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1 Sammanfattning 

Studiens syfte är att synliggöra pedagogers syn på konflikter kopplat till fritidshemmet. Vidare 

avser studien till att synliggöra eventuella metoder för att hantera de konflikter som uppstår. 

Resultatet baseras på fyra kvalitativa intervjuer som har genomförts med verksamma pedagoger. 

Utgångspunkten för dessa var deras syn kring eventuella utlösande faktorer för konflikter. Vidare 

synliggör studien hur de verksamma pedagogerna förhåller sig till detta. Resultatet visar att samtliga 

verksamheter arbetar på ett kontinuerligt sätt för att förebygga eventuella konflikter, samt bearbeta 

de konflikter som uppstår. Under de intervjuer som genomförts synliggörs de metoder pedagogerna 

använder i verksamheten. Respondenterna synliggör medling som ett centralt verktyg kopplat till 

konflikthantering. Detta utifrån att pedagogerna önskar sätta eleverna i centrum, och låta dem 

tillkännage sina känslor och åsikter inför konflikten. Vidare är syftet att de själva skall finna en 

lösning de båda anser vara acceptabel, och pedagogen finns endast som ett stöd i syfte att vägleda 

dem. Vidare arbetar de med medling i syfte att arbeta med konflikter som någonting positivt och 

utvecklande för eleverna. Undersökningen tydliggör att detta kontinuerliga arbete ser likartat ut på 

samtliga verksamheter när det kommer till kontinuerligt förebyggande arbete. Studien synliggör 

dock vissa skillnader som förekommer verksamheterna emellan gällande konflikthanteringen. Detta 

främst utifrån att de har olika förutsättningar att arbeta med konflikthantering.  

  

Sökord; Medling, destruktiva konflikter, konstruktiva konflikter, verksamhet, förhållningssätt 
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2 Inledning 

Under hela min skolgång var konflikter och konflikthantering vanligt förekommande. Det krävdes 

ett kontinuerligt arbete för att förebygga och förhindra dessa ifrån att uppstå. Den 

verksamhetförlagda utbildningen tydliggjorde detta faktum ytterligare. Verksamheten anpassas 

kontinuerligt efter konflikter och dess hantering. Trots detta bör konflikter och hanteringen av dessa 

ändå anses vara nödvändig för att individen skall utvecklas. Studiens innehåll valdes utifrån en 

uppfattning detta, att individen utvecklas i de konflikter som uppstår på fritidshemmet. En 

förutsättning för detta tros i detta sammanhang vara att individen får lära sig att känna igen en 

konflikt, och skapa en trygghet inför den. Individen kan då skapa möjligheter att få ut någonting 

konstruktivt av konfliktsituationen. Denna studie syftar till att undersöka eventuella metoder som 

förespråkar individens deltagande i konflikthanteringen, samt att denna studie skall synliggöra 

eventuella sådana tillvägagångssätt. Denna undersökning kommer att belysa de verksamma 

pedagogernas vardag kopplat till deras yrkesroll och huruvida konflikter är en central del i denna. 

Detta utifrån bristande verktyg kopplat till hur de ska arbeta med konflikthanteringen, samt otydliga 

ramar för eleverna att förhålla sig till. Utifrån detta lyfter studien olika fritidshems syn på konflikter, 

samt hur de aktivt arbetar med dessa i praktiken. 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att studera pedagogers syn på konflikter mellan barn. Detta kopplat till 

fritidhemmets verksamhet. Utgångspunkten för detta är följande frågeställningar: 

• Hur beskriver pedagoger de konflikter som sker inom fritidshemmets verksamhet? 

▪ Vilka arbetsmetoder använder pedagoger kopplat till konflikter och konflikthantering?  
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3 Bakgrund 

Nedan definieras begreppet konflikt och dess innebörd utifrån tidigare litterära källor. 

Begreppet konflikt definieras på flera sätt. Dahlkwist (2002), beskriver begreppet som att minst två 

individer är inblandade och om en av dem upplever det som en konflikt bör det anses vara en sådan. 

I SAOB (1998), definieras begreppet utifrån att någonting specifikt har skett. Vidare finns det två 

former av konflikter, destruktiva och konstruktiva. Destruktiva konflikter synliggör de situationer 

där det får negativ verkan, ofta kopplat till ett sammanhang. Konstruktiva konflikter avser att 

utveckla individen och verksamheten. Utifrån detta kan konflikter anses vara positivt då det är en 

mänsklig process. Denna innefattar en vilja till utveckling. Ytterligare en definition av begreppet 

konflikt utifrån Thornberg (2006), är den latinska betydelsen, conflictus, som betyder 

sammanstötning eller en motsättning av någonting. Nilsson & Waldemarsson, (2007), definierar 

begreppet likande, att det uppstår en motsättning mellan personer kring någonting specifikt. Denna 

motsättning, alternativ krock, kan bestå av olika delar. Det kan handla om krav, värderingar 

alternativt personliga synsätt och personligheter. En tydlig sammanhängande faktor i konflikternas 

uppbyggnad är att känslor tar sig uttryck i ett samspel mellan individer.  

Ellmin (2008), diskuterar konflikter utifrån tre olika nivåer. Den första nivån avser de mindre 

konflikter som förekommer. Kännetecknande för dessa är att de brister i det sociala samspelet två 

individer emellan. Ytterligare kännetecken är att de inte påverkar relationen individer emellan 

avsevärt, men bör därmed inte heller anses utveckla dem. Den första nivån är en pågående process 

under en längre tid, där många olösta smågräl leder till någonting större och ohanterligt. Ellmin 

(2008), förtydligar kännetecken kring en bedömning om konfliktens allvar utifrån följande; 

kontinuerlig upprepning, inslag av manipulation, verksamheten påverkas, andra tar skada av 

konflikten. I de fall övriga och verksamheten i stort påverkas bör pedagogerna ta det som en signal 

att de delaktiga är oförmögna att hantera konflikten.  

Den andra nivån utgår ifrån smågräl som ofta förekommer. Om inte dessa bearbetas leder de till 

större sammanstötningar. Denna nivå anses eleverna fortfarande ha möjlighet att kunna hantera själv, 

dock på bekostnad av energi och tid som hade kunnat prioriteras bättre. Efterföljande nivå avser den 

mest utvecklade konflikten. Det specifika kännetecknet är att deltagarna inte längre kan bearbeta 

konflikten på egen hand. I denna blir verksamheten påverkad utifrån flertalet aspekter, samt att 

individer far illa. Utifrån ett pedagogperspektiv krävs det att en tredje utomstående part ingriper i 

konflikten för att bearbeta denna. För att kunna använda sig detta krävs det först att en pedagog är 

villig att kliva in i den rollen. Vidare krävs det en öppenhet inför att samtala, medla och förhandla 

mellan inblandade parter. Inte minst förutsätter det att den tredje parten kan skapa ett forum för att 

utrymma detta. 

Vidare definierar Jordan (2015), konflikter utifrån symmetriska och asymmetriska. Dessa skiljer sig 

kring vilka som deltar i konflikten. De symmetriska förutsätter att de deltagande utgör en liknande 

maktposition gentemot varandra. Vidare menar han att detta leder till en insikt om att förhandla med 

individen som en likvärdig sådan. De asymmetriska synliggör en maktskillnad gentemot varandra. 

Jordan (2015), diskuterar konflikter vidare utifrån ytterligare två former, heta kontra kalla. I detta 

stadie anses det vara av vikt att kunna tillkännage de kännetecknen som representerar de olika 

konflikterna. Detta utifrån att olika strategier synliggörs för att lösa dem. De heta konflikterna 

kännetecknas av en stark övertygelse om att båda parterna har rätt. Grunden för detta är att de anser 

sig ha en god avsikt, och avser sig därför få möjlighet att argumentera för denna. Ytterligare 

kännetecken är att de ofta blir hetsiga och innehåller konfrontationer. Detta utifrån att de är öppna 

med vad de tycker och tänker. De kalla konflikterna definieras utifrån att parterna i konflikten 

tappat tron om att kunna lösa konflikten vilket leder till frustration hos parterna. 
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Skolverket, (2014), synliggör konflikter och existensen av dessa utifrån att eleverna tränar sin 

sociala kompetens, vilket fritidshemmet också syftar till. En utlösande faktor för konflikter är 

missförstånd eller olika uttryckssätt. Skolverket, (2014) tydliggör pedagogernas roll i konflikter 

utifrån att agera stöd i konflikthanteringen, hjälpa dem tydliggöra känslor i syfte att ge dem 

konstruktiva sätt att lösa konflikter på. Bergmark & Alerby, (2008), resonerar kring mötet mellan 

människor. De tar utgångspunkt ifrån att möten människor emellan i verksamheten är präglade av 

värderingar. Dessa synliggörs genom de handlingar individen utför samt det tal individen använder 

sig av. De menar att dessa möten bör betraktas som etiska i sin grund, vilket de menar ofta leder till 

starkt känslomässiga reaktioner hos motparten, något de mer vardagliga situationerna inte gör. 

