetens och beprövad erfarenhet inom området. De ska dock anpassas till att 

innefatta saker som är relevanta för skolans värld. Hakvoort betonar att lärarstudenterna 

behöver en djupare förståelse i ämnet för att i sin tur kunna lära ut detta till eleverna eftersom  

”skicklighet att hantera konflikter är inget som är medfött, utan det är något vi lär oss” 

(Hakvoort, 2012,  s.203, s. 206). 
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4.4. SAMMANFATTNING TIDIGARE FORSKNING 

En konflikt är en situation där de inblandades intressen, önskningar eller behov går isär. För 

att kunna hantera en konflikt behöver man veta om de bakomliggande orsakerna samt 

parternas bakgrund, för att kunna ge dem den hjälp de behöver. Parterna behöver känna sig 

trygga för att på så sätt få en positiv bild av händelsen, så att de inte ryggar tillbaka inför 

framtida konfliktsituationer.  

Fritidshemspersonalen behöver utbildas i hur konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt. Det 

behövs kurser i konflikthantering på lärarutbildningarna, vilka bör ledas av utbildare med 

både praktisk och teoretisk kompetens. För att eleverna ska kunna lära sig hantera konflikter 

på ett konstruktivt sätt på fritidshemmet behöver all personal som arbetar där ha kunskap om 

konflikter och konflikthantering. 
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5. TEORETISK BAKGRUND 

Som teori har jag valt att använda mig av Andrzej Szklarskis fyra orsaker till att konflikter 

uppstår samt Arne Malténs olika konflikthanterings strategier. Jag anser att deras begrepp 

hjälper mig i analysen av det empiriska materialet. Här nedan följer förklaringar till de 

begrepp som jag kommer att använda mig av i analysen. 

5.1. KONFLIKTORSAKER 

I Szklarskis avhandling Barn och konflikter (1996), kan vi utläsa att en vanlig fråga hos 

barnen är att de undrar hur en konflikt uppstår. Svar som han har fått av barnen är att 

konflikter kan orsakas av till exempel missförstånd, orättvisor, någon kompis har brutit ett 

förtroende eller att de är osams om leksaker och andra ting (Szklarski,1996 s. 83). I Szklarskis 

avhandling finns det fyra huvudkategorier av vad orsaken kan vara till att konflikter uppstår. 

Dessa är: situationsrelaterade orsaker, objektrelaterade orsaker, principrelaterade orsaker och 

individrelaterade orsaker. 

Situationsrelaterade orsaker: I denna kategori handlar det om missförstånd. Detta kan visa sig 

i att det brister i kommunikationen, det vill säga att ett barn tolkar kompisen på fel sätt. Det 

kan också handla om händelser där ett barn ser en situation och tolkar den, medan de som 

utför den har helt andra intentioner (Szklarski, 1996, s.103-104). 

Objektrelaterade orsaker: I denna kategori handlar det alltid om något materiellt som kan vara 

att en eller flera elever vill ha något som en annan elev har eller att det är relationsrelaterat, 

vem som ska leka med vem, rätten till att vara med just den kompisen. Detta kan leda till 

svartsjuka (Szklarski, 1996, s.97-100). 

Principrelaterade orsaker: Inom denna kategori ryms förtroenden som blir svikna på olika sätt. 

Det kan röra sig om att ett eller flera barn blir medvetet lurade av sina kompisar och upptäcker 

det, att en hemlighet avslöjas fast man lovat att inte säga något eller att elever i smyg talar illa 

om en tredje part som inte är med (Szklarski, 1996, s.84-89). 

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

av elevernas personliga egenskaper och utseende. Det kan vara att elever bedömer andra 

elever och diskuterar vem som är snyggast, duktigast eller som har rätt eller fel, i syfte att 

framhäva sina egna värderingar som bäst (Szklarski, 1996, s.100-101). 
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5.2. KONFLIKTHANTERINGSSTRATEGIER 

Maltén beskriver fyra typer av strategier vilka är: defensiva strategier, makt- och 

tvångsstrategier, rituella strategier och samverkansstrategier. 

