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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att genom en fritidspedagogs syn titta närmare på eventuella 

orsaker till konflikter, hur dessa hanteras, hur man arbetar förebyggande samt vad 

pedagogerna anser krävs för ett kvalitativt förebyggande arbete. 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem fritidspedagoger på fyra olika skolor i en 

stad i norra Sverige. 

Studien visar att de vanligaste orsakerna till att konflikter uppstår är missförstånd mellan 

elever. Ytterligare en orsak är att eleverna har svårt att sätta sig in i andras situation. För att 

hjälpa eleverna utveckla sin förmåga att hantera konflikter och kunna sätta sig in i andras 

situation krävs ett gediget och kontinuerligt arbete med att stärka dessa förmågor, det finns 

inga genvägar. Skolan måste ha ett kontinuerligt förebyggande arbete med värdegrunden i 

fokus.  För att uppnå detta krävs att samtliga på skolan är delaktiga i arbetet. Låter man 

konflikter fortgå leder vägen snart mot kränkningar och i värsta fall mobbing.  

 

Nyckelord: konflikter, konfliktkunskap, konflikthantering, förebyggande arbete, 

kränkning 
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1. Inledning 
 

” Det finns inga onda barn, bara onda mönster” 

    (Morgan Alling, 2015) 

 

Med ständigt växande barngrupper på fritidshemmet kommer personalen att ha svårt att 

befinna sig exakt där saker händer. Kravet på att arbeta med förebyggande konflikthantering 

känns mer angeläget än någonsin. Under mina studier till grundlärare i fritidshem har vi fått 

arbeta med olika redskap för att hantera konflikter men vi har inte tittat nämnvärt på hur man 

kan arbeta förebyggande. Jag har själv erfarenhet från en verksamhet där man har ett 

kontinuerligt förebyggande arbete för att minska antalet konflikter. Jag upplever att det finns 

en stor spridning på hur man ser på konflikthantering överlag på skolor. I fritidslärarens 

vardag ingår att arbeta tillsammans med en mångfald olika människor i form av kollegor, 

föräldrar och elever i olika åldrar. Lägg därtill de olika behov, erfarenheter och förutsättningar 

som denna mångfald omfattar så förstår man snabbt att en dag på fritidshemmet inte löper helt 

friktionsfritt utan att konflikter blir ett återkommande inslag under arbetsdagen. 

Med denna studie avser jag att titta närmare på hur det förhåller sig på ett antal skolor 

när det gäller konflikter och hur de arbetar med konflikthanteringen för att förhoppningsvis 

bredda kunskap om konflikthantering och det förebyggande arbetet samt ge fler verktyg till 

verksamheten. Ytterligare en aspekt som jag kommer att titta på är Skolverkets rapport om 

utvärdering av metoder mot mobbing (Skolverket, Utvärdering av metoder mot mobbing, 

2011 b) som har tittat närmare på de metoder som används ute i skolorna för att förbygga 

mobbing och jämföra dessa metoder med hur verkligheten ser ut på de skolor jag har kommit 

i kontakt med.  

När jag talar om kränkning och mobbing i studien utgår jag från Skolverkets definition 

av begreppen: ”Mobbing är något som upprepas och pågår under en längre tid. Kränkande 

behandling är när barn eller elevers värdighet kränks vid enstaka tillfällen” (Skolverket, 

2011 b, s. 10)  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer ta reda på vilka slags konflikter som 

sker på ett fritidshem, hur fritidspedagogerna hanterar dessa samt hur man arbetar för att 

förebygga konflikter. 

De forskningsfrågor jag söker svar på i studien är följande: 

 Vilka typer av konflikter uppstår på fritidshemmet? 

 Hur hanteras dessa konflikter av fritidspedagogerna? 

 Hur arbetar fritidspedagogerna för att förebygga konflikter mellan eleverna? 

 Vad anser fritidspedagogerna krävs för ett förebyggande arbete samt hur 

definieras dessa? 
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2. Bakgrund 
Jag har valt att dela in bakgrundsavsnittet i sex avsnitt för att hålla isär de begrepp som 

presenteras. Det första avsnittet innehåller en kortfattad sammanställning om hur 

kommunikationsprocessen fungerar. Nästa avsnitt tittar närmare på vad som menas med en 

konflikt. I följande avsnitt går jag igenom olika två olika modeller som har en del i hur 

konflikter uppstår;  Galtungs konflikttriangel (Hakvoort & Friberg, 2012) som fokuserar på 

dynamiken i konflikter samt Maslovs behovstrappa (Utas Carlsson, 2001) som tar upp våra 

mänskliga grundläggande behov. Efter modellerna tittar jag på olika metoder för 

konflikthantering för att slutligen gå igenom vad styrdokumenten har att säga om konflikter. 

2.1 Kommunikation 
Arne Maltén (1998), universitetslektor i pedagogik, menar att när människor ska samspela är 

det kommunikationen som spelar en avgörande roll. Med hjälp av den överför vi ett budskap 

till och mottar information från andra. Behovet av mänsklig kontakt är livsnödvändigt för oss 

alla och verkar vara ett villkor för att vi ska kunna överleva som människor både fysiskt och 

socialt (Maltén, 1998). Maltén (1998) väljer att kortfattat beskriva kommunikationen som ett 

utbyte av tankar och idéer för att uppnå förståelse men att det är många faktorer som måste 

stämma för att en lyckad kommunikation ska äga rum. Hela processen är dock mer komplex 

än vad beskrivningen anger vilket Arne Maltén (1998) tydliggör i sin illustration av 

kommunikationsprocessen mellan en sändare och mottagare (figur 1).  

 Maltén (1998) förklarar sin 

kommunikationsprocess med att börja titta 

på sändaren. Innan sändaren förmedlar sitt 

budskap har denne lagt in en kodning i form 

av sina tidigare erfarenheter, upplevelser, 

fördomar etc. Budskapet tas emot av 

mottagare som gör sin egen tolkning med 

liknande egenskaper, erfarenheter, 

upplevelser etc. Såväl kodningen som 

tolkningen påverkas av en mängd olika 

faktorer. Kommunikationen kan även 

påverkas av ett antal felkällor (Maltén, 1998), bl.a. vi tror oss veta vad andra upplever, ser, 

hör och känner då vi utgår från vår egen tolkning av budskapet. Detta leder till att budskapet 

inte når fram såsom sändaren har tänkt sig. När kommunikationen misslyckas är det, enligt 

Maltén (1998), ofta på grund av felkällor såsom missuppfattningar och feltolkningar mellan 

sändaren och mottagaren. Vidare påtalar Maltén (1998) att kommunikationen kräver att ett 

utbyte ska ske, vi förväntar oss en feedback för att se om budskapet har uppfattats på rätt sätt. 

Det är viktigt att mottagare och sändaren är på samma frekvens, dvs att de t ex har samma 

kroppsspråk,  för att en god kommunikation ska uppnås. Maltén (1998) talar vidare om att 

kommunikationen även är beroende av i vilken situation den sker, i vilket sammanhang dvs 

kontext. Kontexten kan vara fysisk (plats, tid, yttre omständigheter), social emotionell 

(rollfördelning, makt- och statusförhållande, försvarsmekanismer) eller kulturell (tros- och 

livsfrågor, värderingar). 

Figur 1  Maltens kommunikationsprocess 
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2.2 konfliktkunskap 
Enligt Utas Carlsson (2001) betraktas ofta konflikter som något negativt i vårt samhälle vilket 

ger upphov till obehag och rädsla, vi ser dem som något mer eller mindre farligt. De flesta 

författare (Hakvoort & Friberg, 2012) är dock överens om att konflikter är något naturligt och 

nödvändigt för vår utveckling. Hakvoort och Friberg (2012) påpekar att konflikter inte 

innebär att vi människor är egocentriska utan att vi drivs av en djupt rotad instinkt om att 

tillfredsställa oss själva och må bra, det är hur vi väljer att hantera konflikten som påverkar 

utfallet. Genom att försöka sätta sig in i och förstå de behov som ligger bakom en konflikt blir 

det lättare att utröna de rädslor som utlöser både ens eget konfliktbeteende och andras 

(Hakvoort & Friberg, 2012). Enligt Utas Carlsson (2001) handlar förmågan om att lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt, dvs så att alla parter får sina behov tillfredsställda i stor 

utsträckning, om erfarenhet. Ju mer Väljer vi att ta itu med konflikter på ett konstruktivt sätt,  

leder detta ofta till att vi får uppleva att vi och andra utvecklas och växer (Utas Carlsson, 

2001). 

Det finns många olika teorier om varför konflikter uppstår. Lind (2001) menar att den 

gemensamma nämnaren är att våra grundläggande behov inte är tillfredsställda. Medan 

Kolfjord (2009) menar att anledningen till konflikter handlar främst om känslor, vi blir 

orättvist behandlade, förhindrade att nå våra mål eller kränkta vilket leder till en konflikt. 

Ellmin (2014) menar att konflikten kan ses som en kollision där två eller flera krafter stöter 

samman. Han talar vidare om att i en konflikt har parterna olika värderingar, målsättningar 

eller så kan de vara två krafter som vill åt olika håll och på något sätt stör varandra till 

exempel blockerar varandra. Ellmin (2014) poängterar att skolan är en av vårt lands största 

arbetsplatser, här möts många människor i olika åldrar med olika bakgrund och kulturella 

skillnader. Skulle alla människor vara lika skulle livet vara olidligt. Ellmin (2014) menar att 

skillnader stimulerar och kompletterar människor vilket är bra. Att få alla dessa individer att 

tycka, tänka och göra likadant är omöjligt, det är när skillnaderna är många som konflikter 

kan uppstå (Ellmin, 2014). Ellmin (2014) fortsätter påpeka att om inte detta vore nog 

komplicerat så läggs ytterligare ett moment till, nämligen de kunskapsmål, regler och sociala 

strukturer som skolan innebär. Med detta i åtanke så är det inte svårt att inse att det är 

omöjligt att undvika konflikter. Ellmin (2014) lyfter tre former av konflikter som vi möter i 

skolans värld: intrapersonell-, interpersonell- och systemkonflikt: 

 Intrapersonell konflikt är den konflikt som sker inom människan då man vill flera 

saker samtidigt och dessa saker inte går att förena. Det kan handla om hur man är som 

människa och hur man egentligen vill vara. 

 Interpersonell konflikt, är den som sker mellan två eller flera parter. T.ex när två 

individer har olika mål eller olika intressen som kolliderar med varandra. Olikheterna 

går inte att förena vilket leder till en konflikt. 

 Systemkonflikter förekommer främst inom eller mellan olika samhälls- och 

organisationssystem. Konflikterna uppstår på grund av att organisationen har olika mål 

och regelverk som inte samspelar med varandra. I skolans fall kan det vara så att mål 

och värderingar inte är entydiga då det ena motsäger det andra, idén är inte 

genomförbar i verkligheten, och detta leder till en konflikt. En systemkonflikt kan 

även vara en lojalitetskonflikt, t ex läraren kan uppleva en konflikt mellan de krav på 
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samverkan och hjälpsamhet som ställs på eleverna kontra den tävlan eleverna har om 

att få de bästa betygen. 

 

Ellmin (2014) menar vidare att interpersonella konflikter kan delas in i ytterligare 

grupper: Pseudokonflikter, sakkonflikter, rollkonflikter, intressekonflikter, värde - och 

värderingskonflikter och strategikonflikter: 

 Pseudokonflikter handlar om kommunikationsproblem/konflikter. Det kan vara 

problem i att man inte förstår varandra vilket resulterar i att budskapet inte når fram. 

Det blir missförstånd då man använder ett oklart kroppsspråk eller är dålig i sitt sätt att 

verbalt uttrycka sig. Brister i introduktion, information och oklarheter i beskrivningar 

kan även vara orsaker till pseudokonflikter.  

