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Sammanfattning  
 
Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur fritidshemmet arbetar med konflikter genom att ta del 
av fritidspedagogernas erfarenheter genom kvalitativa intervjuer. Fem fritidspedagoger med olika erfarenheter 
har intervjuats. Konflikter är något som uppstår dagligen, inte bara i barnens vardag utan för alla individer och 
att lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt är väsentligt för att vi ska kunna utvecklas. Pedagogernas 
syn på konflikter påverkar resultatet av hur de hanteras och därmed påverkas barnen. Att kommunicera med 
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Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning så har jag fått se hur barn ständigt hamnar i olika 

typer av konflikter som pedagogerna i deras närhet har fått vara med att lösa. Det som jag 

fann extra intressant var hur pedagogerna arbetade på olika sätt när det gällde konflikter i 

verksamheten. Det kunde gälla konflikter som skedde under rastverksamheten eller under 

lektionstid. Pedagogerna tog sig alltid tid att ta hand om konflikterna även om det var 

lektionstid som försvann. I Lpo94 så kan man läsa att ”Skolan skall sträva efter att varje elev 

befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som 

förnuftsmässiga och etiska överväganden” (s. 9) Och målen med de konflikter i skolan som 

barnen möter är att de ska kunna få kunskap och redskap till att lösa dem själva. 

 

Min första tanke var att konflikter är problematiska men efter att ha varit ute i verksamheten 

så kan man se att det är givande för barnen att stöta på olika typer av konflikter för att kunna 

bemöta dem på ett bättre sätt. Konflikter är något som man ständigt möter under hela livet och 

att då få lära sig hur man kan hantera dem i ett tidigt stadium anser jag vara oerhört nyttigt. 

Att fördjupa sig i detta ämne ser jag då som viktigt för att få en djupare kunskap om vad för 

olika konflikter man som pedagog kan stöta på och hur man kan hantera dem. En konflikt kan 

mynna ut i så oerhört mycket om det inte hanteras på rätt sätt. Det kan exempelvis leda till en 

dålig arbetsmiljö eller så kan det om det hanteras rätt leda till personlig utveckling för alla 

inblandade parter. Det gäller för pedagogerna att ha kunskap att känna igen och kunna hantera 

konflikter för att det för barnen ska kunna bli utvecklande och för att kunna förebygga 

mobbing och utanförskap. 

 

Ett problem är hur tiden till konflikthantering räcker till. Ett annat är hur konflikter hanteras 

på fritidshemmet. Det är ofta väldigt många barn i olika åldrar och med olika bakgrunder 

medan det finns alltför få pedagoger tillgängliga. Konflikthantering är ett ständigt pågående 

arbete och något som är viktigt är det är de sociala relationerna fungerar. Både för 

pedagogerna och barnen så är kommunikation dem emellan en nyckel som är väsentligt och 

det är något som alltid kan utvecklas. Ute i verksamheten så har jag även fått höra hur mycket 

de arbetar för att förebygga konflikter som exempelvis mobbning i skolan men på 

fritidshemmet, där det inte är lika strukturerat, så förekommer det också konflikter. Hur de 

hanteras där och hur de uppfattas är något som intresserar mig. 
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka fritidspedagogers erfarenheter och upplevelser av hur 

konflikter hanteras på fritidshemmet och detta genom kvalitativa intervjuer.  

 

 

Frågeställningar 

 Hur säger sig fritidspedagogerna arbeta på fritidshemmet med konflikthantering? 
 Hur ser fritidspedagogerna på konflikter, möjligheter eller hinder? 

 Är konflikter på fritidshemmet vanliga enligt fritidspedagogerna? 
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Litteratur 

I detta avsnitt så kommer jag att gå igenom litteratur som förklarar och hjälper till att 

tydligöra att förstå vad som menas med konflikt och förklarar begreppet närmare. 

 

 

Definition av begreppet konflikt 

I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet konflikt som en motsättning, strid eller tvist som 

kräver lösning. Det härstammar även från latinets ”conflictus” som betyder just motsättning 

eller tvist. Ekeland (2006) skriver att konflikter är lika oundvikligt som ett dåligt väder och att 

det handlar om människors kamp för rättvisa och lika värde. Det är vi själva som utgör 

konflikten och vad vi gör med varandra. Många menar att en konflikt är något negativt som 

krig eller våld. Men Ekeland menar att detta snarare är ett destruktivt sätt att lösa en konflikt.  

 

Konflikter är inte något som vi ständigt kan undvika utan vi måste snarare lära oss att leva 

med dem och få en förståelse att det är en del av livet, skriver Esbjörnsdotter (2005). En 

konflikt behöver heller inte vara högljudd eller våldsam för att kunna räknas som en konflikt. 

Det kan råda väldigt lugna förhållanden men de kan ändå vara lika destruktiva som en 

högljudd konflikt. Esbjörnsdotter menar även att en konflikt behöver ett avgörande element 

för att kunna gå från skillnader i en åsikt till att bli en konflikt. Det elementet är dina egna 

känslor som spelar en väldigt stor roll, utan dina känslor så existerar inte konflikten.  

 

Andrzej Szklarski (2004) menar att man kan dela in konflikter i två grundläggande typer: den 

ena är det intrapersonella som är konflikter som utspelar sig inom oss människor. Den andra 

typen är interpersonella som är de konflikter som utspelar sig mellan oss människor. Dessa 

båda grundläggande typer påverkar varandra på det sättet att de konflikter som sker inom oss 

(intrapersonella) lätt kan leda till konflikter med andra medan de motsättningar som sker 

mellan människor (interpersonella) kan leda till en inre konflikt. Kognitiva konflikter är ett 

exempel på konflikter som sker inom människor. En sådan konflikt kan exempelvis utgöra 

grunden till att en individ kan känna sig otillfredsställd på det sättet att individen har stött på 

nya motsättningar genom exempelvis nya föreställningar och erfarenheter som gör att ens 

världsbild blir rubbad (Thornberg, 2006). 
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Ellmin (2008) skriver att förutom konflikter inom oss och mellan varandra så kan det även 

uppstå utifrån struktur, organisation och samhälle. Man kan heller inte påstå att en konflikt är 

positiv eller negativ utan det beror på hur den hanteras. 
 

Konflikt betyder alltså inbördes oförenliga aktiviteter och relationer. En 

aktivitet, eller en relation, som är oförenlig med en annan, blockerar, hindrar, 

stör eller skadar den andra aktiviteten eller relationen, eller gör den på annat sätt 

mindre effektiv (Ellmin, 2008 s. 15). 

 

Wahlström (2005) skriver att konflikter är något som vi tar del av dagligen. Direkt i våra liv 

och indirekt genom massmedia men rent traditionellt så har man inte uppmuntrat våra 

ungdomar att ta ansvar för att lösa de konflikter som man hamnar i. Detta kan ha en 

avgörande roll för framtida konflikter som de kan hamna i och det gäller då både för deras 

egen livskvalitet och för samhället i helhet. 

 

Thornberg (2006) skriver att en konflikt i sig inte är destruktiv utan det är snarare sättet som 

den behandlas på som avgör om en konflikt är destruktiv eller konstruktiv. En konflikt är 

konstruktiv om den exempelvis resulterar i att de inblandade blir nöjda med en 

överenskommelse som både tjänar på och är för bådas bästa. Men en konflikt kan även vara 

konstruktiv om den ökar de inblandades färdigheter att kunna lösa framtida konflikter på ett 

konstruktivt sätt. En destruktiv konflikt kan därmed bli när den ena inblandade vinner mer på 

den andres bekostnad och detta kan då orsaka ilska, sårade känslor och misstro men minskar 

framförallt att framtida konflikter som de hamnar i ska kunna lösas på ett konstruktivt sätt. 