Defensiva strategier: I denna typ av strategier låtsas man som om problemet inte finns eller så 

ignorerar man det. Det är vanligt att man säger ”nu talar vi inte mer om det” (Maltén, 2010, 

s.175) Ett annat sätt att lösa konflikten defensivt är att utse en syndabock. Att hantera 

konflikten på ovan nämnda sätt anses som att man manipulerar situationen, eftersom det inte 

blir någon diskussion kring det som har hänt utan man lägger locket på. Detta leder till att 

konflikten inte löser sig utan problemen kvarstår. Med denna sorts konflikthantering finns det 

inga vinnare, snarare är båda parter förlorare. Vid defensiva strategier är det ovanligt att ta 

hjälp av medlare eftersom konfliktsituationen är över, det skulle bara bli besvärligt att ta upp 

ämnet igen med någon utifrån. Den skulle säkert krångla till allt igen (Maltén, 2010, s.175). 

Makt- och tvångsstrategier: I dessa strategier är parterna beroende av varandra. Här pressar 

man motparten så att den hamnar i underläge. En av parterna måste ge efter. För att få det som 

man vill använder sig båda parter utav knep, bland annat genom att utnyttja varandras svaga 

sidor. När föräldrar fostrar sina barn är denna strategi vanligt förekommande på så sätt att 

föräldrarna kan hota med indragningar av veckopeng om barnet till exempel inte städar sitt 

rum eller föräldrar kan ställa ultimatum med straff och hot. Detta resulterar i ett vinna - 

förlora koncept som innebär att den förlorande parten gärna vill hämnas vid ett senare tillfälle 

(Maltén, 2010, s.176).  

Rituella strategier: Dessa strategier används för att lätta upp spänningarna som finns i 

konfliktsituationen. För att hjälpa till att lätta upp stämningen kan man till exempel vid stora 

internationella konferenser använda sig av runda bord för att avhjälpa så att ingen får fördel 

av att sitta på honnörsplatsen. Genom att ha en agenda riktar man uppmärksamheten till denna 

istället för själva konflikten (Maltén, 2010, s.177). 

Samverkansstrategin: Denna typ av strategi är konstruktiv. I denna ingår ett vinna-vinna- 

förhållande, det innebär att båda parter känner sig väl till mods när de går därifrån. I denna 

strategi hanteras konflikten genom problemlösande samtal där båda parter känner tillit till 

varandra, visar respekt och förståelse. I denna strategi kan man vid behov använda sig av en 

medlare. Medlaren är en tredje part som hjälper parterna i deras konstruktiva 

konflikthantering. Hen hjälper dem att närma sig varandra i en ömsesidig förståelse genom 
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diskussion. Diskussionen ska leda till att parterna finner en gemensam lösning av problemet, 

lösningen ska komma från parterna själva (Maltén, 2010, s.178-179). 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Precis som Patel och Davidsson beskriver i Forskningsmetodikens grunder (2011), har jag 

valt att presentera resultatet av materialet utefter mina forskningsfrågor på så sätt att jag väver 

samman redovisning av resultat och analys (Patel & Davidsson, 2011, s.133).  

6.1. ORSAKER TILL KONFLIKTER 

Under intervjuerna beskrev fritidshemspersonalen olika anledningar till att konflikter uppstår. 

Jag har valt att dela upp dem enligt Szklarkis fyra orsaker: situationsrelaterade, 

objektorienterade, principrelaterade och individrelaterade. På det undersökta fritidshemmet 

nämns inte individrelaterade orsaker i intervjuerna. Tyvärr är svaren som framkommit inte så 

uttömmande när det gäller exempel på orsaker. Jag börjar med att gå igenom de olika 

orsakerna och avslutar avsnittet med en kort sammanfattning av resultatet. 

6.1.1. SITUATIONSRELATERADE ORSAKER 

En av de vanligaste orsakerna till konflikter som framkommit i undersökningen är att de 

bygger på missförstånd. ”Dom tror någon har sagt nånting om dom, men det är någon annan 

som sagt det, då kanske de går på den som det tror har sagt” (Informant 4) och detta orsakar 

en konflikt.  

En annan ur fritidshemspersonalen uttrycker sig så här: ”när vissa barn leker lekar som 

innebär att man flyger pappersflygplan, de slår i ett annat barn, som då börjar gråta” 

(Informant 1). Hen menar att barnet som börjar gråta tror att kompisen gjorde det med flit 

men i själva verket så lekte barnet bara. 

Missförstånd hamnar i kategorin situationsrelaterade orsaker. Fritidshemspersonalen vittnar 

om att missförstånd oftast beror på att eleverna ser den uppkomna situationen olika på grund 

av sina upplevelser samt att upplevelsen i leken tolkas annorlunda än det avsedda, vilket leder 

till konflikt på grund av ett så kallat missförstånd. 