 Sakkonflikter handlar ofta att man är oense kring hur man ska beskriva en situation, 

hur man ska gå tillväga för att lägga upp ett arbete eller hur man ska värdera olika 

fakta.  

 Rollkonflikter uppstår ofta när man beter och förhåller sig på annat sätt än förväntat. 

Konflikterna kan även handla om att man tar på sig en roll som man inte klarar av eller 

inte gör det som förväntas av rollen. 

  Intressekonflikter uppstår ofta då den enskilda individen eller gruppen enbart ser till 

sina egna intressen utan att visa hänsyn till de andra. Det kan vara förväntningar, 

behov, intressen och krav drar åt olika håll.  

 Värde- och värderingskonflikter är de konflikter som är svårast att lösa då 

kompromisslösningar sällan accepteras när det handlar om etiska och moraliska 

dilemman, människosyn, kunskapssyn och politiska och ideologiska värderingar.  

 Strategikonflikter handlar om valet av medel och vägar när man arbetar mot ett mål. 

Dessa konflikter kan även uppstå då man har olika krav på i vilken hastighet man vill 

få något gjort. 

 

 Med hjälp av dessa former kan vi dela in konflikterna och anpassa de insatser som 

krävs för att lösa dem. Ellmin (2014) menar att en konflikt, oavsett vilken form den har, alltid  

måste ses ur ett holistiskt perspektiv, dvs man måste titta på helheten och därefter på delarna. 

En konflikts epicentrum kan ligga på vilken nivå som helst, men konflikten sprider sig nästan 

alltid så att alla nivåer blir påverkade. Till exempel kan en konflikt en på intrapersonell nivå 

för att två elever vill ha samma sak och när elevernas vänner kommer för att hjälpa till så kan 

konflikten utökas till en gruppkonflikt. Oavsett var problemet uppstår är det viktigt att ställa 

sig frågan varför situationen har uppstått. 

Ellmin(2014) och Utas Carlsson(2001) talar vidare om att konflikter kan vara öppna och 

dolda. En öppen konflikt är de konflikter som vi erkänner. Dessa tar vi tag i direkt och arbetar 

med medan de dolda är de konflikter vi väljer att blunda för. Vi förnekar att dessa konflikter 

finns och låter dem vara 

2.3 Konflikters dynamik 
För att förstå hur konflikter kan utvecklas från små bagatellartade dispyter till kriser med 

destruktiva beteenden måste man få insikt i vilka faktorer som påverkar förloppet och därför 

har jag valt att titta närmare på Galtungs konflikttriangel. Friberg (Hakvoort & Friberg, 2012) 
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använder sig av Galtungs konflikttriangel 

(figur 2) för att få ledtrådar till hur konflikter 

kan hanteras. Triangeln utgår från 

människors sätt att tänka, känna och handla 

och fungerar lika bra att använda både på 

individ- och gruppnivå, dvs konflikter 

mellan individer eller i/mellan grupper. 

Genom att använda triangeln som en modell 

för att på ett snabbt sätt få en inblick eller 

översikt av konflikten, underlättas arbetet 

med att analysera olika aspekter. Hakvoort 

och Friberg (2012) menar att en snabbare 

analys hjälper till att underlätta förståelsen av konflikten och i bästa fall har även hela 

hanteringen av konflikten snabbats på. Galtung hävdar att det alltid finns tre faktorer som är 

återkommande i konflikter, attityder(A), beteende(B) och konfliktinnehåll(C). Alla dessa tre 

delar finns alltid med i en konflikt i olika stor grad beroende på konfliktens art. I A-hörnet, 

attityder, hittar vi vad som pågår inuti parterna: bilder, värderingar, förmodanden, känslor, 

tyckanden, önskningar, samt inställning till varandra - förtroende eller misstro, de fiendebilder 

och projektioner som försvårar hanterandet av en konflikt. En emotionellt laddad konflikt har 

ofta sin tyngdpunkt i detta hörn, trots detta är de inte alltid synliga varken för utomstående 

eller motparten. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) menar att konflikter ofta får 

sin näring i just A-hörnet då vi förväntar oss något negativt av någon kanske p.g.a. tidigare 

erfarenheter. I B-hörnet, beteende, hittar vi vad parterna gör hur de pratar och agerar för att 

driva sina önskemål.  I C-hörnet, content, sakfrågan som finns i konflikten, det vill säga 

önskemål som blockeras av någon annan, det som finns emellan parterna eller vad det handlar 

om.  

I varje konflikt finns oförenliga mål som parterna vill uppnå. Oftast är det saker som 

någon gör som kan skapa frustration hos den andre parten, eller så beror det på situationen 

som kan skapa irritation. Hanterar man inte konflikten kan den eskalera, en upptrappning sker 

genom ett samspel mellan de olika hörnen (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). 

Konflikter som börjar i A eller C hörnet kan vara dolt för motparter eller utomstående, det är 

oftast när konflikten ger uttryck i ett beteende (B) som den manifesteras. Om man förstår 

konflikten så kan man på ett tidigt sätt förhindra att den utvecklas på ett negativt sätt. När vi 

förstår vad som händer är det enklare att göra något bra och konstruktivt åt eventuella 

problem (Utas Carlsson, Lära leva samman, 2001). 

Figur 2 Galtungs konfikttriangel 
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2.4 Mänskliga behov 
För att förstå innebörden i konflikter har jag valt att använda mig av Maslows behovstrappa 

(figur 3). Denna modell beskriver de mänskliga behoven och kan användas till en  

förklaringsmodell i hur vi människor prioriterar våra behov. Tanken bakom modellen är att 

behoven på de lägre nivåerna ska tillgodoses och vara tillfredsställda innan de högre behoven 

blir viktiga för individen (Utas Carlsson, Lära leva samman, 2001). Utas Carlsson (2001) 

förklarar att Maslow delar in drivkraften för de 

mänskliga behoven i fem steg. Det första och 

grundläggande är det existentiella behovet, det 

vill säga våra kroppsliga behov bestående av 

föda och sömn. Därefter följer behovet av 

trygghet. Det tredje steget i behovstrappan 

visar behovet av att känna en kärleksfull social 

gemenskap till andra, det vill säga vänner och 

familj. Det fjärde steget är behovet av 

uppskattning som innefattar självkänsla, med 

andra ord känslan av att man duger som man är 

samt känslan av att vara uppskattad av andra. 

Femte och sista steget är behovet av självförverkligande. Med detta behov menar Maslow att 

människan är fri från omgivningens påverkan och därigenom går sin egen väg utifrån sina 

egna önskemål (Utas Carlsson, 2001). Enligt Utas Carlsson (2001) menar Maslow att denna 

trappa inte är absolut utan den bör ses som en förklaringsmodell för människors gemensamma 

sätt att vara. När individen vistas i en positiv miljö som är tillåtande mot de grundläggande 

behoven sker en positiv personlig utveckling. Genom att använda sig av Maslows 

behovstrappa skulle orsaken till hur konflikter uppstår kunna förklaras. Utas Carlsson (2001) 

menar att om inte behoven tillgodoses hos en individ så kan detta försämra dennes psykiska 

hälsa, t ex man känner sig utanför, övergiven, värdelös etc.  Detta kan i sin tur leda till protest 

och konflikt hos individen (Utas Carlsson, 2001). 

2.5 Konflikthantering 
Ellmin (2014) menar att om vi på ett konstruktivt sätt ska kunna hantera konflikter krävs det 

kännedom om konflikter. Vidare menar han att det är omöjligt undvika att konflikter sker. 

Konflikter behövs för att vi människor ska lära oss acceptera samhällets regler och den 

demokrati som styr (Ellmin, 2014). Alla människor har även en vilja som kräver att våra 

behov och intressen ska tillfredsställas. Ellmin (2014) talar vidare om att skolan är en av 

landets största arbetsplatser där människor med olika kulturer, värderingar och åsikter möts. 

Det är viktigt att tidigt lära elever att ta hänsyn till varandra samt att lära dem att tänka på ett 

moraliskt sätt, dvs att vi  kan skilja på vad som är rätt och fel, gott och ont. Konflikter som 

inte hanteras i tid kan leda till mobbing (Ellmin, 2014). Hakvoort och Friberg (2012) betonar 

att man måste vara medveten om att det finns en skillnad mellan hantering och lösning av 

konflikter, vi kan inte lösa alla konflikter men de går att hantera. Enligt Hakvoort och Friberg 

(2012) har vårt synsätt, dvs hur vi väljer att se på konflikter, en stor del i hur vi agerar när vi 

hanterar dem. Ser vi konflikter som något negativt och destruktivt hanterar vi dem på ett helt 

annat sätt än om vi ser dem som konstruktiva och fruktbara (Hakvoort & Friberg, 2012). 

Figur 3 Maslows behovstrappa 
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Ellmin (2014)menar att ”en konflikt blir konstruktiv i samma stund som de inblandade, som 

ett första steg, tar ett gemensamt ansvar för situationen och respekterar varandras 

upplevelser och åsikter” (Ellmin, 2014, s. 235). En konstruktiv konflikt leder ofta till ett mer 

öppet klimat än en destruktiv som ökar oron hos de inblandade (Ellmin, 2014) 
Utas Carlsson (2001) påtalar vikten av att skilja på en persons beteende och själva 

handlingen i en konflikthanteringssituation. Man får aldrig fördöma en person utan det är 

själva handlingen som man ska fokusera på att lösa (Utas Carlsson, 2001). Utas Carlsson 

(2001) hävdar att hanteringen i annat fall kan leda till socialt utanförskap. 

I dag finns det många olika program där syftet är att förebygga konflikter och mobbning i 

skolan. Många utav programmen handlar om hur man förhåller sig till andra, det vill säga hur 

man ska uppföra sig mot andra människor, och hur man ska kompromissa om det uppstår en 

konflikt (Ellmin, 2014). Nedan presenteras några av de arbetsmetoder som används på skolor 

vid konflikthantering idag. 

2.5.1 Kamratstödjare 

Kamratstödjare är ett program framtaget för skolan av organisationen Friends (Skolverket, 

2011 b). Syftet med programmet är att ge elever en aktiv roll i arbetet med att förebygga och 

motverka mobbning, kränkning och diskriminering. Lärarna ansvarar för att utse två 

kamratstödjare från varje klass. Kamratstödjarna ska vara elever som uppfattas som positiva 

förebilder och bra kamrater. Kamratstödjarnas uppdrag är att fungera som en länk mellan 

elever och vuxna på skolan då de antas ha god inblick i elevrelationer och kan på detta sätt 

hjälpa pedagogerna att upptäcka kränkningar och mobbing som annars lätt kan missas. 

Kamratstödjarna förväntas även agera som goda förebilder genom att stödja de elever som 

riskerar att bli eller är utsatta för kränkning och mobbing. Kamratstödjarna leds av en grupp 

vuxna som oftast består av elevvårdsteam, pedagoger samt skolledare. För att programmet ska 

lyckas är det viktigt att ha en aktiv och driven skolledning, ett gemensamt förhållningssätt och 

tydliga mål kring arbetet mot mobbing och kränkning (Skolverket, 2011 b). 

2.5.2 Livskunskap 

I Camilla Löfs (2011) avhandling beskriver hon livskunskap som ett skolämne där elever och 

lärare arbetar med skolans värdegrund. Hon beskriver vidare att syftet med livskunskapen är 

att genom samtal och övningar under en lektion arbeta med att motverka mobbing och öka 

förståelsen för oliktänkande samt hur vi ska förhålla oss till varandra (Seveus & Terjestam, 

2011). De skolor som använder sig av livskunskapen som ett skolämne utformar egna mål och 

gör egna kurs- eller arbetsplaner (Löf, 2011). 