 

Något som är viktigt att komma ihåg är att en konflikt har sin egen karaktär och dynamik. 

Den kan exempelvis vara medveten eller omedveten, erkänd eller förnekad och den kan 

handla om allt från små bagateller till väsentligheter. Vi är alla olika och därför upplever vi 

och beter vi oss olika i konfliktsituationer (Ellmin, 2008). 

 

 

Myter om konflikter 

När man pratar om konflikter så är det lätt att komma in på att det finns olika myter och 

Brännlund (1991. s. 124-136) skriver om tio myter och här nedan citerar jag dessa myter och 

tydliggör dem efter citatet. 
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Man kan lösa konflikter 
 En konflikt är 10 procent sak och 90 procent överbyggnad och konflikter kan man hantera 

och inte lösa anser Brännlund.  

 
Vinnare och förlorare 
Eftersom ingen av de inblandade kan få den upprättelse de anser sig värda får man 

kompromissa för att kunna få en konstruktiv utgång av konflikten. 

 
Man kan lösa andras problem” 
Det som man kan göra som utomstående är då istället att lyssna istället för att finna en 

lösning. 

 
Den fullständiga lösningen 
Brännlund påpekar att en konflikthjälpare ska vara nöjd om den lyckas reda ut de 

motsättningar som funnits i konflikten till 70-80 procent.  

 
Den spontana lösningen  
De konflikter som inte bearbetas påverkar ofta omedvetet på självkänslan och känslan som 

fanns vid konflikten går sällan över. 

 
Alla vill slippa konflikter  
Vissa människor lever på konflikter och behöver ett garanterat konfliktklimat. Brännlund 

kallar dem för konfliktparasiter. 

 
Vi kan förändra varandra  
Brännlund skriver att vi bara kan förändra oss själva. 

 
Konflikter bör undvikas  
Undviker man konflikter så får inte de personliga och naturliga behoven att få komma till 

uttryck då de e viktiga för utveckling. 

 
Konflikter ska alltid lösas  
Om alla konflikter löses så har det en påverkan på det öppna klimatet och kreativiteten. 
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Den säkra metoden  
Brännlund menar att det är betydligt viktigare att ha ett flexibelt arbetssätt och att man ska ha 

en öppen lyssnande inställning för att kunna arbeta med konflikthanering. 

 

En av de vanligaste myterna är att påstå att alla konflikter är negativa och Szklarski (2004) 

menar att konflikterna blir negativa på grund av vår inställning och rädsla för dem. En 

konflikt är varken positiv eller negativ. De kan däremot leda till positiva eller negativa 

konsekvenser.  

 

 

Förutsättningar för konflikter 

I följande avsnitt så kommer jag att gå igenom vad det finns för olika förutsättningar för 

konflikter. Och de förutsättningar jag tar upp i detta avsnitt är miljö, kultur och 

åldersskillnader. 

 

 

Miljö 

Skolmiljön utgör för barnen en stor del av deras liv och uppväxt vilket gör att miljön spelar en 

stor roll för dem. Ellmin (2008) skriver att skolmiljön är mer än bara en arbetsmiljö, det är 

även en utvecklingsmiljö där de får chansen att utvecklas på ett eller annat sätt. I alla 

samhällen och kulturer så finns det grundläggande etiska värden och normer som har 

utvecklats och som efterföljs av majoriteten. Dessa värden och normer speglar även då av sig 

på andra institutioner såsom skolan där värden som demokrati, integration och solidaritet är 

viktiga byggstenar. Barnens attityd gentemot andra barn och vuxna samt de vuxnas attityd 

gentemot barn och andra vuxna ska bygga på de grundläggande etiska värden och normer som 

finns i det samhälle vi lever i. I sådana sociala miljöer såsom skolan och fritidshemmet så är 

konflikter oundvikliga men man kan säga att konflikter är viktiga för att individen ska kunna 

utvecklas (Szklarski, 2004).  

 

 

Kultur 

Nykänen (2008) skriver att alla människor har olika syn på vad värdegrund är men att det 

sammanfattningsvis omfattar en individ, en grupp, ett samhälle eller en kultur men det gäller 
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att hålla sig skeptisk till att olika kulturer skulle ha olika värdegrunder. Nykänen skriver att 

”Individer inom en och samma kultur kan omfatta olika värdegrunder, liksom flera kulturer 

skulle kunna tänkas omfatta samma värdegrund” (Nykänen, 2008. s. 41). 

 

Szklarski (2004) skriver att människor i det västerländska samhället ibland kan uppfattas som 

konflikträdda och att den svenska mentaliteten visar att vi undviker samtal som kan uppfattas 

som kontroversiella på grund av rädslan för konfrontation med andra. 

 

Nordheden (1996) påpekar vikten av kulturkrockar i skolverksamheten och att det är 

nödvändigt med kulturkrockar därför att de är berikande och utvecklande. Alla är vi olika och 

det är något som barnen får uppleva om pedagogerna på skolan låter barnen hamna i 

konflikter som innefattar kulturkrockar. 

 

 
Åldersskillnader 

När det gäller konflikter som rör jämnåriga barn så finns det olika typer av strategier som 

används för att kunna hävda sig själv. Ett barn som uppträder mer aggressivt i mötet med 

andra jämnåriga har färre strategier att lösa konflikter på och tar då till just det mindre vänliga 

och aggressiva beteendet som en lösning (Thornberg, 2006). Ofta kan det vara så att barn som 

är jämnåriga har svårare att komma överens därför att det finns en rivalitet om utrymmet och 

att de vill hävda sig själva. Därför kan det på fritidshemmet vara en fördel med 

åldersskillnader då de äldre får ta hand om de yngre och lära dem utifrån sina erfarenheter. 

Dock kan det vid vissa tillfällen vara så att de små barnen får mindre utrymme då de äldre 

barnen bestämmer. 

 

 

Förebyggande arbete 

Thornberg (2006) skriver att vi pedagoger kan, genom att ge barnen utrymme och tid för 

eftertanke, får dem mer tid att tänka efter hur de ska handla. De får på så sätt mer kontroll 

över hur de ska agera i konfliktsituationer och kompetensen ökar. Det viktiga menar 

Thornberg är att vi pedagoger inte arbetar förebyggande för att barnen ska undvika konflikter, 

utan att dessa istället ska hanteras på ett konstruktivt sätt. Genom att ha flera olika 
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samarbetsövningar så kan klimatet bland barnen bli betydligt bättre och främjar det sociala 

samspelet dem emellan.  

 

Individen tar hela tiden emot signaler ifrån det hon möter i samspel med sin omgivning och 

den miljö som hon befinner sig i. Hon går igenom flera steg för att försöka bearbeta, värdera 

och tolka och sedan agera utifrån de förkunskaper som hon besitter. Ellmin (2008) menar att 

det är viktigt att möta människor där de befinner sig för att på ett konstruktivt sätt lösa 

konflikter. Individen är beroende av hur samspelet ser ut mellan människa och miljön. Det 

gäller att vi pedagoger har kunskap om barnens förutsättningar och är medvetna om att skolan 

inte endast är en arbetsmiljö utan även en utvecklingsmiljö för dem att växa i. Hur vi 

kommunicerar påverkar hur vi upplever och uppfattas av andra vid möten och påverkar 

därmed relationerna. ”När man har ord för hur man tänker och känner kan man också i 

handling göra något åt situationen” (Ellmin, 2008. s. 119). 

