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Abstract 

The purpose of the study is to investigate whether children's conflicts differs at different after-

school centers and how teachers handle and prevent conflicts. 

 

To answer our research questions, we have selected two schools to investigate, since we have 

used a qualitative method. We have interviewed leisure staff and observed the students and 

teachers during class and after-school activity. Afterwards the empirical material has been 

analyzed by using previous research and theoretical perspectives. 

 

We have concluded that the source of the conflict is often the common denominator for those 

two schools, but it differs in how the conflict then turn out and how it is managed  
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1. Inledning och bakgrund  
  

Vi uppsatsskrivare är uppväxta i två miljonprogramsområden söder om Stockholm och har 

under vår verksamhetsförlagda utbildning fått möjligheten att följa två skolor belagda nära 

innerstan. Under denna tid har vi fått en inblick i vad det finns för konflikter och hur dessa 

konflikter hanteras på fritidshemmet. Vi har valt att undersöka två fritidshem för att eventuellt 

se om konflikter och konflikthanteringen skiljer sig. Fritidshemmen vi valt undersöka ligger i 

Botkyrka kommun och Danderyd kommun.  

 

År 2012 genomförde Skolinspektionen en tillsyn i Danderyd kommun, vid tillsynen besökte 

Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. En av skolenheterna präglades av studiero. 

Skolinspektionen bedömde att skolans organisation av särskilt stöd var välfungerande, men 

hade dock vissa brister i sina rutiner när det gällde kränkningar som skall anmälas till rektorn 

(Skolinspektionen 2012, s1).    

 

Samma år besökte Skolinspektionen samtliga skolenheter i Botkyrka Kommun. 

Skolinspektionen upplevde att en av skolorna behövde förbättra elevernas studiero samt arbeta 

med att försäkra elevernas trygghet. Skolinspektionen fann även att många lärare som 

undervisar i olika ämnen saknar utbildning och att detta kan påverka elevernas utveckling och 

inlärningsprocesser (Skolinspektionen 2012, s.4).   

 

Två av skolans riktlinjer är att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av 

individer eller grupper samt visa respekt för den enskilda individen och utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt (Skolverket 2011, s.12). I Skolverket anger en pedagog med 

grupputveckling och elevers sociala och allmänna utveckling som sitt expertområde att 

fritidshemmet ska stödja elever till självständighet och trygghet. Elever ska även ta ansvar för 

sina handlingar, och kunna lösa konflikter med kamrater verbalt. Dessa sociala aspekter knyter 

an till personalens specifika yrkeskunnande (Skolverket 2014, s.15)  

 

Vi anser det vara viktigt att pedagoger har förståelse för begreppet konflikt samt har goda 

kunskaper om konflikthantering eftersom att det är en del av elevernas och pedagogernas 

vardag samt en del av deras sociala utveckling. Därför vill vi även undersöka hur andra 

fritidshem arbetar med ämnet. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Det övergripande syftet med vår undersökning är att undersöka om konflikter i två olika 

fritidshem med geografiska och socioekonomiska skillnader skiljer sig, samt se hur 

pedagoger hanterar konflikter i skolan.  

 

 
Forskningsfrågor 

 
- Vilka konflikter förekommer på de två fritidshemmen?  

- Hur hanterar fritidshemmet barnens konflikter? 
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2. Tidigare forskning 
 

Ordet konflikt härstammar från det latinska conflictus. Begreppet betyder oenighet, motsättning 

eller kollision. Arne Maltén beskriver ordet sammanfattningsvis: 

 

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

mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig 

stil (Maltén 1998, s.145).   

   

Maltén påstår att människor ser konflikter som något obehagligt och väljer ofta att se förbi dem. 

När konflikterna träder fram till en början hoppas vi att allt ska lösa sig utan att vidta några 

åtgärder, men problemet är att konflikterna dyker förr eller senare upp igen och är ofta svårare 

att hantera.  Tillåter vi processen eskalera ytterligare ett steg kommer fler och fler bli 

uppmärksammade på problemet. Problemet kommer även vid det här laget bli allmänt känt och 

individerna kommer att börja diskutera och eventuellt ta parti för den ena eller den andre. 

Tillslut kanske det utses en syndabock eller en symtombärare vilket i sin tur kan leda till att 

konflikten blir akut och situationen kräver akuta åtgärder. I detta läge brukar frågan överlämnas 

till överordnade. När konfliktprocessen fått utvecklas så här långt är det enligt Maltén svårt att 

nå en lösning som alla kommer överens om. Lösningen kan exempelvis innebära en 

omplacering av eleven eller ändrade arbetsuppgifter för pedagogen, vilket i sig inte är en 

lösning (Maltén 1998, s.146).  

 

Tor-Johan Ekeland nämner hur våra behov upplevs som en viktig roll i vårt liv och hur även 

konflikter som omfattar upplevda behov ofta blir de mest problematiska. Det är inte först våra 

egna behov är hotade som vår försvarsberedskap blir en högst mänsklig reaktion. Ekeland 

menar att situationer som upplevs kränkande eller hindrande för våra behov engagerar oss 

starkare känslomässigt då våra behov står på spel. När tillfredställelserna blockeras träder 

frustration fram som kan leda till ilska och aggression. Behoven angår oss i olika grad i olika 

livsfaser och i olika situationer vilket även ger varierade reaktioner (Ekeland 2006, s.86-86).  

 

Ekeland nämner att perspektivet samspel i system är ett metaperspektiv. Han skriver att syftet 

är att argumentera och att vi inte bör nöja oss med enkla förklaringsmodeller när det gäller 

konflikter utan anstränga oss för att kunna se det utifrån olika perspektiv (Ekeland 2006, s.21). 

Han menar att det finns olika perspektiv på konflikter beroende på hur vår socialisation är 

uppbyggd. 
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Det är viktigt att vi gör en konfliktanalys innan vi sätter in en konfliktlösning eller en 

konflikthantering. Enligt Maltén är syftet med konfliktanalysen att synliggöra och 

medvetandegöra konfliktens innehåll och natur, samt bakomliggande orsaker och hur 

konflikten succesivt kan utvecklas. Maltén nämner även i sin forskning att missförstånd kan 

vara en av dem mest grundläggande orsakerna till varför konflikter uppstår (Maltén 1998, 

s.171).   