Engqvist, (1994) lyfter aspekten att människor måste få uttrycka sina värderingar och inte hålla dem 

inom sig. Dock på ett respektfullt sätt. I de fall individen håller värderingar inom sig ökar risken för 

ett utåtagerande beteende. Engqvist, (1994), tar utgångspunkt ifrån att konflikter kan vara nyttiga, 

utifrån att individen utvecklar sitt tänkande. Människor lär sig att kommunicera och respektera 

varandra genom detta. I sitt förhållande till konflikthantering tar han stöd i Skolverket, (2011) där 

det synliggörs att lärare skall ta hänsyn till varje individ och deras behov, samt att eleverna skall lära 

sig leva sig in i andras behov och förutsättningar. Skolverket, (2016) menar att arbetet kring 

elevernas relationer till varandra ger sig uttryck i att eleverna visar tillit och förtroende för 

pedagogerna. I dessa sammanhang bör det synliggöras genom att hålla löften, finnas nära till hands 

för eleverna etc. Vidare bör betoningen ligga vid harmoni och relationer, som ofta definieras som 

goda, medan de menar att konflikter är motsatsen. 

Roche & Teague (2012), diskuterar huruvida eventuella metoder för konflikthantering bör anses 

vara fördelaktiga. I praktiken handlar det om vad de kan medföra till konflikthanteringen. I deras 

forskning synliggörs vissa teoretiska studier som utgår ifrån att konflikthanteringsmodeller är 

fördelaktiga. Dessa problematiseras dock utifrån vem det skall anses vara fördelaktigt för. Malten, 

(1998) synliggör vikten av konflikthanteringsmodeller och tydliggör konflikten som vanligt 

förekommande i vardagen, både utifrån de omedvetna som de medvetna.  

3.1 Vad är konflikthantering? 

Konflikthantering är någonting som alltid funnits kopplat till fritidshemmets verksamhet. Ellmin 

(2008), diskuterar utifrån ett historiskt perspektiv och menar att de specifika konflikterna alltid varit 

en central del av verksamheten. Skillnaden synliggörs i att de benämnts olika, tagit sig olika uttryck 

och bemötts på olika sätt. Han menar att bemötandet och dess benämningar utgår ifrån rådande 

samhällsvärderingar. Hur konflikthanteringar ser ut och har utgångspunkt ifrån det historiska 

bemötandet och är en konsekvens av detta. Ellmin, (2008), tar utgångspunkt ifrån att läroplanens 

vision skiljer sig från skolans verklighet. Vidare synliggörs begreppet konflikthanterings frånvaro i 

aktuella styrdokument. Ett resonemang synliggörs kring om skolan upplever det som deras uppdrag 

att arbeta med konflikthantering på ett konstruktivt sätt. I praktiken finns det flertalet olika modeller 

och strategier att förhålla sig till. Det centrala i detta är individens analys och känslomässiga 

upplevelse som ligger till grund för konflikthanteringen. Ellmin (2008). Brodal & Nilsson (1992), 

utgår ifrån att konflikthantering inom skolan handlar om mer än att enbart bemöta dem utifrån en 

föreställning om orsak och verkan. Detta innebär i praktiken att pedagogen inte kan se en specifik 

individ som orsak till konflikten, och därmed tro sig ha löst den genom att avlägsna hen. Vidare 

betonar de vikten av ett samspel, ett ömsesidigt beroende och en påverkan av flertalet personer, 

samt yttre förutsättningar. Dessa förutsättningar kan till exempel vara organisationsstrukturer.  

I denna undersökning definieras begreppet konflikt enligt Ellmin (2008), definition kring att 

uppfatta och förstår konflikters funktion, orsak och symptom.  
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3.2 Konflikthantering kopplat till styrdokument 

Den svenska skolan och fritidsverksamheten är styrd utifrån olika regler, lagar och dokument. 

Utifrån de styrdokument skolan har att förhålla sig till, läroplanen, Skolverket (2011), och skollagen, 

(SFS. 2010:800), lyfts varken konflikt eller konflikthantering kopplat till verksamheten. Den 

övergripande koppling som görs är att skolan skall främja förståelse för andra medmänniskor. En 

aspekt att förtydliga bör dock vara att begreppet och en koppling till skolans värdegrundsarbete inte 

finns. Såväl i skollagen (SFS. 2010:800), som läroplanen, Skolverket (2011), betonas att skolans 

specifika verksamhet skall utformas efter de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 

som skall förmedlas och förankras kopplat till skolans uppdrag. Ytterligare ett fastställt 

styrdokument att förhålla sig till är Allmänna råd, Skolverket (2014), som skall fungera som ett stöd 

och en vägledning kopplat till verksamheten. Dessa behandlar kränkande behandling och 

diskriminering. Dessutom syftar dessa Allmänna råd Skolverket (2014), till att ge skolverksam 

personal verktyg för att underlätta förebyggande arbete emot kränkande behandling och 

diskriminering. 

3.3 Medling 

Wahlström (1996), synliggör medling som en process kopplat till en konflikt, där en utomstående 

part ingriper för att vägleda mot en lösning. Det centrala är att det är eleverna själva som har valt 

och kommit överens om den eventuella lösningen, med andra ord skall den utomstående parten inte 

ta över konflikten. Vidare tydliggörs det att aldrig påbörja en medling med en förutfattad mening 

om utgångsläget alternativt lösningen. Det centrala för medlingens process är att den uppstår och 

pågår i nuläget och fokuserar på att hitta en lösning som båda parter kan acceptera. Utifrån 

Wahlström (1996), anses detta vara viktigt utifrån att det finns faktorer som gör vissa konflikter 

svåra att lösa, och att då hitta andra vägar att lösa det på.. Det övergripande syftet med medling är 

att ge eleverna möjlighet till att definiera det specifika problem de är oense om. Hon synliggör 

dessutom att det handlar om att eleverna får möjlighet till att identifiera och uttrycka känslor och 

behov för varandra, vilket leder till att de får ta del av vilka behov och känslor individen har. Vidare 

skapar det möjligheter som gör det möjligt för dem att förhandla kring en handlingsplan. Dessutom 

diskuteras en eventuell fördel kring att, som utomstående part, skapa en överenskommelse som är 

skriftlig i sin form i samråd med övriga parter. Detta i avseende att ha någonting att följa upp, samt 

relatera till vid eventuella framtida konflikter. Dock tydliggör hon att det inte handlar om att 

skuldbelägga individen. Vidare synliggörs medling som en del av samverkanstrategin. 

Utgångspunkten är att ta hjälp av en tredje part, som är neutral kring konflikten. Syftet är att kunna 

tillgodose hur eleverna uppfattat konflikten. Vidare bör den tredje parten kunna vara neutral i sitt 

agerande. Utgångspunkten för medlaren är att föra samtalet framåt för att finna en lösning. I syfte 

att få de inblandade att känna sig trygga i situationen bör medlaren ställa öppna och neutrala frågor.  

3.4 Medling som process 

Processen definieras av Wahlstöm (1996), utifrån fyra steg; Vad har hänt?,  vad känner du?, vad vill 

du ska hända?, vad är möjligt att göra kopplat till önskningarna? 

Det första steget för att kunna identifiera konfliktens problem är att vara objektiv i sitt 

förhållningssätt. Detta för att skapa en överenskommelse kring kärnan i konflikten. Det handlar om 

att förtydliga individernas känsla inför konflikten. Det centrala i detta menar Wahlström (1996), är 

att få eleverna att uttrycka sig i ett jag-perspektiv. Detta i syfte att få fram vad individen önskar skall 

hända av konflikten, samt för att öppna upp för deras kreativitet kopplat till en lösning.Nästa steg är 

att tydliggöra vad som är möjligt att göra utifrån konflikten och dess innehåll. Detta utifrån ett 

perspektiv där de förslag individerna kommer med inte alltid bör anses vara genomförbara kopplat 

till verksamheten.  
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Det kännetecknande är att hitta små lösningar som sedan resulterar i en överenskommelse. Kärnan 

är att samtliga parter har fått tillkännage fakta såväl som sina känslor inför konflikten. Syftet med 

detta steg kopplat till processen är att hitta lösningar som kan omfatta mindre praktiska åtgärder 

alternativt större genomgripande förändringar i vissa fall. 

3.5 Målet med processen 

Målet med medling som verktyg är att pedagogerna skall kunna skapa en tillåtande atmosfär. Detta i 

syfte att minska eventuell rädsla och nervositet hos parterna. Det handlar om att sätta upp, och följa 

de grundregler som finns, till exempel att parterna pratar en åt gången samt att förtydliga de 

framsteg eleverna gör kontinuerligt under processens gång. Ytterligare en aspekt är medlarens roll 

att vägleda parterna. Detta för att skapa en förståelse hos eleverna vad processen skall innehålla och 

leda till. Återigen handlar det om att förtydliga för dem att syftet inte är att lägga skulden på en 

specifik individ. Vidare bör pedagogen tydliggöra att en eventuell lösning inte alltid är möjlig, utan 

att strävan istället skall vara att förbättra den nuvarande situationen. Syftet är att diskutera hur 

individerna bör handskas med situationen om uppstår igen. 