 

 

 

Hantering av konflikter 

En konfliktsituation som hanteras på ett destruktivt sätt kännetecknas genom att det endast är 

de egna intressena hos en part som räknas och att det är brist på saklighet i frågan. ”Istället för 

att fokusera på konfliktfrågan fokuserar man på motparten” (Szklarski, 2004. s. 149). Att 

försöka arbeta på ett konstruktivt sätt med de konflikter som förekommer i skolan är oerhört 

viktigt som pedagog då barnen allt som oftast kommer till pedagogerna för hjälp. 

 

Johnsson & Johnson (1991) har arbetat fram ett träningsprogram för hur barn själva ska kunna 

lära sig att vara konfliktlösare. Namnet för programmet är TSP, teaching students to be peace 

makers, och i detta program så fokuserar man mycket på de känslomässiga och moraliska 

frågorna som ofta uppkommer i en konflikt. Det är viktigt att leva sig in i andras situation för 

att kunna förstå hur den andra parten kan uppleva en situation. Detta program har varit väldigt 

framgångsrikt, enligt Szklarski (2004), och pedagogerna behöver inte ingripa i lika stor 

utsträckning då barnen löser konflikterna på konstruktiva sätt själva. 

 

Ellmin (2004) beskriver tre olika sätt att lösa konflikter som egentligen inte har någon 

konstruktiv lösning. Det är tre sätt som enligt Ellmin dock tillämpas i skolverksamheten. Den 
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första är separationsprincipen där konflikten löses genom att de inblandade parterna skilja åt. 

Den andra kallas för maktbalansprincipen där man får de inblandade på ett bättre humör 

genom att säga att alla är lika skyldiga. Den tredje konfliklösningen av de tre som Ellmin 

kallar för falska konfliktlösningar är sopa-under-mattan-principen där de inblandade skakar 

hand och sedan så diskuteras det inte mer om saken. Det som han vill påpeka är att 

konfliktanalys och konfliktlösning bör ske parallellt annars så får konflikten ingen konstruktiv 

lösning. Att låta barnen själva diskutera olika lösningar gör att de kan få en större förståelse 

för situationen och även för varandras olikheter. 

 

 

Styrdokument 

Det finns tre olika typer av läroplaner för verksamheten som bedrivs i skolan. En för 

förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo 94) och sen en som är gällande för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Alla dessa 

läroplaner har samma uppbyggnad och har samma grund gällande synen på kunskap, 

utveckling och lärande.  

 

 

Lpo 94 

Lpo 94 utformades först utifrån verksamheten som är bedriven i skolan men anpassades 

senare 1998 för att även kunna användas till fritidshemmet. Skollagen säger att fritidshemmet 

ska komplettera skolverksamheten och eftersom skolan och fritidshemmet ger barnen delvis 

olika kunskaper så kompletterar de varandra. Det som kan ses som det mest centrala i Lpo 94 

är de grundläggande demokratiska värderingar som finns. ”Skolan skall aktivt och medvetet 

påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 

dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Utbildningsdepartementet, s. 8). I Lpo 

94 så kan man även läsa om de olika mål som skolan ska sträva efter och ett av målen är att 

skolan ska sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i 

samband med andra. Ett annat mål är att varje elev ska sträva efter att hjälpa andra som utsätts 

för kränkande handlingar. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla” (Lpo 94. s. 3). Att få lära sig 

hantera situationer som kan uppstå i konflikter som kan leda till kränkningar, mobbning och 
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utanförskap ses i Lpo 94 som centralt då det i brist på vägledning just kan leda till en negativ 

miljö bland eleverna. Det vuxna inflytandet blir betydelsefullt då det förebyggande arbetet är 

något som eleverna ska få vara med och få inflytande i för att själva kunna utvecklas i att 

motverka dessa typer av kränkande behandlingar. Normerna för likvärdighet anges via de 

nationella målen. 

 

 

Fritidshemmets uppdrag 

På fritidshemmet så har barnen en fri skoltid och dess uppgift är att genom pedagogisk 

verksamhet vara ett komplement till skolan och vara ett stöd för barnen i deras utveckling. 

Både kommunen och fritidshemmets ledning har ett stort ansvar och skyldighet till att 

fritidsverksamheten bedrivs på ett för barnen tillfredställande sätt. Fritidshemmets verksamhet 

bygger på att barnen tränas i samspel med varandra och barnens självkänsla och identitet 

utvecklas och kontinuitet i barn- och personalgrupp är en förutsättning för att det ska kunna 

ske. Personalen måste vara kompetent då det i arbetslag med välutbildad och erfaren personal 

blir bättre kvalité på fritidshemmet.  

 

Vanligast är det att fritidshemmen är stationerade i någon av skolans lokaler. Miljön för 

fritidshemmet är väsentlig då det ska finnas utrymmet för alltifrån skapande och livlig 

aktiviteter till lugna aktiviteter i mindre grupper. Även utemiljön är viktig för barnens 

utveckling. De ska få en meningsfull miljö som de kan utforska och röra sig i så stor 

utsträckning som möjligt. Genom leken så kan barnen utvecklas i att tänka och lösa problem 

som uppstår genom att prova olika sociala roller.  

 

Fritidspedagogerna är med sin inriktning på barns sociala utveckling ett viktigt och nyttigt 

komplement till att förebygga mobbning, trakasserier och andra konflikter som kan uppstå i 

samband med barngrupper. (Utbildningsdepartementet)  
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Val av ansats och datainsamlingsmetod 

Till denna studie om hur konflikthantering ser ut på fritidshemmet så har jag valt att 

genomföra en kvalitativ studie vilket innebär att tolka och förstå de resultat som kommer fram 

i undersökningen. Det som man vill med en kvalitativ studie är att kategorisera och 

personifiera något. Jag vill alltså med denna kvalitativa studie lyfta fram intervjupersonernas 

åsikter och tankar och detta oberoende av vad jag hade för förväntningar. Som data 

insamlings metod har jag valt kvalitativa intervjuer. Det som är karaktäristiskt med denna typ 

av intervjuer är att det finns utrymme att vara flexibel och att det går att spinna vidare på 

informantens svar då det inte är helt nödvändigt att ställa frågorna i en speciell ordning. 

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Därför valde jag at använda mig av så 

kallade semistrukturerade intervjuer då de bygger på frågor som är färdigställda som 

informanterna sedan får svara fritt efter. Denscombe (2000) menar att en semistrukturerad 

intervju kan definieras som ett samtal med till en viss del strukturerade ämnen och frågor. 

”Delvis strukturerade intervjuer kan ge en bra balans mellan standardiseringar och flexibilitet” 

(Johannessen & Tufte, 2003. s. 98). Med hjälp av följdfrågor kan man som intervjuare i denna 

typ av metod följa upp olika reaktioner och synpunkter som informanten anger. Att ha ett mer 

ostrukturerat samtal skapar även ett bättre klimat för informanten som därmed gör det lättare 

att tala fritt. Men för att få mer fokus på de semistrukturerade samtalen så blir en 

intervjuguide som är en lista med teman och frågor som ska tas upp under intervjun viktig. 

Som intervjuare så styrs svaren efter informanten och det är viktigt att kunna vara flexibel och 

anpassa sig då meningen är att informanterna ska få chansen att fördjupa sig i de teman som 

intervjuaren frågar efter (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

  

Urval 

Till denna studie så har jag valt att göra intervjuer med fritidspedagoger för att få ta del av 

deras uppfattningar och erfarenheter gällande konflikthantering på fritidshemmet. Då jag vill 

få variation på vilken skola de befinner sig på, vilka erfarenheter de har som fritidpedagog 

samt på manliga och kvinnliga fritidspedagoger så har jag intervjuat en blandning av just 

dessa. Det är även en blandning mellan olika skolor i mellersta Sverige för att få ett bredare 

perspektiv över konflikthantering på fritidshemmet. De är även olika skolor på det sättet att 
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tre av fyra kan beskrivas som mångkulturella. De fritidspedagoger jag valt att intervjua 

kommer i studien att få fiktiva namn för att de ska få vara anonyma. 