 

Ilse Hakvoort beskriver hantering och lösning som skiljaktiga. Konflikter går inte alltid att lösas 

dock kan alla hanteras. Vår förståelse för begreppet konflikt påverkar hur vi väljer att agera när 

vi vill hantera situationen. Väljer vi att se konflikter som något dåligt och destruktivt kommer 

hanteringen att se annorlunda ut än om vi ser dem som uppbyggande, självverkande och 

givande (Hakvoort 2015, s.35).  

 

Thomas Jordan (2006) upplyser om tre väldigt förekommande ansatser för att hantera 

konflikter. Den maktbaserade ansatsen ger en makthavare makten att bestämma hur konflikten 

ska lösas. Den andra ansatsen är den rättighetsbaserade ansatsen där regler, rättigheter och 

principer träder fram. Om detta är tydligt behöver individerna i en konflikt bara följa dem. 

Sedan har vi den tredje ansatsen som Jordan anger som den behovsbaserade ansatsen som 

innebär en dialog för att undersöka parternas behov, tolkning och önskemål (Hakvoort 2015, 

s.36).  

 

Enligt Hakvoort varierar skolor i sin förmåga att skapa en plats som omfattar förutsättningar 

för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Hon skriver att verksamheter idag använder 

sig av ett traditionellt disciplinärt system som standard.  Det vill säga ett system som bestämmer 

gränserna mellan tillåtet och icke-tillåtet beteende. Systemet syftar till att avskräcka eleven från 

att vara delaktig vilket i längden inte är gynnsamt för kommande konflikter. Haakvort nämner 

att det finns ett flertal alternativa sätt att arbeta med konflikthantering men för att kunna göra 

ett medvetet val bör vi orientera oss grundligt och reflektera över sambandet mellan olika 

konflikthanteringsaktiviteter och program (Hakvoort 2015, s.37).  

 

3. Teoretiskt perspektiv   
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3.1 John W. Burton  

 
John W. Burtons (1990) teori ”Human Needs Theory” bygger vidare på psykologen Abraham 

Maslows arbete. Maslows teori menar att alla i världen har grundläggande behov som är 

medfödda samt beteenden som är inlärda, vilket kan bero på känslor, vanor och den kultur man 

är del av. Burtons grundtankar däremot är att människan försöker tillfredsställa sina grundbehov 

vare sig det är omständigheter eller kostnader. Om individen känner sig hotad när det gäller ett 

av sina grundläggande behov kommer personen att ta till våld eftersom en inte ser en annan 

utväg (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011 s.20). 

 

Burtons grundtankar i konstruktiv konflikthantering är att inte hota människor då personens 

behov kommer att väckas fram vilket kan resultera i psykiskt eller fysiskt försvar. En måste 

istället försöka hantera orsakerna till konflikterna samt visa ett intresse för personens behov 

(Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s.21).  

 

3.2 Konflikter  

 
Konfliktforskaren Morton Deutsch har klassificerat konflikter efter intrapersonlig, 

interpersonlig och intragrupp, tre begrepp som beskriver vad det är för typ av konflikt vi talar 

om. Intrapersonliga konflikter är en konflikt där en person befinner sig i konflikt med sig själv. 

Det kan gälla beslutssvårigheter, långvariga spänningar och konfliktmönster i den egna 

personligheten. Konflikterna kan även benämnas som psykologiska, individuella eller som inre 

konflikter (Ekeland 2006, s.97).  

 

Interpersonliga konflikter är konflikter med en annan individ eller flera individer. Konflikter 

på denna nivå är utmanande eftersom att man möter personen ansikte-mot-ansikte vilket i sin 

tur leder till att konflikter blir ”varma” och personliga. Känslorna blir starkare och utmanande 

i mötet med den andra personens ansikte. Personer som befinner sig i sådana konflikter 

undviker helst ett sådant möte eftersom att situationen kan kännas hotfull. De finner även ett 

behov av stöd och mellanhänder som i detta fall riskerar att bli en del av konflikten (Ekeland 

2006, s. ). Intragruppkonflikter är konflikter som förekommer inom en grupp och som utlöses 

av gruppdynamiska förhållanden. Konflikten i sig har sitt ursprung i att personer befinner sig i 

en gemensam social situation och kontext. Enligt Deutsch kan vi inte förstå en grupp som en 
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samling av enskilda individer förrän vi ser gruppen som en social arena med särskilda 

kännetecken (Ekeland 2006, s.). 

 

3.3 Cohens konfliktpyramid 

 
Richard Cohen (Gupea.ub.gu.se 2010) utvecklade en konfliktpyramid för skolan där pyramiden 

består av fyra nivåer. En viktig grundprincip är att skolan bör ta hänsyn till pyramidens alla fyra 

nivåer samtidigt. Den andra viktiga grundprincipen är att det är väldigt viktigt att utgå från 

formen. Den stora och breda första nivån bör få mest uppmärksamhet, sedan den andra, tredje 

och fjärde nivån som är pyramidens minsta topp. Cohen beskriver pyramiden som ett 

övergripande perspektiv på arbetet med konflikter och konflikthantering (Hakvoort 2015, s.38).  

 

Första nivån går under namnet Förebygga och är en nivå där vi hittar insatser som gör skolan 

till en stöttande miljö där vi finner en väl organiserad skola som präglas av demokrati och ett 

värdegrundsarbete. Andra nivån representerar konflikter som löses genom hantering, vilket gör 

att nivån går under namnet hantering. Konflikter är en del av vår vardag, vilket gör att det är 

ytterst viktigt att hantera konflikter som bidrar till en konstruktiv utgång och inte en destruktiv 

utgång. Tredje nivån är hjälpa och är till för dialog och förhandling. Ibland kan elever, 

pedagoger och skolledningar som hamnar i konflikt behöva hjälp av andra.  Utan att tvinga 

fram en lösning kan en neutral tredje part hjälpa individerna som är i konflikt att återuppta 

kommunikationen med varandra. Fjärde nivån kallas stopp-nivån och är en nivå där konflikter 

inte blir lösta utan förbjudna. Beteendet blir förbjudet och det leder till att det stoppas och 

parterna skiljs åt (Hakvoort 2015, s. 40).  

