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Sammanfattning 
 
Studien syftar till att nå kunskap om hur fritidslärare arbetar konfliktförebyggande på 

fritidshemmet och hur de arbetar med att lära elever att själva hantera konflikter. De 

forskningsfrågor som besvaras i studien är: Vilka metoder använder åtta fritidslärare i syfte 

att förebygga konflikter? Vilken typ av stöttning anser fritidslärarna att eleverna behöver för 

att hantera konflikter? Vilka metoder använder fritidslärarna för att lära eleverna att själva 

hantera konflikter? Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer med åtta fritidslärare på sju 

olika fritidshem inom två kommuner. Studien visar att fritidshemmen arbetar 

konfliktförebyggande på olika sätt. Fritidslärarna nämner dock inga vedertagna metoder 

men däremot kan det som nämns i intervjuerna kopplas samman med befintliga metoder 

såsom medling och observation. Studien pekar också på att fritidslärarna anser att eleverna 

bör lära sig att själva hantera konflikter. Detta arbetar de med genom att diskutera och 

reflektera kring konflikter samt genom roll- och forumspel. När eleverna själva hanterar 

konflikter krävs det enligt fritidslärarna att det finns tillit elever och fritidslärare emellan, 

annars riskerar konflikterna att bli destruktiva.  

 

Nyckelord: konfliktförebyggande, konflikthanteringsmetoder, konflikter, fritidshem 
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1. Inledning 
 
 

Kunskaper om konflikter och konflikthantering är en avgörande del 

av lärares kompetens, om konflikter ska kunna bli värdefulla lärandetillfällen 

(Hakvoort, 2012:203). 

 
Under vår utbildning på grundskollärarprogrammet med inriktning mot fritidshem har vi fått 

redskap för att hantera konflikter som uppkommit, dock har vi arbetat mindre kring hur 

konflikter bör och kan förebyggas. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi 

observerat och hanterat olika konfliktsituationer. Det har rört sig om konflikter som uppstått 

mellan elever bland annat till och från måltider, i leksituationer, under bandymatcher och i 

kapprummet. Detta har tydliggjort att kunskaper inom konflikthantering är väsentligt för vår 

yrkesroll. Fokus i denna studie kommer därför vara hur pedagogerna i fritidshemmet ser på 

konflikter som sker mellan elever.  

 

Nedsatt moral, svag tillfredsställelse, minskad aktivitetslust och orolig stämning är 

kontentan av en konflikt. Detta är en vanligt förekommande föreställning av konflikter som 

vi anser ger en felaktig bild av området. Konflikter behöver inte alltid vara något negativt 

och förödande. Stensaasen & Sletta (2000) menar att konflikter som behandlas på rätt sätt 

bidrar till innovation och kreativitet vilket skapar framsteg och förbättrade prestationer i 

sociala samspel i verksamheter och grupper. Vi som är verksamma inom skolvärlden skall 

arbeta på ett sätt som förhindrar att konflikter blir destruktiva, snarare än att se dem som ett 

hinder. 
 

Förmågan att hantera konflikter är enligt Skolverket (2011) något som kan kopplas samman 

med fritidslärarens profession. Utöver kunskaper om konflikthantering anser vi att en 

fritidslärare bör ha kännedom om förebyggande insatser mot konflikter. Att ha de 

kunskaperna är viktigt menar Holmberg (2011) eftersom det att kan bidra till att antalet 

tillfällen där konflikter kan uppstå minskar. Ett av fritidshemmets uppdrag är att “främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap” (Skollagen, SFS 2010:800, kap 14, 2 §), vilket 

innebär att det finns möjligheter att kontinuerligt arbeta konfliktförebyggande, med 

relationsskapande och att forma ett gott klimat. Vi upplever att denna möjlighet inte alltid 

tas till vara på och genom denna studie vill vi därför få kunskaper och inblickar i hur 

fritidslärare arbetar med förebyggande åtgärder mot konflikter.  
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Många av de konflikter som vi hanterat under den verksamhetsförlagda utbildningen hade, 

enligt vår uppfattning, kunnat förmildras eller rent av undvikas om eleverna visste hur de 

skulle hantera konflikten. Därför vill vi även med denna studie få en tydligare inblick i hur 

fritidslärare arbetar med att göra det möjligt för elever att själva hantera konflikter.  

 
 

1.1 Syfte  
Studien syftar till att nå ökad kunskap om konfliktförebyggande arbete i fritidshem samt 

vilken hjälp eleverna ges till att själva hantera konflikter. 

 

Forskningsfrågor 
 

● Hur definierar och ser åtta fritidslärare på konflikter mellan elever? 

● Vilka metoder använder fritidslärarna i syfte att förebygga konflikter? 

● Vilken typ av stöttning anser fritidslärarna att eleverna behöver för att hantera 

konflikter?    

● Vilka metoder använder fritidslärarna för att lära eleverna att själva hantera 

konflikter? 
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  2. Litteraturgenomgång     
 

Denna Litteraturgenomgång inleds med att vi belyser det innehåll från styrdokumenten som 

är relevant för studiens syfte. Fortsättningsvis kommer begrepp som konflikt och 

konflikthantering att redas ut. Vidare beskriver vi olika metoder för konflikthantering samt 

strategier för att lära elever att hantera konflikter på egen hand. Mycket av litteraturen som 

redovisas i denna genomgång är i första hand kopplad till konflikter i skolan. Vi bedömer 

dock att litteraturen kan användas utifrån en fritidshemskontext.   
 

2.1 Vad säger styrdokumenten? 
Fritidslärare skall, precis som all skolpersonal, arbeta för att verksamheten byggs på 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt aktivt motarbeta kränkande 

behandling. Skolan och fritidshemmet skall även möjliggöra initiativtagande hos eleverna 

och stödja dem till att arbeta enskilt såväl som gemensamt med andra (Skollagen, SFS 

2010:800). I fritidshemsverksamheten kan det innebära att föra diskussioner med eleverna 

kring värderingar och att distansera sig från det som inte överensstämmer med dessa 

värderingar. På fritidshemmet utvecklas sociala normer och om dessa normer enbart bildas 

av eleverna kan det skapa en negativ utveckling. Det i sin tur kan ge upphov till konflikter, 

diskriminering och mobbning. Det finns många möjligheter i fritidsverksamheten att arbeta 

med eleverna mot en sådan utveckling genom att diskutera om människors olikheter och 

skapa en medvetenhet om normer samt värderingar. Skolverket skriver i sitt 

kommentarmaterial att de konflikter som uppstår på fritidshemmet kan användas som 

förebyggande arbete genom att samtala om dem med eleverna. Att bearbeta konflikter med 

eleverna kan bidra till att de utvecklar kunskaper kring hur de kan hantera dem. Eftersom 

fritidshemsverksamheten är grupporienterad finns det möjligheter att det att arbeta med 

exempelvis värderingsövningar och andra aktiviteter som främjar gruppsammanhållningen 

(Skolverket 2007, 2016). 

 

  2.2 Definition av konflikter 
Ordet konflikt är ett brett begrepp som inte är helt entydigt. Enligt Hakvoort (2012) är den 

ursprungliga innebörden av ordet en strid eller en kamp. En konflikt kan också innebära 

konkurrerande idéer och intressen mellan personer där behoven, drifterna och önskningarna 

kolliderar. Lundström (2008) skriver att konflikter kan formas när meningsskiljaktigheter 
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uppstår och att den för minst en av parterna upplevs som något negativt eller destruktiv. 

Många individer associerar konflikter som något dåligt och det finns ofta en rädsla för dem.  

 

En konflikt kan också beskrivas som en sammandrabbning och kan yttra sig genom 

handling, ord eller känslor. Konflikter är en del av skolgången och kan ske överallt på 

skolan, till exempel i klassrummet, i idrottsalen, korridoren och skolgården. Konflikterna 

kan utspela sig mellan lärare och elever, mellan lärare och mellan elever (Thornberg 2006). 

Det finns två olika konflikttyper, kognitiva konflikter och mellanmänskliga konflikter. Den 

förstnämnda innefattar konflikter som sker inom människan. Den senare sker mellan 

människor. Mellanmänskliga konflikter kan sorteras på olika sätt. När det finns olika åsikter 

eller synpunkter på hur något skall hanteras eller på ett påstående är detta en sakkonflikt. Om 

flera elever inte kan samsas om samma sak eller är oense om hur något skall fördelas kallas 

det för intressekonflikt. När skilda uppfattningar och värderingar mellan elever motstrider 

varandra är detta en värderingskonflikt. Konflikter som grundar sig på att olika parter har 

svårt att enas kallas för relationskonflikt (Thornberg, 2006).  

 

Thornberg (2006) förklarar begreppet norm som ett samlingsnamn på handlingar som är 

önskvärda och utgör anvisningar om hur man bör vara eller inte vara i olika situationer. En 

överträdelse i det här fallet kan tolkas som att man bryter mot de sociala strukturerna som 

normer anses vara. I skolan finns ofta uttalade och outtalade normer. Att inte uttala sig elakt 

till sina kompisar är regler som kan vara en uttalad norm och gäller på många skolor. 