 

 

Informanter med fiktiva namn: 

Charlotte – Tidigare arbetat som barnskötare och har arbetat som fritispedagog i mer än 15 år 

och arbetar på en mångkulturell skola. 

Tony – Tidigare arbetat som barnskötare i sex år och arbetat 18 år som fritidspedagog och 

arbetar på en mångkulturell skola. 

Lars – Arbetat som fritidspedagog sedan 1990 och arbetar på en skola i mellersta Sverige. 

Katarina – Arbetat som fritidspedagog i 7 år och arbetar på en mångkulturell skola. 

Ulrika – Arbetat som fritidspedagog i 16 år och arbetar på en mångkulturell skola och på 

samma skola som Charlotte. 

 

 

Genomförande 

Till intervjuerna så hade jag föreberett med en intervjuguide med ett antal frågor (Bilaga 1). 

Och på dem hade jag frågor som är öppna men ändå uttänkta för som Ryen (2004) skriver 

”Om viktiga fenomen på fältet inte ingår i frågeformuläret finns det en risk för att det heller 

inte fångas upp. Vet man på förhand vad man är ute efter är det inget som hindrar att man 

planerar hur man ska samla in just den informationen” (2004. s. 44). Informanterna fick själva 

bestämma när de hade tid för att bli intervjuade då de fick lättare att planera sin egen tid och 

få tid till att bli intervjuade. Även plats fick de välja då det blir ett klimat för dem som känns 

lämpligt. Stukát (2005) menar att den person som blir intervjuad ska få välja var samtalet ska 

äga rum för att få en trygg, ohotad och lugn miljö.  Det enda jag styrde var att det skulle vara 

ett lugnt rum där vi kunde vara ifred då jag skulle använda mig av en diktafon och lättare 

kunna spela in samtalet och kunna fokusera på samtalet. Jag gick igenom med informanterna 

vad det innebar att bli intervjuade och att det råder en sekretess som etiskt ställningsstagande 

vilket innebär att de får vara anonyma på det sättet att jag använder mig av fiktiva namn och 

att deras svar endast används i forskningssyfte, detta kommer jag att förklara närmare på nästa 

sida under rubriken ”Forskningsetiska frågor”. Det band där allt spelades in på fick de även 

veta att det senare kommer att kasseras och ingen annan kommer att kunna ta del av dem. Tid 

för intervjuerna var ungefär 30 minuter. Det kunde variera några minuter mellan vissa men 

som helhet så var det den tid som lades ner på varje samtal. Fritidspedagogerna fick även tid 
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för att svara på de frågor som ställdes för att de skulle få tänka efter och inte känna sig 

stressande vilket kan påverka dem negativt på det sättet att de utelämnar det väsentliga som de 

vill mena. 

 

 
Forskningsetiska frågor 

Det som är mycket viktigt att tänka på när man forskar är de etiska principer och riktlinjer 

som finns. Johannessen och Tufte (2003) hänvisar till det svenska Vetenskapsrådet som har 

arbetat fram vetenskapsetiska principer och regler inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Med detta menas det bland annat att det finns ett 

individskyddskrav och detta kan tydliggöras med fyra allmänna huvudkrav som finns på den 

forskning som bedrivs. De fyra kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

 Informationskravet innebär att de som delar i forskningen ska vara medvetna om dess 

syfte och på vilka villkor de ställer upp. De ska även få veta att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan 

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter ska ges stor konfidentialitet 

och obehöriga ska inte få ta del av dem. 

 Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast användas för 

forskningsändamål.  

 

Dessa fyra krav var jag noga med att berätta för informanterna och gå igenom för att de ska 

vara medvetna om förutsättningarna som gäller vid interjuver. Att de ska ha samtycke för att 

ställa upp är även det viktigt och att de när som helst har rätt att avbryta samtalet själva. Stor 

vikt lades på att berätta att inga obehöriga kommer att få ta del av deras utsagor på ett direkt 

sätt. Och med det så menar jag att deras utsagor är sekretessbelagda och när jag använder mig 

av deras ord så är det fiktiva namn som anges så att inget kan kopplas tillbaka till dem. Allt 

informanterna säger under samtalet är de även medvetna om att det är för studiens syfte och 

det är viktigt att vara väl medveten om det. 
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Bearbetning och analys av intervjuerna 

Efter att intervjuerna var genomförda så använda jag mig av diktafonen för att transkribera det 

som sagts för att tydligöra deras utsagor. Det som sedan i studien skrivs ned kan vara det som 

informanten har sagt men det är ändå en hel del i en rapport som kan utelämnas vid denna typ 

av studie. Så vad gäller validitet och reliabilitet så är det viktigt att vara medveten om vad 

som verkligen undersöks och om det genomförs på ett korrekt sätt så att det är tillförlitligt. 

Det som informanterna har sagt är även det som står nedskrivet då jag inte har valt att ändra 

om deras talspråk till skriftspråk, detta för att de ska få ett mer levande deltagande i studien 

och får att få en mer öppen och trovärdig studie. När man sedan ska analysera kvalitativa data 

så ska det delas in i olika beskrivande kategorier som hänvisar till relevant data som 

exempelvis personer eller aktiviteter. Det skapar bättre förutsättningar för att får fram flera 

insikter av det insamlade materialet (Ryen, 2008).  

 

För att sedan finna olikheter och likheter i deras berättanden så valde jag att transkribera och 

bearbeta dem till tills jag funnit olika teman i deras utsagor. Att finna teman som förekommer 

i intervjun är väsentligt på det sättet att det visar datamaterialet på ett tydligare sätt och visar 

likheter och skillnader i informanternas utsagor (Johannessen & Tufte, 2003).  En 

transkribering är väldigt tidsödande och tar ofta lång tid beroende på hur långa intervjuerna är 

och en intervju på ungefär en timme tar mellan 3-5 timmar att skriva ut. (Stukát, 2005) Men 

de är viktiga då de berättar vad informanterna har sagt efter exakta ord och därmed kan man 

gå tillbaka och hitta likheter i deras utsagor.  

 

 

Metoddiskussion  

Under intervjuerna så stötte jag inte på några större problem utan jag kände mig väldigt trygg 

i rollen som intervjuare då frågorna var bearbetade innan och jag även kände mig trygg i 

dessa. Att ha en diktafon ansåg jag vara väldigt bra då den var gammaldags men fungerade 

väl. Ljudet blev bra och informanternas röster hördes klart och tydligt. 

 

Att skaffa informanter var något som jag upplevde vara väldigt svårt då många inte ansåg sig 

ha tid då de hade mycket att göra i skolan. Trots att jag var ute i god tid så var det väldigt 

svårt för många att finna tid till att bli intervjuade.  
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De fritidspedagoger som jag fick ta del av är personer som jag har haft kontakt med tidigare 

på ett eller annat sätt. Detta anser jag vara positivt på det sättet att stämningen blir bättre och 

de vågar uttala sig mer fritt. Jag upplevde att de var väldigt insatta i ämnet konflikter då det är 

en stor del av deras vardag och därav så fanns det mycket tankar och åsikter och ingen kändes 

hämmad av att bli intervjuad.  

 

 

Resultat 

De teman jag fann genom analys av materialet blev följande sex teman som finns här under 

rubriker. Jag kom fram till dessa teman genom att ha gått igenom informanternas utsagor. 