 

3.4 Medling  

 
Syftet med hanteringsmetoden medling är att uppnå en reparativ rättvisa istället för en 

straffande rättvisa. Författarna skriver att de vill reparera en skada, inte döma för att sedan 

straffa. Medling är ett av flera sätt att hantera konflikter konstruktivt på fritidshemmet. Medling 

är en demokratisk process där grundreglerna för processen beslutas av parterna utan givna 

förslag av medlaren. När det gäller små barn kan medlaren vid behov hjälpa till med förslag det 

vill säga frågor som underlättar parterna att komma igång med samtalet och processen (Utas 

Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011, s.88-91). 
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4. Metod  
 
I detta kapitel kommer den valda metoden för vår studie att presenteras. Utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är 

ett övergripande begrepp för metoder som intervjuer, observationer eller analys av texter 

(Ahrne & Svensson 2015, s.9). Metoden baseras på händelser, yttranden och bilder. Den 

kvalitativa metoden ger oss även möjlighet att uppleva informantens känslor, upplevelser, 

tankar, intentioner och beslutsfattande (Ahrne & Svensson 2011, s. 12). Vi anser metoden vara 

lämplig för vår studie eftersom vi tror att våra intervjuer och observationer kommer att 

förhållandevis föra oss nära de miljöer och människor undersökningen kommer att handla om 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 15).  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer  
 
Intervjuer är väldigt centrala för samhällsvetenskaplig forskning och framförallt i vår studie. 

Vår studie bestod av kvalitativa intervjuer eftersom att vi ville anpassa frågorna efter hur 

situationen såg ut då. Enligt Ahrne och Svensson kan detta leda till en bredare bild med fler 

nyanser och dimensioner än vad vi får med hjälp av standardiserade frågor (Ahrne & Svensson, 

s.34-38).  

 

Intervjufrågorna utgick från en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll en översikt över de 

ämnen som skulle täckas och även förslagsvisa frågor. Intervjun inleddes med en kort 

presentation av oss själva och en orientering av frågorna, tillsammans med informanten. 

Därefter berättade vi även bandspelarens funktion och informantens rättigheter. (Kvale & 

Brinkmann 2012, s, 144-146).  

 

Vi formade intervjufrågorna innan vi besökte skolorna. Efter detta började vi förbereda oss 

mentalt. Det är svårt att förutse vad som kommer att ske när skolorna och personerna vi ska 

möta i princip är okända för oss. Även om intervjuerna planeras utförligt är intervjuerna 

känsliga eftersom personerna som möts bär på olika identiteter och bakgrund (Ahrne & 

Svensson 2015, s.44). Informanterna som vi intervjuade benämns i undersökningen som 

pedagog 1, 2, 3 och 4. Pedagog 1 och 2 är pedagoger från Botkyrka kommuns skola och 

pedagog 3 och 4 från skolan i Danderyds kommun.  
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Intervjuerna genomfördes med hjälp av ljudinspelning, vilket till en början var ett 

nervositetsmoment för en del av informanterna. Vi talade om för dem att de hade vår fulla 

konfidentialitet och att materialet endast skulle användas i forskningssyfte. Detta skapade en 

oro hos oss eftersom en av nackdelarna med ljudinspelningarna är att informanterna eventuellt 

känner obehag och nervositet vilket i sig kan påverka deras svar (Patel & Davidson 2003, s.83). 

Med hänsyn till deras kroppsspråk visade informanterna efter en stund bekvämlighet och 

trygghet.  

 

4.2 Observationer  
 

Förutom intervjuer utförde vi även observationer under undervisningen och 

fritidsverksamheten. En av människans medel för att införskaffa information är observationer. 

Dessa observationer kan utspelas utifrån erfarenheter, behov och förväntningar. 

Observationerna kan även komplettera andra insamlingsmetoder för att samla in information. 

Observationer kan genomföras på skiljaktiga sätt. Genomförandet av observationerna kan vara 

strukturerade och ostrukturerade. Fallstudiens observationer är genomförda på ett systematiskt 

sätt det vill säga strukturerat. Fallstudien grundandes även på tre frågeställningar gällande 

insamlingsmetoden. Första frågan var: Vad ska vi observera? Andra frågan var: Hur ska vi 

registrera observationerna? Tredje frågan löd: Hur ska vi som observatörer förhålla oss? (Patel 

& Davidsson 2011, s.91-93). 

Vi besökte Danderyd kommuns skola tre gånger och Botkyrka kommuns skola tre gånger. 

Under fritidsverksamheten befann vi oss i lärarledda aktiviteter och spontana aktiviteter som 

mestadels beskrivs som fri lek. Under observationerna intog vi en passiv roll, det vill säga en 

icke delaktig roll (Ahrne & Svensson 2015, s.100). Syftet med vår observation var att specifikt 

se vilka konflikter som förekommer på fritidshemmet och hur pedagoger förebygger och 

hanterar detta.  

Rollen som passiv var ibland utmanande eftersom eleverna många gånger frågade om vi ville 

vara med och leka med dem. Många gånger missade vi iakttagelser på grund av att vi förklarade 

vår roll på skolan.   
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Under våra observationer använde vi oss av fältnotiser som består av termer och begrepp, som 

uppstår i våra tankar i relation till vad som sker i verksamhetskontexten. Fördelen med detta är 

att tillförlitligheten ökar gentemot att tala in på diktafon i efterhand, dock upplevde vi vissa 

moment stressiga eftersom vi ibland ville notera flera situationer samtidigt (Kullberg 2014, 

s.231).  