6.1.2. OBJEKTORIENTERADE ORSAKER 

En av informanterna beskriver att det ofta är konflikter kring cyklarna på gården. Många 

elever vill cykla men det finns bara tre cyklar så det är ett ständigt orosmoment på gården 

(informant 1). 
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”Ett barn har tänkt sig att den ska göra en viss aktivitet på en viss plats, så är det något annat 

barn som tagit materialet som den behöver” (informant 3) 

Eftersom hen tänkt att hen vill spela ett visst spel eller sitta på en speciell plats kan det uppstå 

meningsskiljaktigheter kring detta. En annan vanlig konflikt som framkommit i intervjuerna 

på fritidshemmet är att eleverna upplever att någon tagit deras saker som de hade, det kan 

handla om en färgpenna, cykel eller till och med att de tagit deras kompis. 

6.1.3. PRINCIPRELATERADE ORSAKER 

Det är inte lätt att identifiera principrelaterade orsaker, eftersom de ofta sker i det fördolda, till 

exempel att någon talar illa om en person som inte är närvarande, eller att hemligheter 

avslöjas. Fritidshemspersonalen är av samma orsaker, i allmänhet ovetande om dessa orsaker. 

Det som däremot framkom i undersökningen är att eleverna ganska ofta är osams kring regler. 

Informanterna talade om att när eleverna spelar pingis kan det handla om ”hur många prickar 

man har kvar innan man åker ut” (informant nr 5) och när det gäller sällskapsspel kan det vara 

någon som tycker att man tar för många steg för att få en fördelaktig position. 

6.1.4. INDIVIDRELATERADE ORSAKER 

Individrelaterade orsaker är att eleverna bedömer varandra, vem som har finast kläder, vem 

som sjunger eller dansar bäst osv. I min undersökning finner jag inget som påminner om 

denna orsak vid fritidshemmet.  

Som en sammanfattning av alla orsaker ovan anser jag att de vanligaste orsakerna till att 

konflikter uppstår är att det uppstår missförstånd mellan eleverna och att det blir 

meningsskiljaktigheter kring lekar, sällskapsspel och olika sporter när det gäller regler. Jag 

anser att det finns en medvetenhet hos fritidshemspersonalen om varför konflikter uppstår i 

samband med de aktiviteter som finns på fritidshemmet. Under intervjuerna framkom det inga 

orsaker till konflikter som passar in på de individrelaterade orsakerna.  

6.2. HANTERING AV KONFLIKTER  

Utgående från Maltens teorier om konflikthanteringsstrategier, försökte jag identifiera vilka 

strategier som användes inom det undersökta fritidshemmet. Jag upptäckte att de främst var 

två strategier som användes: samverkansstrategi och defensiv strategi. De övriga två 

strategierna nämndes inte alls av informanterna, dvs. makt- och tvångsstrategier och rituella 
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strategier. Jag börjar med att gå igenom de olika strategierna som förekommer på 

fritidshemmet och avslutar avsnittet med en kort analys av resultatet. 

6.2.1. SAMVERKANSSTRATEGI 

När en konflikt uppstår på fritidshemmet hanteras den på så sätt att fritidshemspersonalen 

sätter sig ner och samtalar med båda parter. Man tar reda på vad som har hänt genom att båda 

parter, en i taget, får beskriva sin uppfattning av situationen.  Alla informanterna var eniga om 

att det handlar om att båda parter ska känna sig nöjda med lösningen när de går ifrån en 

konfliktsituation. Ibland räcker det med att bara vara närvarande, vara en lyssnande stödjande 

person så löser sig konflikten av sig själv, vilket detta är ett exempel på: 

”Ibland behöver man inte säga någonting. De kommer på själva och upptäcker att det faktiskt 

inte var någonting” (informant 4). 

”Det är inte bara att gå rakt in. Även om du står i närheten kanske du inte vet vad som har 

hänt innan, man måste lyssna på bägge två” (informant 4). 

Det senare citatet kan kopplas till vad Ellmin (2008) uttrycker, att det inte är tillräckligt med 

att ha sett situationen som startade konflikten utan man behöver förstå att människor är olika 

och uttrycker känslor på olika sätt samt att man uppfattar och ser saker på olika sätt i en 

konflikt. Detta bör man ha förståelse för, eftersom det handlar om att se hela människan. 