Dessa teman är snarlika vissa av de frågor som jag har med i den intervjuguide (Bilaga 1) som 

finns och detta eftersom informanterna svarat på frågorna på ett sådant sätt att det passar bäst 

att ha dem som upplägg till resultatet för att göra deras utsagor så tydliga som möjligt. 

  

 Synen på vad som är en konflikt 

 Barnens sociala samspel 

 Konflikthantering 

 Tid för konflikthantering 

 Kontakt med föräldrar 

 Möjligheter med konflikter 

 

 

Synen på vad som är en konflikt 

Här så var den allmänna uppfattningen mellan informanterna att en konflikt är när man inte 

kommer överens och kan lösa en konflikt på ett konstruktivt sätt. Det är alltså inget 

destruktivt utan en konflikt börjar direkt när barnen blir oense.  

  
En konflikt är ju egentligen när man inte är överens. Men tänker jag på konflikt 

för barnen det är ju när de är osams över det som de inte är överens om. Ja de är 

osams helt enkelt. (Charlotte)  
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En konflikt är något som inte behöver vara något stort poängterar informanterna utan att det 

kan variera mellan att vara konflikter som är snabbt övergående och något som man ibland 

kan vara något som det behövs arbeta lite längre med.  

 
Ja en konflikt är ju när man inte kan lösa en situation tillsammans. Man får man 

kan inte lösa en situation och hur den situationen uppkommer.  (Tony) 

 

En konflikt på fritidshemmet handlar oftast om att barnen inte kommer överens om små saker 

och det blir småtjafs på grund av det. Barnen är så pass små i den åldern, mellan sex, nio år 

och vet inte alltid vad som är rätt och fel. En till likhet mellan informanterna är att de uppger 

att konflikter ofta uppstår mellan barn i olika typer av sporter där de inte riktigt vet vilka 

regler som gäller och att det blir konflikter på grund av det. Men de säger också att det är mest 

verbala konflikter bland barnen.  

 
Det kan vara något fysiskt egentligen men en konflikt för mig är ju inte 

egentligen bråkar och slåss eller de för det löser man ju oftast tillsammans 

antingen barnen själva eller med en vuxen. Att man är osams om nånting och så 

ger man sig på och brottas, sånt löser man oftast direkt. Konflikter för mig är 

nog mer återkommande saker alltså då menar jag inte mobbning men att det är 

dom här sakerna att man säger saker till varandra under en ganska lång tid och 

de här sakerna händer ganska ofta. (Lars)  

  

Men något som jag märkte av som en skillnad från de andra utsagorna är en informant som 

påtalade motsatsen till att det inte är det verbala utan när det går ett steg längre som det är en 

konflikt.  
 

En konflikt är när det går längre än till att man har muntligt, att man står och 

pratar och är oense är en sak. När man börjar skrika, ta till fula ord, händer och 

kroppsligt. Då är det en konflikt. (Katarina)   
 

Det ser jag som väldigt intressant att synen på vad som är en konflikt är olika vilket bara visar 

att vi alla är olika och uppfattar och tolkar därför vad som är en konflikt olika.  

 

 

Barnens sociala samspel 
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Det som jag uppfattat genom informanternas utsagor är att grunden till konflikter ofta har sin 

grund till hur barnen samspelar med varandra. De upplever att barnen oftast är väldigt 

egocentriska och sätter sig själva i första rummet och gör det mesta för att hävda sig själva. 

Detta gör att konflikter uppstår när barnen exempelvis vill ha samma boll och de inte kan 

samsas om bollen för att det kostar för mycket för ens personliga integritet att ge med sig 

eftersom barnet inte får exakt som den vill.  
 

Gruppen jag har nu både i klass och på frita kan vara lite, barnen är väldigt 

självcentrerade och bryr sig om sig själva. Det dom vill ha det ska man få, att 

någon annan ska få någonting som de vill ha är väldigt svårt att ta. (Katarina) 

 

Det är tydligt att det är ett problem som uppstår på grund av att barnen inte har hunnit lära sig 

de sociala reglerna som finns. Och där påverkar även barnens ålder in en stor del till att det 

uppstår problem som för äldre barn är mindre problematiska men som för barnen på 

fritidshemmet är väldigt viktigt.  
 

Eh det som jag tror konflikterna beror på många gånger när man går i ettan det 

är att man är så egocentrisk. Och det tillhör ju åldern att man är så, jag finns här 

jag är centret i världen så sen har man svårt att förstå hur andra känner, hur 

andra tänker. (Charlotte) 

 

Det är ett vanligt problem kan man se i informanternas utsagor att barnen inte klarar av det 

sociala samspelet och att det är svårt för dem att någon får mer än någon annan. 
 

När man blir lite småosams så och alltså ettorna och även dom som är lite äldre 

dom behöver ju träna jättemycket på sociala relationer och få verktygen för att 

fungera i grupp. Och dom har ju inte dom riktigt så att de blir ju konflikter hela 

tiden men de är ju en av våra stora delar som fritidspedagog att jobba med 

konflikter. (Charlotte) 

 

Charlotte menar att som det är väsentligt att barnen får chansen att träna på de sociala reglerna 

och att det ingår i arbetet som fritidspedagog att lära barnen hur man arbetar i grupp och av 

vilka anledningar. 
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Något som jag även uppfattade genom en del utsagor från informanterna är hur mycket 

språket betyder. Att inte kunna prata samma språk påvekar en konflikt på det sättet att det lätt 

blir missförstånd de inblandade emellan och därför uppstår en konflikt.  

 
Vi har ju barn från många olika kulturer men så är det ju, har man olika kulturer 

då är det ju alltså olika sätt hur man är van att agera i olika situationer och det 

har ju med språket att göra. (Charlotte) 

 

Det är också så att har man svårigheter att uttrycka sig på ett gemensamt språk blir konflikter 

svårare att hantera. Det kan även vara så att barnen bär med sig aggressioner och så som de 

har hemifrån som påverkar dem i skolan och som skapar konflikter. Även synsättet på andra 

kulturer kan spela en viss roll i en konflikt men något som Katarina påpekar att konflikter helt 

orsakade av etnicitet och olika bakgrunder uppstår kanske inte förrän barnen är lite äldre. 
 

 

Konflikthantering 

När det gäller att hantera konflikter på fritidshemmet så finns det ingen skillnad på hur 

informanterna ska arbeta jämfört med för hur skolan arbetar med konflikter. Och de påpekar 

att de jobbar parallellt med hur pedagogerna på skolan arbetar. Men på fritidshemmet så kan 

de lägga mer fokus på att barnen ska få träna sina verktyg för att själva kunna lösa konflikter 

då skolan är mer styrd av tider och andra ramar som inte gör det möjligt att ta sig den tiden. 

Man arbetar övergripande med konflikthantering på ett medvetet sätt på fritidshemmet.  

 
Vi pratar med barnen väldigt mycket. De e väl så sen vissa saker, står man och 

sparkar på nån ja men då tar man ifrån och då får den sitta med en vuxen liksom 

att känna av det här är inte okej vi accepterar inte de, vi litar inte på dig du får va 

med mig. /.../ Utan att liksom få barnen att förstå att vi måste ha förtroende för 

dom. Om vi kan lita på dom ja men då får man göra roligare saker. (Katarina) 

 

Att som vuxen få barnens förtroende är viktigt då de måste lära sig att hantera konflikter 

själva och inte hela tiden vara beroende av att en vuxen är i närheten. Barnen behöver tydligt 

veta vilka regler som gäller och att om man sköter sig så får man fler valmöjligheter. 
 