Efter fältarbetet var det dags att samla vårt material och transkribera det. Transkribering betyder 

att materialet som spelats in av ljudinspelningen renskrivs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, 

s.54). Transkriberingen upplevdes smidig och omfattande eftersom vi var två personer som 

intervjuade och genomförde observationerna. Det som underlättade processen var att vi 

använde oss av ett dataprogram som spelade upp datainsamlingen i en lägre hastighet vilket 

gav oss möjligheten att lyssna igenom materialet i egen takt.  

 

4.3 Urval  
 
Vår studie genomfördes på två olika fritidshem. Vi valde två skolor vi tidigare inte haft någon 

relation till då vi inte ville begränsa oss eller bli distraherade av att bli inblandade i vardagliga 

rutiner som i sin tur kan påverka vår forskning. Enligt Kullberg är det betydelsefullt att skapa 

nya vinklar på forskningsobjektet (Kullberg 2014, s.145). Studien genomfördes i en region 

söder om Stockholm, Botkyrka kommun och i en region norr om Stockholm, Danderyd 

kommun. Kommunerna är medvetet valda eftersom de skiljer sig åt både ur en geografisk och 

socioekonomisk aspekt. Statistiskt sett visar det sig att Danderyd kommun har en av Sveriges 

högsta skatteintäkter medan Botkyrka kommun en av Sveriges lägstas intäkter (Ekonomifakta 

2015).  

 

Vi valde att intervjua en kvinnlig och en manlig pedagog från Botkyrka kommun där båda bär 

på erfarenhet men där endast den manliga är utbildad, samt en kvinnlig och en manlig pedagog 

från Danderyd kommun där båda bär erfarenhet men där endast den kvinnliga är utbildad. Enligt 

författarna Ahrne och Svensson är det essentiellt att redogöra vart vi hittat informanterna och 

försöka visa att resultaten inte bara beror på att vi råkat intervjua vissa personer och inte andra, 

där av var syftet med urvalet att skapa variation och ett bredare perspektiv (Ahrne & Svensson 

2015, s.40). 
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4.4 Tillförlighet och generaliserbarhet  
 
Genom att ha både validitet och reliabilitet gjorde vi studien tillförlitlig. Validitet syftar på att 

undersöka det som är avsett att undersöka och reliabilitet betyder att våra 

undersökningsmetoder är att lita på (Patel & Davidson 2011, s.102). Vi har under vår process 

utgått från vårt syfte och frågeställningar samt undersökt det vi från början angett att vi ska 

undersöka för att bevara en god validitet i studien. Sedan har vi genom att skriva våra 

intervjufrågor, spelat in våra intervjuer och transkriberat materialet stärkt tillförlitligheten 

(Patel & Davidson 2003, s.103).  

 

Vi har endast besökt, intervjuat och observerat två skolor i två olika regioner i Stockholm vilket 

gör studien ej generaliserbar, dock kan undersökningen visa hur konflikter bland elever ser ut 

och hur pedagoger på fritidshemmet hanterar dem på två olika skolor.  

 

4.5 Etiska ställningstaganden  
 
Samhällets individer har ett välgrundat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på 

väsentliga frågor samt att den håller hög kvalitet. Vetenskapsrådet syftar på att forskare ska 

utgå från fyra huvudkrav för att forskningen ska anses etisk. Kraven vi använt oss av är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Vi är medvetna om att observationerna utfördes utan elevernas 

kännedom gällande syftet och målet bakom vårt besök. Innan observationerna var det tydligt 

att eleverna inte skulle veta något kring vårt besök, i efterhand har resonemanget utvecklats. Vi 

är i efterhand medvetna om att detta var ett oetiskt agerande eftersom de elever vi observerar 

har lika mycket rätt att veta varför vi befinner oss på plats som de informanterna vi intervjuade.  

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att informanterna måste informeras om vad deras deltagande i 

studien innebär och under vilka förutsättningar de deltar. De ska även informeras om att deras 

deltagande är självvalt och har möjlighet att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002). 

Våra informanter fick denna information innan vårt första möte via e-mail och sedan ytterligare 

en gång under intervjutillfällena.  

 

Samtyckeskravet  
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Samtyckeskravet innebär att deltagare i vår studie måste ge sitt godkännande till att den 

information de förmedlar får användas i vår studie. De ska även kunna bestämma under vilka 

villkor de ska delta (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla detta krav i vår undersökning 

inhämtade vi informanternas samtycke via e-mail. 

 

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i en studie har rätt att vara anonyma. De ges största 

möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska förvaras där ingen kan ta del utav det 

förutom forskaren och personen det berör (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna informeras 

skriftligt via e-post samt muntligt innan intervjuerna att de samlade materialet skulle hanteras 

konfidentiellt och anonymt.  

 

Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som framförs under intervjuerna enbart får användas i 

forskningssyfte. Detta betyder även att informanterna har rätt att ta del av den färdiga studien 

för att använda i eget bruk (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna fick denna information 

skriftligt och muntligt, och kommer även få ta del av den färdiga studien om det efterfrågas.  

 

5 Resultatredovisning och analys  

5.1 Intrapersonlig  

 
Vi befinner oss i en skola i Botkyrka. Om några minuter avslutar årskurs tre sin skoldag och 

pedagogerna förbereder sig inför fritidssamlingen. Fritidsrummet består av ett tiotals bord, 

stolar och ett kök. Det är nästan utformat som ett klassrum. Eleverna börjar nu rusa in i lokalen, 

några pratar i mun på varandra, andra sjunger och dansar medan pedagogerna ber dem vara 

tysta och sätta sig ner för att påbörja samlingen. Inne i lokalen befinner sig tre pedagoger på 

plats och en av dem har precis varit i klassrummet med eleverna.  Pedagogen nämner att en elev 

varit otroligt stökig i klassrummet under lektionstid, pedagogerna vänder sig och riktar sina 

blickar mot eleven.  Eleven sitter ner och skriker till sina klasskamrater ”kan ni hålla käften 

någon gång”, klasskamraterna struntar i eleven och sjunger ännu högre. Vi ser att den ”stökiga” 

eleven har svårt att sitta still. Eleven får ännu ett utbrott av svordomar, och efter en kort stund 

närmar sig pedagogen och ber honom att sluta omedelbart.  
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Eleven har precis kommit in i fritidsverksamheten och vi vet inte vad som hänt i klassrummet. 