2.5.3 Trygghetsgrupper 

Många skolor arbetar med så kallade trygghetsgrupper, dock har jag inte hittat någon litteratur 

som tar upp detta arbetssätt. Beskrivningen av vad en trygghetsgrupp gör varierar mellan 

skolorna men den huvudsiktliga avsikten är att ansvara för det fortlöpande arbetet av skolans 

likabehandlingsplan samt att utvärdera och revidera vid läsårets slut. Med i trygghetsgruppen 

sitter ofta skolans elevvårdsteam, pedagoger samt skolledare. Trygghetsgrupperna ansvarar 

ofta för gemensamma aktiviteter för hela eller delar av skolan för att öka trivsel, gemenskap 

och sammanhållning på skolan 
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2.5.4 Skolmedling 

Valet av skolmedling som konflikthanteringsmodell i skolan innebär att man väljer att se 

konflikter som föremål för förhandling, samarbete och lärande istället för disciplinproblem 

(Hakvoort & Friberg, 2012). Modellens huvudsyfte är att skapa en lugn och fredlig atmosfär 

för eleverna genom att hjälpa dem utveckla strategier för att hantera konflikter och på så sätt 

lära och utvecklas. Initiativtagarna till programmet för Skolmedling anser att mobbing har sin 

grund i outredda konflikter och ser därför en stark koppling mellan konflikter och mobbing. 

Genom att använda sig av skolmedlingens konstruktiva konfliktlösningssätt kan mobbing på 

så sätt förebyggas (Skolverket, 2011 b). 

Programmet börjar med att en eller flera vuxna på en skola utbildas till 

medlingssamordnare. Samordnaren har till uppgift att utse och utbilda elevmedlare samt vara 

ett stöd för dessa och även själv vara beredd att rycka in om ett medlingsfall blir för 

komplicerat för elevmedlarna. Samordnaren ska även ta emot medlingsärenden, besluta om 

ärendet passar för medling samt se vilka elever som ska agera medlare. Deltagandet i en 

medling är alltid frivilligt, både för kamratmedlaren samt övriga inblandade parter. För att en 

medling ska kunna utföras måste parterna vara intresserade av att få hjälp. Målet med 

medlingen är att kamratmedlarna ska hjälpa parterna att hitta en lösning som de  kan 

acceptera, man är ute efter en så kallad vinna-vinna lösning. Det är viktigt att kamratmedlarna 

håller sig neutrala under medlingen och inte tar någons parti, samtalet ska fokusera på fakta 

och de inblandades känslor (Lind, 2001) (Skolverket, 2011 b). 

2.6 Styrdokument 
Skolans värdegrundsuppdrag vilar på demokrati och mänskliga rättigheter och hur skolan som 

social mötesplats utgör en självklar arena för samspel, kommunikation och lärande med 

utgångspunkt i barnets bästa och alla människors lika värde. I skolans värdegrund 

(Skolverket, 2011) står följande: 

 

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

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

utsätts 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.  

/--/ 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och 

ett ansvar att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.” (Skolverket, 2011, s. 8) 

  

Fokus ligger på att skapa en förståelse för andra människor samt att förebygga de 

negativa konsekvenser som ofta blir resultatet när de sociala interaktionerna inte fungerar i 

skolan (Hakvoort & Friberg, 2012).  
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Hakvoort och Friberg (2012) påpekar att ordet konflikt eller konflikthantering inte alls 

nämns i de nya styrdokumenten för skolan/fritidshemmet, det finns inga riktlinjer för hur 

skolan ska handla i konfliktsituationer eller hur man kan använda konflikter som ett lärande. 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) tar upp fysiskt eller psykiskt våld som manifestationer av 

konflikter. Hakvoort och Friberg (2012) konstaterar att om man söker efter riktlinjer eller hur 

man ska handla i konfliktsituationer måste man återvända till Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 

1980): 

 

”Barn måste få bearbeta moraliska problem och normkonflikter och även ta ansvar 

för att lösa sådana problem i konkreta vardagssituationer. I våra gemensamma 

grundläggande värderingar ryms många problem och konflikter. Kollisionen mellan mål och 

verkligheter bör inte döljas bakom utslätande formuleringar. Frågor om konflikter, dessas 

orsaker och lösningar skall lyftas fram i samtal och diskussioner i många sammanhang, 

Skolan ska aktivt påverka barnen att ta ställning i dessa frågor. /…/ Diskussioner om 

konflikter och konfliktlösning ska utgöra ett naturligt inslag i många sammanhang i skolans 

undervisning.” (Skolöverstyrelsen, 1980, ss. 8, 32) 

 

I Lgr 80 påtalas tydligt vikten av att elever ska tränas i att hantera konflikter som sker 

på skolan för att kunna ta med sig den kunskapen ut i livet (Ellmin, 2014). Vidare förordas 

även lärarnas ansvar att aktivt se till att eleverna utmanas genom att låta dem ta ställning i 

konfliktfrågor (Ellmin, 2014). 
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3. Metod 
Här kommer jag att redovisa det tillvägagångssätt jag har använt mig av för att besvara syftet i 

denna studie. Jag förklarar hur jag tänker och vilka metoder jag använder samt hur jag går 

tillväga under processen. 

3.1 Metodval 

Trost (2005) talar om den kvantitativa forskningen som användbar när man söker en 

förklaring på något medans den kvalitativa används när man söker förståelse. I denna studie 

söker jag efter fritidspedagogers syn på konflikter, konflikthantering samt det förebyggande 

arbete som görs inom konflikthantering och har därför valt att använda mig av en kvalitativ 

metodansats för att kunna få ett så nyanserat resultat som möjligt. I studien kommer jag att, 

med hjälp av tidigare forskning, tolka det jag studerar. Detta betyder att jag kommer att 

använda mig av ett hermeneutiskt synsätt, dvs att jag tolkar och har förståelse för hur andra 

människor tänker och agerar (Fejes & Thornberg, 2009). I hermeneutiken har förförståelsen 

av det man väljer att studera en positiv innebörd, den omfattar den litteratur jag har läst och 

mina egna erfarenheter. Fejes och Thornberg (2009) talar om förförståelsens dubbla roller i 

tolkningsprocessen, den är en tillgång men den kan även spela oss spratt. Under hela 

tolkningsprocessen måste jag vara medveten om de övertygelser, fördomar och förutfattade 

meningar jag bär på för att kunna förhålla mig till dem under arbetets gång (Fejes & 

Thornberg, 2009).  

3.2 Metod för insamling av data 

Till min studie har jag valt att använda mig av intervjuer för att samla in data. Dimenäs (2007) 

talar om att detta är den mest lämpliga metoden för att få ett kvalitativt material att arbeta 

med, en kvalitativ metod används när man vill förstå någonting. Detta stämmer med vad jag 

vill uppnå med denna rapport, nämligen att skapa en förståelse för konflikthanteringen i 

fritidshemmet. För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna har jag valt att träffa 

informanterna personligen på deras arbetsplats. Fördelen med att träffa informanterna fysiskt 

är att olika missförstånd och oklarheter kan lyftas och på så sätt redas ut. Jag får även tillgång 

till att se informanternas kroppsspråk vilket hjälper mig att tolka de svar de ger (Trost, 2005). 

Jag bör även själv tänka över mitt eget kroppsspråk då detta kan påverka intervjusvaren. 

Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det är tidskrävande både att boka in informanter 

samt att åka ut till deras arbetsplats samt att bearbeta det insamlade materialet. Trost (2005) 

talar om vikten av att den intervjuade gärna ska uppleva intervjun som ett samtal men att 

intervjuaren inte ska göra detta då intervjun då löper risk att intervjuaren börjar dela med sig 

för mycket av sina egna åsikter handlingar och känslor. Intervjuaren uppdrag är att föra 

samtalet framåt med hjälp av de frågeställningar som ska besvaras. 

Frågeformuleringen jag använder mig av i intervjun är utformade på ett standardiserat 

sätt (Trost, 2005) vilket betyder att jag har ställt frågorna i samma ordning under alla 

intervjuer för att på så sätt enklare kunna jämföra informanternas svar. Under 

intervjutillfällena har jag dock själv formulerat vissa frågor för att på så sätt förtydliga vad 

informanten har sagt. Detta gör att frågeställningen under själva intervjutillfället inte är helt 

standardiserade men jag upplever att detta inte påverkar studiens syfte. För att få ut så mycket 

som möjligt av informanterna har jag valt att ha en låg struktur (Trost, 2005) på mina frågor, 
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detta betyder att frågorna är öppna för att möjliggöra för respondenterna att vidareutveckla 

sina svar Varje intervju tog 20 minuter.  

För att säkerställa att jag inte missar något under intervjun har jag valt att spela in det 

som sägs. Detta ger mig möjlighet att lyssna till informanternas tonfall och ordval vid behov 

samt att jag kan skriva ut intervjun och läsa ordagrant vad som har sagts (Trost, 2005). Jag 

behöver inte göra en massa anteckningar under själva intervjun utan kan koncentrera mig på 

informanterna. Till nackdelarna med inspelning hör det tidskrävande arbetet med att lyssna 

igenom och transkribera. Men fördelarna med detta arbete är fler då det ger mig möjlighet att 

kunna se över informanternas svar på ett överskådligt sätt. Informanterna kan uppleva det 

besvärligt med att bli inspelade och blir på så sätt hämmade i sina svar (Trost, 2005). Man bör 

även vara medveten om att så snart en intervju har kommit i gång så startas även en tillfällig 

gruppsituation mellan intervjuaren och informanten.  Detta innebär att informanten hamnar i 

en situation där det upplevs som oartigt att inte svara på en fråga. Intervjuaren har även en 

form av övertag i vissa avseenden t ex genom att veta vilka frågor som kommer att ställas 

(Trost, 2005). 

3.3 Urval/avgränsningar 
Vid en kvalitativ studie är det önskvärt med viss variation. Man vill att urvalet ska vara 

heterogent inom en given ram, dvs det ska finnas variation men inte mer än någon enstaka 

person som är extrem eller avvikande. För att få ihop informanter till denna studie har jag 

använt mig av ett bekvämlighetsurval, dvs man tar vad man råkar finna (Trost, 2005). Jag har 

använt mig av de informanter som har accepterat min förfrågan om att medverka i studien. 

Nackdelen med detta urval är att jag inte har haft möjlighet att påverka spridningen av 

informanter på olika skolor som hade varit önskvärt. För denna studie har jag intervjuat 5 

fritidspedagoger på fyra olika skolor för att få deras syn på konflikter och det förebyggande 

arbete som görs. Med hänsyn till sekretess så kommer jag inte att nämna varken skolor eller 

fritidspedagoger vid namn. Alla skolor har ett elevantal kring 200 elever från klass 1-6.  

Alla fritidspedagoger i studien har mellan 10-20 års yrkeserfarenhet. Pedagog 1 arbetar främst 

med elever i 3:an, pedagog 2 arbetar med elever i förskoleklass, pedagog 3 arbetar med elever 

i 2:an, pedagog 4 arbetar med elever i 3:an och 4:an och pedagog 5 arbetar med elever i 3:an. 

Pedagog 3 och 4 arbetar på en mångkulturell skola men på olika avdelningar. 

