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Sammanfattning 
Det här examensarbetet har utformats genom en kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien 

har varit att skapa förståelse för hur fritidspedagoger förstår och tänker om konflikter i sin 

yrkesroll och arbetet med konflikter elever emellan, samt mellan elever och vuxna i skolan. 

Detta har varit ett sätt att finna ändamålsenliga strategier för konflikthantering. Studien visar 

att den vanligaste orsaken till att konflikter uppstår är på grund av att missförstånd har skett.  

Barn har svår att se sin egen del i konfliktsituationer, därför är det viktigt att skolan lägger ner 

mycket tid till det förebyggande konfliktarbetet. Dock är det av vikt att se det konstruktiva i 

konflikter, det är de destruktiva nedbrytande konflikterna man vill eliminera. 

Centrala begrepp: Konflikthantering, konstruktiva, destruktiva, kommunikation, 

samverkansmodellen 
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Inledning 
Konflikthantering, vad är det egentligen? Hur ser det ut i verksamheterna för fritidspedagoger 

beträffande hantering av konflikter? Vilka är de vanligaste konflikterna som uppstår barn 

emellan? Hur hanterar pedagoger tvister och dispyter?  

Det finns delade meningar kring konflikter och konflikthantering, somliga undviker helst 

konflikter och anser att de inte borde få existera, medan andra ser konflikter som naturliga 

och/eller vitaliserande. (Hakvoort 2015, Shantz & Hartup 1992, Maltén 1998) Andra ser 

konflikter som ett sätt att rensa luften och skapar en förståelse över att andra kan tänka olika 

(Lisa Stridh & Hans Müntzing i Pedagogiska Magasinet, 2008:4 s 48) 

Jag vill undersöka hur fritidspedagoger resonerar om konfliktlösning samt att utreda vad deras 

roll är i hantering av konflikter. Kan det komma möjligheter ur en konfliktsituation och vilka 

är svårigheterna? I vilka olika sammanhang uppstår osämjor och hur skiljer det sig mellan de 

olika årskurserna?  

Friberg (2012) förklarade att konflikter inte uppstår ur tomma intet, de uppstår när människor 

möter varandra där kommunikationen inte räcker till eller inte fungerar som den ska. 

Missförstånd förekommer alltid, människor tolkar samma ord olika. Maltén (1998) beskriver 

ett antal antaganden som är bristfälliga angående kommunikation, bland annat att vi antar att 

det vi uttrycker oss i ord till andra räcker för att få fram det vi vill säga och att andra förstått 

innebörden. Vidare menar Maltén att kommunikationskonflikter beror på missuppfattningar till 

följd av otillräckligheter i den verbala uttrycksförmågan samt ett dubbeltydigt kroppsspråk. 

Thornberg (2006) menar att det inte är en överraskning att orsaken till varför de mindre 

konflikterna uppstår många gånger på grund av missförstånd.  

Det är när man inte förstår varandra som det blir missförstånd- och så kommer en 

konflikt. Det var kanske inte illa menat, men man har inte samma språk och kan 

inte tyda varandras kroppsspråk. Samtal, diskussioner och rollspel är ett sätt att 

förebygga konflikter. (Lisa Stridh i Pedagogiska Magasinet 2008:4 s 48) 

Skolverket (2014) talar om att fritidshemmets pedagogik har sin grund i ett grupporienterat 

arbetssätt där relationerna mellan eleverna och mellan personalen och eleverna är viktiga 

arbetsredskap.  

Samtidigt som elevgruppen kan fungera som en arena för social gemenskap, utveckling 

och lärande är det emellertid också naturligt att det uppstår konflikter i alla grupper. Dessa 

kan ha sitt ursprung i olika uppfattningar, men det kan också handla om rena missförstånd 

eller hur någon har uttryckt sig. Det avgörande för hur konflikter utvecklas är hur den 

enskilda individen lär sig att kommunicera och hantera sådana situationer. (Skolverket, 

2014 s 37) 

Mina erfarenheter från praktikperioderna under utbildningen är att fritidspedagoger möter och 

hanterar konflikter dagligen i både skolsamverkan och fritidshemmet. Vad jag sett pedagoger 

hantera kan handla om allt ifrån små missförstånd mellan barn, till större konflikter, som kan 

röra sig mer om att något barn blir kontinuerligt utsatt för diskrimineringar och kränkningar 

från andra barn. Det förebyggande konfliktarbetet som jag sett fritidspedagoger utöva i 
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praktiken har handlat mycket om värdegrund genom att träna på barns sociala förmåga i olika 

sammanhang samt medling mellan elever.  

Konflikter är tydligare utåt sett då yngre barn är inblandade. De ”tjafsar” ofta om obetydliga 

saker. De har svårare att lösa konflikter själv utan måste hämta hjälp från vuxna. Äldre barn 

döljer konflikterna då de kanske uppstår i sociala medier. Konflikterna kan sitta i mycket längre 

hos äldre barn och är då för vuxna svårare att upptäcka och hantera.  

 

När de gäller de yngre barnen handlar det mycket om språket. Man kan inte sätta ord på 

vad man känner och då är det inte ovanligt med slagsmål. När orden tar slut tar handen 

vid. Och tar man inte till knytnävarna så blir det grus och sand.  

(Lisa Stridh i Pedagogiska magasinet 2008:4 s 48) 

Pojkar är mer rakt på sak än vad flickor är. Pojkar tar oftare till knytnävarna än flickor. Flickor 

fryser ut varandra och det tisslas och tasslas i större utsträckning och är elaka. Dock kan även 

pojkar vara elaka med varandra på samma sätt liksom flickor kan ta till knytnävarna. I små som 

stora konflikter skyller barn på varandra.    

 

I forskningsstudier beskriver sig personalen i fritidshemmet ha en förmåga att skapa trygghet 

för elever och arbetsro i elevgruppen, att stödja elevers självkänsla och att avläsa deras 

sinnesstämningar. Personalen i fritidshemmet anger att de har som sitt expertområde att arbeta 

med grupprelationer, med elevers övergripande sociala och allmänna utveckling och elevers 

lärande i praktiska och konkreta sammanhang. (Skolverket, 2014 s 15) 

Camilla Löf (2011) nämner i sin avhandling ”kompissamtal”, som en strategi för barnen själva 

att hantera konflikter. 

Konflikthantering är ett angeläget och ständigt aktuellt ämne, som inte kan skrivas om för 

många gånger.  Faktum är att vi vuxna har ett stort inflytande i hur vi beter oss när vi försöker 

hantera konflikter barn emellan. Enligt Hakvoort (2012) är intresset stort bland lärarstudenter 

och lärare att utbilda sig i konflikthantering på grund av att allt fler uppfattar att det förekommer 

så många konflikter att ta sig an varje dag.  

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där jag 

intervjuar pedagoger som arbetar i verksamheten om deras synsätt gällande konflikthantering.  

Enligt Andersson (2013) finns det flera begrepp för yrkeskategorin fritidspedagog, till exempel: 

hjälplärare, fritidslärare, grundlärare i fritidshem och lärare med inriktning mot fritidshem och 

fritidspedagog. För enkelhetens skull har jag valt att använda mig av benämningen 

fritidspedagog i den här uppsatsen.  
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den är studien är att skapa förståelse för hur fritidspedagoger förstår och tänker om 

arbetet med konflikter elever emellan, samt mellan elever och vuxna i skolan. Tanken är att 

synliggöra ändamålsenliga strategier för konflikthantering som fritidspedagoger använder. 

 

- Hur arbetar pedagoger för att förebygga konflikter mellan elever under den samlade 

skoldagen? 

- Hur hanterar pedagoger konflikter när de har uppstått? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt introduceras definitioner och den teoretiska referensramen som kommer att 

användas som verktyg vid analysen. Här kommer teorier och vidrörande fakta kring fenomenet 

konflikter/konflikthantering lyftas. 

Konflikter och konflikthantering i styrdokumenten 
Enligt Hakvoort (2012) förekommer inte begreppen konflikthantering och konflikt i dagens 

styrdokument som rör skolan. 

I 5§, kap 1 i Skollagen (2010:800) ska varenda en som verkar inom utbildningen främja de 

mänskliga rättigheter samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Enligt Skollagen (2010:800) är utbildningens syfte att elever tillägnar sig samt utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska främja alla barns och elevers lärande och utveckling. 

Utbildningen ska dessutom förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna samt 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  

Enligt Skolverket (2011) är skolans mål att varje elev visar respekt för andra människors 

egenvärde samt tar avstånd från att andra människor utsätts för kränkande behandling och 

förtryck. Dock menar Hakvoort (2012) att uttryck för konflikter i Lgr11 läggs upp i form av 

psykiskt eller fysiskt våld och inte som konflikter. Följande är hämtat från Lgr11:  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. (Skolverket, 2011 s 8) 

Det saknas riktlinjer för hur man ska hantera konfliktsituationer eller vad man kan tänkas lära 

av dem.  

I läroplanen från 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980:19) finns formuleringar som markerar att 

skolan bör eftersträva konstruktiv hantering av konflikter: 

Den skall också grundlägga en vilja att söka fredliga lösningar av konflikter. Det betyder 

att skolan skall sträva efter att ge eleverna en förmåga att leva sig in i och förstå hur andra 

människor har det och en vilja att handla med också deras bästa för ögonen. 