Likheter mellan informanterna kan man även se att de arbetar med något som kallas för 

livskunskap eller livsviktigt där de behandlar ämnen såsom exempelvis att barnen ska lära sig 
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att lösa konflikter själva och kunna hjälpa andra. De arbetar med det i skolan men de 

kunskaper som de lär sig där ska de kunna öva på fritidshemmet.  

 
Vi jobbar ju med ett material som heter livsviktigt så vi jobbar ju mycket 

förebyggande med konfliktlösning. Med dom yngre barnen så jobbar vi 

jättemycket med att dom själva ska tala om att, jag vill inte att du gör sådär mot 

mig. Att man liksom tränar att säga det innan det blir en stor konflikt. Så jag tror 

på förebyggande arbete när det gäller konflikter. (Ulrika) 

 

Informanterna arbetar enligt dem själva mycket förebyggande vilket gör att barnen får lära sig 

att hantera dem. Att arbeta efter livsviktigt ger barnen kunskaper inte bara för skolan och 

fritidshemmet utan även kunskaper för livet. 

 

När det gäller att lösa konflikter barnen emellan så finns det flera olika tekniker som användas 

berättar informanterna och de flesta hävdar att det krävs en lugn miljö när det är en konflikt 

som behöver bearbetas.  

 
Eh medan de kan va att om man slåss, fullt slagsmål, då måste man ju då e de så 

pass fysiskt så att då måste man ju gå ett steg längre och sätta sig och prata med 

en och en och man kanske är två vuxna. /../sen pratar man ju om vad som har 

hänt och sådär och man får lugna ner sig och sen tar man ju de här stegen att 

man kan gå tillbaka och prata med varandra och be om ursäkt om man känner 

att man har gjort någonting fel och kanske känna in hur den andra har känt sig i 

den situationen och så. För det handlar ju mycket om det att man att få barnen 

att förstår hur den andra känner sig i konflikten. (Tony) 

 

Att prata med barnen och gå igenom händelseförloppet är betydelsefullt för att de ska få 

chansen att kyla ned sig och tänka efter och detta var ganska genomgående bland 

informanterna och vad som kan vara viktigt att tänka på vid en konflikt. Man behöver inte 

alltid gå in och bryta vid en konflikt mellan barnen utan istället ge dem tid till att försöka 

använda sig av de verktyg som de har fått lära sig. 
 

Man ska inte ge dom ansvar och ta ifrån dom ansvaret och ger man dom ansvar 

för att lösa en konflikt så ska de få göra de och om man efteråt vill veta hur dom 

har löst konflikten då ta man ifrån dom ansvaret. (Charlotte) 
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Om man nu vill veta hur barnen har löst konflikten så kan man exempelvis gå till väga på det 

sättet att man frågar på ett öppet och allmänt sätt som inte tar ifrån dem ansvaret på något sätt. 

Och det kan exempelvis vara dagen efter. Sen finns det ju de konflikter som händer väldigt 

snabbt ute på gården som man löser snabbt på plats utan att göra något större ingripande och 

det har samtliga informanter nämnt exempel på.  

 
 

Sen finns det ju sådana konflikter som man löser ute på gården me. Ja menar att 

det kan ju vara som jag sa i fotbollen eller i bandyn att någon har blivit tacklad 

och någon blir ledsen över det och tycker att den här har gjort det med flit och 

då kan det ju ibland räcka med en klapp på huvudet och visa att man bryr sig lite 

grann för egentligen så har det onda gott över och så fortsätter man att spela. 

(Lars) 

 

Tony hoppas att både skola och fritidshemmet arbetar med konflikter på samma sätt men 

menar att det inte finns någon klar mall som förklarar hur man ska arbetar med konflikter. Det 

eftersöks att det ska finnas liknande steg som de kan arbeta efter och att det skulle finnas mer 

tid till utbildning och kurser i just området konflikhantering. 

 

 

Tid för konflikthantering 

Den syn som informanterna har på hur mycket tid de lägger ner på konflikthantering är att det 

är något som de arbetar ständigt med. Rena konflikter tar mindre tid men man arbetar mycket 

förebyggande. 

 
Ja det kan väl vara en halvtimme ibland vissa dagar andra tio minuter en kvart. 

Ibland kan det räcka med att man säger åt att du får inte gör det för då händer de 

här, och då är det klart. Men det är ju kanske för att man jobbar förebyggande, 

liksom märker man att okej dom här två dom leker men nu börjar de gå lite väl 

långt. Jag går in och bryter innan det blir för långt så att dom börjar innan bråket 

blir på riktigt. Så det sparar ju en hel del med tid. (Katarina) 

 

Sen har olika personal även olika roller på fritidshemmet vilket innebär att vissa lägger mer 

fokus på arbetet med konflikthantering, vilket då leder till att vissa lägger ner mer tid än 

andra. 

 

20 
 



Jag lägger ner mycket tid på konflikthantering. Jag tror att det är ganska olika 

som personal också hur mycket tid man lägger ner. Och vi får ju olika roller 

som personalen men jag blir ofta uppsökt av barnen när det är en konflikt och 

det är ju både barnen i min egen klass men även andra barn kommer ofta till mig 

om det är bråk och vill ha hjälp. (Charlotte) 

 

Charlotte menar även att det är viktigt att det finns personal som de kan känna sig trygga med 

när det gäller konflikter som barnen hamnar i och att de kan och vet vem de kan uppsöka om 

det skulle behövas. Hon menar att barnen blir trygga för att de har sett och upplevt att hon har 

gjort det på ett bra sätt. Lars säger att det är ganska mycket tid som de lägger ner på just 

konflikter och att det är nästan det som de som fritidspedagoger är till för och att man ägnar 

mycket tid åt att prata med barnen.  

 

Tyvärr blir det ju för mycket tid eftersom man får lösa konflikter men jag kan 

inte säga att det är jättemycket. Jag tycker att det fungerar bra gör det. Men att 

en konflikt är alltid en konflikt för mycket kan jag tycka. Så därför är det för 

mycket tid man lägger ner på det överhuvudtaget. (Tony) 

 

Både Tony och Katarina pratar om att de både arbetar på en så kallad ”friendsskola” vilket 

innebär att det finns barn i varje klass som ska finnas som ett stöd för deras klasskamrater 

antingen genom att kunna hjälpa till att lösa en konflikt då de fått speciell utbildning och ska 

kunna se det som de vuxna inte alltid ser. Det är även barnen som väljer vilka som ska vara 

kamratstödjare.  Ulrika och Charlotte pratade även de om kamratstödjare. De arbetar inte på 

en ”friendsskola” men det finns ändå en kamratstödjare i varje klass.  

 

 

Kontakt med föräldrar 

Konflikter som händer i skolan och på fritidshemmet är något som informanterna tar kontakt 

med föräldrarna om. Men det är beroende på vilken nivå som konfliken utspelas är. Det är 

inte minsta lilla sak som behöver informeras. Tony säger att man har olika nivåer i hur hög 

grad man kontaktar föräldrarna.  När det kommer till mobbning då finns det mer klara mallar 

för hur de ska gå till väga men inte vid mindre konflikter.  
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Ja ehm där är samma sak om det har varit vanliga konflikter och barnet har rett 

ut de och man känner att det har blivit en lyckad lösning på konflikten och de 

båda barnen de både inblandade känner sig nöjda efter att man har pratat om det. 