Jag började med att skicka ut ett mail (bilaga 1) till rektorer och fritidspedagoger på 

olika skolor. I mailet presenterade jag mig själv och den studie jag avsåg att göra, jag bad 

även de pedagoger som ville medverka att kontakta mig. Jag följde även upp mina utskick 

med att ringa till de skolor jag inte fått svar från. Jag bokade in tider för intervjuer med de 

pedagoger som ville medverka. Jag mötte upp fritidspedagogerna på deras respektive skolor 

och genomförde alla intervjuerna med dem individuellt i ett ostört rum. Innan intervjun 

påbörjades berättade jag kortfattat om min studie samt informerade om Vetenskapsrådets krav 

som jag måste följa. Jag stämde även ytterligare en gång av med informanten att denne 

samtyckte till att intervjun skulle spelas in. För att säkra upp tekniken under inspelningen 

använde jag mig av både en dator samt mobiltelefon. Intervjuerna gick bra och inga störande 

moment inträffade. Varje intervju tog mellan 15-20 minuter att genomföra. Efter intervjun 

transkriberade jag materialet för att underlätta arbetet med att välja ut relevanta och 

intressanta svar från informanten att ta med i min studie. 
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3.4 Etiskt förhållningssätt 
När man genomför en undersökning eller intervju är det betydelsefullt att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Dimenäs, 2007) vilket jag självklart gör i denna 

studie. Det är av största vikt att de etiska aspekterna noga övervägs, informanterna har rätt till 

sin integritet och värdighet. Principerna innefattar fyra huvudkrav:  

 Samtyckeskravet. Detta krav innebär att man måste samla in samtycke från alla 

deltagare i undersökningen. En viktig del i detta krav är även att informera deltagaren 

om att intervju är frivillig och att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan.  

 Informationskravet. Detta innebär att man måste informera deltagaren om arbetet. Det 

är av yttersta vikt att informera deltagaren om hur det material vi får in kommer att 

handhas, dvs att sekretess råder och att allt material kommer att användas endast i 

detta arbete. Vi är även skyldiga till att informera hur resultatet kommer att publiceras. 

 Konfidentalitetskravet. Detta krav innebär att vi måste se till att personliga uppgifter 

förvaras oåtkomliga för behöriga.  

 Nyttjandekravet. Detta krav innebär att vi inte får använda de insamlade uppgifterna i 

något annat syfte än vetenskapligt. 

 

För att leva upp till dessa principer i studien informerade jag om kraven kortfattat i det 

följebrev (bilaga 1) som mailades ut till fritidspedagoger samt rektorer på skolan. Innan varje 

intervju informerade jag om studien muntligt och gav dem möjlighet att ställa frågor. Med 

hjälp av min intervjuguide (bilaga2), gick jag igenom de etiska principerna och förklarade 

kortfattat stegen i studien, hur jag kommer att arbeta med materialet samt vilka som kommer 

att får ta del av original filerna. Jag påtalade även att insamlad empiri, enligt nyttjandekravet, 

inte får nyttjas av någon annan, eller användas för annat bruk än det som berör 

examensarbetet. Informanternas medverkan i studien kommer att vara anonym då jag inte 

kommer att skriva med varken namnen på informanterna eller den skola de arbetar på.   

Då jag har för avsikt att spela in intervjun kommer jag att be om informanternas 

godkännande innan intervjun påbörjas. Detta har jag även informerat om i följebrevet (bilaga 

1). 

3.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 Det går inte att fokusera på antingen reliabilitet eller validitet i studien då dessa båda begrepp 

samverkar. Validitet innebär att vi undersöker det vi har avsett att göra och reliabilitet innebär 

att våra undersökningsmetoder går att lita på. Att försäkra sig om att studien är både valid och 

reliabel gör att den uppfattas som tillförlitlig (Trost, 2005). Jag är medveten om att mina egna 

kunskaper, förutfattade meningar och syn på konflikter kan ha påverkat intervjufrågorna och 

genom detta studien. Då jag är den enda som tolkar den information som delgetts i denna 

studie så är det mitt synsätt som präglar studien. Intervjupersonerna har direkt kunnat ställa 

frågor ifall oklarheter uppstått och på så sätt gett mig möjlighet att kunna förklara vad jag vill 

få fram i frågorna för att öka förståelsen. Detta har ökat studiens reliabilitet. Genom att spela 

in intervjuerna har jag ökat tillförlitligheten då detta gett mig möjligheten att gå tillbaka och 

lyssna om jag varit osäker eller missat något som sagts. 

Resultatet i denna studie är inte generaliserbar då endast ett fåtal informanter har 

intervjuats. Dock erbjuder den en bild av hur arbetet med konflikthantering kan se ut. 
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4. Resultat 
För att presentera resultatet på ett överskådligt sätt kommer jag att utgå från mina 

frågeställningar; Vilka typer av konflikter uppstår på fritidshemmet? Hur hanteras dessa 

konflikter av fritidspedagogerna? Hur arbetar fritidspedagogerna för att förebygga konflikter 

mellan eleverna? samt Vad anser fritidspedagogerna krävs för ett förebyggande arbete samt 

hur definieras dessa? 

Varje avsnitt introduceras av en rubrik baserad på en av studiens frågeställningar. Efter 

rubriken följer en genomgång av informanternas svar som introduceras av citat och därefter 

en kort sammanfattning efter varje citat. Till sist avslutas varje avsnitt med en analys av 

resultatet. 

4.1 Konflikter på fritidshemmet 
Under intervjuerna framkommer att den vanligaste konflikten är missförstånd mellan 

eleverna, detta enligt samtliga pedagoger. 

 

”Ute på rast är det ofta konflikter mellan åldersgrupper som återupprepas. På 

fotbollsplanen till exempel, när de yngre barnen spelar med de äldre så förstår inte alls de 

äldre att de är så långt före i deras tänk. De äldre har sina regler och så kommer de mindre 

och slår vilt med en klubba eller sparkar överallt, då blir de äldre irriterade” (Pedagog 3). 

 

Många konflikter utspelar sig när elever ska göra aktiviteter tillsammans, speciellt när 

de ska utöva någon bollsport enligt pedagog 3. Konflikterna handlar ofta om missförstånd 

kring regler. De yngre eleverna har svårt att förstå de äldre elevernas regler och de äldre ger 

sig inte alltid tid att förklara. Just att förstå och tolka de sociala koderna ser samtliga 

pedagoger som en vanligt förekommande anledning till konflikter. 

 

”Många konflikter startar i någon kommunikationsmiss… någon som missuppfattar en 

blick, ett skratt, en grimas, så blir det tjafs. Ofta fattar de inte ens själva varför konflikten 

började” (Pedagog 5) 

 

Pedagog 5 visar på problematiken när kommunikationen inte befinner sig på samma 

plan. Eleverna utgår från sin egen tolkning av budskapet och går i försvarsställning. Ofta 

räcker det med att en elev har en dålig dag för att misstolka och ta åt sig av något som en 

kamrat gör.  

 

”…det kan vara att man slänger ur sig ett ord… en verbal konflikt. Det kan vara när 

man sitter och spelar spel till exempel, tråkningar” (Pedagog 4) 

 

Pedagog 4 utrycker även att ofta kan en konflikt starta i en verbal tråkning som bottnar i 

ett sätt för eleven att hävda sin status, att ”visa sig cool”. Detta uppmärksammas speciellt när 

eleverna spelar spel tillsammans på fritidshemmet. Pedagog 4 talar vidare om tråkningar som 

en norm hos eleverna som man arbetar för att bryta. I vissa klasser råder ett hårt klimat där 

tråkningar är vanligt förekommande hos eleverna.  
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”Det är väldigt många barn på en liten yta och då är det klart att det är någon som 

får sig en knuff någon gång och blir ledsen” (Pedagog 1) 

 

Pedagog 1 tar upp det fysiska utrymmet som en anledning till konflikter. Detta är något 

som pedagog 4 instämmer i. Pedagog 1 talar om hallen som en källa till konflikter då många 

barn ska samlas på en oftast liten yta. Det är lätt att någon elev blir knuffad eller trängd när 

alla ska klä på/av dig för att gå ut eller komma in från en rast. Pedagog 4 talar om 

utrymmesbrist på fritids med de allt ökande barngrupperna och problematiken när flera 

elevgrupper som inte riktigt fungerar tillsammans ska trängas ihop.  

 

”… det kan ju handla om vem som ska den bästa klubban, vilken snöklump är min, var 

det min snöklump?” (Pedagog 1) 

 

Pedagog 1 tar även upp osämja kring det materiella på fritidshemmet och skolgården 

som kan innefatta allt från val av innebandyklubbor till snöklumpar. Det är vanligt att saker 

får en hög status på fritidshemmet och leder därtill en kamp om anspråk. Pedagog 3 talar om 

konflikter i legohörnan på fritidshemmet, vem som har byggt vad och vilka delar som är 

värdefullast. Pedagog 2 tar upp en mer social konflikt som tydligt utmärker sig bland tjejerna, 

nämligen kampen om ”min bästis”. Just begreppet ”bästis” uttrycker pedagog 1 en ”allergi” 

mot. Hen anser att barnen ska ha många vänner och inte låsa fast sig i en s.k. ”bästis” då detta 

kan leda till att barnet upplever sig ensam när inte bästisen finns på plats. Pedagog 5 uttrycker 

en fara med ”bästissystemet” då de elever som inte har hög status i gruppen hamnar i en utsatt 

position. 

 

”Just nu har vi några elever som har svårt att se sin del i en konflikt, de skyller gärna 

ifrån sig och har aldrig gjort något. De möter alltid upp med ett ’du ska alltid skylla på mig’. 

De konflikterna är svåra att komma till ett avslut med” (Pedagog 5) 

 

Pedagog 5 tar upp problemet med elever som använder sig av en försvarsmekanism i 

form av att eleven flyttar över skulden till motparten i konflikten. Eleverna har svårt att se sin 

del i konflikten och skyller ifrån sig. Detta försvårar hanteringen av konflikten anser pedagog 

5 och hen får medhåll av pedagog 4 som upplever samma sak på sin skola. Enligt pedagog 4 

är det elever som har fastnat i en slags egocentrisk självbild med en låg förmåga att sätta sig 

in i andras situation. Att arbeta med konfliktlösning i dessa fall kan enligt pedagog 5 leda till 

att konflikten eskalerar då eleverna väljer att tolka alla förslag som ett personligt angrepp mot 

eleven 

4.1.1 Analys 

De flesta konflikter på fritidshemmet bottnar i missförstånd mellan eleverna. Det är ofta i den 

verbala kommunikationen som något blir fel. En typ av missförstånd kan vara att en elev 

säger något som missuppfattas och som i sin tur leder till en konflikt. Eleverna tenderar att 

lägga in för mycket av sina egna tolkningar i sändarens budskap vilket gör att resultatet ofta 

blir en överreaktion från elevens sida. Vi tror oss ofta veta vad andra upplever, vet och känner 

vilket ofta visar sig vara felaktigt (Maltén, 1998). Enligt Maltén (1998) är det vanligt att vi 
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misstolkar varandra i en kommunikation då alla individer bär med sig egna erfarenheter och 

tolkar budskap med hjälp av dessa. Elevens dagsform avgör ofta hur budskapet uppfattas eller 

hur det framställs. Förmågan att ha förståelse för olika mognadsgrader i form av ålder och 

erfarenhet är en förmåga som många elever inte ännu har tagit till sig. Att kunna lyssna och 

förstå andras behov och önskningar är en grundläggande del i att kunna handskas med 

konflikter enligt Utas Carlsson och Kimblad (2011). Denna avsaknad av förmåga gör sig extra 

tydlig när åldersblandade grupper ska interagera under rasten, här uppstår ofta missförstånd 

kring de regler som omgärdar leken eller spelet som ofta kan övergå i handgemäng. 

Människor som känner sig orättvist behandlade ger sig ofta på andra för att skydda sin egen 

självkänsla (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). 

Konflikter kring det materiella på fritids är vanligare bland de yngre åldrarna på 

fritidshemmet. Vissa saker får en högre status bland eleverna, när man bygger är vissa saker 

bättre än andra, när man spelar bandy är en klubba bättre än de andra, en viss typ av penna är 

bättre att rita med än andra. Det är svårt att avgöra varför vissa saker tilldelas högre status än 

övriga. Genom att komma över en värdefull sak får eleven en tillfällig maktposition i 

gruppen. Ellmin (2014) talar om att en grupps klimat som präglas av försvar eller slutenhet 

kan utmynna i ett konkurrensliknande samt dominerande beteende bland några i gruppen. 