Överträdelser av sådana normer kan innebära att det uppstår konflikter. Vidare menar 

Kolfjord (2009) att värdegrunden som förespråkas i skolan hotas av begreppen norm och 

konflikt men att de samtidigt problematiserar värdegrundens kontenta där bland annat orden 

demokratisering och deltagande behandlas. 

 

2.3 Vad innebär konflikthantering inom skolans värld? 
Enligt Kolfjord (2009) förhåller sig skolor planmässigt olika till hur värdegrunden 

vidmakthålls. Vid konflikthantering kommer det upp till ytan hur de olika skolorna tillämpar 

värdegrundens byggstenar vilka är medansvar, deltagande och demokrati. Konflikter varken 

kan eller bör arbetas bort helt, skolan skall istället arbeta fram strategi för att hantera 

konflikter (Hakvoort, 2012). Skolans arbete med konflikter bör se ut på tre olika sätt. Det 

första är att förhindra och förebygga skadliga inverkningar. En konflikt som inte behandlas 
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riskerar att skapa oro som i sin tur kan påverka skolarbete och relationer. Denna oro kan visa 

sig genom ett utåtagerande beteende mot elever, lärare och skolans inventarier. Det andra 

handlar om att det är av stor vikt att ge eleverna möjligheter att erfara hur konflikter hanteras 

och på så vis får de växa i dessa kunskaper. Skolan har rätt förutsättningar att ge eleverna de 

kunskaperna då det sker under kontrollerade former, d.v.s. med uppsyn och vägledning. Det 

sista innebär att vara observant på de konflikter som uppstår då eftersom det möjliggör för 

förbättringar samt att skadliga konflikter kan förebyggas (Stensaasen & Sletta, 2000).  

 

Föreställningen om vad en konflikt innebär är avgörande för hur den hanteras. Om 

konflikter endast uppfattas som något negativt speglas hanteringen därefter. Konflikter 

uppfattas ofta som destruktiva, men Thornberg (2006) anser att det är hanteringen som 

påverkar huruvida konflikten utfaller som destruktiv eller konstruktiv. Konflikter kan 

beskrivas som destruktiva när den ena parten enbart är intresserad av sin egen vinning. Detta 

kan då skapa förargade känslor samt kännas kränkande hos någon av de inblandade parterna. 

En destruktiv konflikt uttrycker sig ofta aggressivt vilket i sig kan förvärra konflikten 

ytterligare. Destruktiva konflikter kan uppstå om kunskaperna i konflikthantering är knappa 

eller saknas helt. En konflikt som fungerar som konstruktiv kännetecknas istället av att 

parterna visar hänsyn till varandra och har som avsikt att lösa konflikten med allas intresse i 

åtanke. En konstruktiv konflikt kan dessutom utmynna till ett lärandetillfälle där eleverna får 

kunskaper om hur de skall hantera liknande konfliktsituationer i fortsättningen (Thornberg 

2006).  

 

Enligt Sletta & Stensaasen (2000) låg fokus i tidigare forskning på hur människor stoppar 

eller löser konflikter. Mindre vikt lades på om konfliktens lösning var negativ eller positiv, 

alltså destruktiv eller konstruktiv. I modernare tid läggs fokus på hur konfliktsituationer kan 

användas till något användbart och konstruktivt. Detta då konflikter är något oundvikligt där 

mellanmänskliga samspel äger rum och anses som naturligt i nutidens samhälle (Sletta & 

Stensaasen, 2000).  

 

Jensen (2013) påpekar vikten av att utreda om en konflikt faktiskt är en konflikt. Det är 

betydelsefullt att ställa frågor till eleverna eftersom det som verkar utspela sig som en 

konflikt egentligen kan vara ett missförstånd. Denna typ av konflikt kallas pseudokonflikt 

och innebär att parterna egentligen är eniga men att en missuppfattning skett (Thornberg, 

2006). Om det konstateras att det är en verklig konflikt bör pedagogen sträva efter att 
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hantera det genom frågor som öppnar för att eleven kan berätta om situationen och dennes 

känslor. Det kan vara frågor som “Vill du berätta vad som har hänt?” eller “Hur känns det 

för dig?”. På det sättet upplevs pedagogen som neutral istället för anklagande. 

 

2.4 Teori kring konflikthanteringsmetoder 
Det finns flera konflikthanteringsmetoder som kan användas i förebyggande syfte mot 

konflikter. I detta avsnitt beskrivs några metoder som förekommer i skolverksamheten 

samtidigt som de är tillämpbara i fritidshemmet.  

 

2.4.1 Konfliktpyramid  
Hakvoort (2012) förklarar konflikthantering genom att gestalta Richard Cohens 

konfliktpyramid (se figur 1). Pyramiden är ett verktyg och en modell för att hantera 

konflikter i fyra olika steg. Det första steget är “Förebygga” och innebär skapandet av en 

stabil grund som skolan kan uppnå genom att tillämpa värdegrundsarbeten som exempelvis 

övningar vars syfte är att öka elevernas självkänsla och sociala kompetens samt att ha 

moraliska och etiska diskussioner. Ett sådant arbete skall minska antalet konflikter. Steg ett 

är utgångspunkten för “Hanteringen” som är steg nummer två. När det uppstår en konflikt 

kan det förebyggande arbetet i steg ett skapa förutsättningar till att en konflikt fungerar som 

en lärandesituation. Hanteringen skall innebära att eleverna kan få verktyg till att lösa 

kommande konflikter. Det tredje steget är “Hjälp”. Ibland behövs en medlare eller en tredje 

part som stöttning i konflikten. Medlarens uppgift skall vara att bena ut konflikten genom att 

få eleverna att kommunicera med varandra. Det fjärde och sista steget är “Stopp” syftar till 

att avbryta en pågående konflikt eller beteende som inte är önskvärt. Hakvoort (2012) 

beskriver ett exempel där “Stopp” används. Följande exempel är ett modifierat scenario från 

Hakvoort där vi skapat fiktiva namn och förkortat händelseförloppet: Ralf och Måns ligger 

på marken och brottas efter att de spelat innebandy då Måns fick bollen i huvudet vilket 

skapade bråk. När pedagogerna uppmärksammar detta särar de på pojkarna och tillrättavisar 

dem. Sedan ringer klockan in och inget ytterligare sker.  
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Figur 1. Cohens konfliktpyramid (Hakvoort & Friberg 2012, s. 36) 

 

 

En förutsättning för att pyramiden skall fungera är att alla steg skall behandlas och arbetas 

med i konflikthanteringen. Genom att arbeta och lägga mest fokus på steg “Förebygga” 

bidrar det till att mindre fokus behöver läggas på “Stopp”. Hakvoort menar dock att det är 

vanligt förekommande att pedagoger använder steg nummer fyra vid konflikthantering. Det 

innebär att konflikten oftast stoppas och eleverna blir påminda om vilka regler som gäller, 

snarare än att föra en dialog och reda ut händelsen. Detta beror till stor del på att den 

tidsbrist som pedagogerna upplever att de har.  

 

2.4.2 Nonviolent Communication (NVC)  

Nonviolent Communication (NVC) är ett förhållningssätt och en modell som syftar till att 

främja elevernas kommunikation genom att samtala om sina behov och känslor. Den syftar 

också till att skapa en förmåga att vara lyhörd och förstående mot andras känslor och behov. 

Den bygger på fyra etapper vilka är observation, känsla, behov och önskan om handling. 

Målet med NVC är att kunna uttrycka sig utifrån dessa etapper för en tydlig kommunikation. 

“Nu såg jag att du bröt av min penna (observation) och det gör mig väldigt ledsen (känsla)”, 

är ett exempel på hur ett uttryck kan formas efter etapperna. Det kan vara effektivt som 

pedagog att tydligt beskriva vad denne förväntar sig av eleven men en elev kan också bli 

hjälpt och få bättre stöd genom att tydligt uttrycka sina behov och känslor. NVC är 

användbar i medlingssituationer mellan elever (Göthlin, Widstrand, 2012). 
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2.4.3 Medling  
Steg tre i konfliktpyramiden liknar det som kan kallas för medling. Lind (2001) förklarar 

begreppet medling som en process och att metoden innebär att de parter som är inblandade i 

en konflikt bjuder in en tredje part. Den tredje parten får agera medlare vilket syftar till att 

föra en dialog mellan parterna genom att fråga vad som hänt och hur de upplever det, utan 

att komma med en direkt lösning. Den tredje parten skall fungera som stöd och underlätta i 

konflikten samtidigt som denne är opartisk, det vill säga inte ta någons parti. Under 

medlingen skall den tredje parten inte heller döma eller skuldbelägga någon av parterna. 

Medling som metod fungerar både som förebyggande hantering och som en direkt lösning. 