3.6 Processens gång 

Utgångspunkten i processen är att eleverna skall tilltala pedagogen i sig, och inte varandra. Sedan är 

det viktigt att försöka skapa en helhetsuppfattning som inte innehåller alla känslor individerna bär 

på gentemot varandra. Medling handlar om att diskutera vad de har för individuella önskningar om 

vad konflikten skall leda till, för att sedan skapa en överenskommelse med deras önskemål som 

utgångspunkt. Wahlström (1996), förtydligar vikten av att följa upp detta samtal vid ett senare 

tillfälle. Processen handlar om att definiera problemet och ha det som utgångspunkt i den följande 

processen. I sin helhet handlar detta om att skapa en miljö och atmosfär som eleverna känner sig 

trygga i. Syftet är att samtliga parter skall känna sig bekräftade kring deras känslor inför konflikten, 

samt skapa förutsättningar för att i slutändan ha en överenskommelse eleverna emellan. När båda 

parterna har fått klargöra sina känslor inför konflikten handlar det om att pedagogen bör klargöra 

vad de båda har berättat och sammanfatta detta i syfte att förhindra missuppfattningar. 

Kring att definiera konfliktens kärna, samt skapa en trygg miljö för eleverna, är det viktigt att tillåta 

de känslor som förekommer i syfte att låta eleverna äga konflikten. Samt att skapa en empati och 

förståelse för känslorna för den andre parten. Detta kan pedagogen göra genom att hitta likheter 

dem emellan, och sedan utifrån detta summera deras önskemål med detta som utgångspunkt. 

Utifrån detta har pedagogen i samråd med eleverna skapat förutsättningar för möjligheter till en 

överenskommelse dem emellan. Syftet med pedagogens deltagande är att få de inblandade att börja 

tala direkt till varandra för att finna en lösning som är realistiskt utifrån de bådas version och behov. 

Ytterligare en roll för pedagogen, kopplat till situationen är att bekräfta individernas olika förslag 

samt att finna eventuella kopplingar till en lösning. I det fall medlaren, i detta fall pedagogen själv, 

har egna reflektioner och tankar bör de synliggöras för eleverna. 

4 Utbildning 

Hakvoort, (2012), lyfter aspekten utbildning kopplat till konflikthantering inom skolan. Hon utgår 

ifrån att en utbildning kring konflikter och dess hantering är viktigt för skolväsendet. Dessa former 

av utbildningar bör synliggöras av experter inom området, samt av de med beprövad erfarenhet 

inom skolverksamheten. Utbildningen bör omfattas av det innehåll som anses relevant till skolan. 

Hakvoort, (2012), menar att lärarstudenter bör få en mer omfattande förståelse kring 

konflikthantering. Detta utifrån att hantera konflikter är någonting individen måste lära sig allt 

eftersom.  Carlsson & Kimblad, (2011), utgår ifrån att de konflikter som uppstår kan leda till en 

bättre relation parterna emellan.  
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De menar att om eleverna får stöd i sina konflikter och dess hantering får de en annan uppfattning 

om detta. Utgångspunkten för konflikthantering upplevs istället som goda erfarenheter för dem. 

Carlsson & Kimblad, (2011), menar att det leder till att de lär sig förebygga och hantera eventuella 

framtida konflikter på egen hand.  

5 Metod 

Nedan kommer undersökningens process att redogöras. 

Insamling av empirin har skett genom intervjuer med verksamma pedagoger. I syfte att öka 

trovärdigheten till denna har intervjuerna skett personligen tillsammans med pedagogerna. Syftet 

med detta var att föra en dialog kring konflikthantering, och således kunna förtydliga eventuella 

aspekter och förhållningssätt till konflikter. Denna insamling bearbetades sedan via de 

ljudinspelningar som fanns till förfogande. En överskådlig sammanfattning skrevs med 

utgångspunkt ifrån de olika inspelningarna, där specifika citat från respondenterna lyftes ut och 

noterades. Vidare tydliggjordes även de likheter som lyftes fram av respondenterna. 

5.1 Kvalitativ metod 

Denna undersökning bygger på kvalitativ metod, där syftet är att undersöka någonting utifrån 

forskningsfrågor, som i sin tur sedan besvaras. Metoden definieras enligt NE (2011), som ett 

begrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren befinner sig i den sociala verkligheten. I 

detta fall den verksamhet som bedrivs av pedagogerna.  

5.2 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun tar utgångspunkt ifrån flertalet olika uppfattningar om någonting. Detta 

främst när avsikten är att förstå och tolka någonting specifikt. Utifrån Malterud (2009), är den 

kvalitativa intervjumetoden att föredra i de avseenden informanten inte har en definierad kunskap 

om frågeställningen i förväg. Ytterligare ett argument för den kvalitativa intervjun som metod 

kopplat studien är att de avser ett fåtal deltagare. Ett förtydligande kring detta är att processen 

istället går på djupet och bearbetar innehållet ytterligare. Grunden i detta innehåll utgör 

beskrivningar och motiveringar ifrån den verkliga verksamheten. Målet med metoden, och den 

kvalitativa intervjun, är att nå insikten kring det som berör personer i situationer i deras sociala 

verklighet. Malterud (2009). Dalen (2015), diskuterar den kvalitativa intervjumetoden utifrån 

fastställda principer. Grunderna för att lyckas är att skapa en förståelse för de centrala stegen 

kopplat till forskningsprocessen. Utgångspunkten för metoden är att processen inte anses vara 

statisk, utan föränderlig. Detta i motsats till den kvantitativa metoden som innebär en bestämd 

arbetsordning, Dalen (2015). 

Avslutningsvis kräver den kvalitativa intervjun som metod en aktiv forskare som är det redskap som 

i sin tur lägger grunden för arbetet och dess process. Detta kännetecknas främst kopplat till dess 

centrala roll gällande att samla in, och tolka, den information som sedan presenteras. Dalen (2015). 

Vald metod för denna undersökning stärks kopplat till syftet utifrån Bryman (2002), som menar att 

den kvalitativa undersökningen genom intervjuer ligger till grund för en ärligare och mer personlig 

information. 

6 Metodval 

 

I syfte att förstärka mitt arbetes validitet kommer processen att synliggöras utförligt. Patel & 

Davidsson, (2011), synliggör detta som viktigt i syfte att läsaren skall kunna skapa en förståelse för 

hur arbetet utformats. Utgångspunkt för detta är de val som har gjorts, samt de resonemang som har 

legat till grund för dessa. Ahrne & Svensson, (2011), synliggör intervjuer som en användbar 

arbetsmetod i flertalet sammanhang. De tar utgångspunkt ifrån en uppfattning om att det anses vara 

ett sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden. Studien, och dess metodval, anses kunna 
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kopplas till dessa sociala förhållanden, och därmed utgör intervjuer grunden för denna studie.  Ur 

ett tidsperspektiv valdes observationer, samt elevintervjuer, bort. Utgångspunkten för detta beslut 

var den process barnintervjuer innebär utifrån att ett godkännande från vårdnadshavare krävs. 

Ytterligare en aspekt kopplat till detta var att det empiriska materialet skulle bli avsevärt mer 

omfattande, och att tiden för denna bearbetning inte fanns.  

Till grund för intervjuerna låg en intervjuguide, (se bilaga 2), som innehöll färdiga frågor för 

respondenterna att besvara. Dock synliggjordes ytterligare frågor under intervjuernas gång, dock 

skiljde sig dessa åt för samtliga respondenter, då de utgick ifrån deras individuella resonemang 

kring konflikthantering. Patel & Davidsson, (2011), synliggör detta genom att definiera en stor ram 

respondenterna har att förhålla sig till när det gäller svaren på frågorna. I syfte att få ut den 

information som önskas fick respondenterna inte ta del av frågorna i förväg. Detta utifrån ett 

resonemang om att det kunde leda till mer genomtänkta svar, och att relevant information utelämnas. 

Respondenterna fick dock möjlighet att genomföra intervjun i en miljö de själva valde i syfte att få 

dem att känna sig bekväma.  

Vid den specifika intervjun användes ljudinspelning för att kunna flytta fokus till respondentens 

svar och resonemang, det ger även en möjlighet till att kunna se eventuella minspel, gester etc. Vid 

intervjutillfället synliggjordes en överenskommelse om att återkomma vid eventuella funderingar. 

Vidare började det empiriska materialet att transkriberas för att hitta det som ansågs vara relevant 

till studien. Utifrån att studien endast omfattar fyra pedagoger från olika verksamheter ger det en 

överskådlig uppfattning om konflikter och konflikthantering på fritidshemmet. I syfte att kunna dra 

fler slutsatser hade ytterligare verksamheter behövts synliggöras, samt synliggöra verksamheter från 

mer eller mindre utsatta områden i syfte att kunna se skillnader dem emellan.  

6.1 Urval och tillvägagångssätt 

Bryman (2002), delar in metoden i sex olika steg. Först formulerades ett syfte som sedan bröts ned i 

undersökningsbara forskningsfrågor. En central aspekt ansågs vara hur konflikter, och dess 

konflikthantering, upplevs och arbetas med på fritidshemmet. Fyra pedagoger på olika fritidshem 

kontaktades via mail för att bjudas in till en intervju kring konflikter och konflikthantering. 