Om vi utgår ifrån Deutsch klassificeringar på konflikter ser vi i observationen hur eleven 

befinner sig i en intrapersonlig konflikt det vill säga i en konflikt med sig själv, när han kommer 

in till fritidsverksamheten eftersom att konflikten i sig inte ägt rum under fritidsverksamheten.   

Vi vet inte vad som orsakat elevens upprördhet, men enligt forskaren kan elevens utbrott 

eventuellt vara följden av beslutssvårigheter, långvariga spänningar eller konfliktmönster i den 

egna personligheten (Ekeland 2006, s.97).  

 

5.2 Hantering och lösning 

 
Vi närmar oss en skola norr om Stockholm. Framför oss ser vi en stor brun tegel byggnad med 

en grönskande skolgård. Vi möter upp vår kontaktperson som ska ta oss in till årskurs två. När 

vi väl stiger in i klassrummet tittar alla nyfiket på oss och undrar vilka vi är. Vi berättar vilka 

vi är, men vi avslöjar inte syftet bakom undersökningen utan vi går genast åt sidan för att 

observera eleverna och pedagogerna. Inne i lokalen finns det två elever som fångar vår 

uppmärksamhet. Eleverna snurrar runt på golvet, leker och brottas med varandra medan läraren 

undervisar och de andra kamraterna lyssnar. Läraren låter eleverna leka på golvet fastän 

personen blir störd till och från under sin undervisning. Efter en liten stund dyker en annan 

pedagog upp och tar ut eleverna från undervisningen för att hjälpa dem med sina skoluppgifter 

enskilt.  

 

Läraren som undervisar ger inga tillsägelser och inväntar tills pedagogen kommer in till 

klassrummet och tar ut elever för att hjälpa dem med sina skoluppgifter enskilt. Hakvoort 

påpekar att hantering och lösning är skiljaktiga. Vi kan inte alltid lösa konflikter men vi kan 

alltid hantera dem. I detta fall väljer läraren att varken lösa eller hantera situationen vilket i sig 

kan vara ett mönster som kan vara avgörande för hur konflikten kommer att hanteras (Hakvoort 

2015, s.35).  

 

 

5.3 Samspel  
 
I idrottshallen på skolan i Botkyrka springs det och jagas boll. Hallen är stor och 

fritidspedagogerna har skärmat av halva lokalen för att använda sig av halva fotbollsplanen. 

Fritidsverksamheten är igång och pedagogerna har öppnat idrottssalen för att hålla i 
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fotbollsturnering. Killarna springer och knuffar sig fram för att ta bollen, tjejerna finns lite mer 

i bakgrunden och skriker ”passa bollen då!”. En av killarna knuffar till en kille riktigt hårt 

samtidigt som han försöker ta bollen ifrån honom. Personen som blir knuffad skriker till och 

säger att han gjorde det med flit. Pedagogen hinner inte utvisa eleven som knuffat till 

motståndaren och eleven skriker ”din mamma” ett väldigt fult och vanligt uttryck på 

förortssvenska som kan översättas "jag har samlag med din mamma". Eleven är arg och går och 

sätter sig på bänken. Matchen fortsätter och pedagogerna fokuserar på barnen som spelar. En 

utav pedagogerna som sitter näst intill oss för ut sig en kommentar till oss ”Den här pojken har 

precis kommit till Sverige ” och skrattar. Vi förblir tysta och fortsätter tittar på hur barnen spelar 

fotboll.  

 

Ekeland nämner hur viktigt det är att se konflikter utifrån olika perspektiv. Han nämner att vi 

behöver förstå personen och situationen för att kunna se varför olika typer av konflikter äger 

rum (Ekeland 2006, s.21). De flesta elever från skolan i Botkyrka kommun har en annan etnisk 

bakgrund än etnisk svensk bakgrund, ett flertals elever har även svårigheter för svenska språket. 

Med hänsyn till våra observationer kan vi se hur vissa elever har svårt att göra sig förstådda 

genom att ibland försöka uttrycka sig rätt, men istället blir hånade av pedagoger. Vilket i mindre 

konflikter resulterar i ett problem då de enligt våra observationer uttrycker sig med svordomar 

på förortssvenska för att på något vis bli hörda, sedda och framförallt förstådda. Självklart ser 

vi inte det logiska bakom pedagogens uttryck förutom att personen försöker fördomsfullt lägga 

grund på varför eleven beter sig som den gör, utan att reflektera över varför eleven egentligen 

uttrycker sig på det sättet.  

 

Efter denna observation intervjuade vi vår första manliga fritidspersonal. Han är utbildad 

fritidspedagog och har jobbat inom fritidsverksamheten i över tre år. Han är själv uppväxt i 

området och upplevs väldigt lugn och trygg med hänsyn till hans kroppsspråk. Vi frågar honom 

vilka typer av konflikter han ser förekomma mest på fritidshemmet och svarar på detta sätt:  

 

Eftersom jag är uppväxt i området så vet jag vad media målar för bild. 

Tidningarna skriver att området är våldsamt och att skolan förmodligen vimlar av 

kriminella elever och våldsamheter. Verkligheten är inte så. Jag upplever att det 

var mer fysiska konflikter förr, idag upplever jag att det finns mer verbala 

konflikter med dagliga utfrysningar som vi jobbar dagligen med att förebygga 

(Fritidspedagog 1).  
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Det är dags för oss att föra vår första intervju i skolan som ligger på Danderyd kommun. 