Grünbaum och Lepp (2005) menar att en uppföljning skall göras en tid efter medlingen för 

att stämma av hur eleverna förhåller sig till den lösning de kommit överens om. Medling är 

på flera olika sätt utvecklande för den enskilde individen enligt Lind (2001). Metoden 

innebär att eleverna når kunskaper om hur känslor kan hanteras och hur de kan uttryckas. 

Genom medling tränas eleverna också i att lyssna och att se situationer från andras 

perspektiv.   

 

2.4.4 Observera konfliktsituationer  
I situationer där en konflikt riskerar att uppstå eller redan har uppstått kan det vara effektivt 

att observera eleverna. I synnerhet när det handlar om en eller flera individer som 

återkommande hamnar i olika typer av konflikter. En i arbetslaget kan då ansvara för ett 

anteckningsblock där omständigheter kring konflikten skrivs ned såsom när den började, vad 

den handlade om och hur ingripandet gick till. Anteckningar över flera konflikter är ett 

nyttigt underlag för en jämförelse mellan dessa konflikter. Det kan synliggöra olika mönster 

i konflikten och underlätta hanteringen av den (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). 

 

2.5 Varför bör elever lära sig att hantera konflikter? 
Enligt Grünbaum och Lepp (2005) visar deras forskning att elevernas kunskap i 

konflikthantering är låg då de inte är så insatta i hur de kan agera i konfliktsituationer. Att 

eleverna lär sig att hantera konflikt är viktigt bland annat eftersom de övar deras förmåga att 

lyssna på sig själva och andra menar Lind (2001). Jensen (2013) anser att det finns många 

fördelar med att eleverna förvärvar sig kunskaper om konflikthantering. Det hjälper eleverna 

att se konflikter från ett annat perspektiv och att hanteringen av dem kan ske på ett 

konstruktivt sätt. Hur en konflikt utvecklas beror delvis på om eleverna har kunskap att 
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själva hantera dem eller inte.  

2.6 Hur kan elever stöttas i att hantera konflikter?  
En del elever hanterar konflikter okomplicerat medan andra behöver stöttning och 

vägledning genom konflikter. Många elever har dessutom svårigheter med att uttrycka sina 

känslor vilket i sig kan skapa missförstånd och konflikter. Öhman (2008) menar att elever 

bör tränas i att förstå att det är acceptabelt att uttrycka sina känslor och hur de kan hanteras. 

Att ge eleverna verktyg till eftertänksamhet i konfliktsituationer kan bidra till att elevernas 

känslor kan hanteras utan att det påverkar konflikten negativt (Utas Carlsson 2007). Ett 

arbetssätt för att uppnå detta är enligt Utas Carlsson att samtala med eleverna om känslor 

och diskutera fram olika metoder som hjälper eleverna att lugna sig innan eller vid en 

konflikt. Elever måste också kunna lyssna och vara lyhörd för andras känslor. Att förstå 

andras perspektiv är en förutsättning för den empatiska förmågan, som också krävs för god 

kommunikation. God kommunikation i sin tur är förebyggande mot destruktiva konflikter 

(Utas Carlsson, 2007). 

 

En pedagog har en viktig i funktion att stödja eleverna i konflikthantering och deras förmåga 

att hantera känslor. Den stöttningen kan ske på olika sätt. Thornberg (2006) beskriver att en 

pedagog kan ge stöd på individnivå och på gruppnivå. Att arbeta med detta på en individuell 

nivå innebär att pedagogen bidrar med kunskaper och konkreta förslag om hur eleven kan 

utveckla sin sociala förmåga samt hur de kan hantera konflikter. På gruppnivå handlar det 

om att arbeta mer långsiktigt med hela elevgruppen genom olika aktiviteter och 

värdegrundsövningar. 

 

  2.7 Metoder för att lära eleverna att hantera konflikter 
Nedan beskrivs fyra olika metoder som kan användas för att lära elever hantera konflikter. 

Dessa metoder är tillämpbara i skolverksamheten såväl som på fritidshemmet.  

 

2.7.1 Kompissamtal 
Ett kompissamtal är en metod som fungerar som konfliktförebyggande samtidigt som den 

hjälper eleverna att hantera befintliga konflikter. Ett sådant samtal sker ofta regelbundet och 

innebär att eleverna samlas tillsammans med pedagoger för att samtala om tidigare eller 

pågående konflikter. Kompissamtalet bygger på tre olika delar där konflikter behandlas. När 



14 
 

eleverna samtalar om konflikter de varit med om får inga namn på de inblandade nämnas. 

Under den första rundan får de elever som vill dela med sig av konflikter som de själva har 

hanterat. Om eleverna har konflikter som är olösta och önskar få hjälp med finns den 

möjligheten i den andra rundan. I den tredje och sista rundan kan eleverna berätta om de 

sedan det senaste kompissamtalet känt sig besvikna eller nedstämda över något (Lind, 

2001). 

 

2.7.2 Teaching Students to be Peacemakers (TSP)  
TSP är ett program som syftar till att lära elever att hantera konflikter. Programmet innebär 

att eleverna delges kunskaper om konflikter, vad det är och hur konflikter kan hanteras på ett 

konstruktivt sätt. Eleverna får lära sig en konflikthanteringsmetod på sex steg där alla 

inblandade skall delta. Stegen innebär att alla skall beskriva 1. Vad deras önskan är, 2. 

Varför de önskar det, 3. Beskriva sina känslor, 4. Få förståelse för de övrigas situation, 5. 

Att hitta ett sätt att hantera situationen med allas intresse i åtanke, 6. Välja ut en rättvis plan 

som innebär att eleverna kan komma vidare från konflikten (Thornberg, 2006). 

 

2.7.3 Kamratmedling 
Likt metoden medling finns kamratmedling. Kolfjord (2009) lyfter fram kamratmedling som 

en konfliktförebyggande strategi när elever på skolan hamnat i konflikt med varandra. 

Vidare beskriver Kolfjord kamratmedling som ett demokratiskt och humanistiskt 

förhållningssätt där eleverna själva löser konflikter själva men med stöd av en opartisk 

kamratmedlare. Medlaren skall hjälpa till att styra processen men inte influera resultatet. 

Denna metod har fokus på elevernas kommunikationsförmåga och delaktighet och syftar 

vidare till att reparera relationer. Att reducera konflikter och att ge eleverna möjlighet att 

öva sina problemlösande förmågor är målet med kamratmedling.  

 

För att en medling skall implementeras måste eleverna accepterar de grundregler som krävs 

för det. Dessa grundregler är: att tala sanningsenligt, att hålla samtalet hemligt, vara villig 

till att lösa problemen och att ta ansvar över att lösa problematiken. Slutligen skall en 

lösning som alla berörda parter accepterar väljas och sedan skall samtliga enas om att detta 

är en hållbar lösning. Ett skriftlig eller muntligt avtal är en bra lösning på det (Kolfjord, 

2009). 
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2.7.4 Pedagogiskt drama (roll- och forumspel) 
Rasmusson & Erberth (2016) menar att pedagogiskt drama kan användas i syfte att ge 

eleverna kunskap om konflikthantering såväl som att öva sin uttrycks- och 

kommunikationsförmåga. Pedagogiskt drama kan innebära teater, rollspel och 

dramaövningar. Rollspel som metod i fritidshemmet kan användas för att synliggöra en 

konflikt och sedan föra en diskussion kring den. Det innebär att ett scenario spelas upp av 

endera eleverna själva eller pedagogerna. När rollspel ska introduceras kan pedagogerna till 

en början spela upp en konflikt för eleverna i syfte att visa hur det fungerar och stegvis låta 

dem delta. Med rollspel kan olika konflikter gestaltas av eleverna själva eller pedagogerna. 

Metoden hjälper eleverna att få ytterligare perspektiv på konflikten och alternativa 

lösningar.  

 

Forumspel är en annan dramatisk övning som kan användas i syfte väcka diskussioner kring 

konflikter. Ett forumspel innebär att ett relativt kort scenario, som på något sätt innehåller en 

konflikt, spelas upp inför en publik. När scenariot spelas upp ytterligare en gång får 

frivilliga från publiken chansen att stoppa scenen där de tycker att handlingen skall ändras. 

Den ursprungliga rollen ersätts då av någon från publiken som därefter spelar upp hur de 

tycker att scenen bör vara. Scenariot spelas sedan om från början och fler åskådare får 

chansen att stoppa och ändra händelseförloppet. Både rollspel och forumspel är metoder 

som ger eleverna möjlighet att delta och engageras i processen att hitta olika lösningar 

(Rasmusson & Erberth, 2016).   
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3. Metod 
 
I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet i undersökningen. Här redovisas den metod 

som använts och hur urvalet av informanter har gjorts. Vidare förklaras genomförandet av 

metoden samt bearbetningen av den insamlade informationen och dess tillförlitlighet.  