(Skolöverstyrelsen 1980, s 19)  

 

I de allmänna råden för fritidshemmet, Skolverket (2011) kan man läsa att:  

Personalens arbete med att stödja elever till självständighet och trygghet, att ta ansvar för 

sina handlingar, att vara en bra kompis, att kunna klara av att lösa konflikter med kamrater 

verbalt, att visa hänsyn och respekt för andra och att följa gemensamma regler är sociala 

aspekter som knyter an till personalens specifika yrkeskunnande.  

(Skolverket 2014, s 15) 
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Skolverket (2014) menar att personalen i fritidshemmet har många möjligheter att utgå från 

samtal och situationer som kan uppstå i gruppen, för att stödja elevernas förmåga att 

argumentera och resonera med andra utifrån skilda ståndpunkter. På detta sätt kan man använda 

konflikter i gruppen för att utveckla elevernas förmåga att lösa meningsskiljaktigheter på ett 

konstruktivt sätt istället för motsatsen.  

Avgränsning av begreppet konflikt 
Maltén (1998) förklarar att ordet konflikt kommer från latinets conflictus som betyder 

motsättning, tvist eller sammanstötning. Thornberg (2006) talar om att latinets conflictus 

översätts till striking together with force. 

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) 

Hakvoort (2015:32) redogör med en lista för fyra definitioner av begreppet konflikt:  

1. verklig eller skenbar oförenlighet mellan intressen och ändamål 

2. tron att parternas nuvarande anspråk inte kan tillgodoses samtidigt 

3. en kamp om värderingar och anspråk på status, makt och resurser 

4. ett övergångsstadium i en kamp som eskalerar och blir alltmer destruktiv  

Thornberg (2006) menar att när man talar om konflikter så kan en grundläggande distinktion 

göras mellan två typer: (a) konflikter som pågår inom människor och (b) konflikter som äger 

rum mellan människor. Kognitiva konflikter är exempel på konflikter som pågår inom 

människor, det betyder att en individ, exempelvis en elev som uppfattar en motsättning inom 

eller mellan ramen för sina egna föreställningar som eleven gör, vilket gör eleven missnöjd och 

försöker därefter finna klarhet för att få ihop sitt synsätt igen. På detta sätt kan kognitiva 

konflikter vara en motivation för lärande – en ledande tanke redan hos Jean Piaget. Konflikter 

som pågår mellan människor handlar om antagonism som uppstått mellan två eller flera 

människor. Dock kan dessa typer hänga ihop, på så sätt att det finns ett samband mellan dessa 

två typer av konflikter således att osämja med andra människor kan leda till en inre konflikt hos 

de som är involverade på samma gång som inre konflikter kan leda till motsättningar med andra 

som är inblandade.  

Jordan (2015) menar att i undervisningssammanhang kan en konflikt uppstå: 

 (i) när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och 

 (ii) upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. 

 (iii) när blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, 

 (iv) som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten. 

(Jordan, 2015 s, 15) 

 

Hakvoort (2015) menar att Jordans definition är användbar i skolan på grund av att den innebär 

att åtminstone en av parterna är tvungen att handla utifrån sitt blockerade önskemål för att 

situationen ska kunna avgränsas som en konfliktsituation. Det betyder att det inte räcker med 

att ha olika idéer, åsikter, intressen eller behov. Med denna definition kan man tala om 
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konflikten även om den ena konfliktparten bestrider att det förkommer en konflikt. Endast en 

av parterna behöver medvetet uppleva sina önskemål blockerade.  

Angående konflikthantering i skolan använder psykologen Roger Ellmin benämningen 

oförenliga aktiviteter i sin definition av konflikt begreppet:  

En konflikt existerar när oförenliga aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med en 

annan är en sådan som förhindrar, blockerar, stör eller skadar eller på annat sätt gör den andra 

aktiviteten mindre sannolik eller effektiv. (Hakvoort 2015 s 22, Ellmin 2008 s 11)  

Angående begreppet våld menar Hakvoort (2015) att det inte kan jämställas med en konflikt, 

hon menar att våld kan vara ett sätt att ge utlopp för en konflikt men att det inte är det enda 

sättet man kan hantera en konflikt.  Enligt Thornberg (2006) visar studier att det inte är vanligt 

att barn använder fysiskt våld i konfliktsituationer med varandra. 

Konflikthanteringens olika perspektiv 
Hakvoort (2015) hänvisar till Valsiner & Cairns i Shantz & Hartup (1992) som redogör för två 

teoretiska perspektiv rörande sociala konflikter – ett harmoni- eller konsensusperspektiv och ett 

konfliktperspektiv. Inom senare perspektivet läggs tonvikten vid konfliktbegreppets destruktiva 

samband, sociala konflikter är en rubbning och borde förstöras. Forskare som använder sig av 

ett konfliktperspektiv anser att konflikter är något som är naturligt och utvecklande. Utifrån 

harmoniperspektivet uppstår social ordning eller tillståndet bevaras genom att människor 

kommer överens angående normer, värderingar och verklighetsföreställningar.  Ur 

konfliktperspektiv används konflikter för att understödja utveckling, innovation och förbättring 

av den redan existerande sociala ordningen.  

Maltén (1998) talar om tre olika perspektiv på hur en kan se kring konflikter: 

1. Den undvikande synen, mångfalden uppfattar konflikter som negativa, och betraktar 

detta som något som bör undvikas. Den som är konflikträdd menar att konflikter 

skapar misstroende och utsår tvister; en vågar eller förmår sig inte att ta itu med 

problemen, enskilda personer kan känna sig kränkta, andra är rädda för att bli så 

arga att de inte kan behärska sig, en kan bli tagen för att vara en bråkstake och/eller 

bli utfryst. Några tecken för detta är osäkerhet, tvekan och rädsla. En sådan här syn 

på konflikter inverkar som en barriär för ett arbete som är målinriktat och blir 

därmed destruktiv.  

 

2. Den naturliga synen, andra ser konflikter som något naturligt. Vi ställs ständigt inför 

flertalet konfliktsituationer utan att vara medveten om det. Hela livet är en lång 

process av problemlösning. Konflikter behöver inte alltid vara negativa, de flesta 

konflikter försvinner eller avtar med tiden. Konflikter ses som en del av livet som 

man måste lära sig att leva med.  

 

3. Den vitaliserande, interaktiva synen, konflikten ses som en nödvändig del av en 

organisations vardag och anses vara något positivt, på grund av att den skapar 

eftertanke och förnyelse. Vågar man bemöta problem på ett konstruktivt sätt kan en 
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konflikt i själva verket vara stärkande. Genom att bearbeta situationer där konflikter 

uppstår motverkas stagnation och inspirerar utvecklingsarbetet.  

Vi håller oss borta från att fastna i ritualer och vanehandlingar och kännedomen om 

den egna och andras starka och svaga sidor upplevs som värdefull. Självtilliten ökar 

och självkännedomen fördjupas, även beredskapen inför kommande hantering av 

problem. Karakteristiska drag är utmaning, stimulans och trygghet. 

Avslutningsvis menar Maltén (1998) att det är nödvändigt att värderingar och åtskillnader tas 

upp inom skolans värld. På så sätt kan kunskaper och färdigheter inom konflikthantering och 

konfliktanalys, (både dess teori och praktik) överföras till nästa generation. Konflikträdsla visar 

på en destruktiv syn på konflikter eftersom den undviks, ser man istället den som en positiv 

möjlighet och utmaning ses konflikter på ett konstruktivt sätt 

Thornberg (2006) talar om konflikter med jämnåriga som sociala situationer som är av 

stor betydelse för barns utveckling av sociala kompetenser, dessa sociala situationer ger 

en bättre förståelse av vad barn kan förvänta sig hur man är som vänner.   

Hakvoort (2015) menar att fördelningen av hur man ser på konflikter är av betydelse på grund 

av att många människor ser konflikter som något otrevligt. Det är ingen självklarhet att se 

konflikter som något utvecklande, utan det är något vi måste lära oss. Det är hur vi väljer att 

definiera begreppet konflikt som påverkar hur vi väljer att handla när vi vill hantera dem. Har 

man ett utgångsläge att konflikter alltid är något destruktivt och dåligt ser hanteringen annars 

ut än om man skulle se dem som effektiva, konstruktiva och givande. 

Konstruktiva och destruktiva konflikter 
En forskare som företräder konfliktperspektivet är Morton Deutsch (1973),  som utvecklade 

begreppet konflikt genom att dela upp konflikter som konstruktiva och destruktiva. 

Thornberg (2006) hänvisar till Johnson & Johnson (1995) som menar att konflikter i sig inte är 

destruktiva, utan det är sättet hur man hanterar konflikter som bestämmer om de är konstruktiva 

eller destruktiva.  

Konflikter är konstruktiva om:   

1. De leder till en överenskommelse som alla inblandade parter är till freds med, det vill 

säga, ett avtal alla tjänar på och som är för allas bästa, 

2. Relationen mellan deltagarna stärks i och med att förtroende, inställning och hänsyn har 

ökat och intensifierar parter. 

3. De ökar parternas förmågor i att lösa och hantera konflikter på ett konstruktivt 

tillvägagångssätt. 

 

Enligt Thornberg (2006) karakteriseras destruktiv konflikthantering att ett förhållningssätt som 

är egoistiskt, här är det egna intresset angeläget och det är viktigt att få sin vilja igenom. 