Liknande konflikter kan utmärka sig när man tittar på kompis hierarkin på fritidshemmet. 

Vissa elever har en högre status i gruppen och det är ofta om deras acceptans som övriga 

gruppen strävar för att få på olika sätt. För flickor är det ofta viktigt att ha en bästa vän, en s.k. 

bästis. Systemet med att ha en bästis kan skapa problematik i gruppen då vissa individer 

hamnar utanför. Det kan även leda till ett utanförskap för ett bästispar då den ena eleven är 

sjuk eller borta och lämnar då den andra eleven i paret ensam. Flera pedagoger anser att bästis 

systemen ställer till det mer än vad det tillför i en grupp. Elever med hög status i gruppen kan 

ofta välja en bästis på helt andra villkor än en elev med låg status. Dessa system uppenbaras 

tydligt i en grupp vars klimat inte är stödjande (Ellmin, 2014) 

Elever som trängs ihop på små ytor generar ofta konflikter då fritidshemmets lokaler 

sällan är ändamålsenliga, ofta ska stora elevgrupper trängas ihop på en liten yta vilket skapar 

konfliktsituationer då elever känner sig trängda eller blir störda. Just problematiken med 

trånga utrymmen tas ofta upp i skolan. I klassrummet har alla sina bestämda platser med eget 

utrymme, på fritidshemmet är utrymmet fritt för alla att röra sig med mindre restriktioner då 

det är rekreation och fritid som är de primära målen. 

Elever som inte har kommit till ett mognadsstadium där de har anammat förmågan att se 

sin del i konflikter är ofta självcentrerade och har svårt att se sin roll i en konflikt. Utas 

Carlsson (2001) menar att dessa elever ofta använder sig av projektion för att slippa se sin del 

i konflikter. Genom att undvika att lägga skulden på oss själva så väljer dessa elever att 

personifiera problem eller skuldbelägga andra människor hellre än att leta efter personliga 

saker (Utas Carlsson, 2001). Utas Carlsson (2001) talar vidare om att elever som använder sig 

av projektioner omedvetet som en försvarsmekanism utgör ett allvarligt hinder i 

konfliktlösningen. Resultatet i dessa fall blir ofta att konflikten stället trappas upp istället för 

att lösas (Utas Carlsson, 2001). 
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4.2 Hantering av konflikter på fritidshemmet 
Samtliga pedagoger anser att hanteringen av konflikter beror på vilka elever som är i 

situationen samt vad den handlar om.  

 

”Det är jätte olika, och det beror på vad det är för konflikt. De vanligaste konflikterna 

är när någon har sagt någonting eller gjort någonting mot någon annan. Jag kör stenhårt 

med att jag alltid pratar med ett barn först och därefter nästa. Är det fler inblandade så 

pratar jag med alla en och en. På så sätt bildar jag mig en uppfattning om det som har hänt 

och sedan tar jag samman alla inblandade och så pratar vi tillsammans” (Pedagog 3) 

 

Att det är viktigt att alla barn ska få föra sin talan i en konflikt är något som samtliga 

pedagoger påpekar. Arbetsordningen är lika för alla fem intervjuade pedagoger, man börjar 

med att lyssna till de som har varit inblandade i konflikten en och en för att blida sig en egen 

uppfattning och för att låta alla få komma till tals enskilt. Därefter samlar man oftast de 

inblandade för att tillsammans titta på vad som hänt. Pedagog 5 påtalar vikten av att när en 

elev berättar sin version är det viktigt att denne ska få berätta utan att störas av de andra, 

turtagande är viktigt.  Genom att låta eleverna få berätta sin version utan avbrott anser 

pedagog 2 att vinsten kan bli att eleverna får en insikt om deras del i konflikten. Vilken elev 

man börjar prata med beror på situationen enligt pedagog 3. Oftast är någon ledsen och 

behöver tröstas och då faller det sig naturligt att man börjar lirka ur denne vad som har hänt. 

Pedagog 4 och 5 talar om att vissa elever kan vara aggressiva och behöver lugna sig innan det 

går att prata med dem, då är det viktigt att de får den tid de behöver för att varva ner och att 

man inte pressar dem förrän de är redo. Det är inte alltid behov av att samla alla inblandade 

för en gemensam diskussion enligt pedagog 3, beroende på vad som hänt så kan det ibland 

vara bättre att bara prata enskilt med de inblandade, som Ett exempel på när hen undviker att 

samla i grupp är när det är fråga om grova kränkningar. Pedagog 1 talar om vikten av att hålla 

ett extra öga på de inblandade parterna efter ett konfliktsamtal så att man ser att lösningen har 

fungerat. Pedagog 1 talar om vikten av att inte ha för bråttom att rusa in i en konflikt utan att 

låta eleverna först försöka lite själva. Hen menar att pedagoger ofta har en tendens att rusa in i 

alla konflikter för att försöka lösa dem innan eleverna ens har fått försöka själva.  

  

”… jag kan aldrig be dem säga förlåt… jo jag kan be dem säga förlåt men jag kan 

aldrig säga till dem att de ska vara vänner när de går därifrån” (Pedagog 1) 

 

Förlåt är ett laddat ord hos många barn enligt pedagog 1. Hen påtalar att man aldrig kan 

kräva att elever som haft en konflikt ska vara vänner när de har pratat igenom händelsen, man 

kan kräva att de måste kunna vara i samma rum men inte att de just då ska vara vänner. 

Pedagog 3 tar även upp att ibland kan det vara svårt att få parterna i en konflikt nöjda då den 

ena kräver ett förlåt medans den andra behöver mer tid till att varva ner. Då kan pedagogen gå 

in och be om ursäkt i det barnets ställe och förklara för den som vill ha en ursäkt ”att det inte 

går just nu för att hen är så arg” (Pedagog 3). Även pedagog 4 anser att be om ursäkt är en 

viktig del i konflikthanteringen, ursäkten behöver inte komma direkt den kan vänta tills 

eleven är redo. 
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”… sen får man alltid följa upp en konflikt, man kanske följer efter dem, tittar lite vad 

som händer, eller så frågar man upp senare, hur går det nu? Hur känns det nu?” (Pedagog 

1) 

 

Pedagog 1 påtalar vikten av att följa upp en konflikt på olika sätt, något som samtliga 

pedagoger i studien håller med om. Både pedagog 1 och pedagog 3 talar om vikten att 

återkoppla senare under dagen med de inblandade för att se efter att allt är ok. Pedagog 1 talar 

vidare om att man även direkt efter en konflikt bör hålla ett öga på dem så att man ser att det 

fungerar dem emellan.  

I vissa fall kan det bli aktuellt att kontakta elevernas vårdnadshavare, när beror mycket 

på vilka elever som är inblandade samt vad som har hänt enligt pedagog 4. Har konflikten lett 

till handgemäng tar man alltid kontakt med vårdnadshavare.  

 

” En konflikt kanske är löst när båda känner sig nöjd, när de känner att nu kan vi gå 

härifrån utan att fortsätta bråka med varandra. De kanske inte är vänner men inte ovänner” 

(Pedagog 1) 

 

Det råder delade meningar om när en konflikt anses löst. Pedagog 1 anser att en konflikt 

kan klassas som löst när båda parter är nöjda med lösningen medans pedagog 2 anser att en 

konflikt kanske inte är löst efter ett samtal utan att lösningen ibland behöver mogna fram. 

Pedagog 3 talar om att det ofta händer att barnen anser en konflikt vara löst mycket snabbare 

än vad hen själv tycker. Vissa konflikter kanske inte ens går att lösa enligt pedagog 5 utan det 

handlar om att få eleverna att kunna vistas i samma rum utan att ryka ihop. 

 

”…beroende på vad det är för konflikt så måste man ibland ta det vidare till 

föräldrarna, ibland till rektor. Det styrs av en magkänsla som man utvecklar allteftersom och 

givetvis beroende på vilket barn det rör sig om” (Pedagog 5) 

 

Pedagog 5 talar om att det är beroende på vilken elev det rör sig om samt vad som har 

hänt, som avgör när händelsen ska meddelas till föräldrar eller/samt rektor. Pedagog 4 talar 

om vikten av att få till en kontakt med vårdnadshavare när en större konflikt har inträffat. Hen 

anser att om man kan få till en bra dialog med vårdnadshavare för att få hjälp att förstå eleven 

är det lättare att hantera situationen, speciellt om det visar sig vara mycket som händer kring 

den eleven är vårdnadshavares medverkan ovärderlig. Pedagog 2 instämmer i vikten av att 

föra en dialog med vårdnadshavare när något händer under skoldagen, gärna att man har 

hunnit uppdatera dem innan eleven kommer hem. Hämtar vårdnadshavare eleven efter skolan 

så berättar man då vad som hänt. Pedagog 2 talar även om vikten av hallkontakt med 

vårdnadshavare, att finnas plats om/när hen lämnar eleven på morgonen. Att finnas på plats 

och säga god morgon till barnen är viktigt enligt pedagog 2, då ger man även föräldrarna en 

möjlighet att meddela om det har t.ex. varit en dålig morgon. Detta ger pedagogerna en 

möjlighet att möta upp eleven och ligga steget före. 
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4.2.1 Analys 

Hur vi som pedagoger väljer att hantera konflikter påverkar i stor grad hur eleverna uppfattar 

den, som positiv eller negativ samt hur utgången av hanteringen blir (Utas Carlsson, 2001). I 

denna studie arbetar samtliga pedagoger genom samtal med eleverna när en konflikt har 

inträffat för att hjälpa dem lösa den. Beroende på vilka elever som är inblandade har 

pedagogerna olika sätt hur de arbetar men grundidén är att låta alla inblandade få ge sin 

version av händelseförloppet, det kan ske i grupp eller via enskilda samtal med eleverna. Det 

finns inte ett sätt som passar alla, många elever behöver få distans till händelsen innan de kan 

vara delaktiga i ett samtal medans andra vill lösa det direkt. Genom att sätta sig in i 

situationen och försöka klargöra den för de inblandade är det lättare att förstå de behov som 

ligger bakom en konflikt (Hakvoort & Friberg, 2012). Det är viktigt att pedagogen känner av 

situationen, målet med hanteringen är att försöka få till en lösning som fungerar för alla 

parter. I de fall där fritidspedagogerna har svårt att få till en lösning eller om det har varit en 

allvarlig konflikt brukar eleverna få samtala med rektorn som även kontaktar elevernas 

vårdnadshavare. Detta ses som en sista utväg för att få eleverna att förstå situationens allvar.   

Att bedöma när en konflikt kan ses som löst är inte helt enkelt, alla individer fungerar 

olika och har sina egna tolkningar. Det kan även vara så att en konflikt inte går att lösa. 

Ellmin (2014) talar om värde- och värderingskonflikter som sällan accepterar en 

kompromisslösning. Här handlar de mer om att hitta en lösning för de inblandade att kunna 

hantera en lösning på situationen utan att de behöver vara vänner, de ska kunna hantera att 

vara i samma rum utan att hamna i bråk.  

Ellmin (2014) talar om närhet och trygghet som en viktig del i samspelet med andra, 

förutsättningen för att uppnå detta är att få förtroende för pedagogerna. Pedagogerna måste 

visa att hen finns där för eleverna genom att lyssna på dem, visa genuint intresse och empati 

(Ellmin, 2014). Ett steg för att förankra samspelet är att alltid följa upp en konflikt för att se så 

att eleverna har kontroll över situationen, visa att man bryr sig. Vikten av att skapa ett 

stödjande klimat där eleverna kan utveckla sin sociala kompetens är pedagogens tillsynes 

största och svåraste uppgift (Ellmin, 2014). 