 

3.1 Kvalitativ metod 
Metoden som har använts i denna studie är en kvalitativ metod. En sådan 

undersökningsmetod lämpar sig bäst enligt Trost (2010) när individers uppfattning eller 

personliga erfarenheter skall förstås. Därför har kvalitativa intervjuer använts för att besvara 

studiens syfte, d.v.s. att nå ökad kunskap om konfliktförebyggande arbete i fritidshem samt 

vilka möjligheter eleverna ges att själva hantera konflikter. Trost menar att kvalitativa 

intervjuer är en metod som resulterar i innehållsrika svar, vilket bidrar till ett mycket rikt 

material. Johansson & Svedner (2010) förklarar det som en metod där intervjufrågorna är 

brett formulerade, d.v.s. öppna frågor. Kvalitativa intervjuer en vanligt förekommande 

metod vid examensarbeten på lärarutbildningar eftersom pedagogers syn på elever och 

förhållningssätt kan synliggöras. Kunskapen som då kan anskaffas genom intervjuer är i hög 

grad användbar inom läraryrket (Johansson & Svedner, 2010). 

 
De frågor som ställdes vid intervjuerna var neutrala och var inte riktade mot specifika 

åsikter eller ställningstagande. Enligt Johansson & Svedner (2010) skall frågorna vid 

kvalitativa intervjuer ge uttömmande svar samt ställas på ett sätt som gör att informanten 

kan berätta om dennes personliga erfarenheter. Därför valde vi att ha inleda vissa frågor 

genom att säga “beskriv...” eller “ge exempel...”. Under intervjun krävs det att vara 

inlyssnande eftersom denna metod ger möjligheter till att ställa följdfrågor. Om inga 

följdfrågor ställs riskeras intervjun att bli mer likt ett förhör när frågorna ställs i turordning. 

Intervjuerna spelades in eftersom det är en fördel då det kan ge information som annars inte 

hinner uppfattas, exempelvis informantens tonfall samt pauser. Det är faktorer som sedan är 

behjälpliga vid tolkningen av intervjun (Johansson & Svedner, 2010). 

 

  3.2 Etiska överväganden 

För skydda informanternas integritet har några etiska överväganden tagits i beaktande. I vår 

studie har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska seder som har sin grund i samhällets 
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vanliga värderingar och normer. De personer som valdes ut för intervjuer informerades om 

de fyra huvudkraven som gäller för de forskningsetiska principerna. Informationen fick 

deltagarna i ett missivbrev (se bilaga 1.) som skickades via mail. De fyra huvudkraven är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de personer som ingår i studien informeras om dess syfte. 

Samtyckeskravet avhandlar deltagarnas egen rätt att bestämma över sin medverkan. 

Informanterna kunde därför när som helst under intervjutillfället välja att avbryta eftersom 

intervjun grundar sig på frivillighet. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien 

skall kunna lita på att deras uppgifter förvaras på sådant sätt att ingen utomstående kommer 

åt dem. I vår studie innebär det att ingen informant nämns vid deras egentliga namn eller 

vilken skola de arbetar på samt att alla inspelningar kommer raderas. Informanterna skall 

dessutom skyddas på ett sådant sätt att de inte kan bli identifierade i studien. 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som de intervjuade personerna lämnar endast 

används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

3.3 Urval 

Valet av informanter baserade vi på en önskning om bredd och variation i fritidslärarnas 

arbets- och förhållningssätt. Att intervjua informanter på samma skola kan enligt Johansson 

& Svedner (2010) resultera i att intervjusvaren liknar varandra vilket gör det svårare att 

jämföra dem. De åtta personer som deltog i studien var verksamma på sju fritidshem i två 

kommuner. I första hand sökte vi fritidspersonal med högskoleutbildning alternativ de som 

arbetat många år i fritidsverksamheten. Samtliga hade olika lång erfarenhet inom yrket och 

olika förutsättningar i verksamheten. Sex informanter var utbildade 

fritidspedagoger/fritidslärare. Resterande två var i grunden utbildad förskollärare respektive 

idrottslärare. När vi valde informanter hade vi fritidslärare från vår bekantskapskrets samt 

tidigare VFU-platser i åtanke och skickade därför en förfrågan om medverkan till dessa. De 

övriga deltagande var fritidslärare som via vårt mailutskick valde att tacka ja. Fem av 

informanterna är kvinnor och tre är män. För oss hade informanternas kön ingen betydelse. 

Vi bedömde att det inte hade någon större relevans i relation till de forskningsfrågor som 

studien syftar till att besvara. Fördelningen är således en slump snarare än ett medvetet val.   
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3.4 Genomförande 
Innan samtliga intervjutillfällen skickades ett missivbrev via mail till informanterna där de 

fick information om intervjun och vår studie. Intervjuerna bokades sedan efter 

informanternas önskemål eller förslag och genomfördes därefter på deras arbetsplats i 

avskilda rum. Intervjun startade med några uppvärmningsfrågor om deras yrkesroll och 

övergick sedan till frågor som riktade sig mer till studiens syfte. Hela intervjun spelades  in 

via en mobiltelefon. Vi turades om att ställa intervjufrågor och en av oss ansvarade över ett 

anteckningsblock om något behövdes noteras. Samtliga intervjufrågor var öppna frågor där 

två av dessa var olika scenarier som syftade till att ge mer konkreta svar. De var utformade 

på följande sätt: 

 

1. Lars och Ingvar blir ofta oense, skriker på varandra och ibland förekommer även lite 

knuffar. Det händer flera gånger i veckan och oftast handlar det om småsaker. Eftersom att 

det är ständigt återkommande har detta börjat påverka stämningen i hela elevgruppen. Enligt 

dig, hur gör man i denna situation?  
 

2. Moa, Lina och Alice brukar ofta leka tillsammans på fritids. Men idag kommer Lina till 

dig och är ledsen eftersom de andra sagt att Linas tröja är ful. Hur skulle du göra i en sådan 

situation för att det inte skulle hända igen?  

 

Intervjufrågorna var öppna vilket innebär att de inte var formade utifrån våra föreställningar 

eller vad vi önskade att de skulle svara. Vi var noga med att tydliggöra för informanterna att 

det givetvis inte fanns något rätt eller fel svar på någon av frågorna. Genomsnittlig tid för 

samtliga intervjuer var 25 minuter vilket också överensstämmer med den tid vi hade bett 

informanterna att avvara för intervjun. När intervjuerna var genomförda transkriberade vi 

inspelningarna genom att intervjun spelades upp och skrevs ner ordagrant i ett dokument. 

Detta har vi gjort för att enklare kunna analysera informationen.  

 

3.5 Bearbetning och analys 
Eftersom det material som samlats in skall besvara studiens syfte bör den information som 

bearbetas överensstämma med det. Det kan innebära att viss information måste sorteras bort 

då det inte är relevant för syftet. Då samtliga transkriberingar var gjorda sorterades därför 

informationen utifrån dess relevans för att underlätta analysen. Den informationen som 

tycktes vara onödig sparades tills vidare då den kan behövas senare.  
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Malmqvist (2007) menar att en analys av det insamlade materialet ger en detaljerad 

beskrivning av frågeområdet. En analys innebär att tolka materialet samt se dess samband 

och på så sätt se materialet som en helhet. Ett tillvägagångssätt är att strukturera materialet 

under olika kategorier eller teman. Då underlättar det enligt Malmqvist att starta med att 

skapa sig en översiktlig bild över intervjuerna för att sedan göra en kategorisering. När alla 

intervjuer var transkriberade granskade vi dessa och sökte efter likheter samt olikheter 

genom att jämföra dem. Detta resulterade i att vi sorterade materialet utifrån studiens 

frågeställningar och skapade följande rubriker i resultatavsnittet: Fritidslärarnas uppfattning 

om konflikter, förebyggande arbete mot konflikter, att arbeta med känslor, fritidslärarnas 

syn på att eleverna hanterar konflikter på egen hand, har fritidshemmen någon metod för att 

lära eleverna konflikthantering, för- och nackdelar med att eleverna själva hanterar 

konflikter.    

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 
Endast en metod har använts i studien. Ytterligare en metod, exempelvis observationer, hade 

kunnat fungera som ett komplement till intervjuerna. Johansson & Svedner (2010) menar att 

fler metoder än en kan vara fördelaktigt eftersom det ger ett större underlag för att dra 

slutsatser. Intervjuer kombinerat med observationer skulle gett oss möjligheten att jämföra 

intervjusvaren med hur informanterna agerar i praktiken. Möjligtvis hade ett bredare 

perspektiv och ett mer detaljerat resultat nåtts.  

 

Resultatet i denna studie är inte generaliserbart på hur alla fritidslärare och fritidshem 

arbetar, snarare ett sätt att synliggöra hur de kan arbeta.  
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  4. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet från samtliga intervjuer att presenteras. Resultatet är indelat 

i olika delar där informanternas syn på konflikter, det förebyggande arbetet och elevernas 

konflikthantering redovisas. Då informanterna garanterats anonymitet kommer följande 

fingerade namn användas i studien: Ebba, Ivar, Vera, Tage, Elsa, Alma, Anna och Sven. 