Fritidshemspersonalen anser att de tar hänsyn till båda sidors perspektiv samt att de genom 

medling når en gemensam lösning på problemet som båda parter vinner på.  

Ellmin (2008) talar om att parterna behöver ansvara för utvecklingen, antingen själva eller 

med stöd utifrån. I fritidshemspersonalens beskrivningar av hanteringen av konflikter kan jag 

se tydliga kopplingar till Ellmin (2008), genom att eleverna får stöd i sin konflikthantering 

utifrån samt att det ibland räcker med att fritidshemspersonalen lyssnar på samtalet mellan 

eleverna så kommer de själva fram till en lösning. På detta sätt blir de delaktiga i utvecklingen 

av konflikten antingen med stöd eller av egen kraft.  

I intervjuerna framkommer det att när fritidshemspersonalen ska hjälpa eleverna i deras 

konflikthantering så ”gäller det att ha ett lugn inom sig, så att du kan se bråket från bådas 

sidor, så att du inte ger någon sida en fördel” (informant 1).  
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Jag tolkar det som att, eftersom man som medlare behöver vara neutral och då låta bli att ta 

någon av parternas parti, blir det svårt att stödja eleverna i deras konflikt om man känner sig 

uppjagad och irriterad. Eleverna behöver ett opartiskt stöd. Medlaren får inte stödja sig på 

sympati eller en känsla av att någon kanske har blivit illa behandlad. Om man går på känsla 

kan det resultera i att man blir uppjagad eller arg över någonting som den ena har sagt eller 

gjort. Det kan då bli mycket svårt att se konflikten ur ett objektivt perspektiv.  

6.2.2. DEFENSIV STRATEGI 

I intervjuerna framkom det att fritidshemspersonalen inte alltid går in och medlar i konflikter. 

Informanterna beskriver att sådana tillfällen kan vara när man känner sig stressad eller när 

man inte har tid. Då blir det istället så att man går in och bestämmer. Oftast händer det när det 

är ont om personal, men det kan hända någon gång ibland annars också. Ett exempel på detta 

är när en informant beskriver en situation där det är två barn som bråkar om en legobit, vem 

som hade den först ”jag brukar fråga barnen vem som hade den först, kan de inte samsas då, 

så tar jag den, så det blir slut på bråket och då får ingen ha den” (informant 5). 

I hanteringen av denna konflikt använde informanten en defensiv strategi. Den defensiva 

strategin innebär att man kan manipulera situationen så att konflikten slutar tvärt, man ser till 

att det inte blir någon diskussion kring det som hänt. Det skedde i detta fall när informanten 

tog legobiten så att ingen av parterna fick ha den. Det blev helt enkelt ett abrupt slut eftersom 

hen ville ha slut på bråket och helt enkelt bestämde sig för att ta den. I sådana här situationer 

är båda parter förlorare vilket är enligt den defensiva strategin.  

6.2.3. SAMMANFATTNING STRATEGIER 

I styrdokumenten som fritidshemmen måste följa, behandlas problemet med att hantera stora 

barngrupper. Det är ledningens uppgift att se till att tillräckligt med personal finns på plats. 

Vid resursbrist blir det svårare för personalen att hinna med att hjälpa och stödja eleverna och 

vara till hands vid konflikter varför vissa strategier troligtvis helt glöms bort. Det medför att 

det blir stor risk att det blir den defensiva strategin som man oftast väljer för att lösa en 

konflikt. Den rituella strategin togs inte upp av informanterna i min undersökning, men enligt 

min yrkeserfarenhet använder sig fritidshemspersonal av denna strategi omedvetet. Exempel 

på detta är när man bestämmer gruppindelning eller hur eleverna ska sitta i matsalen, i 

klassrummet och samlingsringen. Fritidshemspersonalen/läraren ser till att vissa barn inte 

hamnar bredvid varandra för att minimera risken för konflikter och prat. Det bör gälla även 

för det undersökta fritidshemmet. 
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7. Inhämtning av kunskap om konflikthantering 

På det undersökta fritidshemmet bedrivs inte någon medveten fortbildning inom 

konflikthantering. I detta avsnitt går jag igenom hur personalen på fritidshemmet har inhämtat 

den kunskap om konflikthantering som de har samt hur de sprider den vidare till eleverna. Jag 

avslutar med en kort sammanfattning. 