4.3 Förebyggande arbete på fritidshemmet 

 

”Våra faddrar har egentligen inget direkt ansvar sådär, de får veta vem som är deras 

fadderbarn och så träffas de under våra gemensamma aktiviteter. På så sätt få de lära känna 

varandra” (Pedagog 1) 

 

Två av pedagogerna arbetar med ett faddersystem på skolan. Skolan där pedagog 1 

arbetar har några aktiviteter per läsår där faddrar och deras elever får träffas, faddrarna går i 

4:an och deras elever i 1:an. Pedagog 1 tycker dock att det är synd att faddrar och fadderbarn 

inte har rast tillsammans någon gång på skolan då de skulle kunna mötas mer. Pedagog 5 

engagerar faddrarna i aktiviteter som de ska göra med sina fadderbarn. Det kan vara allt från 

pulkaåkning på vintern till lekparksutflykter. Faddrarna går i 3:an och deras fadderbarn i 

förskoleklass. Pedagog 3 och 4 arbetar på en skola där man använder sig av kamratstödjare i 

det förebyggande arbetet, vissa av klasslärarna på skolan arbetar även med faddrar. 
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Vi brukar ha trygghetsdagar eller trygghetshalvdagar som oftast avslutas med en 

större grej, en aktivitet. Det kunde var brännboll i grupperna så att alla lagen fick spela ihop. 

De fick umgås hela dagen. De största eleverna på skolan, 6:orna, får arbeta parvis och 

tillsammans med övriga pedagoger planera dagen” (Pedagog 2) 

 

I skolan där pedagog 2 arbetar har hela skolan trygghetsdagar där man arbetar med olika 

samarbetsövningar. Alla elever i skolan delas in i åldersblandade grupper som tillsammans 

arbetar med gruppstärkande övningar. Eleverna från 6:an ansvarar parvis för någon aktivitet. 

Pedagog 2 berättar att de arbetar efter ett valt tema och tillsammans med 6:orna tar de fram 

passande aktiviteter utifrån deras önskemål som kan vara allt från att de spelar upp en pjäs till 

en lek. Det viktiga är att de känner sig delaktiga. Hen upplever att de äldre barnen växer med 

ansvaret och att de yngre ser upp till de äldre. 

 

”… värdegrunden är något vi bär med oss hela tiden och försöker förmedla till 

eleverna genom att vara bra förebilder. Uttrycket ’barn gör inte som vi säger utan som vi 

gör’ tycker jag är talande. ” (Pedagog 5) 

 

Pedagog 5 talar om hur viktigt det är att pedagoger är förebilder och arbetar enligt 

värdegrunden då barnen tittar mer på hur de gör än vad de säger. Pedagog 1 tar upp ett 

exempel på hur man arbetar med värdegrunden för att synliggöra den för barnen. Mycket av 

arbetet sker kring ett tema, i detta fall ”tillsammans”. Både skolan och fritidshemmet arbetar 

gemensamt med temat för att markera en helhet. Pedagog 1 påtalar vikten av att arbeta ihop 

eleverna till en fungerande grupp där ett tillåtande klimat råder. Arbete med värdegrunden 

gestaltas olika beroende på elevernas ålder. I skolan där pedagog 3 och 4 arbetar har man valt 

att ha lektioner i livskunskap med grupper i halvklass. Vem som har ansvaret för lektionerna 

varierar. I årskursen som pedagog 4 arbetar med är det hens kollega som ansvarar för 

planering samt att hålla i lektionerna medan för pedagog 3 är det klassläraren som arbetar med 

livskunskapen. Pedagog 1 arbetar med livskunskapen tillsammans med klassläraren, men 

läraren håller i planeringen. Vad som tas upp på livskunskapen varierar, men syftet är att 

arbeta med olika delar ur värdegrunden enligt pedagog 1. Pedagog 1 tror att ett gemensamt 

arbetssätt för livskunskapen skulle gynna lektionerna, t ex att en person är får ansvaret för att 

arbeta med livskunskapen genom alla klasserna för att säkerställa en röd tråd. 

 

”… vi arbetar ju med våran hand. Att de ska respektera, man ska lyssna på varandra. 

rollspel är något som vi har arbetat med förut, vi har suttit och pratat mycket kring olika 

situationer… hur man ska göra, inte göra, hur beter man sig? ” (Pedagog 3) 

 

Pedagog 3 arbetar med ett verktyg som de kallar ”handen” (bilaga 3). Handen används 

för att synliggöra grundregler i gruppen, varje finger symboliserar det eleverna behöver tänka 

på för att skapa ett klimat där eleverna är här för att lära och att låta andra lära. Förut arbetade 

pedagog 3 mycket med rollspel för att ge eleverna scenarion att diskutera och analysera, detta 

är något hen vill återvända till men som i dagsläget har varit svårt då det har behövts starka 

insatser i skolverksamheten. Att arbeta med olika rollspel har varit något som pedagog 2 tyckt 

varit givande. Hen har arbetat i stor omfattning med olika typer av sagolek där hens team, har 
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med hjälp av en dramapedagog, har tagit fram olika världar som eleverna har fått leka i 

tillsammans med pedagoger. Detta har varit ett väldigt givande sätt att arbeta med enligt 

pedagog 2 som tyvärr försvann då rektor beslöt att splittra arbetslaget för att sprida 

engagemanget vidare på de olika avdelningarna. Pedagog 5 berättar att de ibland arbetar med 

att förtydliga vissa konflikter eller händelser med hjälp av rollspel för eleverna. Pedagog 1 

berättar att de arbetar med att kartlägga eleverna med hjälp av sociogram för att titta närmare 

på hur relationer i gruppen ser ut då det inte alltid märks utåt vad som försiggår. 

4.3.1 Analys 

Det förebyggande arbetet ser olika ut på alla skolorna i studien. I de mångkulturella skolorna 

är det förebyggande arbetet prioriterat då eleverna ofta har mycket med sig i sin ryggsäck. Det 

händer dock att det förebyggande arbetet får stå tillbaka när många akuta situationer uppstår 

och pedagogerna måste arbeta på bred front med punktinsatser för att få en grupp att fungera. 

För att stärka samhörigheten på skolorna arbetar många med faddersystem där äldre elever får 

ta hand om de yngre under en aktivitet. Ett fungerande faddersystem, där eleverna vet vad 

som förväntas av dem, kan hjälpa eleverna att utveckla det sociala samspelet på skolan, 

Ellmin (2014) talar om att samspelet med omgivningen är en förutsättning för att eleverna ska 

utvecklas. LGR 11 (Skolverket, 2011) påtalar vikten av att ”Elever ska få möjligheter att ta 

egna initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra” (Skolverket, 2011, s. 9). Genom att utmana de äldre eleverna och 

erbjuda dem inflytande samt ansvar under trygghetsdagar får de möjligheten att i en trygg 

miljö prova sina egna idéer, de yngre eleverna får även möta de äldre eleverna under helt 

andra omständigheter. 

I rollen som pedagog blir man automatiskt förebild för eleverna, de observerar och 

testar pedagogernas ledarskap varje dag. Arbetet med värdegrunden synliggörs varje dag i 

vårt agerande genom hur pedagogerna agera och vad som sägs. Att på ett konkret sätt  

förmedla och anpassa värdegrundens budskap till elevernas ålder lägger grunden för deras 

eget beteende. I de yngre åldrarna arbetar man med konkreta och tydliga exempel, gärna i 

visuell form medan för de äldre åldrarna mer i form av diskussioner och rollspel. 

4.4 Grundstenar för ett bra förebyggande arbete 
 

”I vårt arbetslag tycker jag att vi har en väldigt bra kommunikation, liknande 

värdegrund. Vi hjälps åt och kommunicerar med varandra så att vi tillsammans ser barnets 

hela dag, både skola och fritids”. (Pedagog 4) 

 

Ett starkt sammansvetsat arbetslag med pedagoger och lärare, som delar samma 

värdegrundssyn är enligt Pedagog 4 nyckeln till ett väl fungerande förebyggande arbete. 

Genom att tillsammans se barnets hela dag och dela med sig av olika situationer som eleverna 

hamnar i kan ett team se gruppens behov och därifrån anpassa samt sätta in de åtgärder som 

behövs. Pedagog 4 är väl medveten om att synen på att barnens hela dag, både i skolan och på 

fritidshemmet, dag är lika viktig inte delas av många skolor. Pedagog 4 talar om att i hens 

arbetslag har de ett högt tak och mycket frihet från rektor. Pedagog 5 har inte samma starka 

arbetslag då hen upplever att skolan har högre status än fritidshemmet. Pedagog 2 talar om 
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hur ett engagemang i ett väl fungerande arbetslag på en fritidsavdelning kan kapsejsa när 

rektor beordrar att laget ska splittras för att föra engagemanget vidare på övriga avdelningar. 

Pedagog 1 arbetar just nu nära tillsammans med klasslärare för att eleverna ska känna att 

pedagogerna arbetar enat. De arbetar tillsammans med de regler och normer som ska gälla för 

att förtydliga för eleverna. Pedagog 1 menar att samarbetet mellan lärare och fritids styrs 

mycket av elevgruppens behov.  

 

”…vi pratar mycket om vårt värdegrundsarbete, vilket vi skulle behöva jobba med 

ännu mer. Det finns med oss dagligen, sitter i ryggmärgen, men skulle behöva synliggöras 

mer för eleverna och för oss själva. Och för föräldrarna givetvis” (Pedagog 5) 

 

Pedagog 5 påtalar vikten av ett kontinuerligt värdegrundsarbete som måste synliggöras 

för både pedagoger, elever och föräldrar. Hen får medhåll av pedagog 4 som även anser att 

det skulle behöva lyftas mer ut ur klassrumssituationer och arbetas med konkret i mindre 

grupper och mer verklighetsförankrat. Som exempel efterlyser pedagog 4 att prata om 

konkreta situationer på skolan, t ex skolgården. Hur vill eleverna lösa vissa situationer som 

uppstår? Hen efterlyser mer delaktighet från eleverna och deras vardag. Värdegrundsarbetet 

lyfts fram för eleverna i form av s.k. lektioner i livskunskap hos både pedagog 1, 3 och 4. 

Pedagog 4 anser att livskunskapen är något som måste ske kontinuerligt för att de ska ge 

effekt, det är något man måste arbeta med varje vecka.  

 

”…att ge eleverna någon forma av livskunskap eller samhällskunskap så att de ska 

kunna gå ut i samhället och veta hur regler och normer fungerar” (Pedagog 1) 

 

Pedagog 1 använder skolans lektioner i livskunskap som ett verktyg för ett bra 

förebyggande arbete. Genom livskunskapen kan pedagoger tillsammans med eleverna prata 

om de sk mjuka värdena, ex vad man får göra och inte, vad är ok? För alla elever är inte detta 

solklart, för pedagog 3 och 4 är livskunskapen ett sätt att hjälpa barn från andra länder att 

förstå sitt nya land. Livskunskapen är inte ett ämne som finns med i läroplanen utan de skolor 

som vill använda sig av det gör så påpekar pedagog 5. Hen skulle gärna prova att införa 

lektioner i livskunskap men är rädd för att det kan bli för flummigt för eleverna. Pedagog 2 

efterlyser ett mer strukturerat gemensamt arbetssätt kring livskunskapen för att skapa en röd 

tråd som följer eleverna genom klasserna. Pedagog 4 ser en stor vikt av att använda 

livskunskapen i skolan då livskunskapen kan hjälpa elever att få undervisning om mänskliga 

relationer som på sikt genererar en förståelse för andra människor behov. 

4.4.1 Analys 

Ellmin (2014) talar om vikten av ett enat arbetslag för att få till ett bra förebyggande arbete. 