 

4.1 Fritidslärarnas uppfattning om konflikter 
Samtliga av de intervjuade har en uppfattning om att en konflikt grundar sig i 

meningsskiljaktigheter mellan minst två olika parter.   
 

En konflikt är två eller flera personer som har olika uppfattning om något som de 
har svårt att lösa. (Tage)   
 
En konflikt, det är en situation som uppstår mellan två eller flera personer som inte 
är eniga. (Vera)   

 

Informanterna menar dessutom att konflikterna kan variera i storleks- och allvarlighetsgrad. 

Det finns också olika typer av konflikter på fritidshemmet enligt Sven och Anna. Det kan 

röra sig om konflikter som yttrar sig mellan elever och de som finns inom den enskilde 

eleven. Det finns också konflikter som är mer osynliga eftersom de inte alltid kommer upp 

till ytan. Tre av informanterna poängterar att en konflikt inte enbart är negativ. Ebba menar 

att en konflikt i sig inte nödvändigtvis är problematisk, det handlar snarare om huruvida 

konflikten blir löst eller inte. Sven anser också att konflikter inte alltid är något negativt. Om 

konflikter inte alls uppstår finns heller inga möjligheter att eleverna lär sig hantera dem. 

Enligt Alma är konflikter inte alltid destruktiva och hon anser att konflikter kan vara 

utvecklande.  
 

Jag tror att det är viktigt att man inte bara tänker negativt när man hör ordet 
konflikt. Det är så lätt att tro att allt liksom är jättedåligt. En konflikt kan ju också 
lösa ett samarbete bland barn och leda framåt. (Alma)  

 

För mig är konflikter inte heller nödvändigtvis någonting negativt...Konflikter 
kommer alltid uppstå eftersom man har olika perspektiv och behov. Mycket 
handlar ju då om att träna eleverna att visa att jag lyssnar på alla, och att träna 
eleverna att lyssna på varandra också. (Sven) 

 

På ett eller annat sätt berör samtliga informanter hur relationerna mellan eleverna kan 
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påverka konflikthanteringen. Elsa poängterar att konflikthantering på fritidshemmet handlar 

om att skapa relationer både mellan pedagogen och eleverna samt eleverna emellan. 

Relationsskapandet innebär att tillit kan byggas och det är också grundläggande för hur en 

konflikt kan hanteras.  

 

4.2 Förebyggande arbete mot konflikter 
För många av informanterna var det problematiskt att definiera någon metod som de 

använder förebyggande mot konflikter. De namnger ingen särskild metod som de arbetar 

efter, snarare olika tillvägagångssätt. Elsa påpekar att det förebyggande arbetet med 

konflikter är ständigt pågående och något som alltid finns med i bakhuvudet. Alma berättar 

att det inte alltid är möjligt att förebygga konflikter men de anstränger sig ständigt genom att 

observera, prata och vara en närvarande pedagog. På Almas fritidshem har de ett fritidsråd 

som hon menar fungerar som ett förebyggande arbete mot konflikter. Fritidsrådet innebär att 

alla eleverna samlas och tar del av aktuell information samt diskuterar kring känslor, 

förhållningssätt och hur de är mot sina kamrater.   
 

...men det är ju hela tiden ett pågående arbete, att prata om det här med allas lika 
värde och att acceptera varandra. Så vi försöker ha det som levande, alltså det är 
inget som bara kommer av sig självt. Det måste du jobba med jämt det är inget du 
kan släppa. (Alma)  

 
På Veras fritidshem arbetar de konfliktförebyggande genom att ha “tjejsnack” och 

“killsnack”. Det fungerar som ett forum för eleverna där de yttrar sina tankar och samtalar 

med sina kamrater. Tjej- och killsnacket syftar till att träna elevernas självständighet, att 

kunna lyssna samt kunna stå för och framföra sin åsikt.    
 

Genom de båda scenarier som presenterades vid intervjun (se bilaga 2.) framgår det att 

samtliga fritidslärare tillämpar metoden medling även om endast en av dem uttryckligen 

yttrar det ordet. Fritidslärarna använder medling när de vill undvika att en konfliktsituation 

skall uppstå igen eller som en direkt lösning. Medling enligt Vera innebär att hon 

tillsammans med eleverna samtalar och försöker hitta en lösning med hjälp av deras förslag. 

I vissa fall antecknar hon även under medlingens gång. Detta gör hon eftersom det ger henne 

information att luta sig på om konflikten återkommer. Elsa medlar i syfte att hantera en 

konflikt och för att hjälpa eleverna att se varandras perspektiv, antingen genom att finnas 

närvarande och iaktta när eleverna samtalar eller själv leda samtalet.  
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...att hon antingen själv eller tillsammans med mig får berätta hur hon kände för de 
andra två. Eller om hon vill använda mig som medlingskanal att jag får berätta hur 
hon upplevde situationen. (Elsa) 

 

Fler av informanterna påpekar vikten av att finnas närvarande och uppmärksam i situationer 

som kräver det. Observation är ett sätt att förebygga konflikter enligt Ivar. I första hand att 

observera de elever som ständigt har varit inblandade i en konflikt. Det kan driva fram olika 

lösningar i den situationen. Han menar även att uppföljningssamtal med eleverna kan 

förhindra att en konflikt blir återkommande och på så sätt fungera som förebyggande. Ebba 

pratar om att kartlägga och observera eleverna i syfte att förebygga konflikter samt förändra 

återkommande konfliktsituationer.  
 

...då måste ju vi liksom kartlägga lite. I vilka situationer uppstår de? För att sen 
kolla hur man kan jobba förebyggande för det ju det som oftast konflikthantering 
handlar om överhuvudtaget. Att det går till en gräns där man måste liksom göra en 
förändring. (Ebba)  

 

På fyra av fritidshemmen arbetar pedagogerna med värdegrund genom olika typer av 

gruppstärkande övningar, exempelvis lekar som förstärker gruppsammanhållningen och 

samarbetsförmågan.  
 

Förebyggande kan vara att man gör lite gemensamma saker, som 
teambuildingövningar, att man försöker hitta på roliga saker tillsammans så att man 
har en positiv upplevelse av varandra. (Elsa) 

 

Informanten Anna berättar att de arbetar tydligt mot målen för fritidshemsverksamheten, 

vilket gör att aktiviteterna är anpassade till att främja exempelvis allsidiga kontakter och 

social gemenskap. Eleverna tränas enligt Anna att kunna umgås med alla olika 

personligheter, oavsett vem det är. Att arbeta relationsskapande är viktigt menar Sven och 

Elsa eftersom det är en del i att förebygga konflikter. Han anser att fritidshemmets 

verksamhet på många sätt berör arbetet med konflikter hela tiden men att han inte alltid 

reflekterar över det.  
 

Det finns ett stort grundläggande basarbete med hur det ser ut i gruppen. Det är ju 
egentligen kontinuerligt arbete men det är inte så att när man håller på med det att 
man tänker att det handlar om konflikthantering, men det är ju en del av 
konflikthanteringsarbetet. (Sven) 
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4.3 Fritidslärarnas syn på att eleverna hanterar konflikter på egen 
hand 
Informanterna har likartad syn på elevernas konflikthantering. Ebba, Elsa och Vera menar 

att ett av deras uppdrag som fritidslärare är att lära dem att hantera konflikter. Det är viktigt 

att finnas till hands vid konflikter menar Vera men att det också finns tillfällen där stödet 

inte behövs. 

 
...sedan finns det ju konflikter som barn kan lösa själva och det kan jag också 
känna är en del av uppdraget att få dem att klara av och lösa vissa konflikter. 
(Vera)  
 
Jag har som uppdrag att ge dem verktyg för att kunna hantera sociala sammanhang 
och hur man hanterar konflikter och hur man är mot sina kamrater. (Ebba) 
 
Man vill ju komma till att barnen ska kunna lösa konflikterna själv, det är väl det 
man försöker jobba för. Alltså att man ska kunna fostra medborgare som i 
fortsättningen klarar av att lösa konflikter själva. (Elsa) 

 
Informanterna menar att alla konflikter inte är hanterbara för eleverna på egen hand. Det 

innebär inte nödvändigtvis att pedagogerna löser konflikten åt dem. Flera informanter 

påpekar att elevernas involvering i lösningsprocessen är viktig. Att dessutom enbart stoppa 

en konflikt är inte optimalt eftersom det inte ger någon lösning. 