Personen vi ska intervjua är en kvinnlig fritidshemspedagog. Innan vi påbörjar intervjun säger 

hon: ”visst har vi en stor och fin skola?” vi upplever det som en retorisk fråga och väjer att 

påbörja intervjun strax därefter. Efter några enstaka frågor ställer vi frågan vilka typer av 

konflikter förekommer mest på er fritidsverksamhet? Hon svarar:  

 

Jag skulle nog säga att fysiska konflikter händer väldigt sällan på vår skola. Men 

ibland förekommer det småtjafs, svordomar och lite utfrysningar här och där. Vi 

jobbar stenhårt med att förebygga utfrysningar och verbala konflikter, så fort det 

förekommer så försöker vi ingripa direkt (Fritidspedagog 4).  

5.4 Medling  

 
Alla barn från skolan på Danderyd kommun har precis ätit klart sin lunch och ska bege sig ut 

på lunchrast. Vi befinner oss ute på en stor skolgård där vi bland annat ser en klätterställning, 

en stor fotbollsplan och en gungplats. Eleverna springer och leker överallt tills vi ser en elev 

närma sig en pedagog. Eleven säger att hon inte får vara med och leka med de andra och att hon 

inte vill leka ensam. Pedagogen frågar varför hon inte får vara med och eleven svarar ”jag har 

inte tillräckligt snygga kläder på mig eftersom att vi ska låtsas vara prinsessor”. Pedagogen går 

fram till eleverna som inte vill leka med flickan som sökt henne. ”Hur kommer det säg att ni 

inte vill att hon ska vara med och leka med er?” säger pedagogen. Flickorna svarar:” För att vi 

har klätt oss extra fint idag, hon kan vara med imorgon” Pedagogen vänder sig om till flickan 

som inte får vara med och säger ”hur känner du när du inte får vara med och leka?” Flickan 

mumlar och tittar bort ”jag känner mig ensam och ful” svarar flickan.  

 

Deutsch beskriver denna konflikt som en interpersonlig konflikt där en individ eller flera 

individer är inblandade (Ekeland 2006, s.99). Vi ser hur situationen behöver en hjälpande hand 

och pedagogen försöker använda sig av metoden medling genom att agera som medlare och 

låta eleverna samtala om konflikten för att eventuellt hitta en konstruktiv lösning. Pedagogen 

försöker även fokusera på den förebyggande nivån enligt Cohens konfliktpyramid istället för 

att inta en avgörande position som stoppar situationen (Hakvoort 2015, s.40). 
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5.5 Grundläggande behov och maktbaserad ansats  

 
I skolan på Botkyrka kommun har vi intervjuat en kvinnlig fritidspersonal. Efter några frågor 

under intervjun kommer vi till frågan: Vilka typer av konflikter ser du förekomma mest på 

fritidsverksamheten? Pedagogen svarar:  

 

Det sker utfrysningar hela tiden både stora och små. Jag vet inte vad man kan 

kalla den typen av konflikt men det är en konflikt som sprider sig under olika 

perioder. Det jag upplever är att det verkligen finns nolltolerans mot fysiska och 

verbala konflikter (Fritidspedagog 2).  

 

Några dagar efter intervjun kommer vi tillbaka till Botkyrka. När vi väl kommer ut till 

skolgården får vi syn på två elever som har en dispyt med varandra över vem som skall skjuta 

bollen. Vi observerar även att det finns personal en bit ifrån. Vi stannade upp för att se 

personalens reaktion och förhoppningsvis agerande. Grälet mellan eleverna eskaleras till ett 

svordomsfullt språk. “Din fitta” skriker en av eleverna medan den andra skriker tillbaka ”Jag 

kommer knulla dig”. Samtidigt som vi ser hur en av personalen skrattar och med ett enkelt 

uttryck säger ”lägg av nu”. Eleverna fortsätter och då griper en annan personal in. Personalen 

som griper in tar båda eleverna in till skolan för att ta ett samtal tillsammans med dem. 

Pedagogen påbörjar samtalet genom att säga ”Varför beter ni er såhär? Är ni dumma eller? Vill 

ni ha era föräldrar här igen?” Eleverna tittar bort och försöker undvika samtalet. Pedagogen 

nämner att han kommer ringa deras föräldrar och att den får ta situationen därifrån.  

 

Båda eleverna har ett behov av att skjuta bollen. Ekeland beskriver hur konflikter som omfattar 

upplevda behov ofta blir problematiska. Eleverna reagerar starkt känslomässigt vilket enligt 

Ekeland är en försvarsberedskap (Ekeland 2006, s.86). Maslows teori nämner att våra 

grundläggande behov är medfödda och dem motsvarande beteendena inlärda, vilket kan bero 

på ens känslor, vanor och den kultur man är del av. De grundläggande behoven kan bestå av 

tillhörighet, gemenskap, kärlek, trygghet, förståelse och mening. (Utas Carlsson & Rosenberg 

Kimblad 2011, s.20-22). Elevernas gestaltning av konflikten kan eventuellt vara inlärda 

beteenden som utvecklats i kulturen och miljön de är del av.   

 

Eleverna hade ett behov som resulterade i en problematisk interpersonlig konflikt (Ekeland 

2006, s.99). Vi ser även hur pedagogen försöker hantera konflikten genom att ta in dem till ett 
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enskilt rum. Pedagogens lösning är att använda sig av en maktbaserad ansats som Jordan 

beskriver som en förekommande ansats för att hantera konflikter. Den maktbaserade ansatsen 

ger en makthavare makten att bestämma hur konflikten ska lösas. I detta fall är pedagogen 

makthavaren som i princip bestämt hur situationen ska hanteras, genom att tillkalla föräldrarna 

(Hakvoort 2015, s.36) 

 