Ett arbetslag som består av både fritidspedagoger och lärare som delar synen på att de har 

ansvar för elevernas hela skoldag tillsammans och känner stöd i sitt arbete från rektor blir ett 

väl fungerande team. Andersson (2013) påtalar problematiken med att skolans dominans 

undergräver fritidshemmets uppdrag De arbetsinsatser som görs i fritidshemmet är inte lika 

värdefulla som de som görs i skolan (Andersson, 2013). 



 

24 
 

En gemensam syn på värdegrunden är en av grundstenarna i ett fungerande 

förebyggande arbete (Ellmin, 2014). Det är viktigt att hela skolan arbetar efter gemensamma 

värderingar och kan förmedla detta till elever och vårdnadshavare. För att förmedla detta till 

eleverna är konkreta exempel att föredra, gärna genom vad som händer under en dag på 

skolan. Genom att involvera eleverna till att lösa gemensamma problem erbjuds eleverna 

inflytande och delaktighet i skolans verksamhet och tillsammans med pedagogerna titta på 

lösningar som fungerar för alla parter.  För att tydliggöra värdegrunden arbetar många skolor 

med lektioner i livskunskap. Hur upplägget för livskunskapen ser ut varierar mellan skolorna 

då den inte är obligatorisk och saknar läroplan (Löf, 2011). Livskunskapen ger pedagogerna 

möjlighet att arbeta med de gruppens relationer och värderingar genom övningar och 

diskussioner som inte alltid hinns med i den vanliga klassrumsundervisningen. Många skolor 

är tveksamma till att använda livskunskapslektioner då de kan uppfattas för flummiga och 

abstrakta. Löf (2011) anser att detta skulle kunna rättas till genom att en nationell läroplan 

upprättas för ämnen och på så sätt ger det den legitimitet som saknas. 
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5. Diskussion 
Under detta avsnitt diskuterar jag det empiriska materialet jag fått genom mina intervjuer med 

fritidspedagoger. Jag delar upp diskussionen utefter de teman som representerar mina 

frågeställningar, därefter diskuterar jag mitt val av metod för att slutligen presentera förslag 

på fortsatt forskning inom området. 

5.1 Resultat diskussion 

5.1.1 Konflikter på fritidshemmet 

Att konflikter tillför fritidshemmets vardag är det nog ingen som tvivlar på. Många barn ska 

vistas på en begränsad yta och alla bär med sig olika ryggsäckar fyllda med värderingar 

erfarenheter och åsikter. De vanligaste förekommande konflikterna på fritidshemmet är 

interpersonella konflikter, främst pseudokonflikter (Ellmin, 2014). Att kommunicera är en 

svår process som Malten (1998) påvisar i sin beskrivning av kommunikationsprocessen. 

Redan innan vi har öppnat munnen så sänder vi ut en massa signaler till vår omgivning via 

vårt kroppsspråk (Ellmin, 2014), redan då bildar sig många en uppfattning om vem vi är och 

vad de anser om oss. Den bilden är därefter inte helt lätt att ändra enligt min uppfattning. 

Många elever har svårt för att se sin egen roll i en konflikt, detta anser jag ofta beror på att de 

inte ännu har utvecklat eller fått möjlighet att träna den förmågan. Jag efterlyser mer tid för 

elever att få möjlighet att under kontrollerade former få träna konflikthantering och utveckla 

sin förståelse för att vi alla är olika. Jag skulle gärna se mer dramaarbete i skolan. Med hjälp 

av dramaövningar kan eleverna testa sig igenom olika situationer och på så sätt skaffa sig 

erfarenhet. Många dramaövningar låter även eleven få prova på olika roller och detta leder 

ofta till ökad självkännedom och förståelse. Problemet med dramaundervisningen är dels att 

den, som de flesta estetiska ämnen, inte värderas lika högt som teoretisk kunskap samt att 

många lärare anser sig inte ha nog kompetens eller vilja att arbeta inom området.  

I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) påtalades vikten av att ”Diskussioner om konflikter 

och konfliktlösning ska utgöra ett naturligt inslag i många sammanhang i skolans 

undervisning.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 32). I nuvarande läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 

2011) nämns ingenstans hur arbetet med konflikter ska hanteras. Vikten ligger på att ” Skolan 

ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 2011, s. 

17). Jag anser att om nuvarande läroplan skulle ha samma tydliga direktiv som läroplanen från 

1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) skulle konflikthanteringen få större plats i skolan. 

Läroplanens ord väger naturligt tungt i verksamheten. Varför har då avsnitten om 

konflikthantering strukits ur läroplanen? En av mina teorier är att ordet konflikt uppfattas 

negativt och lite bakåtsträvande, väljer vi att istället fokusera på ord som främja och förståelse 

så uppfattas arbete mjukare och mer i tiden.  

Grunden i varje konflikt är att vi vill tillgodose de behov vi har (Utas Carlsson, 2001) 

men stöter på motstånd av någon form. Enligt Maslow (Utas Carlsson, 2001) måste vi 

tillgodogöra de tre första stegen i trappan för att känna oss tillfreds; kroppsliga behov, 

trygghet samt kärlek och gemenskap. Först när dessa är uppfyllda kan vi ta steget vidare mot 

uppskattning och slutligen självförverkligande menar Utas Carlsson (2001). Många elever vi 

möter arbetar hårt med det andra och tredje steget för att få bli en del av gruppen och som 

pedagoger i fritidshem har vi ofta tillgång till många olika verktyg för att stärka individer i en 
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grupp men sällan möjlighet att utöva detta i en större omfattning. Stora barngrupper, låg 

personaltäthet samt tidsbrist framstår ofta som en begränsning, ofta är fritidspedagogen inne i 

klassen som resurs till läraren under skoldagen för att därefter kliva in på fritidshemmet. När 

en fritidspedagog tillbringar större delen av sin arbetsdag inne i klassrummet leder detta i 

många fall till att aktiviteterna på fritidshemmet minskar eller förenklas enligt min erfarenhet. 

Detta är en problematik som många fritidshem ställs inför, är det rätt att fritidshemmets 

verksamhet ska hållas tillbaka för skolans? Jag anser att i många fall värderas inte det sociala 

samspelet lika högt som kunskapsmålen då det inte är lika mätbart som ett Pisa resultat. 

Ellmin (2014) påtalar vikten av att en konflikt måste brytas för att inte få möjlighet att 

eskalera. Detta illustreras på ett konkret sätt i Galtugns konflikttriangel (Hakvoort & Friberg, 

2012). En konflikt får ofta sin näring från triangelns A-hörn där våra värderingar ligger. Det 

är inte alltid vi upptäcker dessa konflikter som kan pågå i det fördolda (Ellmin, 2014). 

Konflikter som pågår i det dolda har en tendens att eskalera och slutar ofta i kränkning av 

personers värdighet samt utmynnar i ett hierarkiskt förhållande i gruppen. Många konflikter 

blir inte synliga för sin omgivning förrän de har utmynnat i ett beteende och kan då vara av 

allvarlig karaktär i form av fysiskt våld (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). Att som 

pedagog ha en förståelse för varför konflikter uppstår och hur de eskalerar ger ytterligare en 

pusselbit i arbetet med konflikthantering. Att hantera konflikter kräver övning och erfarenhet 

(Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011), detta innebär att man måste våga misslyckas. 

Som pedagog anser jag att man måste våga erkänna när det blir fel och kunna reflektera 

enskilt och tillsammans med kollegor för att förstå vad som hände. Detta kräver ett öppet och 

stödjande klimat i arbetslaget. 

5.1.2 Hantering av konflikter på fritidshemmet 

Alla barn ska ha rätt att känna sig trygga i skolan och detta är och ska vara grundpelaren i 

skolans verksamhet. I studien har samtliga fritidspedagoger anammat synsättet att konflikter 

behövs då det är en del i elevernas lärande (Hakvoort & Friberg, 2012) och försöker möta på 

ett konstruktivt sätt för att hjälpa eleven att förstå situationen. I studien framkommer att de 

vanligaste konflikterna sker när kommunikationen mellan elever inte fungerar. Vi är ofta för 

snabba på att i förväg tolka och analysera de budskap som sänds (Malten, 1998). Skolan är en 

mötesplats för många olika kulturer och människor med lika många värderingar och åsikter. I 

våra mångkulturella skolor är språket en utmaning i kommunikationen, behärskar man inte ett 

språk hämmar det kommunikationen och skapar frustration och osäkerhet enligt mig. Jag 

instämmer helt med Ellmin (2014) som påtalar att det är omöjligt att få alla individer till en 

påtvingad konformitet. Skolan ska präglas av ett öppet klimat där eleverna ska ha rätt till att 

utvecklas till egna individer men samtidigt tillägna sig en förståelse för olikheter. Konflikter 

tillhör vardagen i skolan och hur vi väljer att hantera dessa speglar hur resultatet blir, väljer vi 

att se eller blundar vi? Kan eleverna gå till skolan i trygghet, förvissade om att de som arbetar 

där ser och bekräftar dem? Här ser jag en fara i de allt ökande barngrupperna i skolan kontra 

personaltätheten på fritidshemmet. Hur kvalitativ och trygg kan en verksamhet bli i en stor 

barngrupp med få pedagoger. Min erfarenhet är att verksamheten stannar av till att bli en 

kvalificerad barnförvaring med konfliktlösningar i ”släcka bränder” tema istället för en plats 

för rekreation och utmaningar för eleverna. Det talas mycket om att fritidshemmets status 
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måste höjas och det ligger mycket i det, elevernas sociala kunskap måste värderas lika högt 

som kunskapsmålen i läroplanen.  

Den vanligaste lösningen av konflikter på fritidshemmet är genom samtal med de 

inblandade eleverna. Genom att se till att samtliga inblandade i en konflikt får möjlighet att se 

sin syn på det inträffade utan att bli störd tränas eleverna i förståelse för andras situation 

(Hakvoort & Friberg, 2012). Som pedagog är det viktigt förhålla sig neutral i ett 

konfliksamtal och att se till att ordningen upprätthålls mellan de inblandade. Jag anser att det 

gäller för pedagoger att utveckla en fingertoppskänsla när man hanterar konflikter. Ofta är 

stämningen upprörd när något har inträffat och alla elever är inte redo att hantera konflikten 

direkt utan behöver mer tid medans andra vill höra ett förlåt direkt. I vissa konflikter kan det 

gå så långt att elever attackerar varandra. Det är många intryck som pedagogen ska hantera 

och sortera på en gång samt hitta fungerande lösningar för att tillgodose samtligas behov.  

5.1.3 Förebyggande arbete på fritidshemmet 

I skolverkets rapport; Utvärdering av metoder mot mobbing (2011 b), framkommer att många 

av de förebyggande sätt skolor arbetar med inte ger önskvärda resultat. Några av åtgärderna 

bedöms till och med försämra elevernas situation. Hur ska då en skola veta vad som är rätt 

eller fel? Enligt mig ligger ansvaret hos alla som arbetar på en skola. På en skola finns en 

bank av kompetenser som enligt mig inte ska underskattas, det är inte de olika metoderna som 

avgör om arbetet står eller faller utan det viktigaste är att alla i skolan är delaktiga i projektet. 

För ett lyckat förebyggande arbete krävs tydliga riktlinjer och engagemang från alla 

verksamma på skolan. I Lärarnas nyheter (Bengts, 2016) talar man om vikten av att lägga 

krutet på rätt ställe dvs att hitta ett gemensamt arbete som alla kan stå för. Alla skolor är unika 

och med detta i åtanke är det sällan endast en metod passar utan ofta olika delar av flera 

metoder enligt mig. I studien har en av skolorna valt att arbeta med kamratstödjare 

(Skolverket, 2011 b) i sitt förebyggande arbete. Skolverket (2011 b) anser att just 

kamratstödjare sätter eleven i en utsatt position då hen ska agera lärarnas ögon och öron ute 

på skolgården. Skolan har trots kritiken från rapporten fortsatt sitt arbete med kamratstödjarna 

som med facit i hand har visat sig fungera bra på skolan. Detta anser jag talar sitt tydliga språk 

om att metodens utfall påverkas av engagemanget från de individer som arbetar med metoden. 