Verklighetsuppfattningen är bristfällig vilket i sin tur leder till att man koncentrerar sig på den 

andre parten istället för att fokusera på konfliktfrågan, som därefter leder till anklagelser och 

personangrepp. Destruktiv konflikthantering är aggressiv och inriktad på kamp, där 

trakasserier, hot, förolämpningar och fysiskt våld är vanligt.  
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Konflikter blir mer destruktiva om: 

1. Följden blir att en aktör vinner på den andres bekostnad 

2. De frambringar vrede, upprördhet och en känner sig förolämpad 

3. Möjligheterna minskar att framtida konflikter löses på ett konstruktivt tillvägagångssätt.  

Konfliktanalys 
Malten (1998) menar att man måste göra en regelrätt konfliktanalys innan man löser eller 

hanterar konflikten, detta innebär att medvetandegöra och synliggöra innehållet i 

konfliktsituationen som uppstått. På så sätt mister konflikten makt över de berörda. Här är det 

viktigt med samarbete och delaktighet, detta förstärker både gruppens och den enskildes 

självkänsla. Konfliktanalysen bör enligt Malten, som hänvisar till Ellmin (1985) ge svar på tre 

frågor om: 

1. Vilken konflikttyp det gäller, 

2. Hur konflikten har hanterats hittills  

3. Utreda vilka förutsättningar det finns för en positiv utgång av konflikten.  

 

Andra forskare (Schmidt & Tannenbaum, 1973 och Svedberg, 1992) talar bland annat om 

konfliktens innehåll och att man bör erkänna att konfliktens existens.  

Konflikthantering 
Hakvoort (2015) framhåller att ordet konflikthantering innehåller två begrepp i sig: konflikt och 

hantering. Det som återstår att klarlägga är begreppet hantering. Det är angeläget att poängtera 

att det är skillnad mellan lösning och hantering av konflikter. Författaren menar att alla 

konflikter inte går att lösa, men att det går att hantera.  

Man har kunnat urskilja tre allmänt förekommande tendenser för att hantera konflikter:  

i. Maktbaserad ansats – som ger en makthavare/ledare inflytandet om hur konflikten 

ska lösas. Den som bestämmer har tvångsmakt.  

ii. Rättighetsbaserad ansats – här utformas rättigheter, regler och principer som stöd 

för att korrigera konflikter.  

iii. Behovsbaserad ansats – detta innebär att en viss form av kommunikation för att ta 

reda på parternas intressen, behov, sin personliga tolkning och förväntan.  

 

Maltén (1998) beskriver tre strategier för konflikthantering, som har begränsad effekt, men som 

dock är vanliga i anknytning till konflikthantering. Den fjärde strategin anses vara mer effektiv 

och gynnar till en gynnsam konflikthantering på grund av att den är konstruktiv.  

Dessa är: 

1. Defensiva strategier innebär att vid problemlösning nonchaleras eller döljer konflikten. 

Detta leder till att ytterligare diskussioner utesluts. Harmonimodellen innebär att 

parterna undviker varandra. Genom att utse en syndabock kan man också komma 

tillrätta med en konflikt. Syndabocksstrategin omsätter i praktiken en separation, man 

anser att man hittat en lösning till konflikten samt förklaringen till den. Nonchalerar 

man konflikten eller utnämner en syndabock är det ett försök till att manipulera 
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konflikten. Problemen återstår, men är inte bearbetade, på sikt skapas ett inre drama i 

förhållande till den så kallade syndabocken, vilket i sin tur förhindrar en kollektiv 

samverkan.  

 

2. Tvångs – och maktstrategier går ut på att sätta motparten under press, dock kräver detta 

att parterna är beroende av varandra. Detta resulterar i en vinnare och en förlorare. I den 

här strategin utnyttjar man varandras svaga sidor. Konflikten blir i slutändan inte löst, 

utan snarare inkapslad. Makt-och tvångsstrategier är i grund och botten destruktiva. 

Konfliktlösningar som tillämpas från en högre nivå kan förstärka pågående 

maktstrukturer. Vilket resulterar i att den ena parten vinner och förloraren planerar 

hämndaktioner, ett motsatsförhållande mellan att vinna eller förlora övergår till att vara 

en ändlös nedbrytande spiral. Detta en dyrköpt seger ifall man vunnit genom att tvinga 

den andra parten till kapitulation.  Enligt Maltén gynnas maktkonflikter av att en tredje 

part kopplas in i processen.  

 

3. Rituella strategier är handlingssätt som har till syfte att lätta på spänningen vid en 

konfliktsituation. Riterna kan ses som gemensamma uppgörelser som har som syfte att 

lätta upp stämningen, målet är att flytta uppmärksamheten från konflikten för att 

underlätta vid eventuella beslutsfattanden. Denna strategi kan väcka förening och 

försoning, samt mildra olusten som konfliktsituationen har frambringat.  

 

4. Förhandlingar, problemlösande samtal och medling ingår i den här metoden som också 

kallas samverkansmodellen. Problemlösande samtal innebär att parterna diskuterar på 

frivilliga grunder, som ger goda möjligheter till en konstruktiv konflikthantering. Man 

handlar utifrån ett gemensamt beslut som tagit i grupper, man erkänner konfliktens 

existens samt kartlägger problemen. Respekt, tillit och förståelse är karakteristiskt för 

problemlösande samtal. Diskussioner sker öppet där man presterar utifrån ett slags 

psykologiskt samarbetskontrakt. Förhandlingar kan gynna konstruktiva lösningar, om 

förhandlingarna genomförs på rätt sätt, det vill säga: att parterna har en positiv 

inställning till förhandlingen, att parterna har en ödmjuk attityd, undviker att ta till starka 

positioner, aldrig använda hot och lyssna på allas åsikter. Dock är det vanligt att parterna 

testar varandra för att sedan övergå till en mer öppen kommunikation. Medlarens 

uppgifter är bland annat att leda parterna närmare varandra, motivera för en 

problemanalys samt att understödja en gemensam förståelse. Innan en medlare 

engageras, får parterna erkänna att konflikten finns samt att acceptera att konflikten 

hanteras gemensamt. Medlaren bör inte själv komma med förslag till lösningar. Detta 

är de två grundläggande stegen i konflikthantering. En intern medlare känner till 

verksamheten och kan möjliggöra en uppföljning av medlingsarbetet. En nackdel är att 

den interna medlaren kan vara infiltrerad. Den externa medlaren kommer utifrån och 

kan se problemet från en annan synvinkel. Troligen har den externa medlare större 

erfarenhet från tidigare situationer, dock känner inte denne verksamheten på samma sätt 

som den interna medlaren.  
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Cohens konfliktpyramid 

Hakvoort (2015) menar att Richard Cohens konflikthanteringspyramid i fyra nivåer är en 

analysmodell som ger ett helhetsperspektiv på konflikthantering och konflikter. Det är viktigt 

att känna till grundprinciperna för att bilda sig en helhetsuppfattning. En av dessa principer är 

att skolan tar alla fyra delar av pyramiden i beaktande, ingen del får försummas eller utelämnas. 

Formen av modellen är väsentlig, den första delen tar stor plats och störst uppmärksamhet 

medan resterande nivåer minskar succesivt, den fjärde och sista nivån är sist och får av den 

anledningen minst uppmärksamhet. För att kunna skildra helheten i konfliktpyramiden är 

dynamiken mellan nivåerna någonting angeläget att uppmärksamma. Nivåskillnaderna är inte 

helt vattentäta. Man behöver fundera över om vissa processer är förebyggande eller om de är 

hanterande eller är bäggedera. Det är dock meningsfullt att skilja åt nivåerna i fyra nivåer på 

grund av att syftet är att vara införstådd vad som är dominerande på samtliga nivåer. 

Första nivån (Förebyggande)  

På den här nivån finns konflikter som aldrig uppkommer eftersom skolmiljön är stöttande. Här 

är det väsentliga att utveckla balanserade sociala gemenskaper och social kompetens. Exempel 

på insatser är värdegrundsarbete, samtal om etik och moral, gruppdynamik och att utveckla 

sociala relationer är centralt.  

Andra nivån (Hantering) 

Trots en stöttande miljö uppkommer konflikter ändå och behöver därefter hanteras, den andra 

nivån företräder konflikter som löses genom förhandling. Konflikter ses som en naturlig del i 

skolvardagen trots väl fungerande sociala relationer. Dock måste de hanteras på så sätt att en 

konstruktiv utgång blir genomförbar. Den första nivån skapar förutsättningar för att hantera 

eller lösa en konfliktsituation. När konflikter uppstår är det viktigt att pedagoger och elever 

tillhandahålls kunskap och utbildning. 

Tredje nivån (Hjälp)  

Alla konflikter kan inte lösas eller hanteras genom samtal och förhandlingar av parterna själva 

i skolvärldens verklighet. Konflikter kan uppstå barn emellan och mellan vuxna och barn, 

ibland finns behovet av stöd i alla typer av konfliktsituationer, då är medling ett alternativ. I 

ohanterbara situationer är medling nödvändigt för hantering och lösning av konflikten.  