7.1. ERFARENHETER HOS FRITIDSHEMSPERSONALEN 

Av intervjusvaren framkommer att fritidshemspersonalens kunskaper om konflikthantering 

främst baseras på egna erfarenheter som de inhämtat på lite olika sätt. En informant berättar 

att ”min kunskap baseras helt på den erfarenhet som jag fått och får under arbetets gång” 

(Informant 3)  

En annan informant säger att hen ”har hållit på med lagsporter” (informant 2). Hen uttrycker 

att hen lärt sig ta konflikter genom att ha varit ungdomsledare i olika slags lagsporter. 

Eftersom det rätt ofta händer att man blir oeniga i lagsporter, speciellt kring domslut, så är hen 

van vid konflikthantering. Dessutom har hen arbetat på fritidshem länge. Hen menar att 

eftersom hen tagit så många konflikter, går det att känna igen de vanliga situationerna som 

brukar generera konflikter i allmänhet. Hen uttrycker att kunskaperna inte är ”några som man 

gått och fått lära sig, utan det är att man tagit flera konflikter” (Informant 2). 

Det framkom också att det inte bara är genom arbetet i barngrupper och ungdomsverksamhet 

som de har lärt sig utan också genom ”livets hårda skola” (informant 6) och genom 

erfarenheter i sin egen familj. ”Jag tycker att jag har lärt mig med tiden /…/ på plats, känsla, 

för mig är det känslan och erfarenheten. Jag har också flera egna barn” (informant 1) Det hen 

uttrycker är att med tiden skapas erfarenhet och då kommer en viss känsla för hur konflikter 

ska hanteras. Till sin hjälp har hen lärt sig genom sina egna barn.  

Ytterligare framkom det att när en av informanterna började arbeta på fritidshemmet ”så 

tittade jag noga hur det fungerade här, jag tittade på personalen hur de löste dom här 

problemen” (informant 5). När hen började arbeta på fritidshemmet hade hen ingen erfarenhet 

av att arbeta med barn och hen visste därför inte så mycket om hur man löser konflikter bland 

dem. Hen kände sig lite osäker på hur hen skulle agera när eleverna var osams. Hens sätt att 

inhämta kunskaper var att hen observerade hur kollegorna gjorde vid sådana tillfällen, hur de 

agerade, för att förstå hur konflikter kan lösas på ett bra sätt. Informant 3 beskrev att genom 
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erfarenhet har hen fått kunskap om att man måste hantera människor efter hur de är, eftersom 

människor är individer och beter sig på olika sätt, så behövs en känsla när man ska prata med 

dem. Hakvoort talar om att när det gäller att hantera konflikter så är det inte något som vi bara 

kan rakt av, utan detta är något man lär sig genom erfarenhet. Det vill säga att ta del av de 

äldre, mer erfarna kollegorna, och se på vilket sätt och hur de löser de uppkomna problemen. 

På det sättet lär man sig också genom andras erfarenhet innan man själv börjar praktisera de 

inlärda momenten.  

De av mina informanter som har någon form av pedagogisk utbildning har läst om 

konflikthantering under utbildningen. Bland annat har det handlat om olika 

antimobbningsprogram, där det har ingått läsning av viss litteratur samt en del föreläsningar. 

Men eftersom det var länge sedan har de inget minne av delar som handlar om 

konflikthantering. En nämner dock att den kommer ihåg att man ska lyssna till båda parter.  

När det gäller olika strategier känner de till att de existerar, men kan inte nämna dem vid 

namn.  

Jag är benägen att hålla med Haakvort om att alla som ska utbilda sig inom skolväsendet 

behöver få en bra utbildning inom konflikter och konflikthantering av människor som har 

expertkompetens och beprövad erfarenhet. Detta för att de behöver få en djupare förståelse 

kring ämnet och kunna hjälpa eleverna på ett adekvat sätt eftersom detta är en del i elevernas 

vardag. Hakvoort talar om vikten av att konflikthantering ska finnas på dagens utbildningar 

eftersom det är en del i elevernas utbildning. Då mina intervjuer visar att de flesta av 

informanterna knappt kommer ihåg vad de läst, tycker jag att det visar att utbildning i 

konflikthantering har saknats och därför känns Hakvoorts tankar än viktigare. 

Fritidshemspersonalen nämner att för att kunna göra ett bra arbete kring konflikthantering 

behövs tid och resurser i form av personal. En av informanterna nämner att när det gäller barn 

med speciella behov så tycker hen att det är ett annorlunda sätt att tänka kring konflikter.”För 

att handskas med dessa konflikter behövs det läsas på, för det är ett annat sätt att hantera. Man 

behöver få kunskap om diagnoser” (informant 1).  