Engagerade pedagoger med från skolans ledning och övrig personal kan uträtta ett fantastiskt 

arbete. Det kräver dock hårt och ihärdigt arbete från alla på skolan. 

När man talar med en pedagog om det förebyggande arbetet framträder tydligt arbetet 

med värdegrunden som en viktig del. Hur man väljer att arbeta med värdegrunden är olika 

från skola till skola. Några av skolorna i studien har valt att ha kvar det kontroversiella ämnet 

livskunskap (Löf, 2011) för att arbeta med olika moment inom skolans värdegrund. 

Skolverket (2011 b) påtalar att särskilda lektioner med syfte för att utveckla elevens sociala 

kompetens verkar öka mobbing av flickor samt för yngre pojkar. Vidare talar Skolverket 

(2011 b) som att lektionerna uppfattas som tjatiga med larviga övningar samt att vissa av 

övningarna sätter eleverna i ett utsatt läge vilket leder till en motsatt effekt. Många lärare i 

rapporten (Skolverket, 2011 b) anser sig inte ha nog med kunskap för att leda lektioner i 

livskunskap. Allt detta skapar givetvis en negativ bild av ämnet. Camilla Löf (2011) menar att 

på många skolor får pedagogerna en terapeutroll i arbetet med livskunskapen vilket inte alls är 

rätt enligt mig. Jag anser att grundidén med livskunskap i någon form är bra för att arbeta med 



 

28 
 

värdegrunden. Att i mindre grupper låta eleverna diskutera aktuella saker i deras vardag, 

givetvis anpassade efter elevernas ålder, kan tillföra mycket enligt mig. Ett exempel på hur 

arbete kan fungera tas upp i Lärarnas nyheter (Linder, 2016) där en skola har valt att fokusera 

på ett gemensamt arbete utifrån skolans likabehandlingsplan och infört social kunskap på 

schemat. Här får eleverna möjlighet att diskutera aktuella ämnen i grupper utifrån deras egen 

vardag och värdegrunden. Jag anser att som pedagog har vi en skyldighet att försöka förstå 

elevernas vardag för att kunna sätta oss in i de situationer som kan uppstå. För att kunna 

hantera konflikter och arbeta mot kränkningar och mobbing räcker det inte med att förstå den 

fysiska världen vi lever i. Vi måste förstå att elever idag har ytterligare en dimension att leva 

i, nämligen den digitala som finns runt dem 24 timmar om dygnet.  

5.1.4 Grundstenar för ett bra förebyggande arbete 

Det finns inget s.k. ”quick fix” i ett bra förebyggande arbete, det enda som fungerar är tydligt 

och kontinuerligt arbete av all personal på skolan tillsammans. Ellmin (1994) påtalar tydligt 

vikten av att det inte räcker med att ett fåtal individer är engagerade. För att ett förebyggande 

arbete ska bli bra krävs att det finns både organisatoriska och individuella förutsättningar 

(Ellmin, 2014). Med detta menar Ellmin (2014) att rektor och medarbetare måste arbeta 

tillsammans och att alla tillsammans vill ta ansvar för hela skolans utveckling och inte vara 

sin egen del. Jag håller helt med Ellmin (2014), finns en stabil organisation och engagerade 

medarbetare finns förutsättningarna för att ett förebyggande arbete blir bra. Det är viktigt att 

man hittar en bra arbetsfördelning, det ska inte bara vara några individer som utför allt arbete. 

Detta gäller även för de arbetslag som finns på skolan, för att kunna se hela barnets dag är det 

en styrka att klasslärare och fritidspedagoger arbetar tillsammans som ett team. Då får både 

lärare och pedagoger en bredare syn på hur ett barn fungerar i hela verksamheten. Upplevs en 

elev orolig i klassrummet kan frågan bollas vidare hur eleven hanterar tiden på fritidshemmet? 

Har det hänt något som pedagogerna bör veta? En tydlig kommunikation i arbetslaget med 

barnets bästa i fokus ger både lärare och fritidspedagoger förutsättningar för att skapa 

strategier hur de enskilda eleverna och gruppen ska hanteras.Vidare anser Ellmin (2014) att 

det är viktigt att tid avsätts för att underhålla strukturen och att dela gjorda erfarenheter. 

Ellmin (2014) understryker många punkter som jag anser viktiga för att ett förebyggande 

arbete ska vara hållbart. Hur man än vänder och vrider på olika lösningar för ett bra 

förebyggande arbete så anser jag att kommer man tillbaka till samma punkter, engagemanget 

hos de individer som arbetar på skolan. Hur får man en engagerad personal på en skola? Jag 

anser att det börjar hos rektor. En rektor med tydligt ledarskap och förtroende för sin personal, 

som lyssnar och skapar delaktighet har en förmåga att skapa engagerad personal enligt min 

erfarenhet.  

Arbete med värdegrunden är en av grundstenarna i att skapa ett bra klimat på skolan. 

För att detta arbete ska fungera krävs att samtliga pedagoger på skolan har en gemensam syn 

på värdegrunden och hur man ska arbeta med den (Ellmin, 2014). Nästa steg är att kunna 

förmedla detta till elever och vårdnadshavare på ett tydligt sätt. Detta kan ske på många olika 

sätt. I studien har jag stött på olika former av lektioner i livskunskap, trygghetsdagar med 

aktiviteter, faddrar, och kamratstödjare. Den gemensamma nämnaren för samtliga aktiviteter 

är att erbjuda eleverna delaktighet och inflytande. Jag anser att genom att låta eleverna få vara 

delaktiga under trygga former får vi ta del av deras syn på skolans vardag. Det är viktigt att vi 
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lyssnar på vad eleverna har att säga, vi kan inte alltid tillgodose deras önskningar och behov 

men att visa intresse bekräftar att vi ser dem och värdesätter deras åsikter. 

5.2 Metod diskussion 
För att genomföra denna studie valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer då jag var 

ute efter fritidspedagogers synsätt på konflikthantering och förebyggande arbete. Genom att 

arbeta med denna metod kunde jag låta informanterna utveckla sina svar under 

intervjutillfället. Med en kvantitativ intervju hade jag inte haft tillgång till samma utförliga 

material eller möjlighet att följa upp frågeställningar. Jag hade som ambition att hitta två 

informanter från tre olika skolor i området att intervjua för på så sätt få till en jämförelse 

mellan skolorna. Detta visade sig inte vara helt enkelt så jag hamnade tillslut i ett 

bekvämlighetsurval som visade sig fungera utmärkt. 

Jag valde att arbeta med öppna frågor för att ge informanterna möjlighet att utveckla 

sina svar. Intervjufrågorna fungerade väl under intervjutillfällena men jag hade med fördel 

kunnat koppla på fler följdfrågor för att få ut ännu mer av informanternas svar. Det var en 

fördel att skriva en intervjuguide (bilaga 2) med instruktioner och mina frågor. Detta gjorde 

att samtliga deltagare fick samma förhandsinformation och jag missade inte att delge den 

information jag hade tänkt. 

Att spela in intervjuerna var en klar fördel i arbetet med studien. Efterarbetet med 

transkribering av intervjuerna gjorde att jag hörde fler saker som sades än vad jag hade 

uppfattat under intervjuerna. Jag blev även uppmärksam på de småfel jag själv åstadkom 

under intervjuerna och kunde förbättra dessa till nästkommande intervjutillfälle. Även om 

själva transkriberingen tog tid så var det till mycket hjälp under utformningen av 

resultatdelen. 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Som vidare forskning skulle jag vilja titta närmare på konflikthantering och det förebyggande 

arbetet ur elevernas synvinkel. Är pedagoger bra på att förmedla varför de gör på vissa sätt i 

olika situationer? Förstår eleverna syftet med många av de arbeten och övningar som vi 

arbetar med? 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Hej 

Mitt namn är Camilla Henriksson, jag studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem 

på Umeå universitet. Jag går sista terminen på min utbildning och ska börja med mitt 

examensarbete nu. Som ämne har jag har valt att skriva om konflikter på fritidshemmet, 

med fokus på det förebyggande arbete som görs.   

Fokus ligger på hur fritidspedagoger tänker kring konflikter på fritidshemmet och vilken 

erfarenhet de har av detta ämne. Jag söker därför två behöriga fritidspedagoger från din 

skola till intervju. Alla som medverkar i min studie, inklusive skolan, kommer vara anonyma 

och kommer självklart få ta del av mitt arbete när det är klart. Jag kommer även att behöva 

spela in intervjun för att inte gå miste om något som sagts. Det är bara jag som kommer 

lyssna på inspelningen och den kommer senare förstöras för att ingen ska kunna ta del av 

innehållet.  

Har du möjlighet och intresse av att medverka i min undersökning? Kontakta mig gärna via 

telefon eller mail så bokar vi upp en tid och plats som passar dig annars kommer jag att höra 

av mig senast fredag 4/3. Intervjun kommer att ta ca 20 minuter. Du når mig lättast på 

denna mail eller på mitt mobilnr: XXX-XXXXXXX  

Jag hoppas att du finner detta intressant och vill medverka i min undersökning!     

Med vänlig hälsning 

Camilla Henriksson 

  



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Syftet med studien ta reda på vilka slags konflikter som sker på ett fritidshem, hur 

fritidspedagogerna hanterar dessa samt hur man arbetar för att förebygga konflikter genom att 

intervjua verksamma fritidspedagoger. 

Anledningen till studien är att jag vill bredda min kunskap om konflikthantering och det 

förebyggande arbetet samt ge mig fler verktyg att ta med till verksamheten. 

I studien tillämpar jag Vetenskapliga rådets etiska principer. Detta innebär att alla som 

medverkar i studien kommer att vara anonyma, jag inte kommer att nämna varken namn eller 

arbetsplats i studien då de inte fyller något syfte i studien. Alla insamlade uppgifter kommer 

endast att användas för denna studie. Ni har rätt att när som helst avbryta er medverkan i 

studien utan några påföljder. Jag kommer att spela in intervjun, inspelningen kommer att 

raderas när studien är färdigskriven. Det är jag som kommer att lyssna på intervjun samt 

handledaren om denne så önskar. Det färdiga resultatet kommer att publiceras i forma av en 

uppsats på DiVA, Umeå universitets digitala vetenskapliga arkiv. 

 

Uppvärmningsfrågor: 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat som fritidspedagog? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

Intervjufrågor: 

1. Vad är en konflikt för dig?   

2. Hur uppfattar du ordet konflikt?   

3. Hur ofta uppstår konflikter mellan elever på skolan? 

4. Vilka är de vanligaste konflikterna och var uppstår de?    

5. Hur hanterar du konflikter mellan elever på skolan?   

6. När anser du att en konflikt är löst?   

7. Återupprepar sig samma konflikter mellan elever på skolan?   

8. Vad blir konsekvenserna efter konflikthanteringen?  

9. Hur tycker du att konflikthanteringen fungerar här på skolan? 

- Något du skulle vilja förändra/förbättra/göra annorlunda?     

10. Vad gör ni för att på lång sikt förebygga konflikter på skolan?   

 - Något du skulle vilja förändra/förbättra/göra annorlunda? 

11. Vad är konsekvenserna av förebyggande arbetet?    

12. Vad anser du krävs för att ett förebyggande arbete ska fungera? 

  



 

 

Bilaga 3 
 

Handen 

 

 

 

 

 

 

 