Fjärde nivån (STOPP) 

Konflikter blir inte lösta i den här nivån, ett ovälkommet och otillåtet uppförande avbryts och 

parterna skiljs åt. I den här nivån handlar det om att ta till straffåtgärder, gå tillbaka till 

överenskomna regler, vidta åtgärder vid oacceptabelt och skadligt beteende och därmed 

förhindra olämpligt beteende. Det går inte ut på att stoppa konflikten i den här nivån, konflikter 

i sig är inte förbjudna, blickfånget ligger vid beteendet om vad som anses vara fel och vad som 

är rätt. Det är en nödvändighet att vuxna och elever har kunskaper och redskap om vad som är 

rätt och vad som inte är tillåtet, på vilket sätt regler skapas, hjälpa dem att komma ihåg vad man 

kommit överens om, samt vilka gränser och vilka etiska och moraliska principer som existerar 

i skolan. Dock kan det ibland krävas att skiljelinjer mellan formella och informella regler 

klarläggs, exempelvis att polisanmälan görs, avstängning av elever sker. Dock bör poängteras 

att den fjärde nivån är den sista och måste således vara mycket liten.  
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Heta och kalla konflikter 
Jordan (2015) förklarar att det är skillnad på hur så kallade heta och kalla konflikter fungerar. 

Han menar att en konflikthanteringsmetod som fungerar väl i samband med en het konflikt 

kanske inte funkar lika bra om det är så att konflikten är kall, därför är det bra att kunna 

identifiera de särskiljande dragen hos heta och kalla konflikter. Dock är många konflikter 

varken eller påtagligt heta eller kalla. 

 

Karakteristiskt för heta konflikter är att parterna är väldigt engagerade och fasta i tron att rätten 

är på deras sida. Man tycker att det man själv förespråkar för är något bra och det finns en stark 

vilja att få möjlighet att framföra sitt sätt att se på saker och sina uppfattningar.  Heta konflikter 

är ofta stormiga och dramatiska, obehärskade konfrontationer kan uppstå. I heta konflikter är 

det vanligt att parterna vill synas, av den anledningen kan en medlare utan ett längre 

förberedande arbete föra samman parterna och kan påbörja att bearbeta sakfrågor. Dock kan det 

finnas ett behov av att ventilera upprörda känslor innan man kan börja arbeta mer 

organisatoriskt och systematiskt, detta kan till exempel vara fördelning av roller.  

 

Kännetecken för kalla konflikter  hoppas inte längre parterna att en tänkbar positiv förändring 

ska ske, besvikelse och frustration är ett faktum och man är hellre inställd på att skydda det man 

har genom olika försvarssätt, istället för att argumentera för vad man tänker och tycker, i kalla 

konflikter är man inte villig att prata direkt och öppet med varandra vilket leder till att konflikten 

blir svår att erkännas. En medlares roll i en kall konflikt kan vara att göra ett försök till att väcka 

en förhoppning om att en positiv förändring kan förverkligas, att försöka föra ett resonemang 

om vad som skulle kunna hända om man inte för något åt sakläget samt att göra ett försök till 

att ”värma upp” konflikten genom aktioner som förstärker engagemanget. Organisatoriska 

frågor är enklare att bearbeta i konflikter som är kalla då personliga synpunkter inte är lika 

angelägna.  

 

Olika konflikter och dess nivåer 
Ellmin (2008) menar att den vanligast förekommande konflikten är de regelbundna mindre 

grälen och ”småtjafsen”. De små konflikterna är anspråkslösa och ofarliga och skadar sällan 

relationer på kort sikt men stärker dem inte heller, dock kan de här konflikterna leda till mer 

svårhanterade motsättningar. 

Både Maltén (1998) och Stensaasen & Sletta (1997) särskiljer olika typer av konflikter genom 

att beskriva dem i nivåer.   

 

Konflikter på individnivå 

Konflikter på individnivå orsakas enligt Maltén (1998) av motsägelser inom en och samma 

individ vilket ligger på ett intrapersonellt plan. Enligt Stensaasen & Sletta (1997) handlar det 

om olikartade behov, impulser och önskningar på samma gång.  Det kan till exempel röra sig 

om att ta ett beslut om två tilldragande mål, exempelvis val av semesterort, vilket Maltén (1998) 

menar är en dubbel-positiv konflikt. Konflikter kan även uppstå mellan två olika roller, till 

exempel yrkesroll resp. föräldraroll. Dubbel-negativa konflikter rör sig om att välja mellan två 
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alternativ som inte är tilldragande. Maltén beskriver det som att välja mellan pest eller kolera. 

Dessutom kan man ställas inför att välja mellan attraktiva och icke-attraktiva valmöjligheter. 

Till sist så kan det finnas  hinder på vägen mot ett mål som man anser vara attraktivt. Det kan 

till exempel vara att det saknas ekonomiska resurser för att köpa något som är tilldragande.  

 

Konflikter på gruppnivå 

Maltén (1998) menar att konflikter på gruppnivå handlar om oförenligheter mellan människor. 

Bakomliggande orsaker till den här typen av konflikter handlar många gånger om makt. 

Stensaasen & Sletta (1997) hävdar att alla konflikter mellan människor upplevs på individnivå. 

På grund av detta kan det finnas svårigheter att åtskilja konflikttyper.  

Enligt Maltén (1998) kan man skilja på olika typer av konflikter:  

Kommunikationskonflikter beror på missförstånd på grund av bland annat brister i den verbala 

uttrycksförmågan och ett dubbeltydigt kroppsspråk.  

Sakkonflikter, i den här typen av konflikter är man inte enig om vad problemet är, hur man ska 

värdera olika fakta och resonemang, vad man får respektive inte får, samt spelregler.  

Rollkonflikter 

Något stämmer inte överens med det faktiska och det förväntade beteendet hos någon. Det kan 

handla om vem som ska göra vad, i hemmet eller i skolan. Lojalitet, identitet och solidaritet 

ställs mot varandra.  

Intressekonflikter 

Den här typen av konflikter sker när enskilda och grupper ser till sina egna intressen samt att 

krav och förmodanden går åt olika håll.  

Ekeland (2006) talar om att triangeldrama, konflikten emellan tre parter är vanligt 

förekommande bland både pojkar och flickor. Dock är det företrädesvis flickor som känner igen 

sig gällande konflikter mellan tre parter, ett upphov till detta skulle kunna vara att flickor 

socialiserar sig till en inflytelserikare relationsmedvetenhet.  

Mobbning 
Maltén (1998) menar att man inte kan betrakta tillfälliga kontroverser av olika slag som 

mobbning. Det är när en handling upprepas gång på gång och över tid och att flera personer 

samarbetar kring ofredandet som man kan börja tala om mobbning. Malténs definition av 

begreppet är följande:  

Mobbning föreligger när en individ (eller flera individer) gång på gång och över tid utsätts för 

kränkande behandling från andra individer som samverkar kring handlingen. (Maltén 1998, s 

163) 

Vidare menar Maltén (1998) att människor mobbar när de känner sig ängsliga, de har en känsla 

av att ha misslyckats, när det finns ett behov av en syndabock och att man känner att den egna 

gemenskapen i gruppen är hotad. Syndbocksfenomenet är ett slags egenförsvar, det är när man 

projicerar sina egna brister på andra personer.  

Maltén (1998) hänvisar till Bradley (1979) som anger fyra orsaker till mobbning: 

1. Man är rädd att förlora prestige i den egna gruppen eller yrkesrollen 
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2. Man för över den egna ångesten på en annan person som i och med detta utnämns till 

syndabock 

3. Man har en låg tolerans för andras olikheter 

4. På grund av grupptryck 

Skolverket (2016) upplyser om att begreppet mobbning inte längre används lika ofta nu som 

förut. I skollagen brukas inte begreppet alls längre. Numera används begreppet kränkande 

behandling, med samma innebörd, det vill säga, mobbning har blivit kränkande behandling. 

Enligt Maltén (1998) är konflikter och mobbning inte samma sak. 
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Kvalitativ metodansats 
Här beskrivs tillvägagångssättet av insamlande av empiri och hur analysen har gått till. 

Intervju som metod 
Enligt Starrin & Renck (1996) är intervjuer en särskild typ av samtal där det bestämda syftet är 

att insamla information. Kvalitativa intervjuer är en metod för att upptäcka och undersöka 

tillståndet hos någonting. Här är man intresserad av att försöka påträffa vad det är som händer 

och sker. I denna studie gäller det pedagogers hantering av konflikter och hur de agerar vid 

konflikter som uppkommer mellan barn. Intervjufrågorna formulerades med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna, (se bilaga 2)  

Det spelades in intervjuer då det skulle bli svårt att hinna anteckna allt som sades. Enligt 

Denscombe (2009) är det mänskliga minnet ett tämligen opålitligt forskningsinstrument, då det 

finns tendenser till att förvränga och är därmed inte helt komplett, av den anledningen bör 

intervjuaren använda sig av varaktigare upptagningar under intervjuer.  

Urval 
Denscombe (2009) menar att det finns benägenheter som visar att de människor som utgör en 

del av urvalet utses på grund av att de har något särskilt att bidra med, att de besitter en ensam 

position eller har en unik kunskap av något slag. Vad man väljer att inrikta sig mot beror på 

ifall undersökningens övergripande syfte är att producera resultat som är generaliserbara, 

närmare bestämt att tyngdpunkten ligger vid att välja ett representativt urval personer att 

genomföra intervjuer med eller att man väljer att gå på djupet i en särskild situation för att 

undersöka det specifika, där tonvikten ligger på att välja centrala personer på fältet. Jag valde 

att gå den andra vägen, det vill säga att jag valde nyckelpersoner i verksamheten.  

Jag har intervjuat fem personer, varav fyra med fritidspedagogutbildning och en med 

förskollärarutbildning.  