Av intervjusvaren framkommer att fritidshemspersonalens kunskaper om konflikthantering 

baseras främst egna erfarenheter som de inhämtat på lite olika sätt. En del kommer från 

personliga erfarenheter, från arbetsplatser och från föreningslivet. Det är endast en informant 

som fått undervisning i antimobbning som i viss mån kan relateras till konflikthantering. Det 
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innebär att det i den undersökta gruppen främst handlar om erfarenhetsbaserad 

konflikthantering.  

De vuxna som arbetar på fritidshemmet behöver kunskap om olika diagnoser för att kunna 

hantera dessa barns konflikter på ett bra sätt. Informanten menar att kunskapen inhämtar man 

lättast genom att läsa litteratur om olika diagnoser. Jag anser att detta går att koppla ihop med 

Ellmins (2008) tanke att man behöver se hela människan för att kunna stötta eleverna på rätt 

sätt. Eftersom barn med diagnoser har andra sätt att uttrycka sig på, menar informanten, att 

när du har kunskap kring olika diagnoser blir det lättare att förstå dessa barns känslor och 

reaktioner. 

7.2 ELEVUTBILDNING KONFLIKTHANTERING 

Det sades i en intervju att om ”barn fått lära sig att en konflikt löser sig då blir de inte 

konflikträdda heller, då kan man ta en konflikt som äldre också” (informant 2). Informanten 

menar att om elever får positiva erfarenheter av konflikter där konflikten löser sig på ett bra 

sätt, så förstår de att det inte är så farligt att vara i en konflikt. Det hjälper dem ifrån att fly 

från konflikter i framtiden och i vuxen ålder. Detta stämmer väl överens med vad Carlsson & 

Kimblad säger att om vi stödjer och hjälper eleverna genom deras konflikter, får de goda 

erfarenheter som de har nytta av på långsikt. När de hamnar i konflikter i framtiden kan de 

lösa dessa på ett konstruktivt sätt (Carlsson & Kimblad, 2011, s.44). 

Intentionerna, som jag tolkar dem det utifrån de svar jag har fått av fritidshemspersonalen är 

att ge eleverna redskap så att det blir rustade för framtiden. Jag skulle vilja uttrycka det som 

att fritidshemspersonalens syfte med konflikthanteringen är att ge eleverna en bra grund att stå 

på, en lärdom för livet. 

Flera av informanterna nämnde att konflikter är någonting de kommer att stöta på hela livet. 

De menar att vi lever tillsammans i en social samvaro, och en av dem säger därför att ”Man är 

aldrig ense med alla här i livet, så det är bra att kunna, om man inte bosätter sig på en öde ö 

förstås” (informant 6).  

Skolverket beskriver att fritidshemmet är en plats för social samvaro. Skolan och 

fritidshemmet ska vara en trygg social plats som fostrar eleverna till goda 

samhällsmedborgare samt att det ska finnas vuxna i närheten som kan hjälpa till när det 

behövs. Skolverkets syn, vad det gäller den sociala samvaron, anser jag också delas av mina 

informanter.  
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7.3 FÖRHÅLLNINGSÄTT TILL KONFLIKTHANTERING INOM SKOLAN  

I undersökningen framkom att det är bra om all personal kan lösa konflikter mellan elever på 

ett likartat sätt. Eleverna känner då trygghet när de vet att de får den hjälp och det stöd som de 

behöver och att det inte spelar någon roll vilken vuxen som tar tag i konflikten. En av de 

intervjuade uttrycker sig på följande vis: ”Vi måste hålla oss inom vissa ramar. Ingen av oss 

fröknar får börja skippa för då blir det kaos på en gång. Om vi inte håller samma regler då kan 

det oftast uppstå flera konflikter” (informant 1)  

Åsikterna hos informanterna gick lite isär när det gällde huruvida det fanns en röd tråd i 

konflikthanteringen på den undersökta skolan. Fyra informanter ansåg att så var fallet varav 

en uttryckte sig så här: ”Jag tycker att det finns en röd tråd /.../ mina kollegor och de lärare 

som är berörda är rätt samspelta och har samma grundinställning och värderingar och i grund 

och botten jobbar på samma sätt” (informant 3) 

De övriga två ansåg att det saknades ett gemensamt förhållningssätt och en av dessa uttryckte 

det så här: ”Alla har sina egna sätt att lösa konflikter, det finns ingen konsekvens med 

nånting” (informant 2).  