5.6 Traditionellt disciplinärt system  
 
Klockan är 14.00 en eftermiddag och vi är tillbaka i skolan i Danderyd kommun. Vi befinner 

oss i idrottshallen där eleverna precis avslutat en bra idrottssamling. Precis innan de ska påbörja 

innebandyn märker vi hur en elev råkar vifta till klubban så att den träffar en annan elev. Eleven 

som får klubban på sig börjar skrika av smärta och blir förbannad.  Eleven kastar ur sig 

svordomar ”jävla svin”, ”skit jävel”. Den andra eleven ber om ursäkt och säger ”det var inte 

med flit, förlåt” men den drabbade eleven svarar ”hållkäften”. Pedagogen som befinner sig på 

plats försöker ta den drabbade eleven därifrån vilket i detta fall var den eleven som fick klubban 

på benet. Pedagogen ber eleven att lämna idrottshallen och inte komma tillbaka men eleven 

vägrar att gå ut. Pedagogen tar tag i eleven väldigt hårt och försöker ta ut eleven. Eleven är 

kraftig och stark men pedagogen ger sig inte, medan eleven kämpar emot skriker barnet till 

pedagogen ”Släpp mig din jävla tjockis, din jävla kossa!”. Efter en stund lyckas pedagogen med 

motstånd ta ut eleven från idrottshallen.  Utfrysningar sker dagligen enligt informanternas 

beskrivning ovan. Enligt Malténs forskning kan konflikter eskaleras om vi väljer att se förbi 

dem. Konflikterna vi hoppas ska lösas utan att vidta åtgärder resulterar i att dem slutligen kan 

dyka upp igen (Maltén 1998, s.146)  

 

En timma senare var det dags för vår nästa intervju i samma skola vi observerat ovan. Vi träffar 

pedagogen vi ska intervjua i ett avskilt rum. Pedagogen vi intervjuar har erfarenhet men ingen 

utbildning, och har jobbat på skolan i 5 år. Bland våra intervjufrågor ställer vi bland annat 

frågan: vilka typer av underlag följer ni/du för att kunna hantera olika konfliktföreteelser?  

 

 

Alla konflikter kräver olika lösningar men det viktigaste är att man dokumenterar 

allt som sker. Vi brukar använda oss av medling som en metod för 

konflikthantering eftersom att vi tycker det är viktigt att barnen får samtala och 

komma fram till egna lösningar. Självklart följer vi även det som står på 
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styrdokumenten, verksamhetsplanen och kränkningsunderlagen (Fritidspedagog 

3).  

 

När informanten svarat på frågan ställer vi en följdfråga som lyder: Hur löser ni situationen 

som vi observerade i idrottshallen? Pedagogens ansiktsuttryck ändrades drastiskt, det gick från 

ett leende på läpparna till ett tröttsamt ansiktsuttryck. Med ett suckande ljud svarar pedagogen: 

 

Vi har det väldigt tufft när det gäller att handskas med just den eleven. Antingen 

hamnar eleven i konflikt med andra elever eller med lärare och pedagoger. Vi 

pedagoger lägger ner mycket tid för att hitta en lösning till detta problem. Vår 

lösning hittills är att ta in eleven till en avskild plats där eleven får uttrycka sig 

och lugna ner sig. Vi försöker alltid samtala med eleven men det är inte många 

gånger eleven lyssnar. Barnet har ett väldigt konstigt beteende vilket ibland kan 

vara svårt att hantera (Fritidspedagog 3).  

  

Enligt Maltén kan lösningar som omplacering ske när konfliktprocessen utvecklats så långt. 

Vid detta fall försöker pedagogen stänga ut eleven för att personen misskött sig. Detta i sig är 

ingen lösning enligt Maltén eftersom den snarare bidrar till en destruktiv lösning som i längden 

kan generera andra konflikter än en konstruktiv lösning som kan bidra till elevens sociala 

utveckling (Maltén 1998, s.146).  

 

Pedagogerna var rädda att ta ställning till situationen. Vår observation visade att pedagogerna 

fokuserar alldeles för mycket på att släcka bränder istället för att hitta andra metoder som skulle 

kunna bidra till långsiktiga lösningar. Självklart var vi måna om att det kan finnas 

bakomliggande orsaker till varför personalen upplevs rädda och utan hopp inför 

konfliktsituationen med eleven eftersom att de inte hanterar konflikten på ett konstruktivt sätt. 

Forskaren Hakvoort skriver att verksamheter idag använder sig av ett traditionellt disciplinärt 

system som standard. Ett system som bestämmer gränserna mellan tillåtet och icke-tillåtet 

beteende. Vi ser ett liknande system under observationen vi beskriver ovan (Hakvoort 2015, s. 

40).  

 

5.7 Förebyggande arbete  
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Åter till stunden där vi befinner oss i skolan på Botkyrka kommun fortsätter vi vår intervju med 

den kvinnliga pedagogen. Vi ställer följande fråga till pedagogen: vilka typer av underlag följer 

ni/du för att kunna hantera olika konfliktföreteelser? Pedagogen svarar:  

 

Vi använder oss bland annat av ett förebyggande program som heter TÅGET. 

TÅGET har framförts av socialtjänsten och är ett program för oss personal, 

eleverna och föräldrarna. Vi tror att kommunikationen med föräldrarna är väldigt 

viktig då dem är en viktig del av det förebyggande arbetet. Förr hade vi inte så 

bra föräldrakontakt vilket vi tror var orsaken till varför det fanns mycket mer 

fysiska konflikter (Fritidspedagog 2).  

 

Under intervjun med informanten kan vi sammanfoga Cohens första nivå på konfliktpyramiden, 

där skolan finner insatser för det förebyggande arbetet (Hakvoort 2015, s.40). Skolans 

förebyggande arbete verkar vara ett exemplariskt arbetssätt att utgå ifrån, dock är det inte en 

metod vi har tagit del av under vår undersökning.  

 

6. Slutdiskussion och sammanfattning  
 
Syftet med vår undersökning var att undersöka om barnens konflikter skiljer sig samt hur 

pedagoger hanterar konflikter på de två fritidshemmen vi valt att studera. Utifrån syftet 

formulerade vi två frågeställningar vi valde att fördjupa oss i. Dessa frågeställningar var: Vilka 

konflikter förekommer på fritidshemmet? Och hur hanterar och förebygger fritidshemmet 

barnens konflikter?   

 

Under vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi använt oss av intervjuer 

som gett oss en inblick i hur fritidshemmen arbetar med att förebygga och hantera konflikter. 