Gemensamt för samtliga intervjuade är att de är utbildade pedagoger, och således bör anses vara 

vana vid konflikter kopplat till deras professionalism. Efter det urval som skedde samlades data och 

information in utifrån respondenternas intervjusvar. Dessa intervjusvar spelades dessutom in för att 

underlätta bearbetningen av den information som tillkännagavs. Ytterligare en aspekt kopplat till 

detta är att flytta fokus från att behöva anteckna kontinuerligt under intervjun. Vidare följer sedan 

bearbetningen av den insamlade data, där tankar och konflikter kopplat till den faktiska 

verksamheten redogörs. Denna bearbetning, och redogörelse, inkluderar i detta avseende även att 

hitta sammankopplingar till de diskussionsfrågor som formulerats som utgångspunkt för studien. 

Då respondenterna intervjuats bearbetades den insamlade informationen. Utgångspunkten för denna 

var de inspelningar som skedde under intervjun. Samtliga ljudfiler bearbetades, och resonemang 

som skiljde sig åt från övriga, alternativt som gav undersökningen nya infallsvinklar synliggjordes i 

undersökningen. 

6.2 Pedagogiskt urval 

Nedan kommer deltagande pedagoger i undersökningen att presenteras. 

Respondent 1 är utbildad grundskollärare i fritidshem, och har haft tillsvidareanställning sedan 2012. 

Hen har dock varit inom verksamheten i cirka 8 år, då hen har vikarierat på halvtid innan och under 

utbildningen. 

Respondent 2 är i grund och botten utbildad grundskollärare, som sedan valde att vidareutbilda sig 

till grundskollärare i fritidshem. Har arbetat inom fritidsverksamheten i 15 år. 
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Respondent 3 är utbildad fritidspedagog och har arbetat i verksamheten under 25 år. Arbetar i 

dagsläget med två barnskötare, och är således ensam utbildad fritidspedagog på aktuellt fritidshem. 

Respondent 4 är utbildad fritidspedagog och har varit verksam inom yrket sedan 23 år. Arbetar för 

tillfället gentemot förskoleklass och en årskurs 1. Är verksam i ett arbetslag med ytterligare en 

utbildad fritidspedagog, två förskolelärare samt en elevassistent. 
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6.3 Det etiska tillvägagångssättet 

Undersökningen har haft för avsikt att följa god forskningsetik. Detta stöds utifrån Vetenskapliga 

rådets forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002). Principerna tydliggörs utifrån fyra 

huvudkrav: Samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Björkdahl Ordell (2007). Detta innebär att deltagandet är frivilligt och anonymt, varken skola eller 

person kommer att synliggöras.  

Vidare kan respondenten välja att avbryta sitt deltagande. Syftet med att dessa ligger till grund för 

undersökningen är att pedagogens värdighet och integritet skall värdesättas. Kravet kring samtycke 

utgår ifrån att samtliga deltagare har sitt samtycke till undersökningen. En förutsättning för detta är 

att informera deltagarna kring arbetet och dess utformning. Specifikt kring informerandet, och 

konfidentialitetskravet, är det av största vikt att informera om hur materialet i undersökningen 

kommer att användas, samt att den information som de tillhandager omfattas av sekretess. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och den information vi har blivit tilldelad inte kommer att 

användas i annat syfte än i aktuell vetenskaplig undersökning. I följande arbete tas det etiska 

förhållningssättet till vara på kopplat till det missivbrev (se bilaga 1), som de olika verksamheterna 

fick ta del av. Det urval som skedde kring aktuella respondenter utgick ifrån aktuell handledare 

kopplat till den verksamhet där den verksamhetsförlagda utbildningen skedde. I samråd med hen 

begränsades undersökning och dess syfte, samt att eventuella respondenter diskuterades. Vidare 

kontaktades ett flertal skolor via mail och tillfrågades om de hade möjlighet att ställa upp på en 

intervju kring konflikthantering och dess utrymme kopplat till fritidshemmets verksamhet. Samtliga 

tillfrågade pedagoger återkopplade och ställde upp på en intervju. Dessa avsåg ett personligt möte 

med aktuell pedagog, samt en inspelning, under cirka 45-60 minuter.  

6.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

För att få undersökningens underlag tillförlitligt genomfördes intervjuerna personligen med 

pedagogerna. Med fokus på hur de upplever konflikter och konflikthantering på fritidshemmet. 

Detta synliggjorde möjligheten att resonera kring respondenternas tankar och förhållningssätt vilket 

stärker undersökningen innehåll. Vidare är dock undersökningens syfte att bidra med kunskap om 

hur verksamma pedagoger upplever sitt arbete med konflikter och konflikthantering. En möjlig 

konsekvens av detta är att innehållet inte överensstämmer med hur eleverna uppfattar arbetet med 

konflikter, eller hur de faktiskt arbetar med dem i praktiken. Undersökningens resultat speglar fyra 

olika pedagogers uppfattning kring konflikter och konflikthantering. Detta utifrån att syftet var att 

skapa en uppfattning, och inte en representativ bild, kring hur arbetet kring konflikter ser ut på de 

aktuella fritidshemmen vilket kan leda till en viss generalisering. Trost (2010), synliggör vikten av 

att diskutera undersökningens trovärdighet utifrån dess validitet och reliabilitet. Dock synliggörs en 

lägre relevans kring detta kopplat till kvalitativa studier. Studiens metoddel synliggör åtgärder 

kopplat till att stärka studiens trovärdighet, både gällande vald metod samt den kvalitativa 

intervjuns möjligheter kring att skapa utrymme för samtal i syfte att forma en trygghet i situationen. 

Dessutom har intervjuerna sammanfattats kontinuerligt i syfte att förhindra missuppfattningar. 

Vidare synliggör detta en minskad risk för felformuleringar i syfte att öka tillförlitligheten för 

studien.  
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7 Resultat 

I följande avsnitt presenteras undersökningens faktiska resultat utifrån intervjuerna. Innehållet 

stärks med hjälp av verkliga citat från respondenterna. Detta i syfte att ge tyngd och trovärdighet till 

undersökningen.  

7.1 Konfliktens definition och innehåll 

Respondent nummer 1 definierar en konflikt utifrån att minst två parter tycker olika om någonting. 

Hen tydliggör att konflikter och omfattningen ser olika ut. Därmed bör en förståelse finnas kring att 

konflikter kan följa med individen och påverka leken. Respondenten menar att det skapas en 

friktion som, ur elevperspektiv, anses vara svår att frångå. Konsekvensen av detta är att konflikten 

är mer omfattande för eleven än vad pedagogen upplever. 

Två olika konflikter synliggörs, konstruktiva och destruktiva. Respondenterna synliggör 

konstruktiva konflikter som utvecklande, och menar att destruktiva konflikter inte synliggör 

individutveckling. Ett exempel på en konstruktiv konflikt är i samband med någon form av väntan 

och turordning. I dessa sammanhang menar dem att det är vanligt förekommande med konflikter. 

Dock anses de vara konstruktiva. Detta utifrån aspekten att eleverna lär sig någonting utifrån 

konflikten. Den konstruktiva delen är i detta fall kopplat till att hitta lösningar på turordning och 

väntan. 

Förflyttningen till mellis har varit ett problem för oss utifrån ett konfliktperspektiv. Att förflytta 

eleverna en längre sträcka leder till en otålighet hos eleverna. (Respondent 4) 

Respondenterna synliggör skillnader på konflikter mellan flickor och pojkar. Främst utifrån hur de 

utspelar sig i verksamheten. Respondent 1 menar att tjej-konflikter är av annat slag. Detta utifrån att 

de anses “sympati-vara” med varandra. Vidare menar hen att konsekvensen kan vara att de ordinarie 

kamraterna tar illa vid sig och uttrycker missnöje. Detta skiljer sig från pojkar som tenderar att 

lättare bli fysiska i sina konflikter, och därmed ha andra former av konflikter. Respondent 4 

tydliggör dock att detta är någonting som håller på att förändras och försvinna. 

Respondent 4 tydliggör att konflikter oftast uppstår i samband med en väntan alternativt förflyttning. 

Därmed tydliggör samtliga respondenter att konflikter är vanligt förekommande kopplat till 

fritidshemmets verksamhet. Hur de faktiska konflikterna utspelar sig kopplar de ihop med den miljö 

eleverna befinner sig i. Respondent 4 synliggör den problematik som råder kring förflyttningar för 

eleverna. Vidare synliggör respondenterna att konflikter i relativt stor utsträckning är kopplade till 

tid och rum. Detta utifrån att verksamheten sker under eftermiddagen då de dessutom har varit 

delaktiga i den övriga obligatoriska skolverksamheten. Respondent 1 reflekterar kring områden 

kopplat till skolans verksamhet som i grunden innehåller flertalet aktiviteter och situationer som 

inbjuder till konflikter och är konfliktskapande i sig. En av dessa anses vara att spela kula. Detta 

leder ofta till flertalet konflikter, men leder även till möjligheter till kontinuerlig individuell 

utveckling.  

7.2 Förhållningssätt till konflikter och konflikthantering 

När en konflikt uppstår menar respondenterna att pedagogens förhållningssätt kan påverka 

konflikten och dess utgång. Detta utifrån flertalet faktorer, bland annat tillit och elevkännedom. 

Vidare handlar det om att skapa ett förtroendekapital hos individen, vilket leder till att individer i 

större utsträckning kan acceptera ett eventuellt deltagande i en konflikt. Denna elevkännedom 

skapar möjligheter för pedagogerna att förhålla sig till konflikter som uppstår.  
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I de fall det finns tillit och kännedom mellan elev och pedagog är det lättare att lösa en konflikt. 