Då pratar vi inte alltid med föräldrarna för det behövs liksom inte. Barnen har ju 

egna ansvar också men om det är en större konflikt pratar jag alltid med 

föräldrarna. (Charlotte) 

 

Charlottes och Ulrikas utsagor stämmer överens och de menar att det är viktigt att barnen får 

lära sig ta eget ansvar i samband med de konflikter som har hänt. De ska ibland kunna berätta 

själva om konflikter för att få träning på det. Det är självklart beroende på hur allvarlig 

konflikten varit. Det är även viktigt att kolla upp om barnet har pratat om det som hände 

hemma med föräldrarna men att man gör det på ett snyggt sätt, menar Charlotte, för att inte ta 

ifrån barnet det förtroende och ansvar som den fått. 

 
Är det som så, vissa barn har man tätare kontakt med föräldrarna me från börjar 

och då kan det räcka med liksom att det händer en liten sak. För händer det en 

liten sak varje dag så reagerar man mer på det än om det händer en liten sak en 

gång i veckan. (Katarina) 

 

Lars menar att regelbunden kontakt med föräldrarna är viktigt och att det är något som man 

säkert gör minst en gång i veckan. Det kan vara viktigt för föräldrarna att veta vad som 

försiggår i skolverksamheten. Inte minsta lilla sak kanske, men det kan vara nödvändigt att 

vara rak med föräldrarna istället för att de ska behöva ringa och fråga om det har hänt 

någonting i skolan. 

 

 

Möjligheter med konflikter 

En konflikt är inte ett hinder utan snarare en möjlighet att kunna växa som människa och 

komma in i samhället där man stöter på olika typer av konflikter varje dag. Ulrika menar att 

det kan vara nyttigt att stöta på många typer av konflikter tidigt för att man då lär sig att 

hantera dem och få metoder till att lösa dem. Exempel på sådana konflikter finns under 

resultatrubriken konflikthantering.  
 

Ja men alltså man måste ju lära sig att hantera konflikter så är det ju det finns ju 

konflikter hela livet liksom. Man måste ju träna och våga tycka olika om saker 
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men man måste veta hur man ska göra för att det ska bli en bra konflikt eller vad 

man säger så att man kommer fram till en bra lösning. (Ulrika) 

 

Ulrika menar vidare att det är viktigt att lära sig att både kunna ge och ta för att lära sig 

hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi fritidspedagoger ska också lära barnen olika 

redskap som kan hjälpa dem i sin utveckling. 

 

Som vuxen gäller det även att ha tålamod med barnen för att det är så olika med hur snabbt 

vissa utvecklas i den åldern barnen är på fritidshemmet. Det är även viktigt att låta barnen få 

tid till att tänka efter vad man gjorde för fel i en situation menar Lars. Därför att då mynnar 

det ut i ett bra samtal som senare kan leda till något positivt. Han menar även att man inte hela 

tiden som vuxen ska lägga sig i barnens konflikter för att de ska få lära sig att lösa dem själva.  

 

Informanternas utsagor är lika på det sättet att alla anser att det finns stora möjligheter med 

konflikter och att barnen lär sig något av dem och får metoder till att kunna hantera dem 

själva. Men även att de ska kunna lära sig att hjälpa andra som hamnar i konflikter och på så 

sätt utvecklas. Katarina menar att det är därför man har ”friends” därför att de är utvalda av 

klassen för att de ska kunna hjälpa andra på olika sätt och eftersom de är i samma ålder så kan 

de lätt sätta sig in i deras situation och förklara på ett förståeligt sätt.  

 
Så jo förhoppningsvis så ger det barnen utveckling till att själva kunna klara sig 

sen. (Katarina) 

 

Ulrika menar att som vuxen är det viktigt att vi vågar lita och tro på barnen att de kan så som 

Lars var inne på tidigare att ge dem tid till att försöka lösa konflikten själva innan man 

eventuellt kliver in. Och även sen peppa barnen efteråt och visa dem att det var något bra som 

de nyss gjorde så att de kan växa lite extra efter konflikten.  

 

Tony beskriver att meningen med att man lägger sig i konflikter är att de ska kunna lära sig att 

lösa dem själva. Det är därför man orkar lägga så mycket kraft hela tiden för att det blir oftast 

ett resultat i slutändan. De lär sig att stötta varandra och lösa saker på ett mer konstruktivt sätt. 

 
Alla människor kan ju inte älska varandra alltid. Man kan älska varandra men 

kanske inte hela tiden. (Tony) 
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Diskussion  

I resultatdelen så var det sex teman som redovisades och dessa kommer i diskussionen att 

diskuteras vidare och jämföras med annan forskning kring ämnet. 

 

Vad är en konflikt 

En konflikt för, de flesta, informanterna är när den inte löses på ett konstruktivt sätt utan det 

blir en destruktiv lösning av det hela och det är då de får kliva in och försöka hantera 

situationen på sitt egna sätt. Men en konflikt kan även anses vara något fysiskt som en av 

informanterna berättar om att det är när man tar till fula ord och bråkar fysiskt. Vikten av att 

tolka konflikter olika även bland pedagogerna är betydelsefullt med anledningen att det 

utvecklar arbetet med konflikthantering inom arbetslaget. Det sätt som informanterna har 

berättat om är olika sätt som de själva har ansett fungerat bäst och något som de har lärt sig 

fungerar genom att testa sig fram. Det gäller för varje individ att hitta sitt egna sätt att försöka 

hantera konflikter för att därmed kunna känna sig bekväm i situationen. Det är som Ellmin 

(2008) menar att en konflikt är varken positiv eller negativ utan det beror helt och hållet på 

hur den hanteras. Om man då känner sig bekväm i en konfliktsituation så blir det lättare att 

hantera den så att man lyckas göra den till en konstruktiv och utvecklande konfliktsituation. 

Björklund (1991) menar att en konflikt inte kan lösas och det är även något som 

informanterna anser. De arbetar förebyggande för att barnen själva ska få lära sig att hantera 

konflikter. 

 

Konflikterna på fritidshemmet är enligt informanterna ett ständigt arbete och det uppstår 

ständigt olika situationer bland barnen. En bidragande orsak till att konflikter uppstår är 

klimatet och miljön runt dem. Hemförhållanden gör att barnen exempelvis kan bära med sig 

något hemifrån som gör att de reagerar aggressivt i en konfliktsituation. Esbjörnsdotter (2005) 

menar att en konflikt behöver ett avgörande element och det är känslorna som gör att en åsikt 

kan eskalera till en konflikt. Men konflikter som uppstår fritidshemmet beror oftast på att 

barnen där inte förstår sig på de sociala reglerna eller de olika spelregler som finns. Därför så 

arbetar fritidspedagogerna förebyggande så att barnen så lära sig just dessa. Och 

informanterna belyser just detta som väsentligt för att få barnen att förstå de regler som finns 

runtomkring.   
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Svårigheter att uttrycka sig på svenska kan ibland leda till konflikter i mångkulturella 

barngrupper. Detta är ett problem som bör uppmärksammas eftersom också pedagogernas 

förebyggande arbete och barnens träning i att själva hantera konflikter bygger på att man med 

hjälp av språket kan minska eller förhindra konflikter 

 
Konstruktiv konflikthantering 

Thornberg (2006) skriver att en konflikt i sig inte är destruktiv utan det beror snarare på hur 

man hanterar den. Målet är att få en konstruktiv lösning på en konflikt och för att nå en sådan 

lösning så är det många aspekter som måste ses över. Att exempelvis ge barnen ansvar och 

förtroende som pedagog är väsentligt menar informanterna för att de ska kunna lära sig att 

hantera konflikter på ett konstruktivt sätt själva. Att ge dem metoder till det blir då viktigt.  