Vi har även använt oss av observationer som framfört en övergripande blick på hur konflikterna 

ser ut. Detta har medfört en stor empirisk datainsamling som i sin tur besvarat våra 

frågeställningar.  

 

Båda skolorna framställer exemplariska konflikthanteringsmetoder men använder sig av andra 

metoder enligt vår empiri i praktiken. Metoderna i sig saknar en konfliktanalys som kan 

synliggöra och medvetandegöra konfliktens innehåll och natur samt bakomliggande orsaker för 

att i sin tur se hur konflikterna kan förebyggas och eventuellt lösas i längden.  
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Observationerna på Danderyd kommuns skola visar att pedagogerna trots enstaka exempel på 

medling, oftast väljer att släcka bränder genom att stoppa och isolera konflikter istället för att 

hantera dem. Utifrån vår bedömning kan detta bero på en rad olika faktorer exempelvis brist på 

engagemang och kunskap. Pedagogerna upplevs medvetna gällande konflikterna men ibland 

utan hopp när det sker upprepande händelser.  

 

Botkyrka kommuns skola visar hur vissa pedagoger ser förbi vissa verbala konflikter som i sin 

tur kan bli fysiska om det inte sker en omedelbar hantering av situationen. Vid andra tillfällen 

använder sig pedagogerna av en maktbaserad ansats som baseras i hånande skratt och hotfulla 

uttryck. Konflikthanteringen skiljer sig åt då fritidshemmet på Botkyrka kommun använder sig 

av maktbaserade ansatser och nedvärderande uttryck, och Danderyd kommun av att stoppa och 

förbjuda det ”felaktiga” beteendet.  

 

Med hänsyn till våra observationer och intervjuer har vi sett hur vissa elever från skolan på 

Botkyrka kommun hamnat i konflikter och uttryckt sig med svordomar på förortssvenska. 

Danderyd kommuns fritidshem har haft liknande konflikter men även utfrysningar. 

Konflikterna är skiljaktiga i både språk och form då vår Botkyrka kommuns skola haft både 

intrapersonliga och interpersonliga konflikter medan Danderyd kommuns skola endast haft 

interpersonliga konflikter. Språket har visat sig vara skiljbart då eleverna från Botkyrka haft ett 

annat ordförråd som exempelvis ”din mamma” än eleverna från Danderyd kommun som 

använde sig av ”din jävla kossa/svin”.  

 

Utifrån våra observationer drar vi slutsatsen att källan till en konflikt oftast är den gemensamma 

nämnaren för dem båda skolorna men att det skiljer sig i hur konflikten sedan gestaltar sig och 

hur den hanteras.  

 

7. Vidare forskning  

 
Förslagsvis hade vi valt att undersöka hur de ekonomiska förutsättningarna fördelas på 

skolorna. Det hade varit intressant att se hur mycket av budgeten som avsätts till fritidshemmet 

och hur dessa förutsättningar används och om fördelningen har en påverkan på 

fritidsverksamhetens sätt att arbeta med konflikter. 
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Det som även upptäckts under studiens tid är att en etnisk klassdimension är relevant att ha i 

åtanke när vi undersöker konflikter i områden som urskiljer sig både ur en geografisk och 

socioekonomisk aspekt. Detta hade vi även velat undersöka mer kring i framtiden.  
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9. Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för formell roll i skolan? 

2. Hur länge har du jobbat här? 

3. Vad betyder ordet konflikt för dig? 

http://www.danderyd.se/Global/F%C3%B6rskola,%20skola/Grundskola/Skolinspektionens%20rapporter%202012/Beslut%20Enebyskolan.pdf
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file:///C:/Users/admin/Downloads/Skolbeslut%20Grundskola%20Karsby%20International%20School%20F-9%20Botkyrka%20kommun.pdf
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4. Anser du idag att konflikthanteringen sker i relation till barns utveckling? 

5. Vilka typer av konflikter ser du förekomma mest på fritidsverksamheten? 

6. Vilka typer av underlag följer ni/du för att kunna hantera olika konfliktföreteelser? 

7. Hur kan du som pedagog bidra med att förebygga konflikthanteringen? 

8. Hur jobbar verksamheten som helhet för att förebygga konflikter? 

9. Det finns en mängd olika konflikthanterings metoder, om du fick hitta på en egen 

modell/metod, hur skulle den se ut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

9.1 Bilaga 2 – Informationsbrev  
 

Hej! 

 

Tack för att ni vill medverka i vår undersökning. Intervjuerna kommer att handla om konflikt 

och konflikthantering. Vi vill göra intervjun hos er för att få höra fritidspersonalens tankar, 

känslor och upplevelser kring ämnet konflikt och konflikthantering. Vi vill även observera 
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och föra fältnotiser under undervisningstid och fritidsverksamhetstid. Materialet kommer att 

användas till vårt kommande examensarbete.  

 

Alla anteckningar, inspelningar och personuppgifter kommer att vara anonyma under vårt 

examensarbete. Personalen kommer även att få valmöjligheten att avbryta intervjun och sitt 

medverkande när det känns lägligt.  

 

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.  

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Victoria Escobar & Said Maxamed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Bilaga 3 – Informanterna  
 

 

 Informant 1 är en manlig pedagog med en lång erfarenhet av studier och arbetsliv. 

Pedagogen är uppväxt i området och ansvarar för fritidsverksamheten och årskurs 

2 och 3. 

 

  Informant 2 är en kvinnlig pedagog med lång erfarenhet och ingen utbildning. 

Pedagogen är uppväxt i området men har under senaste året flyttat. Pedagogen 
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ansvarar för årskurs 3 och arbetar även på fritidsverksamheten.  

 

 Informant 3 är en manlig pedagog med erfarenhet och ingen utbildning. Pedagogen 

är uppväxt i innerstaden och har sedan två år tillbaka ansvarat för årskurs 2 samt 

arbetat på fritidsverksamheten.   

 

 Informant 4 är en kvinnlig pedagog med erfarenhet och utbildning. Pedagogen är 

uppväxt i innerstaden och har sedan 1 år tillbaka arbetat på skolans 

fritidsverksamhet.  

 