Detta i syfte att få eleverna trygga i situationen. Man bör inte heller vara rädd att be en kollega 

som har en relation till eleven om hjälp (Respondent 1) 

Samtliga pedagoger arbetar kontinuerligt med konflikter och konflikthantering samt hur 

verksamheten kan förebygga detta. Respondent 2 jobbar utifrån en fastställd vänskapshand. Denna 

syftar till att skapa trygghet och trivsel hos eleverna. Det är ett verktyg för pedagogerna, såväl som 

eleverna som de kan använda sig av och relatera till i konfliktsituationer. Denna verksamhet skiljer 

sig dessutom en del från övriga kring sitt förhållningssätt när en konflikt har skett. Respondent 2 

menar att de ser individen bakom konflikten och vad det finns för olika faktorer som utlöser 

händelsen. Detta utifrån att verksamheten till stor del utgörs av elever med utländsk bakgrund som 

kommit som flyktingar. 

De bär med sig sitt förflutna, och allt som händer hemma till skolan. I vissa fall är vi dem enda 

vuxna de möter som de känner trygghet hos. Vi måste ta oss tid att lyssna och bemöta. (Respondent 

2) 

Respondent 3 synliggör att konflikter och konflikthantering är ett verktyg kopplat till skolan. Detta 

utifrån att konflikter i stor utsträckning ofta anses vara konstruktiva. Ytterligare ett verktyg kopplat 

till konflikter och dess hantering anser hen vara humor. Detta för att avdramatisera konflikter och 

dess känsloinnehåll, då detta ofta skrämmer eleverna. Att skapa en förståelse för dem vad det är de 

har en konflikt kring kan i flera fall vara ett verktyg för att hjälpa dem till en lösning. Samtliga 

jobbar aktivt och kontinuerligt med tjej/killsnack, hur man är en schysst kompis etc. Detta i syfte att 

förebygga eventuella konflikter. Kopplat till detta förtydligar samtliga det arbete med en 

likabehandlingsplan som pågår årligen, någonting som skall fungera som ett verktyg och stöd i 

arbetet gentemot kränkning och mobbning. 

Respondent 2 tydliggör ytterligare en metod att arbeta med konflikter. Detta genom att arbeta med 

en aktivitetstavla. Denna tavla synliggör pedagogerna och eleverna, samt de aktiviteter som är 

planerade. Syftet med detta är att förhindra ytterligare konflikter, genom att ge eleverna en 

överskådlig bild av vad som kommer att hända, och var. Enligt respondent 2 leder detta till en 

trygghet för eleverna, samt att det leder till att de blir sysselsatta snabbare. Ytterligare en aspekt 

som förtydligas är den översikt detta arbetssätt ger pedagogerna när det gäller att se var eleverna är 

och hur de integrerar med varandra. Vidare förstärker respondent 1 föregående resonemang kring 

styrda aktiviteter där eleverna blir introducerade om vad de skall göra, alternativt vad de har att 

välja på för olika aktiviteter. Hen menar att eleverna lätt skapar en osäkerhet inför att välja i för stor 

utsträckning, de anses åtminstone behöva ramarna för att kunna göra valet. I de avseende eleverna 

får de valbara aktiviteterna, och dess miljö, ökar tryggheten för dem. 

Respondent 1 synliggör en metod kopplat till konflikter och dess hantering utifrån att arbeta med 

färggrupper där samtliga elever involveras. Detta leder till att eleverna lär sig integrera med elever 

från andra klasser. Kopplat till det fritidsråd som sker tillsammans med eleverna presenteras vilken 

färggrupp som skall göra vilken aktivitet, satt de vet om och kan se detta i förhand, i syfte att få 

eleverna och känna trygghet. Detta leder till att de alltid startar eftermiddagarna med samma elever, 

för att sedan involveras i en större fritidshemsgrupp. Samtliga deltagande respondenter tar en 

central utgångspunkt i metoden medling kopplat till konflikthantering på fritidshemmet. Ytterligare 

en liknelse som de anser vara central är att som pedagog inte ingripa direkt i en konflikt. Detta beror 

dock på mellan vilka individer konflikten har uppstått. I de fall det finns en förkunskap om att 

individen kan bli fysisk är pedagogen mer benägen att ingripa 
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Dock är majoriteten av respondenterna överens om att samtliga individer skall få en chans att själva 

lösa konflikten, dock finns pedagogen som stöd och en eventuell hjälp om konflikten blir destruktiv. 

Respondent 4 anses dock vara ett undantag till detta. Utgångspunkten för detta är en problematik 

kring att en specifik elev flyr skolan och dess skolgård. I syfte att undvika hens eventuella 

deltagande och flykt väljer pedagogerna att snabbare gå in och ta del av konflikten individerna 

emellan. 

Sammanfattningsvis tydliggör respondent 3 en aspekt som hen menar försvårar det förebyggande 

arbetet kopplat till verksamheten. Detta utifrån att eleverna inte alltid uppskattar pedagogernas 

deltagande i en aktivitet. I detta avseende menar hen att det gäller att förhålla sig till detta, till 

exempel genom att delta i samma miljö men med någonting annat. Detta i syfte att kunna observera 

eleverna utan att de reflekterar över detta. 

Var i samma rum och låtsas göra någonting annat medan du lyssnar och iakttar. I dessa 

sammanhang förstår inte eleverna vad du egentligen gör. Detta ger dig sedan verktyg för att kunna 

se eventuella konfliktmönster (Respondent 3) 

Här tydliggör hen den fördel som aktuell verksamhet har i att hen följer elevgruppen kontinuerligt 

under dagen. Utifrån detta synliggörs en fördel kopplat till att respondenten ser individen kopplat 

till skolverksamhetens olika miljöer, dessutom synliggörs det faktum att den förkunskap om hur 

dagen varit för individen kan underlätta resterande delen av dagen. 

7.3 Konflikthanteringens innehåll 

Respondenterna tydliggör vikten av konflikthantering kopplat till fritidshemmets verksamhet, och 

belyser det faktum att detta är en central del av dagen. Vidare tydliggör respondent 2 vikten av att 

följa upp konflikten. Detta i syfte att bekräfta individen och dess känslor inför den konflikt som 

uppstod. Syftet med denna uppföljning menar hen är att individen inte skall känna oro eller rädsla 

inför att vara på aktuellt fritidshem. Ytterligare en aspekt är den kontakt och öppenhet som krävs 

inför föräldrar och vårdnadshavare. 

Konflikthanteringen blir en del av vardagen. Barnen har långa dagar och bär med sig händelser 

från andra forum till skolan. Vår uppgift blir att ge dem verktyg för att kunna förebygga och 

förhålla sig till dem. (Respondent 4) 

Vidare synliggör hen avsikten att ingen elev skall gå hem med en konflikt som hen anser vara olöst. 

Därför är avsikten att berätta för vårdnadshavare om den konflikt som uppstått, och i dessa 

situationer ge eleven möjlighet att få berätta hur det känns för tillfället. I dessa fall tydliggörs vikten 

av att följa upp känslan inför konflikten dagen efter, då de har fått en möjlighet att bearbeta det 

inträffade. Vilket anses vara en del av konflikthanteringen. I sin helhet tydliggör respondenterna att 

konflikthantering till stor del handlar om att lyssna till individerna och deras känslor, och till viss 

del deras viljor. Det faktiska lyssnandet menar de ofta innefattar minst två sidor av konflikten. 

Därmed tydliggör de vikten av att sortera den information som eleverna tillkännager, för att vidare 

bearbeta denna och skapa sig en egen bild av vad som anses kunna vara relevant och inte. 

Respondenterna synliggör pedagogens ansvar kopplat till att bearbeta konflikten och hitta vägar för 

att gå vidare. Dock menar respondent 4 att det eventuella agerandet i en lösning beror på 

konfliktens storlek och påverkan på övriga elever i verksamheten. Vidare förtydligar samtliga 

elevernas inflytande som central kopplat till konflikter och dess hantering. 

För all konflikthantering på fritidshemmet är elevens och dess inflytande utgångspunkt Det 

eventuella deltagandet från pedagogens håll anspelar sig sedan på elevernas vilja på ett eventuellt 

deltagande från deras håll. Respondent 2 menar att det inte alltid bör anses vara fördelaktigt att lösa 

en konflikt i samband med att den uppstår, utan att det finns en fördel att låta eleverna bearbeta 

denna först. Dels i syfte för att låta känslor och irritationen lägga sig, vilket de anser ofta leder till 

att eleverna kan släppa konflikten och gå vidare. 
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Dessutom kan reflektionen leda till att individen har lättare för att se sin egen del i konflikten vilket 

underlättar hanteringen av denna. 