Jag tolkar detta som att de fyra som såg en röd tråd menar att det är svårt att göra exakt lika 

eftersom fritidshemspersonalen använder sig av olika uttryck, precis som barnen, men att 

arbetssättet kring konflikter är densamma. Min tolkning av de andra två informanterna är att 

de ansåg att varje fritidshemspersonal har utformat sin egen strategi och att detta resulterar i 

att det blir rörigt för eleverna, och avsaknad av kontinuitet i arbetet med konflikter 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH FORTSATT FORSKNING 

Det har framkommit i undersökningen att de orsaker som leder till konflikter är mestadels 

återfinns i kategorierna situationsrelaterade, objektrelaterad och till en viss del av de 

principrelaterade orsakerna. Däremot fanns det inget som pekade på att det fanns konflikter 

inom kategorin individrelaterade orsaker. Min slutsats av att de fått syn på just de orsaker de 

beskriver är att fritidshemspersonalen oftast befinner sig där det är många elever samtidigt 

och vid ställen där de upplever att de ofta blir konflikter, som till exempel kring bygglek, spel, 

pingis och på skolgårdens bandyplan. I och med att personalen finns tillgängliga kring 

elevernas aktiviteter så lever de delvis upp till det som styrdokumenten påpekar, att 

fritidshemspersonalen ska finnas till hands för att hjälpa till med att sätta ord på elevers 

känslor och behov. Eftersom de individrelaterade orsakerna inte beskrivs alls så tolkar jag det 

som att fritidshemspersonalen behöver även uppmärksamma vad som händer i sådana 

utrymmen där det är få elever som sitter undangömda och där risken är stor att saker och ting 

sker i hemlighet. 

Alla informanter var eniga om att konflikthantering är en viktig fråga och att de ger barnen 

verktyg inför konflikthantering i framtiden. De ansåg också att det fanns alldeles för lite tid 

till pedagogiska samtal om detta. De menar att det inte finns tid till att sitta ner i lugn och ro 

och samtala med varandra, varken hur de ska hantera vissa barn eller hur ramarna för 

konflikthantering ska se ut. Eftersom tiden för pedagogiska samtal saknas så blir det svårt att 

skapa en röd tråd som ger kontinuitet i arbetet med hur konflikter bör hanteras.  

Eftersom fritidshemmet enligt Skolverket (2011) ska vara en trygg miljö där eleverna trivs är 

det av största vikt att fritidshemspersonalen stöttar eleverna kring meningsskiljaktigheter så 

att fritidshemmet blir en trygg inlärningsmiljö att vistas i. Jag har också dragit den slutsatsen 

att Skolverket behöver bli tydligare i styrdokumenten kring hur konflikter och 

konflikthantering ska skötas, så att alla elever i grundskolan får en likvärdig kompetens vad 

det gäller konstruktiv konflikthantering.  

Styrdokumenten säger att eleverna ska ha en trygg miljö i skolan under hela dagen. Det ska 

även vara en bra lärandemiljö. För att det ska vara så behöver fritidshemspersonalen ta i tag i 

de konflikter som uppstår, annars blir det svårt för eleverna att koncentrera sig både på sitt 

formella och informella lärande och det kan dessutom leda till kränkande behandling. Jag 
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anser att fritidshemspersonalen på den undersökta skolan arbetar för att få en trygg miljö för 

sina elever såsom Skolverket kräver.  

Intrycket jag fått av fritidshemspersonalen är att de är aktiva vid elevernas aktiviteter, det gör 

att det blir lätt för eleverna att få stöd och hjälp kring meningsskiljaktigheter vid behov. 

Därmed skapas den trygga miljö som är så viktig för att eleverna ska må bra och som är en 

förutsättning för god inlärning. Jag tror att fritidshemspersonalen skulle kunna utveckla sitt 

arbete ännu mer kring konflikter och dess hantering, om den undersökta skolan organiserade 

sig så att det finns tid till pedagogiska samtal kring konflikter och konflikthantering. Trots att 

den tiden inte finns, menar jag att fritidshemspersonalen hanterar konflikter på ett likvärdigt 

sätt. De använder sig främst av samverkansstrategin vid konflikthantering. När det är ont om 

personal eller tidsbrist tar man till den defensiva strategin, vilken jag uppfattar som snabbaste 

sättet att avsluta en konflikt på. 