 

...att man inte bara kommer in och säger: såhär blir det! Utan att man involverar 
eleverna i processen. (Sven) 

 

 

Det som är avgörande huruvida eleverna får hantera konflikter själv är hur konflikten 

utspelar sig. När Ebba var ny i yrket upplevde hon att det var svårt att dra en gräns för när 

ett ingripande i en konflikt skall ske. Hon anser att det inte är nödvändigt att lägga sig i en 

situation som riskerar att bli en konflikt men där eleverna diskuterar med respekt för 

varandra. Ivar ingriper inte alltid i alla konfliktsituationer men observerar samt lyssnar för 

att se hur konflikten utvecklas. Det handlar enligt honom att läsa av hela situationen genom 

elevernas kroppsspråk, minspel och hur de uttrycker sig verbalt. Samtliga informanter 

poängterar att vid vissa konfliktsituationer tillåter de inte att eleverna hanterar dem själva, 

exempelvis vid fysiska och kränkande konflikter.  
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4.4 Har fritidshemmen någon metod för att lära eleverna 
konflikthantering? 
Två av informanterna anger en specifik metod som de använder för att lära eleverna 

konflikthantering. Elsa nämner att deras fritidshem ibland har kompissamtal med eleverna 

vilket innebär olika övningar och diskussioner. Hon berättar också att de på deras fritidshem 

ibland använder forumspel som metod. Det liknar rollspel men syftar till att deltagarna skall 

stoppa uppträdandet när de anser att något i scenariot bör ändras. Eleverna kan då ändra 

historien genom att ge exempel på alternativa handlingar och byta ut karaktärer. Vera 

berättar om metoden rollspel som ett sätt att arbeta både förebyggande mot konflikter och 

med att lära eleverna konflikthantering. Hon menar då att personalen spelar upp en konflikt 

för eleverna. 
 

...ibland gör vi det och de reagerar ju då: VA?! Alltså, då kan de som mer se sin 
egen del i det. Då kommer de ju på att, oj det är ju så man själv gör. (Vera) 

 

De sex resterande informanterna namnger inte någon särskild metod som de använder för att 

lära eleverna att hantera konflikter. Ivar beskriver snarare ett tillvägagångssätt som de 

använder på deras fritidshem. Han berättar att när eleverna söker stöd i en konflikt 

uppmuntrar han dem att hitta egna lösningar. Vissa elever kan enligt Ivar utifrån det gå iväg 

och hantera konflikten medan andra behöver stöd.  
 

...man ger dem förslag på att, ja men tror ni att det någonting ni kan lösa själva? 
Och ge dem tid till att försöka. Framför allt är det väl några som går i väg och kan 
klara av och göra det. (Ivar) 

 

Tage beskriver något som liknar rollspel i syfte att ge eleverna förslag på hur en konflikt kan 

hanteras. Han berättar att ibland spelar de upp ett scenario för eleverna och att de sedan får 

efterlikna det: “Jag brukar ibland använda mig själv som exempel och praktiskt visa hur jag 

skulle ha sagt eller gjort och sedan får barnen prova det”. 

  

Anna arbetar med elevernas konflikthantering genom att samtala och ställa frågor till 

eleverna som gör att de till stor del kan hantera konflikten själva. Hon poängterar också att 

eleverna måste få chansen att hitta egna lösningar till konflikterna. Sven arbetar på ett 

liknande sätt genom att involvera sig i konflikten, antingen aktivt eller passivt för att sedan 

avstämma och diskutera elevernas lösning. Alma och Ebba har inget särskilt 

tillvägagångssätt som de använder i syfte att lära eleverna att själva hantera konflikter. 
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4.4.1 Att arbeta med känslor 
Flera av informanterna påtalar att det är högst relevant att arbeta med att samtala om och 

bearbeta elevernas känslor. Ebba berättar om vikten att arbeta med elevernas känslor och att 

det är ett förebyggande tillvägagångssätt samt att det lär eleverna att själva hantera 

konflikter. Många elever tillåts inte att visa de negativt förknippade känslorna som 

exempelvis arg eller ledsen. Istället för att tala om vad en elev inte får göra när denne blir 

arg menar Ebba att eleven bör uppmuntras till hur den får agera. Ett exempel på vad en elev 

får göra kan vara att ge en elev ett godkännande att gå iväg en stund för att lugna ner sig. 

Det kan innebära att en konflikt inte byggs upp menar Ebba.  
 

...barnen blir matade med hela tiden att: nä så där kan du ju inte göra, sådär får du 
inte göra, men hur tänkte du nu? Men de får aldrig något verktyg för, jamen vad får 
de göra då? (Ebba) 

 

Tage och Elsa nämner att de uppmuntrar och stödjer eleverna att till att själva kommunicera 

till sina kamrater om deras känslor kring en situation. 
 

Även att prata med barnen om hur viktigt det är att berätta för sina kompisar om 
hur man känner. Att kunna berätta att jag blir ledsen. Kompisar kan ju inte riktigt 
förstå om man inte berättar hur man känner. (Elsa) 
 

 

Om en elev blivit ledsen menar flera av informanterna att det är effektivt att tydliggöra 

elevens känslor för de andra inblandade. Vid ett sådant tillfälle kan en fråga som “Hur skulle 

det kännas om någon gjorde såhär mot dig?” öka förståelsen för den utsatta parten. Detta 

kan resultera i att eleverna är mer eftertänksamma fortsättningsvis. 

 

4.4 Fördelar med att eleverna hanterar konflikter själva 
Samtliga informanter är eniga om att det är utvecklande för eleverna på ett eller annat sätt att 

hantera konflikter själva. Vera menar att eleverna får möjlighet att ta ansvar för sina egna 

handlingar och konsekvenserna av konflikterna, vilket bidrar till att de får tillfälle att öva på 

vad som komma skall i framtiden.  
 

Fördelen är ju att de växer med uppgiften. (Vera) 
 

Ett av fritidslärarens uppdrag är att vägleda eleverna genom konflikter med målet att skapa 

en självständighet hos dem, enligt Ebba. Hon förklarar att om man som vuxen hela tiden 

finns i närheten och släcker bränderna får eleverna aldrig möjlighet att bli självständiga. 
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Detta understryks även av Tage som menar att eleverna blir tryggare för var gång de får 

hantera konflikter självständigt. Ivar anser att konflikthanteringen som eleverna gör på egen 

hand är utvecklande för dem.  
 

...givetvis kan jag ju tycka att det är bra att de försöker lösa det själva, då får de lära 
sig att hitta nya lösningar och metoder samt att prata för sin egen del och vara 
ärliga. De lär sig även att se sina egna brister och kan då lättare arbeta med dem 
och förstå när det blir fel. Genom att göra det kommer hela elevgruppen att gynnas. 
(Ivar) 

 

Sven menar att en fördel är de färdigheter som eleverna utvecklar. Exempelvis att lyssna och 

att tänka ut egna lösningar på problem. Om elever har hanterat en konflikt finns det också 

fördelar med att diskutera hanteringen efteråt.  
 

...dels att de tvingas träna på de här färdigheterna, men också att samtala efteråt. 
Att lyfta vad som händer i samtal. Att tänka: just det, nu använde vi den här 
strategin, det var en bra strategi. Eller åt andra hållet, att nu använde vi den här 
strategin och det blev faktiskt problem på de här fronterna. (Sven) 

 
 

4.5 Nackdelar med att eleverna hanterar konflikter själva 
De flesta av informanterna ansåg att en nackdel med att eleverna hanterar konflikter på egen 

hand är den vuxna frånvaron. Att det inte finns någon vuxen finns i närheten för att vägleda 

eleverna genom en konflikt. Alma och Anna menar att det måste finnas en balans i hur 

mycket eleverna hanterar själva. Det kan uppstå konsekvenser i form av mobbning eller att 

eleverna lär sig vad de förväntas säga och enbart säger det i syfte att göra pedagogerna 

nöjda. Risken med att eleverna hanterar konflikter själv är enligt informanterna att alla 

inblandade parter ej får komma till tals samt att någon blir kränkt. 
 

...det kan ju vara att det bara blir på en persons eller några personers villkor i 
konflikten alltså att allas åsikter tas inte in, att det finns en hierarki dold eller icke 
dold i en grupp som gör att när den pratar blir det väldigt mycket att alla lyssnar 
medan när en annan person pratar så hörs det knappt. (Elsa) 
 
...för får barnen alltid lösa allt själv så kan det gå överstyr. Alltså det är där det kan 
uppstå mobbning eller kränkande behandling och då kan det ju bli jättetokigt. 
(Alma) 
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  5. Analys av resultatet 
Detta avsnitt syftar till att analysera resultaten i relation till den tidigare forskningen som 

presenterades i litteraturgenomgången. Analysavsnittet är indelat i tre delar utifrån studiens 

tre forskningsfrågor.  

 

5.1 Hur definierar och ser fritidslärarna på konflikter mellan elever? 
Enligt Stensaasen och Sletta (2000) bör konflikter inom skolvärlden förebyggas för att en 

konflikt inte skall bli skadlig. Samtliga informanter uppger att de arbetar förebyggande mot 

konflikter även om detta inte sker med hjälp av specifika konflikthanteringsmetoder. I 

resultatet synliggörs fritidslärarnas uppfattning om konflikter och flera av dem anser att 

konstruktiva konflikter är nyttiga eftersom de bidrar till elevernas lärande. Detta understryks 

av Thornberg (2006) som menar att en konstruktiv konflikt kan vara en lärandesituation 

vilket i sig fungerar som förebyggande. Informanterna anser att en konflikt är en situation 

där det uppstår meningsskiljaktigheter mellan minst två parter. I resultatet kan vi inte se 

något tydligt samband mellan hur fritidslärarna ser och definierar konflikter och hur de 

arbetar konfliktförebyggande. 