Ytterligare aspekter som lyfts kopplat till konflikthantering är med vem denna sker, samt i vilken 

miljö. I de avseenden individerna är i affekt anses det inte gynna dem att lösa konflikten 

tillsammans med en gång, utan istället sära på dem och ta var och en för sig till en början. En 

konkret lösning som tydliggörs är vikten av att förstärka den överenskommelse som har upprättats, 

detta till exempel genom att skriva ned denna. Vidare menar de att det underlättar vid ytterligare en 

eventuell konflikt individerna emellan då pedagogen har ett konkret verktyg att koppla konflikten 

till. Respondent 2 tydliggör ytterligare ett resonemang vid en eventuell mindre konflikt som inte 

anses påverka verksamheten i övrigt kring att låta eleverna göra någonting annat för stunden och 

känna efter om det fortfarande är i affekt och arga på varandra efter en liten stund. Sådana fall 

uppmana dem att återkoppla till pedagogen om de önskar hjälp med att bearbeta det inträffade. 

Sammanfattningsvis synliggör respondent 4 vikten av att jobba vidare med konflikten i efterhand, 

framförallt om det är en större sådan. Kopplat till dessa konflikter anser sig hen ha en viktig roll i att 

tydliggöra denna för vårdnadshavare, samt involvera eleverna i att arbeta vidare med den och 

upprätthålla en utvecklingsplan. En utvecklingsplan som sedan följs upp efter ett antal veckor för att 

utvärdera hur denna fungerar i praktiken. I detta avseende menar hen att det är viktigt att inkludera 

sina kollegor, och tydliggöra för dem om den konflikt som uppstått. Detta tydliggörs främst utifrån 

att kollegorna skall ha en förkunskap om vilka faktorer som kan ligga bakom ytterligare eventuella 

meningsskiljaktigheter, men även utifrån ett vårdnadshavarperspektiv. Detta i syfte att kunna berätta 

om konflikten för vårdnadshavare, samt bemöta eventuella frågor. Respondenten tydliggör 

dessutom de olika förhållningssätten och relationerna aktuella pedagoger har gentemot individerna, 

vilket kan underlätta bearbetningen av konflikten. 

8 Analys 

Nedan kommer den insamlade information som avser undersökningen att analyseras. Analysen sker 

utifrån det resultat som presenterats. 

8.1 Konfliktens innehåll 

Undersökningen synliggör respondenternas entydiga uppfattning kring vad en konflikt är för 

någonting, samt vad den anses innehålla. Samtliga av dem synliggör konfliktens kärna utifrån att 

det finns en meningsskiljaktighet minst två parter emellan. Dahlqwist (2002), definierar begreppet 

utifrån en meningsskiljaktighet, däremot bör det inte anses vara en konflikt förrän en av de 

inblandade parterna anser detta. Denna aspekt synliggjordes inte av de pedagoger som intervjuats, 

utan de uppmanade istället eleverna till att kommunicera med varandra kring de känslor som 

uppkommit kopplat till situationen. Ytterligare en central aspekt kopplat till konfliktens innehåll 

som tydliggörs av pedagogerna är att den meningsskiljaktighet som uppstått individerna emellan 

innehåller flertalet aspekter. De tydliggör dessa utifrån känslor, krav, värderingar alternativt 

personliga förhållningssätt kopplat till någonting specifikt. Detta resonemang tydliggörs dessutom 

utifrån litteraturen Nilsson & Waldemarsson (2007). De menar att känslan är central och utgör en 

stor del i konfliktens innehåll. Vidare tydliggörs det faktum som Ellmin (2008), synliggör kring att 

det finns olika former av konflikter som dessutom skiljer sig i dess innehåll. Här förtydligar han tre 

former av konflikter, där det som skiljer dem åt är hur de anser sig påverka verksamheten och de 

övriga eleverna.  

Detta förtydligar pedagogerna i intervjuerna gentemot deras förhållningssätt till medling och 

uppmuntran till att eleverna skall utmana sig själva i att lösa konflikten, detta dock förutsatt att de 

anser sig klara av detta samt att andra individer i verksamheten ej påverkas av konflikten. Vidare 

diskuterar, Jordan (2015), heta kontra kalla konflikter, där de skiljer sig åt huruvida det finns en 

stark övertygelse kring deras åsikt till skillnad emot de kalla konflikterna där individerna har tappat 

förmågan om att kunna lösa konflikten själv.  
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Jordan (2015), ser dessutom på konflikter som symmetriska alternativt asymmetriska i sin form där 

skillnaden är vilka de inblandade parterna är. De symmetriska avser de där parterna anser sig ha 

likartad makt gentemot varandra, och de asymmetriska avser de där det finns ett tydligt maktövertag 

från ena parten. Respondenterna tycks ha en uppfattning om att de asymmetriska konflikterna är 

vanliga kopplat till fritidshemmet, och att dessa i sin tur ofta är heta i sin form. 

Vidare synliggör pedagogerna ett resonemang kring konstruktiva och destruktiva konflikter. Där de 

menar att en konflikt är konstruktiv när individen kan se sin egen del i situationen, och att parterna i 

sin tur kan komma fram till en lösning. SAOB (1998), tydliggör att konflikter skall definieras som 

konstruktiva utifrån aspekten att det handlar om en mänsklig process. Processen grundar sig i en 

vilja hos individen för att utvecklas. Den destruktiva konflikten menar respondenterna synliggörs 

genom att konflikten inte kan bearbetas på ett konkret sätt. I dessa fall kan det handla om att 

individen är i affekt och inte har förmågan att se sin del av konflikten. Pedagogerna förtydligar att 

den destruktiva konflikten tydliggörs i verksamheten utifrån att den får en negativ inverkan på 

verksamheten, ofta i ett specifikt sammanhang.  

8.2 Förhållningssätt och förebyggande arbete 

Kopplat till de förhållningssätt som sker på de deltagande verksamheterna synliggörs ett tydligt 

samband med de som lyfts utifrån styrdokument och aktuell litteratur. Styrdokument tydliggör 

endast det arbete verksamheten skall göra kopplat till att skapa en förståelse för andra 

medmänniskor. Detta tydliggör samtliga respondenter att dem gör kontinuerligt, bland annat genom 

att prata om konflikter, lika-behandling, tjej/kill-snack etc.  

Vidare stärks verksamheternas arbete kopplat till konflikter och dess hantering ytterligare utifrån 

Skolverket (2011), och dess förtydligande kring konflikthantering. Utifrån denna skall 

verksamheterna utforma och synliggöra de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som 

genom verksamheten och dess uppdrag skall förmedlas och förankras hos eleverna. Vidare utifrån 

de styrdokument verksamheten har att förhålla sig till, och ytterligare ett sådant, är de Allmänna 

råden, Skolverket (2014), vars syfte är att ge verksam personal olika verktyg för att kunna 

underlätta det förebyggande arbetet mot kränkande behandling, någonting som samtliga 

verksamheter bör anses göra genom deras strategi för att förebygga, samt bearbeta, de konflikter 

som uppstår. Vidare synliggör undersökningen informanternas entydiga åsikt kring att närvaron och 

tilliten inför eleverna är viktig för att kunna arbeta med en hantering av konflikten. Detta tydliggörs 

ytterligare av dem i hur de synliggör vikten av att pedagogen endast agerar i en konflikthantering i 

den mån eleverna anser sig behöva den hjälpen. I dessa fall är medling som redskap ett viktigt 

verktyg, och pedagogen i sig agerar endast som en eventuell tillgång för eleverna. 

Att använda detta redskap anser de kunna bidra till att eleverna själva hittar nya vägar till lösningar, 

någonting som skall uppmuntras. Verksamma pedagoger kopplat till denna undersökning synliggör 

dessutom vikten av att som pedagog känna sig trygg och bekväm i en konfliktsituation. Detta inte 

minst i förhållande till hur man som pedagog förhåller sig till och hanterar konflikten. Vidare lyfter 

de resonemanget kring att konflikter på fritidshemmet inte bör anses vara någonting negativt, utan 

någonting som är utvecklande för verksamheten. Det skapar möjligheter för individen att få en 

djupare förståelse kring det inträffade. 

Pedagogerna lyfter erfarenhet som en central aspekt kopplat till att kunna hantera konflikter, även i 

avseendet att som pedagog kunna känna sig trygg, vilket förutsätter en viss erfarenhet. 

Undersökningen lyfter ytterligare en central aspekt kopplat till hanteringen av konflikter, nämligen 

tillit och förtroende. I detta sammanhang omfattar det kollegor såväl som eleverna själva. De 

konflikter som uppstår på fritidshemmet anses dock kopplas ihop med fler aspekter än tillit och 

erfarenhet, den specifika miljön och den faktiska väntan hos eleverna synliggörs som ytterligare 

utlösande faktorer. Respondenterna tydliggör att de behöver hjälpa eleverna i dessa situationer, samt 

att som pedagog försöka förhindra dem att minimera antalet konflikter. 
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Ytterligare ett redskap för pedagogerna att använda sig av i dessa sammanhang är medling, 

någonting som Wahlström (1996), också beskriver. Medling som verktyg synliggörs kontinuerligt 

under intervjuerna av samtliga respondenter. Kopplat till medling och pedagogernas förhållningssätt 

gentemot konflikter tar de utgångspunkt ifrån individerna som inte är överens, och försöker skapa 

sig en överskådlig uppfattning om vad som har hänt. Ytterligare en utgångspunkt i medling är att 

samtliga parter får en möjlighet att reflektera kring vad som har hänt, vad de känner och önskar 

skall hända, för att sedan skapa en gemensam överenskommelse om vad som är möjligt att göra 

kopplat till individernas önskningar. Den tydligaste aspekten som framkommer i intervjuerna och 

som kan kopplas till detta är det faktum att pedagogerna vill tillgodose individens önskan och 

uppfattning kring konflikten. Det är individen som är utgångspunkten för konflikthanteringen, och 

är det som skall motivera eleverna att finna en lösning de båda är bekväma med. Detta förtydligar 

Wahlström (1996), genom att synliggöra vikten av att låta eleverna hantera konflikten utifrån ett 

jag-perspektiv. Vidare synliggörs detta ytterligare genom att belysa kärnan som i detta fall är att 

samtliga parter får en möjlighet att tillkännage fakta och känslor inför konflikten. Syftet är att 

individerna skall hitta en lösning som omfattar ett mindre antal praktiska åtgärder. Dock synliggörs 

det faktum att de är mer omfattande i vissa fall.    