Alla informanter tog upp att deras kunskaper om konflikthantering främst är baserade på 

erfarenheter från arbete, föreningsliv och familj. En del av dem nämnde att de någon gång har 

läst om konflikter och konflikthantering, men då väldigt lite, men eftersom det var länge 

sedan så tycker personerna inte att de kommer ihåg. Jag anser att erfarenhet är bra, men om 

man bara lär sig konflikthanterig genom erfarenhet, hur vet man då att man gör rätt? Hur vet 

man då att man fostrar eleverna i demokratisk anda till goda samhällsmedborgare? 

Utifrån intervjuerna med fritidshemspersonalen tolkar jag att det behövs mer utbildning för de 

anställda på fritidshemmet, för att kunna hjälpa eleverna med sina konflikter på ett bra sätt så 

att de lär sig för livet. Jag tror precis som Hakvoort att det behövs fler kurser inom de olika 

lärarutbildningarna. Väl ute på fältet behövs det kontinuerlig fortbildning i ämnet. 

Kunskaperna behöver hållas levande. Jag håller med Hakvoort om att kurserna behöver ledas 

av experter på området så att de vuxna som ska arbeta inom skolans värld får bra verktyg för 

att hjälpa eleverna på bästa sätt. Våra elever har all rätt att få de kunskaper de behöver för att 

kunna bli värdiga demokratiska medborgare. Det vore bra om samhället ville ordna 

fortbildning i konflikthantering för personal som arbetar inom skola och barnomsorg, 

eftersom det vore en av de mest användbara saker man dagligen skulle kunna ha glädje av i 

sitt arbete. 
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Det vore intressant att forska vidare kring hur fritidshemspersonal fortbildas inom 

konflikthantering, hur styrning och uppföljning hanteras på ledningsnivå samt hur arbetslag 

på olika skolor och fritidshem resonerar kring konflikthantering. 
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9 SLUTSATS 

För att vi ska kunna leva tillsammans behöver vi besitta vissa kunskaper så att vi kan skapa en 

social samvaro där alla trivs och det innefattar bland annat att kunna lösa 

meningsskiljaktigheter. För att uppnå detta behövs mer utbildning inom konflikthantering för 

de personer som ska jobba inom skolan. Detta för att eleverna ska lära sig att lösa konflikter 

på ett konstruktivt sätt så att de har en möjlighet att bli goda samhällsmedborgare och får bra 

verktyg för att klara sig i livet. Skolverket behöver bli tydligare i sina riktlinjer hur arbetet 

kring konflikter kan bedrivas i skolan och på fritidshemmen, för att det ska bli en likvärdig 

utbildning oavsett vilken skola eleven går i 
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BILAGA 1 

Intervjuguide: 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på fritidshem?  

Hur många år på denna arbetsplats? 

___________________________________________________________________________ 

Hur många barn är inskrivna, hur många vuxna arbetar på fritidshemmet? 

Vilken utbildning har du? 

Vad är en konflikt för dig? 

Vilka konflikter anser du uppstår på fritidshemmet? 

Vilka kunskaper har du om konflikthantering? 

Berätta om hur du hanterar och löser konflikter på fritidshemmet?  

Hur anser du att konflikter påverkar eleverna?  

Vad anser du att syftet med konflikthantering är?  

När anser du att konflikten är löst? 

Finns det en röd tråd i hur ni arbetar i arbetslaget? 

Finns det tid för pedagogiska samtal kring konflikthantering? 

  



 

 

BILAGA 2 

Brev till informanter 

Hej! 

Mitt namn är Elizabeth Bowden och jag går sista terminen på grundskollärarlinjen med 

inriktning mot fritidshem. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som handlar om vad 

fritidshemspersonal har för kännedom om konflikter och konflikthantering. Jag har alltid varit 

intresserad av konflikter och konflikthantering. Jag tycker att detta är en viktig del i den 

vardagliga verksamheten med barnen. Du som är med i undersökningen bidrar kanske till 

förändring som leder till att fritidshemspersonal på min undersökta skola blir mer medvetna 

om konflikthantering. Detta kan leda till diskussioner som kan utmynna i att utforma ett 

gemensamt förhållningssätt kring konflikter. Mitt material som jag samlar in med hjälp av 

intervjuer kommer endast att användas i forskningssyfte och obehöriga kommer ej kunna ta 

del av dessa uppgifter. I min undersökning kommer intervjupersonerna förbli anonyma och 

kan välja om de vill medverka. 

 