 

5.2 Vilka metoder använder fritidslärarna i syfte att förebygga 
konflikter? 
Skolverket (2016) menar att fritidshemmet har många möjligheter att arbeta förebyggande 

på ett medvetet sätt vilket två av informanterna beskriver att de gör. Detta gör informanterna 

genom olika forum (fritidsråd samt tjej- och killsnack) som de använder i syfte att förebygga 

konflikter. Där eftersträvas det att eleverna ska förvärva kunskaper och empatiska förmågor 

som att kunna lyssna samt se andras perspektiv. Dessa kunskaper är nödvändiga enligt Utas 

Carlsson (2007) för att förebygga destruktiva konflikter.  

 

En rad olika tillämpningsbara metoder vars syfte är att förebygga konflikter redovisas i 

litteraturgenomgången. Samtliga informanter uppger medvetet eller omedvetet att de arbetar 

konfliktförebyggande utifrån två av metoderna. Alla informanter använder medling som 

metod, trots att enbart en yttrar ordet medling. Enligt resultatet är observation en metod som 

flera informanter tillämpar. Informanterna menar att observation är en förebyggande metod 

och en öppning att hitta nya lösningar. Detta överensstämmer med det Rubinstein Reich & 
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Wesén (1986) beskriver, d.v.s. att observation möjliggör nya handlingsalternativ utifrån det 

som observerats.  

 

Resultatet visar att nästan hälften av informanterna anser att relationsskapande är en del i det 

förebyggande arbetet mot konflikter. I konfliktpyramiden (s.8) som beskrivs i 

litteraturgenomgången framgår det att värdegrundsarbete är en del av det förebyggande 

arbetet. Värdegrundsarbete kan enligt Skolverket (2016) vara övningar som är 

gruppstärkande, det vill säga främjande för relationen mellan elever. Hälften av 

informanterna nämner att de arbetar med olika typer av övningar som innefattar 

värdegrundsarbete.  

 

5.3 Vilken typ av stöttning anser fritidslärarna att eleverna behöver 
för att hantera konflikter? 
Resultatet visar att fritidslärarna vill finnas till hands för eleverna i deras konflikthantering. 

Majoriteten av informanterna stödjer och uppmuntrar eleverna genom att ge dem tips, 

förslag och vägledning när de hamnar i konflikter. Vilket är ett sätt att arbeta med 

konflikthantering på individuell nivå enligt Thornberg (2006).  

Resultatet synliggör att nästan hälften av informanterna lägger stor vikt vid elevernas 

känslor vid konflikthantering. Detta kan ske genom att informanterna uppmuntrar en enskild 

elev att berätta för sin kamrat hur denne känner. Att stödja eleverna i hanteringen av deras 

känslor är viktigt menar Utas Carlsson (2007) eftersom det hjälper eleverna att hantera 

konflikten bättre. Informanterna värderar stöttning i konflikter högt eftersom de anser att det 

bidrar till utveckling som resulterar i trygghet och självständighet.  

  

5.4 Vilka metoder använder fritidslärarna för att lära eleverna att 
själva hantera konflikter? 
Enligt resultatet uttrycker endast tre av informanterna att ett av deras uppdrag är att lära 

eleverna hantera konflikter. Skolvärlden har goda möjligheter att ge eleverna verktyg i detta 

eftersom pedagogerna kan stödja eleverna i konflikthantering under uppsikt (Stensaasen & 

Sletta, 2000).   
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I fritidshemsverksamheten finns utrymme att arbeta med elevinflytande i konflikthantering 

då detta är en arena där konflikter uppstår. Resultatet visar att sex av informanterna på något 

sätt arbetar med att lära eleverna att hantera konflikter själva. Två av dessa informanter har 

olika metoder i form diskussioner och övningar genom kompissamtal, form- och rollspel. 

Kompissamtal ger enligt Lind (2001) eleverna möjlighet att tillsammans diskutera och 

behandla konflikter som uppstår. Detta resulterar i att eleverna får verktyg till att 

kommunicera kring konflikter. Även i forum- och rollspel får eleverna bearbeta konflikter 

genom att involveras i olika konfliktscenarion. Eleverna kan på så sätt diskutera fram olika 

lösningar och dessutom ha användning av dessa i verkliga konflikter. Tre av informanterna 

arbetar med detta genom att samtala och vägleda genom att ge eleverna förslag på olika 

handlingsalternativ.  

 

Enligt resultatet är informanterna positiva till att eleverna hanterar konflikter själva eftersom 

det bidrar till att de utvecklar olika färdigheter.  
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6. Slutsatser och diskussion   
Diskussionsavsnittet omfattar slutsatser utifrån resultatet och en diskussion kring detta. I 

avsnittet redovisas också en metoddiskussion samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

Syftet med denna studie är att nå ökad kunskap om konfliktförebyggande arbete i fritidshem 

samt vilka möjligheter eleverna ges att själva hantera konflikter. Detta besvarades med stöd 

av följande forskningsfrågor.  

 

● Vilka metoder använder åtta fritidslärare i syfte att förebygga konflikter? 

● Vilken typ av stöttning anser fritidslärarna att eleverna behöver för att hantera        

● konflikter?    

● Vilka metoder använder fritidslärarna för att lära eleverna att själva hantera 

konflikter? 

 

Resultatet i denna studie synliggör att de intervjuade fritidslärarna använder metoderna 

medling, observation samt värdegrundsarbete i förebyggande syfte mot destruktiva 

konflikter. Därav kan det konstateras att fritidshemmen i fråga på ett eller annat sätt arbetar 

konfliktförebyggande. Studien har tydliggjort för oss att förebyggande 

konflikthanteringsmetoder inte får speciellt stort utrymme på fritidshemmet eftersom de inte 

nämner några vedertagna metoder. Det som fritidslärarna använder i verksamheten är 

snarare strategier baserat på erfarenheter och elevgrupperna. Resultatet tyder på att 

fritidslärarna har arbetat fram olika arbetssätt som är anpassade till just deras fritidshem. Vi 

tror att det bland annat beror på att många av de metoder som finns riktas mer till 

skolverksamheten än fritidshemmet. Det kan också bero på det enskilda fritidshemmet, 

exempelvis att rektorn eller personal inte har kunskap om vilka metoder som finns. 

Dessutom tror vi att fritidslärarnas förhållningssätt och förutsättningar kan påverka hur det 

förebyggande arbetet ser ut. Informanterna i studien arbetar olika mycket med detta och 

vissa mer avsiktligt än andra. Vi har fått intrycket av att engagemanget kring arbetet med 

konflikter varierar hos fritidslärarna då vissa av dem anser sig ha detta som en del av sitt 

uppdrag som fritidslärare. Det finns dock inget i vår studie som indikerar vad det beror på. 

Möjligtvis skulle engagemanget kring detta kunna påverkas av vilken erfarenhet 

fritidsläraren har kring konflikter på fritidshemmet. Vi tror att en fritidslärare som har stött 

på och tvingats hantera många konflikter har fått en positivare bild av konflikter och sett 

vilka fördelar det finns med att arbeta konfliktförebyggande.  
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Fritidslärarna i denna studie anser att eleverna behöver stöd, uppmuntran och vägledning 

kring hur de hanterar känslorna vid konflikter. Enligt vår uppfattning är det fördelaktigt att 

diskutera känslor med eleverna. Vi vill återge ett talande citat från en av informanterna i 

studien:   

 
Även att prata med barnen om hur viktigt det är att berätta för sina kompisar om hur man 

känner. Att kunna berätta att jag blir ledsen. Kompisar kan ju inte riktigt förstå om man inte 

berättar hur man känner. 

 

Detta tror vi är en viktig del i det konfliktförebyggande arbetet men även ett sätt att lära 

elever att själva hantera konflikter. Att som elev kunna uttryck känslor i en konfliktsituation 

är enligt oss förebyggande i sig. Med det menar vi att konflikter som uppstår inte skulle 

eskalera på samma sätt, om det finns en tydlighet i elevernas kommunikation med varandra. 

Utas Carlsson (2007) betonar vikten av god kommunikation mellan eleverna i 

konfliktsituationer då detta förebygger skadliga inverkningar.  Dessutom tror vi att elever 

måste våga berätta för varandra när de blir ledsna eller arga genom att säga exempelvis “när 

du gjorde så blev jag ledsen/arg”. Vi tror också att det finns fördelar med att samtala om vad 

eleverna får göra när känslorna känns ohanterbara. Ofta talas det mycket positivt om känslan 

glad och hur den uttrycks men det talas inte i lika stor omfattning om känslor som ilska, 

ledsamhet eller besvikelse och hur eleverna får agera när dessa känslor uppstår.  