I bakgrunden diskuteras medling som ett redskap och verktyg kopplat till konflikthantering. Där 

syftet med medling, samt att dess mål och specifika process synliggjordes. Utifrån Wahlström 

(1996), är det specifika målet med medling att de verksamma pedagogerna skall kunna uppnå en 

accepterande atmosfär kopplat till verksamheten. Syftet i sin helhet med detta verktyg är att minska 

eventuell rädsla inför skolan och dess verksamhet hos individen. Ytterligare en aspekt kopplat till 

detta verktyg och dess syfte är att skapa regler och ramar för eleverna. Dessa omfattar turordning 

och de eventuella framsteg som individen tar under medlingens process. Ytterligare en aspekt som 

Wahlström (1996), lyfter kring medling som verktyg till konflikter är den specifika medlarens, i 

detta fall pedagogernas, roll i hanteringen. Vars uppgift handlar om att synliggöra processens 

innehåll och syfte för individerna. Vidare bör pedagogen skapa en förståelse hos individerna för att 

en lösning inte alltid är möjlig, utan att det istället dessa gånger handlar det om att förbättra den 

nuvarande situationen. I dessa fall bör det anses vara av vikt att göra en handlingsplan kring hur de 

skall handskas vid eventuella framtida konflikter om de skulle uppstå igen. Kärnan i den konkreta 

diskussionen med individerna är att hitta verktyg för dem att använda för att kunna lösa den 

eventuella konflikten på egen hand, med en lösning båda anser är acceptabel. 

Respondenterna synliggör de praktiska åtgärder, som i vissa fall anses vara mer omfattande, där 

stort fokus läggs på det förebyggande arbetet för att kunna skapa en tillåtande atmosfär. Precis som 

Wahlström (1996), tydliggör i litteraturen lägger samtliga respondenter stor vikt vid att låta eleverna 

stå i centrum och föra talan emot en gemensam lösning på problemet. Fokus i dessa fall menar 

pedagogerna är att samtliga parter i en konflikt skall få möjlighet att reflektera kring hur de 

upplevde konflikten, samt hur de anser att en eventuell lösning kan se ut. Detta i syfte att de skall 

finns egna vägar och redskap för att lyckas bearbeta de konflikter som uppstår kopplat till 

fritidshemmet. 

9 Diskussion 

Nedan kommer undersökningen att diskuteras utifrån studiens metod och resultat. 

9.1 Metoddiskussion 

I aktuell undersökning låg kvalitativa intervjuer till grund för empiriinsamlingen. Den faktiska 

metoden valdes utifrån aspekten om att tydliggöra och tillgodose en trovärdighet kopplat till det 

resultat som presenterades. Intervjuerna bidrog dessutom till flertalet reflektioner av verksamma 

pedagoger som ansågs vara användbar i denna undersökning och dess syfte. Vidare valdes metoden 

utifrån den möjlighet som gavs kring att skapa en diskussion i samråd med pedagoger kring deras 

tankar och förhållningssätt kopplat till konflikter och dess hantering på fritidshemmet.  
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Metodvalet ansågs dessutom vara fördelaktigt utifrån det faktum att utrymmet för egna tolkningar 

kring de intervjufrågor som presenterades minskade i och med att dessa kunde förtydligas för 

respondenten. Detta i syfte för att få studiens syfte besvarat på ett korrekt sätt.  

Eventuell kritik kopplat till vald metod bör i detta avseende vara huruvida det är fördelaktigt för 

respondenterna att ta del av intervjufrågorna (se bilaga 2), i förhand eller ej. Den fördel som 

övervägde i denna undersökning var att det fanns en förhoppning om att få ärligare svar om de inte 

var förberedda på frågorna. I de fall respondenterna hade tillhandagivits dem i förhand fanns en oro 

inför att få genomtänka svar i syfte att utesluta vissa aspekter som i detta fall kunde anses vara 

viktiga för studiens resultat. Studiens syfte hade kunna besvarats utifrån andra metoder kopplat till 

att få fram empiriskt material. I det fall tidsaspekten hade varit annorlunda hade enkäter och 

följande observationer kunnat genomföras. Enkäterna hade då legat till grund för resultatet, för att 

sedan kunna diskuteras utifrån observationer i verksamheten. En möjlig konsekvens för studiens 

resultat hade kunna varit ett större bortfall, missuppfattningar kring frågeställningar och svar. 

Ytterligare en aspekt kopplat till detta var att det ansågs vara ett mer omfattande arbete att utforma 

enkäter, kontakta olika verksamheter för att dela med sig av dem, för att sedan bearbeta igenom 

dem och sammanställa resultatet.  

9.2 Slutsatser och diskussion 

Konflikthantering har blivit en central del av fritidshemmets verksamhet. Detta utifrån flertalet 

aspekter som till exempel social utsatthet, utanförskap, flykt etc. En faktor att ta hänsyn till i detta 

avseende menar respondenterna är den skillnad som tydliggörs. Detta utifrån geografiskt område 

inom samma kommun. En av de skolor som representeras finns i ett socialt tyngre område, där 

arbetslöshet och flykt är vanliga hemförhållanden. Det i sin tur avspeglas i antalet konflikter och 

bearbetning av dessa på fritidshemmet. Aktuell respondent tydliggör vikten av att se helheten hos 

individerna, och inte endast se den specifika handlingen. Vidare menar hen att det är viktigt som 

pedagog att skapa en professionell relation till individen, och skaffa sig en uppfattning för dennes 

livssituation. Detta kan ur ett längre perspektiv skapa en förståelse för varför individen agerar som 

den gör i konflikter. Dock är det viktigt att markera för barnet att det inte mer acceptabelt att göra 

det som sker, men som pedagog kan man få en annan förståelse för agerandet.  

 

En av de andra respondenterna som arbetar i ett annat geografiskt område lägger också vikt vid att 

skapa en relation till eleverna, och att se dem på fritidshemmet i syfte att få dem att känna sig 

bekräftade. Dock tydliggör hen en annan infallsvinkel på konflikter och konflikthanteringen, 

nämligen humor som ett specifikt verktyg för individuell och social utveckling. Vidare stärker 

respondent 1 det resonemang kring vikten av att skapa en relation med eleverna. Detta utifrån 

aspekten att den tillit som skapas i en relation anses vara grundläggande för att kunna hantera och 

bearbeta en konflikt på ett utvecklande sätt för eleverna. I detta resonemang synliggör 

respondenterna vikten av att våga vara öppen med övriga arbetskollegor när relationen inte finns, 

eller konflikthanteringen blir svår på andra sätt. En viktig aspekt för att få konflikter som ett 

utvecklande redskap är att våga se sina egna begränsningar som pedagog, och våga be om hjälp om 

tilliten eller relationen till individen saknas.  

 

Att bearbeta en eventuell konflikt med hjälp av humor menar respondenten kan vara ett 

framgångsrikt verktyg. En vanligt förekommande konflikt är om det lego som fritidshemmet har 

köpt in, och i detta fall menar hen att man kan synliggöra för eleverna vad det specifikt är dem 

bråkar om. Detta i syfte att skapa en förståelse hos eleverna om att de kan hantera situationen på ett 

annat mer konkret sätt, vilket i sin tur leder till en individuell utveckling hos individerna. Samtliga 

respondenter synliggör vikten av att, som pedagog, endast agera om det krävs. I övrigt handlar det 

snarare om att vara samtalsledare ur aspekten att samtliga parter får komma till tals och dela med 

sig av sin berättelse, således bearbetar dem även de känslor som uppstår i och med en konflikt.  
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Det faktum att respondenterna diskuterar kring konflikter och konflikthantering som någonting 

positivt och utvecklande var ingenting som jag förväntade mig innan undersökningen gjordes. 

Ytterligare en aspekt som förvånade till viss del var det kontinuerliga arbetet de olika 

verksamheterna genomförde på olika sätt. Innan undersökningen genomfördes och aktuella 

respondenter intervjuades fanns en uppfattning om att en viss rädsla inför konflikter fanns 

representerad på de olika fritidshemmen. Detta utifrån att konflikter kan anses vara ett misslyckande 

kring någonting specifikt, vilket i sin tur kan leda till att individerna inte får möjlighet att bearbeta 

konflikten på utvecklande sätt. Att rädslan inför och kring konflikter inte synliggörs i denna 

undersökning behöver nödvändigtvis inte spegla dess existens i den faktiska verksamheten. Detta 

utifrån att denna undersökning endast speglar en representant från skolan och dess verksamhet. I 

syfte att förhindra möjligheterna för pedagogerna att förbereda sina svar tillhanda gavs dem inte 

intervjufrågorna i förhand, ytterligare en aspekt kopplat till detta var en uppfattning om att ärligare 

svar skulle tillkännages.  