Genomförande av intervjuer 
Några veckor innan fullföljandet av intervjuerna kontaktade jag några pedagoger och frågade 

om de var intresserade att ställa upp på intervju.  Därefter skickade jag ut ett informationsbrev 

till alla informanter med information om studien, där beskrev jag mitt syfte med rapporten och 

vad den kommer att behandla.  

Jag inledde intervjuerna med uppvärmningsfrågor, såsom hur utbildning, anställningstid vid 

nuvarande fritidshem samt hur en typisk konflikt utmärker sig. Sedan gjordes själva intervjun, 

som var semistrukturerad, det innebär enligt Denscombe (2009) att det finns en färdig 

förteckning med vilka områden som ska bearbetas och frågor som ska besvaras. Intervjuerna 

blev i snitt ca 20 minuter långa och de spelades in via inspelningsprogrammet på min 

mobiltelefon.  

Inspelningarna förenklade bearbetningen av den insamlade informationen. Intervjuerna 

inrättade en helhet som jag sedan tolkade och gjorde en analys av. Det var en fördel att vara 

påläst innan jag påbörjade själva intervjuerna. I kvalitativa intervjuer är förkunskaper i ämnet 
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något som Patel & Davidson (2011) understryker. På så sätt blev det enklare att ställa ett par 

följdfrågor och be informanten att förklara mer ingående vid intervjuerna. 

Trost (2005) menar i alla fall att vid kvalitativa studier bör forskaren frambringa variation och 

utse personer som inte är mer än nödvändigt lika varandra. Informanterna var väl informerade 

om hur intervjun skulle gå till. Då jag gjorde första intervjun visste jag inte riktigt hur lång tid 

intervjun skulle ta, detta borde jag tänkt på innan och vid tillfälle testat detta i förväg. Således 

blev första intervjun måttstocken på ungefärlig tid av samtalet. Dock gjorde jag en ungefärlig 

uppskattning i informationen som skickades ut till informanterna så de visste på ungefär hur 

lång tid detta skulle ta, vilket bidrog till en trygg och god stämning, detta är också något Trost 

anser är angeläget vid kvalitativa intervjuer.  

Dock inser jag att det hade varit en stor fördel ifall jag även antecknat vid intervjuerna då dessa 

metoder är kompletterande till varandra. Tack vare att jag spelade in intervjuerna hade jag 

möjligheten att spola fram och tillbaka när jag bearbetade dessa, vilket i sin tur ledde till att jag 

fick ett vidare perspektiv av själva studien.  

Det har kommit fram hur pedagogerna uppfattar olika konfliktsituationer mellan barn. 

Intervjufrågorna delade jag upp i olika teman före intervjuerna utifrån forskningsfrågorna. När 

jag intervjuat alla pedagoger uppfattade jag att jag fått en bättre kunskap om hur det ser ut i 

verkligheten i verksamheterna gällande pedagogernas hantering av konflikter och hur de agerar 

vid konflikter som uppkommer barn emellan. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Denscombe (2009) förklarar att det är mycket angeläget att verifiera kvalitativ forskning, dock 

hänvisar Denscombe vidare till Silverman (2000, 2006) som understryker att trovärdighet är en 

avgörande faktor för all forskning, oavsett om metoden är kvalitativ eller kvantitativ, det är 

inget som ska tas för givet. Kan inte forskaren visa att resultaten är faktiska finns det ingen 

anledning att förlita sig på dem. Enligt Patel & Davidson (2011) blir trovärdigheten större ifall 

forskaren spelar in intervjun, på så sätt ökar möjligheten att tyda den vid flera tillfällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Analys 
Det vetenskapliga förhållningssätt jag valde att använda mig av när jag analyserade resultaten 

var hermeneutiken, som i det närmaste betyder tolkningslära. Nu för tiden är hermeneutiken en 

vetenskaplig riktning där man tolkar, studerar och försöker förstå grundvillkoren för 

människans existens. (Patel & Davidson, 2011)  

Det första man gör är att skapa sig en helhetsuppfattning om datamaterialet när det tolkas sedan 

läses olika delar var för sig för att förstå dessa. Sedan kan man regelbundet växla mellan de 

olika synsätten och ställa de i relation och förståelse till varandra. När intervjuerna 

transkriberades lyssnade jag noga igenom dem för att inte missa något för att samtidigt anteckna 

vad som sades. (Vilket förhoppningsvis gynnade tolkningsprocessen)  

Dock hade jag bildat en klar uppfattning om olikheter och likheter direkt efter intervjuerna var 

gjorda. Utifrån datamaterialet gjorde jag en analys och tolkning och ställde dessa mot varandra 

– i likhet med Patel & Davidson, att använda sig att sin egen uppfattning som ett redskap i 
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tolkningen. Intervju var redan från början strukturerad i teman för att förenkla bearbetningen 

av datamaterialet. I syfte att skapa djupare förståelse kopplas resultatet till studiens 

bakgrundsdel. 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principerna i humanistisk-

samhällsvetenskapligforskning. Det ställs krav på forskningen som innebär att kunskaper 

förbättras och fördjupas och att metoder utvecklas, forskning är något som både är angeläget 

och oundvikligt för både samhällets och individens framsteg. Därefter har samhället rättfärdigat 

ett krav på att forskning utövas, att den riktar in sig på relevanta frågor samt att hög kvalitet 

hålls. Individskyddskravet, som är en självklar förutsättning för forskningsetiska överväganden 

innebär att samhällets medlemmar har skydd mot insyn i t ex sina livsvillkor, likaså får individer 

inte exponeras för fysiska eller psykiska åkommor och kränkning. Individskyddskravet 

preciseras i fyra generella huvudkrav på forskningen: Informationskravet som innebär att 

forskaren ska informera informanten om rapportens syfte. Samtyckeskravet betyder att 

deltagaren i undersökningen själv bestämmer över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att information om deltagarna i undersökningen ges högsta möjliga konfidentialitet. 

Personuppgifter ska förvaras på ett ställe som obehöriga ej kan ta del av. Nyttjandekravet 

medför att all insamlad data om enskilda personer endast får användas för forskningens 

ändamål.   

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

första kontakt då de tillfrågades om att ställa upp på en intervju. Principerna med förklaring står 

med i informationsbrevet till informanterna så att de kunde läsa de själva. När intervjuerna 

gjordes påminde jag om principerna före intervjun påbörjades. Personerna jag intervjuat har 

fiktiva namn i rapporten då dessa är anonyma i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

regler.  
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Resultat 

I det följande resultatsavsnittet ges en redogörelse över forskningsfrågorna som i sig leder till 

syftet.   

De pedagoger som intervjuades arbetar i fritidshemsverksamheten med barn i åldrarna 6–12 år. 

En av pedagogerna var dock förskollärare i grunden. Då mitt syfte inte var att jämföra hur olika 

yrkeskategorier arbetar kring konflikter och konflikthantering var det inte heller relevant att 

ange vem av pedagogerna som har en bakgrund från förskoleverksamheten. Pedagogernas 

fiktiva namn är Sanna, Lisa, Ella, Sofia och Therese.  

Utifrån analysen av insamlade data och från forskningsfrågorna framträdde tre teman. 

Dessa är: 

- Vanligt förekommande konflikter 

- Konflikter relaterat till ålder och kön 

- Delaktighet och samverkan 

Vanligt förekommande konflikter 
Här redovisas vilka konflikter pedagogerna ansåg vara den vanligaste konflikten som uppstår 

mellan barn. Mindre konflikter uppstår ofta till följd av missförstånd mellan barn, denna 

konflikttyp är vanligast förekommande. Barn retas och ”tjafsar” med varandra dagligen, någon 

fäller en kommentar och en annan tar illa upp, oftast är det inte illa menat utan med glimten i 

ögat men att mottagaren inte uppfattar det så. Barn har svårt att se sin egen del i konflikten, 

Sanna uttrycker det som: ”barn som råkar i luven på varandra skyller därefter på varandra”. I 

den situationen får man som pedagog hjälpa barnen att lösa konflikten.  

Det är mycket vanligt i den sociala gemenskapen att dessa konflikter handlar om vem som får 

och vem som inte får vara med i leken. Vardagliga konflikter handlar ofta om fysiska ting, till 

exempel leksaker såsom ”vem hade vad först?”. Barn tjafsar om utrymmen inom skolans lokaler 

samt utomhus, rivaliteten om vem som var på plats först är frekvent återkommande. Ett exempel 

på en sådan konflikt som en pedagog berättar om är i sandlådan, barn 1 leker med den 

populäraste leksakstraktorn (enligt barnen) och går ifrån den en liten stund, när barnet kommer 

tillbaka barn 2 ”tagit” leksaken samt leker på samma ställe barn 1 lekte på, och en konflikt 

uppstår som pedagogen löser genom att medla mellan dessa genom samtal.  

Ett annat exempel som Lisa berättar om är när det kommit så pass mycket snö att stora snöhögar 

skottas och att vissa barn bestämmer sig för att ett visst område är deras och andra barn som 

inte vet detta ”inkräktar” i ”deras” snögrottor uppstår konflikter. 