Sådana metoder kan vara genom att barnen får utrymme att tänka efter så att barnen får mer 

kontroll över situationen och därmed kan lära sig hur de ska agera i en konfliktsituation menar 

Thornberg (2006). Att känna att man har kontroll över en situation och kunna kyla ner sig när 

det börjar ”hetta” till menar informanterna att det är viktigt att barnen får lära sig och det är vi 

pedagoger som kan lära dem det genom exempelvis olika samarbetsövningar där barnens 

sociala samspel står i centrum. Thornberg menar även att pedagoger arbetar förebyggande 

men det innebär inte att konflikter ska undvikas utan snarare tvärtom. Kunskapen över hur de 

kan hanteras på ett konstruktivt sätt är det väsentliga. För som Szklarski (2004) säger så är 

konflikter oundvikliga men man kan säga att konflikter är viktiga för att individen ska kunna 

utvecklas. Informanterna menar att man ska låta barnen lösa sina konflikter i så stor 

utsträckning som möjligt för att kunna lära sig att stötta varandra och lösa konflikterna på ett 

mer konstruktivt sätt. Och för att kunna utvecklas så är det alltså viktigt att man som barn får 

stöta på konflikter men även får lära sig att hantera dem. 

 

Det finns alltså väldigt mycket positivt som kan komma fram genom konflikter och det gäller 

att inte vara rädd för dem utan snarare uppmuntra barnen att vara kritiska. Vågar man 

ifrågasätta varandra och varandras åsikter så blir det ett utvecklande klimat om det är något 

som man är van vid och har fått lära sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt anser jag 

 

Ellmin (2004) menar att konfliktanalys och konfliktlösning är två begrepp som barnen ska 

lära sig. Detta för att barnen ska få träna på att diskutera och hantera konflikten själva och 

genom diskussion kunna få förståelse för varandras olikheter. Konflikter är som 
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informanterna säger ett ständigt arbete och därför att det viktigt att vara väl insatt i hur man på 

ett konstruktivt sätt kan utveckla barnens förmåga till att kunna hantera konflikter själva. Jag 

anser att det därför är viktigt för barnen att få förståelse om varför de lär sig olika metoder att 

hantera konflikter så att det därmed blir ett redskap som de har med sig genom hela livet. 

Brännlund (1991) menar att det är viktigt med humor och kreativitet för att kunna hantera en 

konflikt och det är även något som kan förändra en stagnerad situation. Och detta är något 

som jag anser vara väldigt viktigt då en person med humor och kreativitet kan föra över det 

till de som är involverade i konfliktsituationen för att kunna göra den till en konstruktiv 

konflikt. 

 
Samarbete fritidshem och skola 

Fritidspedagogernas arbete med konflikthantering är, då det inte finns någon speciell 

handledning hur de ska arbeta med det på fritidshemmet, kopplat till hur man ska arbeta med 

konflikter i skolan. Det viktiga som jag har förstått genom att ta del av informanternas utsagor 

är att det barnen får lära sig i skolan om konflikter och de redskap de får där ska de få öva och 

testa mer på fritidshemmet där verksamheten inte är lika styrd som skolan och det finns mer 

utrymme. Så fritidspedagogerna arbetar på ett mer situationsanpassat sätt än vad lärarna gör i 

skolan. Det jag vill lyfta fram är att skolan och fritidshemmet kompletterar varandra men att 

de arbetar annorlunda med konflikter då det uppstår annorlunda situationer på fritidshemmet. 

Som fritidspedagog berättar informanterna om att det blir mycket tid som läggs ner på 

konflikthantering med barnen medan lärarna i skolan fokuserar mer på att hantera konflikter 

som sker under skoltid i klassen. Men det kan även ibland variera beroende på vilken typ av 

konflikt det är.  

 

Fritidspedagogernas erfarenheter av konflikter är sammanfattningsvis relativt lika då det på 

fritidshemmet inte finns någon speciell plan att arbeta efter utan de följer samma riktlinjer 

som skolan har. De informanter som jag har intervjuat har samtliga sett mer möjligheter än 

hinder i konflikter och jag tror att det är väldigt viktigt att ha rätt inställning till konflikter för 

att kunna möta dem på rätt sätt.  

 

Vikten av utbildning genom exempelvis livskunskap eller så kallas livsviktigt bland barnen är 

något som informanterna ser som väsentligt. Där får barnen själva ibland vara med och hålla i 

olika lektioner och vara delaktiga. De går även igenom viktiga frågor som handlar om 
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exempelvis konflikter. Att arbeta efter livsviktigt ger barnen kunskaper inte bara för skolan 

och fritidshemmet utan även kunskaper för livet och jag anser även att det är något som är 

viktigt att arbeta med. Det förebyggande arbetet är viktigt för att barnen ska kunna lära sig att 

hantera konflikter när de väl uppstår. En del informanter efterlyste även mer utbildning om 

konflikthantering för fritidspedagoger. Detta då det inte finns tid för alla beroende på alla 

nedskärningar bland personalen som gör att det blir stora barngrupper och därmed påverkar 

dem att inte kunna åka iväg och få tid att gå på olika kurser om exempelvis konflikthantering 

och förebyggande arbete. Men som jag ser det är det viktigt att samarbetet mellan 

fritidspedagogerna på fritidshemmet och lärarna i skolan fungerar på ett bra sätt. Och att de 

tillsammans för diskussioner om barnens utveckling vad gäller att kunna hantera olika typer 

av konflikter som de under livet kan och kommer stöta på. 
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Fortsatt forskning 

Under denna studie så låg mitt fokus på hur fritidspedagoger arbetar med konflikter på 

fritidshemmet men av vad jag märkte av en del av informanternas utsagor så vore det väldigt 

intressant att se om det är någon skillnad mellan mångkulturella skolor och de skolor som inte 

har samma kulturella mångfald. Är det så att det förekommer fler konflikter på en 

mångkulturell skola än på en annan skola eller är det snarare tvärtom?  Det vore intressant att 

då intervjua både pedagoger och barn för att få en bredare bild.  

 

Sen vore det även intressant att undersöka om det finns någon skillnad i genustänkandet på 

skolan och fritidshemmet. Beter sig barn olika beroende på om de är med en manlig eller 

kvinnlig pedagog och löser man konflikter på olika sätt? Detta kan man undersöka genom att 

intervjua både barn och pedagoger för att får flera uppfattningar om just detta fenomen. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide: 

Kan du berätta lite om din profession? 

Hur fungerar de sociala relationerna mellan eleverna på fritidshemmet? 

- Finns det barn som upplevs som mobbade? 
- På vilket sätt förekommer då mobbning? 

Vad är en konflikt för dig? 

- I vilka sammanhang sker det oftast konflikter? Kan du ge exempel? 
 

Är det vanligt med konflikter? 

Hur arbetar ni med konflikter på fritidshemmet? 

- Är det någon skillnad på hur ni arbetar med konflikter i skolan och på 
fritidshemmet? 

- Tar ni kontakt med föräldrarna?  
- Tar ni kontakt med skolan? 

Hur mycket tid lägger du ner på konflikthantering? 

- Hur hanterar du konflikter? 
- Finns det någon speciell anledning att du gör på detta sätt? 
- Tar ni upp och diskuterar om konflikter på fritidshemmet? 
- Vad handlar konflikterna oftast om? 
- Är det några konflikter du väljer att inte ta upp? Varför då? 

 

Har du upplevt någon konkret konflikt som kan ha sitt grund: 

‐ Miljö? 
‐ Kultur? 
‐ Könsroller? 
‐ Åldersskillnader? 

Finns det några fördelar med konflikter? 

Kan eleverna lära sig att bli bättre på att själva lösa konflikter? Exempel? 

 

 

 

 

 
 