 

Resultatet pekar på att fritidslärarna tycker att det är viktigt att vara närvarande vid konflikt 

även om de endast observerar eller stöttar. Vi anser att det måste finnas en balans i detta och 

vi uppfattar att även informanterna anser det. Precis som några av informanterna påpekar 

kan det skapa utrymme för kränkningar, diskriminering och mobbning om alla 

konflikthantering överlåts till eleverna. Att ständigt finnas där och rädda eleverna genom att 

lägga orden i munnen på dem är inte heller optimalt enligt oss. Eleverna måste få chansen 

att hitta egna lösningar på de problem som uppstår eftersom bidrar till att de utvecklas till 

självständiga individer.  

 

Resultatet visar också att fritidslärarna använder metoder som roll- och forumspel, 

kompissamtal och öppna diskussioner för att lära eleverna att hantera konflikter själva. Vi 

upplever inte att någon av informanterna tycker att konflikter är något negativt snarare något 
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stärkande och utvecklande. Thornberg (2006) menar att när alla parter visar varandra hänsyn 

och vill lösa en konflikt gemensamt ger det eleverna kunskaper i hur konflikter kan hanteras. 

Vår slutsats är därför att eleverna på något sätt behöver erfara och uppleva konflikter för att 

få verktyg i att hantera dem. Dessutom bör eleverna få kunskaper i hur de kan hantera en 

konflikt konstruktivt, exempelvis i likhet med metoden Teaching Students to be 

Peacemakers (TSP) som Thornberg (2006) beskriver. Att eleverna i en konfliktsituation får 

öva på att beskriva deras upplevelse, känslor och önskningar inför varandra och därefter 

hitta en gemensam lösning.  

 

Vi tror att rollspel kan ge eleverna tankeställare och aha-upplevelser om hur olika 

handlingar och beteenden kan påverka konflikter och vilka konsekvenser dessa kan få.  Att 

eleverna dessutom kan få konkreta exempel och tips på hur de själva kan agera i liknande 

situationer. På fritidshemmet finns det möjligheter att arbeta med rollspel, drama eller teater 

och att involvera eleverna i processen. Vi tror att kompissamtal har en positiv verkan i 

fritidshemmet då problem och händelser kan lyftas i helgrupp vilket innebär att alla får ta 

del av det som diskuteras. Det kan också finnas möjligheter att tillsammans skapa ett 

förhållningssätt och en gemenskap där alla vill varandra väl. 

 

Resultatet i studien indikerar att informanterna anser att både konfliktförebyggande arbete är 

viktigt samt att lära eleverna att hantera konflikter. Innan denna studie hade vi en negativ 

inställning till konflikter. Nu hävdar vi dock att konflikter inte alltid är något negativt. De 

konstruktiva konflikterna behövs enligt oss. I studien har vi ofta påpekat och 

uppmärksammat vikten av att arbeta konfliktförebyggande. Vi anser, precis som Hakvoort 

(2012) att konflikter inte skall arbetas bort, däremot bör destruktiva konflikter,  

 

det vill säga de som skapar obehag hos någon av parterna, förebyggas och hanteras. Studien 

har i allra högsta grad bidragit till nya kunskaper om konflikter och hur arbetet med 

konflikter på fritidshemmet kan se ut.  

 

Resultatet indikerar att konflikter och konfliktförebyggande arbete till stor del handlar om att 

bygga relationer och tillit, såväl elever emellan som pedagog och elever emellan. Då det 

finns en god grund i form av relation och tillit tror vi att eleverna vill söka stöd och råd i 

konflikter hos pedagogerna. Om pedagogerna inte litar på eleverna finns det inte heller något 

utrymme för eleverna att lära sig att själva hantera konflikter.     
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  6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att använda kvalitativa intervjuer som metod i denna studie. För att styrka studiens 

validitet hade denna metod kunnat kombineras med observationer. En svårighet med 

observationer är att konflikter inte kan förutses. Med det menar vi att det inte finns några 

garantier för att konflikter uppstår vid observationstillfällen. En sådan studie skulle vara 

genomförbar men kräver större tidsram eftersom vi anser att det behövs betydligt mer 

kännedom om verksamheten och individerna som observeras. Dessutom tror vi att det inte 

med säkerhet går att säga att en observation skulle ge helt sanningsenligt resultat eftersom 

eleverna kan påverkas av vår närvaro. Det skulle kunna innebära att konflikten inte utspelar 

sig så som den skulle om vi inte var närvarande.  

 

Intervjuerna spelades in vilket underlättade efterarbetet. Det gav oss dessutom möjlighet att 

helt fokusera på informanternas svar. Enligt Johansson & Svedner (2010) är det en fördel att 

vara lyhörd under intervjutillfällen då detta banar väg för följdfrågor. Under intervjuerna var 

vi båda lyhörda men trots detta brister vi i att följa upp informanternas svar. Detta tror vi 

bland annat beror på vår oerfarenhet att intervju samt ingen av oss är speciellt framåt i 

främmande situationer. Om vi hade ställt följdfrågor skulle detta kunna innebära ett rikare 

material till resultatet i studien. Vi valde att ha två stycken scenarion med förhoppning om 

att få en bättre inblick i informanterna konflikthantering. Vi upplever dock att dessa 

scenarion inte nådde upp till det vi förväntat oss. Detta beror dels på att de inte berörde 

forskningsfrågorna tillräckligt och dels för att de var otillräckligt formulerade.  

 

Det finns också faktorer i urvalet som kan ha påverkat resultatet. Johansson & Svedner 

(2010) menar att chansen för att nå ett varierat material är större om informanterna inte 

arbetar på samma arbetsplats. Eftersom att informanterna arbetade på sex olika fritidshem 

upplever vi att intervjusvaren gav stor variation. Det gav oss dessutom möjlighet att hitta 

likheter och olikheter i resultatet. Det innebär att resultatet eventuellt hade blivit annorlunda 

om flera av informanterna hade arbetat på samma fritidshem. En del av urvalet i denna 

studie blev slumpmässigt valde medan den andra delen valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Vi hade inga krav på vilken erfarenhet de hade inom konflikter och 

konflikthantering. Majoriteten av informanterna i vår studie var högskoleutbildade 

fritidslärare/fritidspedagoger med flerårig erfarenheten inom yrket. Detta är faktorer som 

påverkar resultatet i studien eftersom erfarenhet och utbildning kan vara avgörande för hur 

de arbetar med konflikter. Resultatet hade möjligtvis blivit annorlunda om flera eller alla 
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informanterna hade saknat utbildning för arbete i fritidshem.  

 

6.2 Vidare forskning 
Som förslag på vidare forskning anser vi att ett intressant ämne att undersöka vidare är hur 

relationen mellan pedagogen och eleven påverkar konflikthanteringen. Har det någon 

betydelse vilket förhållningssätt du som pedagog har när du hanterar en konflikt? Hur 

mycket av sin “makt” använder pedagogerna i konflikthanteringen?  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på 

Umeå universitet. Nu har vi påbörjat vårt examensarbete. Det arbete vi kommer göra syftar 

till att öka våra kunskaper kring konflikthantering samt förebyggande arbete mot konflikter 

i fritidshemsverksamheten. Vi tror att den kunskapen kommer vara användbar i vår 

kommande yrkesroll. Vi skulle uppskatta om du vill ställa upp på en intervju för att bidra 

med din erfarenhet inom detta område. Intervjun består av sju frågor och vi uppskattar att 

den tar cirka 30 minuter att genomföra. För att underlätta vårt arbete kommer intervjun att 

spelas in. Om du väljer att delta garanteras du anonymitet och dina svar kommer endast 

behandlas i forskningssyfte av oss. När studien är avslutad kommer materialet raderas. 

Deltagandet är frivilligt och intervjun går att avbryta om så önskas.   

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Pernilla Vikblom 

Sofia Kesti 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

 

Uppvärmningsfrågor 

1. Hur många år har du varit yrkesverksam i fritidshemmet? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad anser du att ditt uppdrag som fritidspedagog är? 

 

Intervjufrågor  

1. Vad är en konflikt enligt dig? 

2. Scenario: Lars och Ingvar blir ofta oense, skriker på varandra och ibland förekommer 

även lite knuffar. Det händer flera gånger i veckan och oftast handlar det om 

småsaker. Eftersom att det är ständigt återkommande har detta börjat påverka 

stämningen i hela elevgruppen. Enligt dig, hur gör man i denna situation?  

3. Hur arbetar ni för att förebygga konflikter? 

4. Scenario: Moa, Lina och Alice brukar ofta leka tillsammans på fritids. Men idag 

kommer Lina till dig och är ledsen eftersom de andra sagt att Linas tröja är ful. Hur 

skulle du göra i en sådan situation för att det inte skulle hända igen? 

5. Ge exempel på en situation där du väljer att inte ingripa och en situation där du väljer 

att göra det. 

6. Har ni några metoder och verktyg för att lära eleverna lösa konflikter själv?                   

7. Beskriv vilka för-och nackdelar det finns med att eleverna löser konflikter själva? 
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