En av pedagogerna berättar: ”Barn som tenderar att fälla elaka kommentarer säger man till 

direkt, dock är skadan redan skedd för den gången. Det är svårt att hantera barn som det flyger 

grodor ur munnen ständigt, det kan vara barn med vissa diagnoser som har svårigheter att skilja 

på vad man kan säga och inte för att inte såra någon annan. De här konflikterna är väldigt svåra 
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att lösa på lång sikt. Man pratar med de andra barnen och säga att de inte ska bry sig så mycket 

om det, barnet menar förmodligen inte något illa i grund och botten. 

 

En annan konfliktsituation är när barn leker snöbollskrig och reglerna inte är uppgjorda i förväg, 

att få snö kastad på sig kan resultera i både slagsmål och tårar. Rollkonflikter är också vanligt 

förekommande, barn som inte förstår hur leken går till blir det ofta konflikter kring, helt enkelt 

för att de inte förstått hur leken går till och vad som förväntas av dem. En av pedagogerna menar 

att ”då får man som vuxen hjälpa det barnet i leken med de andra så inte konflikter uppstår”.  

Konflikter som resulterar i raseriutbrott kan också uppstå, då får man som vuxen ”känna in” om 

det är läge att ta tag i konflikten just då i stundens hetta eller vänta tills parterna lugnat ner sig 

och ta konflikten då. Samtliga pedagoger menar att i en sådan situation är klokast att vänta in 

beroende på scenario.  

Konflikter kan även uppstå mellan barn och vuxna, till exempel när vuxna säger nej till barn. 

En pedagog berättar om en situation i gympasalen där ett barn riskerade att skada sig, läraren 

nekade barnet svinga sig i lianerna utan madrasser under, vilket resulterar i att barnet blir så 

argt att det hotar andra barn, läraren ingrep och en konflikt uppstod på grund av att barnet tyckte 

att läraren var orättvis.  

Ella berättar om ett barn som inte var i konflikt med andra barn utan hade en typ av inre konflikt 

som resulterade i raseriutbrott, som påverkade andra barn indirekt på grund av att barnet var 

våldsamt och kastade saker kring sig som kunde träffa andra barn.  

Barnet kunde börja kasta stolar och slänga sönder blomkrukor eller krossa rutor och då 

var man ju tvungen att ingripa och säga att: Nu räcker det, nu måste vi lugna ner oss här! 

Det kunde även hända då barnet var yngre kunde ge sig på någon annan, vilket inte 

inträffade senare när barnet blev äldre. Dock kunde ju någon bli träffad av stolen som 

flög eller så, men det blev inte så mycket konflikter med andra barn, utan mer våldsamma 

raseriutbrott. (Ella) 

 

Konflikter relaterade till ålder och kön 
Pedagogerna är eniga att konflikter blir svårare att lösa desto äldre barnen blir, äldre barn säger 

värre saker samt att de sitter i längre. Deras konflikter är subtilare än yngre barns konflikter. En 

av pedagogerna upplever att det svåraste med de äldre barnens konflikter är att: ”äldre barn är 

uppkäftigare och det enda man gör är att argumentera”. Dock menar Therese att man med äldre 

barn kan föra en diskussion, de yngre är man tvungen att säga till för att få ett slut på konflikten. 

Sofia upplever att de yngre reagerar kraftigare när någon säger något elakt, de är känsligare och 

mer lättstötta än äldre barn. Mindre barn tar hellre hjälp av en vuxen än att försöka lösa 

konflikten själv. Till exempel berättar Sanna om en typisk situation där ett barn säger att den 

inte får vara med varpå pedagogen undrar om barnet frågat om det får vara med, barnet har inte 

ens gjort en ansträngning till att fråga utan går direkt till en vuxen som snabbt löser ”konflikten”.  

Yngre barn fokuserar gärna på när andra gör ”fel” och märker inte att de gör ”lika mycket” fel 
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som kommenterar och protesterar andras beteende. De skvallrar oftare på varandra i större 

utsträckning.  

Pojkar är mer fysiska med varandra och löser sina konflikter med knytnävarna medan flickor 

fryser ut och är taskiga med varandra samt ”tjafsar” om småsaker.  Dock kan ju även flickor 

också hamna i slagsmål likväl som pojkar kan frysa ut. Även vid avsaknad av konflikter tror 

pedagogerna att pojkar har närmare till att slåss, pojkars konflikter är synligare på så sätt att de 

är fysiska och verbala än vad flickors är. En av pedagogerna berättar att flickor är mer smarta, 

de döljer konflikten. Gällande flickors konflikter är triangeldrama vanligt förekommande, som 

slutar med att någon känner sig utanför och utfryst. ”Tjejer tjafsar om allt! Killar, kläder, vad 

någon sagt och inte sagt”, förklarar Sofia.  

 

Det är genom blickar och kroppsspråk konflikter döljs, de sker i det tysta i en form av psykisk 

terror. Barn använder sig av sociala medier i större utsträckning idag än förut och konflikter 

som sker ”över nätet” är svårare att upptäcka.  

 

En av pedagogerna uttrycker sig som att: Det kan börja som en lek, men slutar allvarligare med 

en konflikt.  Pojkar leker på så sätt att de mäter styrka med varandra, till exempel i en 

brottningslek när någon tar i för mycket, så den andra gör sig illa och då ger den igen och så 

börjar de slåss på allvar istället för på låtsas. Herren på täppan är en lek som ofta slutar i bråk 

och konflikter, på grund av att leken är en typ av kamp och makt-lek. Pedagogerna tycker att 

det är viktigt att man har gjort upp vad som gäller i förväg för att förebygga konflikter i 

snöhögarna. 

Det förebyggande konfliktarbetet - kommunikation, delaktighet och 

samverkan 

I det förebyggande konfliktarbetet tycker pedagogerna att det är viktigt att man diskuterar med 

barnen om hur man är en bra kompis. Som vuxen sprider man ut sig bland barnen. Det är 

betydelsefullt att arbeta med lekar i olika grupper där man till exempel kan upptäcka nya 

kompisar, lekregler och arbeta med rollekar. Det är viktigt att ha kontakt med alla barnen. Det 

är viktigt att det finns leksaker och material till alla så det inte uppstår konflikter om föremål. 

Ett sätt att förebygga konflikter är att sysselsätta barnen med aktiviteter ute på rasterna för att 

få en form av styrd lek för så många barn som möjligt. Det är angeläget att barnen vet varför 

man arbetar med gruppstärkande övningar. Det är av vikt att man har med sig föräldrarna på 

sin sida, annars är det svårt att agera vid större konflikter. ”Vid större konflikter kopplas 

likabehandlingsteamet in och i samband med det engageras även föräldrarna”, berättar en av 

pedagogerna.  

Sanna säger att de arbetar mycket gruppstärkande övningar, som de framförallt jobbar med på 

hösten. Skolan köper in ett material som har ett gruppstärkande syfte om hur man ska vara mot 

varandra. Det innehåller sagoböcker med arbetsblad, färgläggningsbilder, cd-skivor med inläst 

text samt att en teater brukar komma till kommunen och uppträda.  



 

21 
 

En av pedagogerna understryker att man som vuxen inte får blunda för om någon inte är snäll 

mot någon annan. Man arbetar bland annat med gruppstärkande övningar under lektioner där 

de bland annat ser på film om konflikter och sedan resonerar om hur man ska gå tillväga för att 

lösa dem, detta blir dels lite förebyggande men även brandsläckande.  Ella upplever att det är 

väldigt lugnt på rasterna och upplever att man kan gå runt och prata med barnen, att det sällan 

är konflikter.  

Ta hjälp av en specialpedagog som kan observera och dokumentera dina 

handlingar och det man säger. Man gör saker man inte tänker på som i vissa fall 

kan förvärra situationerna. Diskutera sedan det egna agerandet för att få tips och 

idéer. (Lisa)  

Barn som skriker och slår är svåra att hantera. Den som skriker hamnar i centrum och den som 

är tyst kanske blir orättvist behandlad eller bortglömd. Det blir en oro i klassen när vissa barn 

är bråkiga. Det är svårt att reda ut om barn som blir utsatta tycker det är okej när man själv 

känner att det inte är okej. Barn som är bråkiga påverkar en negativt. Då är det viktigt att ha en 

plan, är man stressad och nervös över situationen kan även barnen uppmärksamma det. Om 

många är inblandade i en konflikt kan det behövas fler som hjälper till att lösa den, en känsla 

en av pedagogerna har är att man är inte nog tillräcklig själv i större konflikter.  

Barn som ofta är i konflikter har stor påverkan på den övriga barngruppen och 

annan personal. Det kan dels bli stökigt bland de andra barnen som lätt kan dras 

med men det kan även få en motsatt effekt, att de andra tystnar. Småtjafset är nog 

inga problem, det är vi så vana vid att ta, däremot de stora konflikterna som inte 

tar slut sliter enormt. Där är det viktigt att visa sitt stöd till alla inblandade. (Sanna) 

Det är viktigt med kommunikation och rotation i arbetslaget. Konflikter kan uppstå i arbetslag 

och då är det viktigt att ha en fast grund att stå på.  Sofia säger att när det känns jobbigt är det 

bra om man i arbetslaget växlar, och inte gör stå stor grej av det när någon vill gå iväg och göra 

annat. När konflikter uppstår behöver man inte blanda in fler än nödvändigt, alla behöver inte 

veta allt om alla. Vidare fortsätter hon och menar att det är en resursfråga varför man inte 

handlar mer. Fler vuxna i barngruppen bidrar till en tryggare miljö för alla, både personal och 

barn.  

De svåraste konflikterna är när man ser någon som inte verkar glad och ser ledsen ut men man 

får inte veta varför. De som man inte har sett och hört men man ändå har en känsla av att något 

ligger i luften. Någon är ledsen eller arg utan att man förstår varför. ”De barn man spenderar 

mycket tid med blir man väldigt fäst vid och de är dem man kommer närmast” säger Therese,  
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Sammanfattande analys 
Hakvoort (2015) och Jordan (2015) avgränsar begreppet konflikt på ett tilltalande sätt som 

passar in i skolans värld.  

De vanligaste konflikterna är de små som beror på grund av missförstånd, där kommunikationen 

brister. Konflikter om leksaker och utrymmen är även dessa oerhört vanliga. Maltén (1998) 

åtskiljer fyra konflikttyper som stämmer överens med pedagogernas exempel. Barn ser ofta till 

sina egna intressen och då är det klart att konflikter uppstår om alla vill leka med samma 

trehjuling, som ett exempel. Fenomenet att barn skyller på varandra och inte ser sin egen del i 

konflikten är inte särskilt överraskande enligt min åsikt. Genom att analysera konflikten som 

Maltén föreslår att man gör, förstår man den betydligt bättre också och kan på så sätt hitta 

anpassade strategier. Det är av betydelse att känna till heta och kalla konflikter som Jordan 

(2015) talar om, och hanteringen av dessa.  

Barn retas med varandra, ofta på skoj och de retas med varandra på ömsesidiga villkor, det är 

enligt min åsikt ganska mänskligt och naturligt och möjligtvis en del i leken? Dock förvandlas 

”retet” till en konflikt så fort som den andra parten inte är bekväm i det längre och då måste 

man som vuxen ingripa och hantera situationen. Stensaasen & Sletta (1997) relaterar konflikter 

på individnivå till oförenliga behov, önskningar och impulser på samma gång, då är det inte 

särskilt underligt att konflikter uppstår när två barn med intrapersonella konflikter möts och vill 

ha samma spade, då är kollisionen ett faktum snarare än ett undantag. Barn blir väldigt 

frustrerade när de måste vänta, till exemplet som handlade om barnet som har dålig 

lekkompetens och svårt för de sociala reglerna, som inte förstått lekreglerna och inte gör som 

de andra barnen, då uppstår också en konflikt. Där kan pedagogen hjälpa barnet indirekt genom 

att själv delta i leken för alla parters skull.  

De pedagoger som jag intervjuade är alla överens om att alla konflikter inte behöver lösas, det 

är hanteringen av dem som är betydelsefull.  

Det är inte särskilt konstigt att de äldre barnens konflikter och dispyter blir mer svårhanterade, 

i takt med barnens mognande är de inte i samma behov av de vuxna på samma sätt som de 

yngre barnen är, de mindre kräver större uppmärksamhet men det betyder inte att de äldre 

barnens behov av stöd från vuxna i konfliktsituationer minskar, jag tror att det är tvärtom. 

Samtidigt som en av pedagogerna menar att man nästan bara argumenterar emot menar en 

annan att det är lättare att föra en diskussion med de äldre i större utsträckning än med de 

mindre. Det indikerar på en konstruktiv konflikthantering, som Thornberg (2006) lyfter, De 

yngre barnens konflikter hanterar men genom tillsägelser och tillrättavisningar på hur man får 

göra och inte göra. Det finns många strategier att använda sig av när en konflikt ska hanteras, 

Maltén (1998) nämner tre mindre framgångsrika tillvägagångssätt som dock är vanliga samt ett 

fjärde han förespråkar använda, samverkansmodellen där samtal och medling står i fokus.  

Tidigare studier visar, enligt Wahlström (1996) att pojkar och flickor hanterar konflikter olika, 

vilket är synbart tidigt. Pojkar vänder sig omedelbart till personen som de är på kant med och 

rimligen då med hotelser eller slagsmål. Flickor talar bakom ryggen på varandra, gärna med sin 

utsedda bästa kompis och talar istället om den de har något otalt med. Det är inte vanligt med 
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en rak kommunikation till den man är oense med, konflikter löses indirekt och i tysthet. Enligt 

Ellmin (1989) handlar flickor konflikter om rivalitet, de är mer verbala och de ber hellre lärare 

i större utsträckning om hjälp när konflikter uppstått än vad pojkar gör. Lärare ingriper oftare i 

pojkars konflikter, som hellre tar till knytnävarna.  I den här studien är det också tydligt att 

pedagogerna upplever att pojkar och flickor hanterar konflikter på olika sätt, pojkar använder 

knytnävar och flickor är ”taskiga” med varandra.  

Cohens konfliktpyramid rymmer mycket av det förebyggande konfliktarbetet som pedagogerna 

talar om att de gör. (Hakvoort, 2015) En av pedagogerna talade om att det sällan uppstår 

konflikter, beror detta på att den skolans förebyggande konfliktarbete är så pass bra och att 

barnen är så trygga med varandra och personal att de konflikter som uppstår endast är 

konstruktiva? Hur många konflikter uppstår som de vuxna inte ser? Det finns två sidor av 

samma mynt. 
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Slutsats och sammanfattande diskussion 
Studiens syfte är att skapa ny förståelse av hur pedagoger ser på sitt arbete med konflikter 

mellan elever och mellan elever och vuxna inom skolans väggar. I det här kapitlet redovisas de 

slutsatser jag dragit av den här undersökningen och mina egna tankar och funderingar som 

uppkommit under processens gång med det här arbetet.  

Mina frågeställningar var:  

- Hur arbetar pedagoger för att förebygga konflikter mellan elever under den samlade 

skoldagen? 

- Hur hanterar pedagoger konflikter när de har uppstått? 

Intervjuerna visade att samtliga pedagoger anser att missförstånd är en vanlig orsak till varför 

konflikter uppstår, de kan uppstå barn emellan och mellan vuxna och barn. Samtliga pedagoger 

anser att barn skyller på varandra, vare sig det är små eller stora konflikter och oavsett ålder 

eller kön. (Dock tänker jag att vuxna också gärna skyller på varandra, men kanske inte riktigt i 

samma utsträckning, konflikter kan ju uppstå i ett arbetslag också) Friberg (2012), Maltén 

(1998) och Stensaasen & Sletta (1997) talar om bristande kommunikation. 

Det är viktigt att prata med varandra vare sig det är i arbetslaget eller med barn, där förebyggs 

många konflikter utan att vi är medvetna om det. Konflikter i arbetslaget kan i värsta fall 

återspegla sig i barngruppen och då behövs hjälp utifrån. Då är en viktig fråga att ställa: Hur 

mår våra barn? God kommunikation är av stor betydelse för det förebyggande konfliktarbetet.  

Konflikter och konflikthantering är ett brett av hur pedagogerna i studien arbetar kring 

konflikter och hanteringen av dem. Det är viktigt att veta att de små konflikterna är de 

vanligaste, att pojkar gärna använder knytnävarna när det uppstår något och att flickor talar 

bakom ryggen på varandra. Det ger enligt min mening ett bredare perspektiv.  

Den första forskningsfrågan handlar om hur pedagoger gör för att förebygga konflikter. 

Slutsatserna under denna fråga är att pedagogerna anser att det är viktigt att prata med barnen 

om hur man ska vara mot varandra och arbetar mycket med gruppstärkande övningar.  Det är 

betydelsefullt att de vuxna sprider ut sig bland barnen. En pedagog betonade att det är viktigt 

att barnen vet varför man arbetar med gruppstärkande aktiviteter. Ett annat sätt att förebygga 

konflikter är att se till att det finns tillräckligt med leksaker och föremål så inte sak konflikter 

uppstår. En pedagog uttryckte sig att det sällan uppstår konflikter. Dock funderar jag över om 

konflikterna finns där men är svåra att upptäcka för pedagogerna. I jämförelse med Cohens 

konfliktpyramid, enligt Hakvoort (2015) kan dessa förebyggande åtgärder placeras i den första 

nivån av pyramiden. Dock ser jag ett problem med att bara använda sig av pyramiden som 

konflikthanteringsredskap jag tänker att det är viktigt att ta del av flera metoder för att som 

pedagog kunna utveckla sin egen metod.  

Den andra forskningsfrågan var en fråga om hur pedagoger hanterar konflikter när de har 

uppstått.  Pedagogerna uppger att barn har svårt att se sin egen del i konflikten och att det är 

därför är viktigt att sätta sig ner och prata om den med barnen och ta reda på vad det är som har 

hänt samt att medvetengöra barnen att alla har en del i konflikten som uppstått. En pedagog 
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uttryckte sig om att barn som skriker och slår är svårast hantera. Hakvoort (2015) menar att om 

man ser konflikter som något negativt och destruktivt ser hanteringen annorlunda ut om de ses 

som konstruktiva, med andra ord är det angeläget vad pedagoger själva har för syn på konflikter.  

 

Det som är utmärkande med de yngre barnens konflikter är att de för pedagogerna var enklare 

att upptäcka på grund av att de var tydligare utåt sett. Deras konflikter handlar om småsaker. 

De tar ofta hjälp från en vuxen då de har svårare att lösa konflikterna själva. Dessa konflikter 

sitter inte i särskilt långvarigt utan kan oftast lösas på plats.  

Skillnaden mellan de äldre barnens konflikter och de yngre är att de äldres inte är lika enkla att 

upptäcka, utan de kanske uppstår vid sociala medier såsom t ex Facebook. Sociala medier är så 

pass utbrett som det är idag och att användandet kryper ner i åldrarna, såsom jag har sett det, 

tycker jag det är viktigt att ta dialogen från början, när man börjar se att barnen har fått en 

mobiltelefon, berättar att de har en iPad hemma och så vidare. Applikationstillverkarna riktar 

sig till barn, det finns applikationer som liknar Facebook där det finns möjligheter för barn att 

kommunicera med varandra. Jag tycker att det är viktigt att man som pedagog är uppdaterad 

om vad som finns och vilka forum barn använder sig av.  

I resultatet framkom att pojkar visar tendenser till att vara mer fysiska mot varandra än vad 

flickor är. Flickor har större benägenhet att frysa ut varandra, viska bakom ryggen samt är 

elakare mot varandra. Dock finns undantagen, flickor kan ta till knytnävarna såsom pojkar kan 

vara elaka mot varandra på samma sätt som flickor, såsom Wahlström (1996) och Ellmin (1989) 

beskriver det. 

 

Under processens gång har jag fått en betydligt större förståelse om vad konflikter och 

hanteringen av dem är och vad det innebär, samt att vad det verkligen handlar om är 

kommunikation. Skolverket (2014) menar att personalen som arbetar i fritidshemmet arbetar 

med grupprelationer och elevernas generella sociala och allmänna utveckling. I Cohens 

konfliktpyramid är den första nivån enligt. Hakvoort (2015) det mest väsentliga att arbeta med 

elevers sociala relationer, genom att arbeta med alla dessa åtgärder släcks förmodligen många 

konflikter som uppstått. Därmed är det pedagogens egna förhållningssätt gentemot konflikter 

av stor betydelse.   

En sak jag grubblat över och resonerat kring är att hanteringen av konflikterna är viktigare än 

att de blir lösta, dock är lösningen av konflikter viktig också men inte på samma sätt som hur 

man som vuxen hanterar dessa.  

Begreppen konflikthantering och konflikt omskrivs inte i skolans styrdokument, tillsammans 

med den breda användningen kan slutledningen dras att det är komplicerat att placera ut 

begreppen på ett och samma ställe, av den anledningen har jag en önskan om att avsnittet om 

konflikter och konfliktlösning som finns i Lgr80 återtas som ett tydligt och naturligt inslag av 

Skolverket i nuvarande läroplan för grundskolan för att synliggöra konflikter och hanteringen 

av dessa. Nedanstående är ett exempel från Lgr80: 
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Frågor om konflikter, dessas orsaker och lösningar ska lyftas fram i samtal och 

diskussioner i många sammanhang. Skolan ska aktivt påverka barnen att ta ställning i 

dessa frågor.  (Lgr 80, s.18) 

Jag har även insett att alla konflikter inte är dåliga, jag tänker att det är sundare om man själv 

har en naturlig och vitaliserande interaktiv syn på konflikter, såsom Maltén (1998) beskriver 

det, med den inställningen blir de enklare att hantera. 
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Metoddiskussion och fortsatt forskning 
Den här studien inleddes med en bakgrund där olika teorier och perspektiv lyftes för att få en 

stabil grund att stå på.  

Informanterna i den här studien var väl informerande om Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer då jag informerat om dessa i informationen om studien, samt att jag upprepat detta 

vid intervjutillfället. Då intervjuerna spelades in krävs det enligt Patel & Davidson (2011) 

informanternas tillåtelse. Vetenskapsrådet (2002) menar att det är lämpligt att informera 

informanterna var resultatet av forskningen kommer att publiceras, vilket jag också gjorde.  

 

Pedagogerna jag intervjuade arbetade hade lång erfarenhet av att arbeta i 

fritidshemsverksamheten, vilket var ett medvetet val från min sida att välja dessa personer då 

jag själv läser till lärare i fritidshem och ansåg att just fritidspedagoger var mest lämpliga att 

intervjua i min studie. Dock hade inte alla pedagoger samma utbildning och samma långa 

erfarenhet som bakgrund att arbeta i fritidshemsverksamhet, vilket gav mig en föreställning om 

hur det ser ut i andra i andra verksamheter, detta gav således ett bredare perspektiv till studien. 

Ifall jag hade intervjuat personer från fler verksamheter är jag medveten om att jag fått andra 

svar och därmed hade tolkningen blivit annorlunda.  

 

Efter att alla intervjuer var gjorda ansåg jag att fanns det tillräckligt mycket material att utgå 

ifrån. Samtalen med pedagogerna var semistrukturerade, vilket Denscombe (2009) är att det 

redan finns en färdig förteckning över vilka områden som ska bearbetas och vilka frågor man 

vil ha besvarade. Utifrån valet av metod bedömde jag att jag fick frågorna väl besvarade dock 

hade trovärdigheten förstärkts ytterligare om jag intervjuat fler pedagoger. Trovärdigheten hade 

ökat ännu mer om jag gått ut i verksamheterna och gjort observationer. Det hade inneburit en 

insyn i hur pedagogerna förhåller sig i den praktiska tillämpningen. Till exempel hade det 

kunnat vara så att det som pedagogerna säger inte är märkbart i deras arbete och vice versa. 

Dock fanns det inte tid till detta då den här uppsatsen gjordes under en begränsad tid. För att få 

en god uppfattning att se in i pedagogers konfliktarbete hade det krävts att jag befunnit mig 

inom skolans väggar en längre tid då konfliktsituationer inte uppstår riktigt hela tiden.  

Jag valde området konflikter och konflikthantering på grund av att jag själv varit osäker i min 

fritidspedagogroll hur man ska agera i konfliktsituationer och valde av den anledningen att ta 

detta i beaktande vid val av område när det här arbetet skulle göras. En tanke som slagit mig 

under tidens gång och vid alla intervjuer är att pedagogerna svarade väldigt lika på många utav 

frågorna, vilket på ett sätt är en fördel och en trygghet att personalen i verksamheterna runtom 

i kommunen tänker och agerar liknande i konfliktsituationer. Det hade varit intressant att 

undersöka mer i den här frågan och jämfört två olika kommuner och se om det varit någon 

skillnad.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Information till studiens intervjupersoner 

 

Hej! 

Tack för att du ställer upp på intervjun. Dina erfarenheter är viktiga för att få ny 

kunskap om konflikter och konflikthantering i skolan och fritidspedagogens roll.  

Jag heter Linn Andersson och läser tredje året på grundlärarutbildningen med 

inriktning mot arbete i fritidshem vid Umeå universitet.  

Syftet är att finna ändamålsenliga fungerande konflikthanteringsstrategier genom 

att undersöka hur fritidspedagoger förhåller sig till konflikthantering och hur de 

agerar i konfliktsituationer. 

Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. För att komma ihåg vad du har sagt spelas 

intervjun in via inspelningsprogrammet på min mobiltelefon. Inspelningen 

raderas efter att jag bearbetat materialet och är färdig med examensarbetet. 

Du kommer att vara helt anonym i rapporten. Intervjun är helt och hållet frivillig 

och du kan avbryta den när som helst. Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer efterföljs självfallet vilket innebär att:  

1. Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanten om 

rapportens syfte 

2. Samtyckeskravet innebär att du som deltagare i den här undersökningen själv 

bestämmer över din medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att information om deltagarna i 

undersökningen ges högsta möjliga konfidentialitet. Dina personuppgifter 

förvaras på ett ställe som obehöriga ej kan ta del av.  

4. Nyttjandekravet innebär att all insamlad data om enskilda personer endast får 

användas för forskningens ändamål.  

Med vänliga hälsningar 

Linn Andersson 

070-XXXXXXX  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Frågeguide 

 

- Före intervjun informerar jag om intervjuns upplägg, ungefärlig längd på samtalet, 

informerar om att jag spelar in på telefonen. Vad syftet med intervjun är och vad rapporten 

kommer att handla om. Samt att det är okej att reflektera och vara tyst och därtill även 

rättigheten att avbryta då man vill, samt att informera om anonymitet.   

- Uppvärmningsfrågor: yrkeserfarenhet, anställningstid på nuvarande fritidshem/skola. 

Berätta om en typisk konflikt som du mött i skolan.  

 

Frågeteman med intervjufrågor 
 

Tema A: Hur ser fritidspedagoger på konflikter i skolan? 

 

1. Hur ser det ut i olika åldersgrupper – finns det likheter och skillnader (i konflikternas 

innehåll och frekvens)? 

2. Hur yttrar sig flickors respektive pojkars konflikter – likheter och skillnader? 

 

Tema B: Förebyggande konfliktarbete 

1. Hur arbetar skolan för att förebygga konflikter?  

2. Hur arbetar ditt arbetslag för att förebygga konflikter?  

3. Hur gör du själv i ditt arbete för att förebygga konflikter? 

4. Hur skulle du vilja arbeta för att förebygga konflikter? (Vilka möjligheter/ hinder ser 

du för att förebygga konflikter?) 

 

Tema C: Konflikthantering när konflikter uppstått 

1. Vilka konflikter ser du som svårast att hantera? 

2. Vilken påverkan har "bråkiga" elever på den övriga elevgruppen samt lärare och övrig 

personal?  

3. Hur ser skolans samarbete med hemmen ut när det gäller konfliktsituationer 

och konflikthantering? 

4. Hur ska fritidspedagoger arbeta med konflikthantering som du ser det?  (Enligt rektor 

och styrdokument) 

 

Tack för intervjun! 

 