 

Kopplat till tidigare litteratur som redogjorts i denna undersökning synliggör respondenterna 

konflikthanteringens frånvaro i aktuella styrdokument, Skolverket, (2011). Detta problematiseras 

till viss del utifrån aspekten att det kan leda till en viss frånvaro av arbetet kring konflikter. Detta 

utifrån att pedagogen kan anse sig inte behöva arbeta med det, och ta stöd av det utifrån 

styrdokumenten. Detta även om styrdokumenten tydliggör vårt ansvar i att främja en förståelse för 

andra medmänniskor hos eleverna. En problematik kring detta är definitionen av vad en förståelse 

för andra medmänniskor innefattar, och det faktum att denna definition kan skilja sig åt mellan olika 

individer. De aktuella styrdokumenten representerade fritidshemsverksamheter har skyldighet att 

följa synliggör dessutom vikten av att verksamheten och dess undervisningsinnehåll inte skall skilja 

dem åt oavsett geografiskt område. Dock kan denna problematik till viss del avspeglas utifrån 

gemensamma definitioner kring detta arbete på de olika verksamheterna.  

 

En annan aspekt som undersökningen, och den litterära källan, Wahlström, (1996), synliggör är 

medlingens närvaro på samtliga fritidshemsverksamheter. Samtliga respondenter diskuterade detta 

redskap som ett verktyg för konflikthantering med eleverna, och att vikten låg vid elevernas 

deltagande och inte pedagogens. Detta stärks utifrån tidigare redogjord litteratur som definierar 

medling utifrån att en utomstående pedagog agerar i en konfliktsituation elever emellan i syfte att 

vägleda dem emot en överenskommelse. Vidare tydliggör intervjuerna, samt litteratur, vikten av att 

se bakom en konflikt och få en förståelse för vad som utlöser ett specifikt beteende. En viktig faktor 

är att känna till den historik som finns hos aktuella individer.  

 

En av respondenterna skiljer sig en del i detta förhållningssätt kring medling. Den nuvarande 

verksamheten har lett till att pedagogerna är tvungna att agera snabbare än i vanliga fall. Detta 

utifrån händelser där elever har lämnat skolan och dess område. Ytterligare en aspekt kopplat till 

deras snabba agerande är den problematik kring att trigga varandra som råder hos specifika 

individer. Dock förtydligar hen medlingens betydelse kopplat till att skapa en förståelse för samtliga 

om den problematik som uppstår när dem triggar varandra alternativt lämnar skolan och dess 

område. I och med detta synliggörs medling och dess användningsområde även i denna verksamhet.  

I och med detta synliggör undersökningen medlingens olika användningsområden. 

 

Det bör kanske inte anses vara nödvändigt att medla i direkt anslutning till konflikten. Någonting en 

av förekommande respondenter förtydligar. Hen synliggör vikten av att låta eleverna bearbeta 

konflikten på egenhand om en sådan önskan finns. Det kan handla om att individen måste förbereda 

sig för att konfrontera sig själv och det som har hänt. Ytterligare en konsekvens som 

undersökningen synliggör är att denna eventuella väntan kan leda till att eleverna släpper konflikten 

och själva kommer till insikt om hur de kan förhålla sig inför liknande situationer i framtiden.  
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I detta fall bör pedagogen dock se sitt ansvar i att erbjuda sitt stöd om individen känner att det inte 

har ordnat sig. Respondenterna reflekterade dessutom kring vikten av att aldrig låta en elev gå hem 

med en, enligt dem, obearbetad konflikt. Detta kan på lång sikt leda till såväl fysiska som psykiska 

problem hos individen.  

 

I detta avseende synliggörs det att det är individen som avgör huruvida konflikter bör anses vara 

bearbetad och uppklarad eller inte. Medling som process synliggörs i undersökningen, samt de 

förekommande litterära källorna, som ett konkret verktyg att använda för pedagogerna i deras 

verksamhet. Syftet med verktyget är att skapa en accepterande fritidshemsmiljö. Utgångspunkten 

för denna skall vara ett kontinuerligt arbete med konflikter och relationer i syfte att skapa en 

trygghet hos individen. Vidare synliggör litteraturen vikten av att, genom medling, minska 

nervositet hos parterna i och med pedagogens närvaro. I detta avseende är den litteratur som 

redogjorts tydlig, även respondenterna, med att tydliggöra spelreglerna för individerna.  

Dessa menar dem grundar sig i att synliggöra de framsteg individerna gör på ett kontinuerligt plan, 

för att sedan vägleda dem vidare med utgångspunkt ifrån de specifika framstegen. I undersökningen 

synliggörs vikten av att inte skuldbelägga någon av individerna som ansvarig för konflikten, utan 

syftet är istället att skapa en förståelse hos dem hur de kan förhålla sig till eventuellt liknande 

situationer i framtiden.  

 

Vidare under intervjuerna synliggörs den pedagogiska tanken kring att skapa en överenskommelse 

individerna emellan under medlingen och dess process, samt att skriva ned denna tillsammans med 

dem för att spara. Syftet med detta menar dem är att, tillsammans med individerna, visa den 

överenskommelse som har skapats för övriga kollegor samt för att ha och förhålla sig till vid 

ytterligare eventuella konflikter. I dessa situationer kan det som pedagog vara skönt att ha en 

överenskommelse att luta sig emot i konflikthanteringen individerna emellan. Dock synliggörs det 

faktum att samtliga konflikter inte går att lösa på ett konstruktivt sätt. I dessa fall handlar det om ett 

givande och tagande, och att skapa en överenskommelse som samtliga parter kan acceptera. I den 

litteratur som diskuterats synliggörs medling inte nödvändigtvis som en potentiell lösning, utan 

snarare som en strävan om att förbättra en nuvarande situation.  

 

Under intervjuerna, och kontinuerligt under processens gång, synliggörs verktyget medling som 

syftar till att individerna skall tilltala pedagogen och konfrontera sig själv. Ytterligare ett syfte med 

att tilltala pedagogen istället är att individerna inte skall konfrontera varandra och infektera 

situationen ytterligare. Respondenterna synliggör medlingen som ett användbart verktyg i syfte att 

skapa en helhetsuppfattning kring konflikten, men som pedagog bör man dock inse att individernas 

känslor kan spegla deras berättelse till viss del. Den tidigare litteraturen lyfter denna aspekt kring att 

det handlar om att, som pedagog, skapa sig en uppfattning om helheten kring konflikten. Detta 

menar dem pedagogen gör i syfte för att kunna förhandla med dem kring deras individuella 

önskningar vad konflikten skall leda till för någonting specifikt.  

 

En tydlig liknelse respondenterna emellan är vikten av att följa upp konflikten, samt hanteringen av 

denna, vid ett senare tillfälle. Den centrala utgångspunkten i detta menar dem är att definiera 

problemet och sedan bygga vidare på det utifrån hur individerna kan utvecklas utifrån det. 

Undersökningen synliggör ytterligare liknelser kopplat till när och var den eventuella 

konflikthanteringen skall äga rum någonstans. I detta avseende menar de att miljön kan ha påverkan 

på individerna och konflikthanteringen i sig.  

Vidare kan de olika miljöer individerna är trygga och bekväma i leda till en utveckling kopplat till 

hanteringen. I en trygg miljö anses de ha enklare för att känna sig bekräftade inför det som har hänt. 

Vidare menar dem att det är en viktig aspekt för att kunna förhandla fram en gemensam 

överenskommelse som båda parter är nöjd med.  
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För att medlingen skall fylla sin funktion som ett kreativt verktyg och hjälpmedel vid 

konflikthantering lyfts vikten att som pedagog sammanfatta de känslor som individerna har 

beskrivit. Detta i syfte för att skapa bekräftelse, samt undvika eventuella missförstånd.  

Samtliga respondenter tydliggör vikten av bekräfta de känslor som förekommer hos individerna, 

detta utifrån att det skapar ett förtroende för dem. Dessutom menar aktuella litterära källor att det 

leder till att de får äga konflikten på egen hand, samt att de lär sig acceptera de känslor som 

förekommer hos motparten. Vidare menar dem att pedagogens roll är att hitta eventuella likheter 

dem emellan i syfte att skapa en förståelse för att de kan lösa det tillsammans. Utgångspunkten i 

detta fall är att hitta likheterna och utifrån dessa skapa förutsättningar för en gemensam 

överenskommelse.   

Vidare redogör undersökningen för att medling kan användas som ett konkret verktyg för 

konflikthantering. Detta är någonting som stärks utifrån diskuterad litteratur. Där båda dessa källor, 

litteraturen såväl som respondenterna, tydliggör pedagogens samt individernas roll i medlingen och 

dess process. Där de lägger stor vikt vid att låta individerna äga och ta eget ansvar över konflikten 

och dess följande hantering. Det undersökningen synliggör är vikten av att se konflikter som 

någonting utvecklande, och inte avskräckande. För att uppnå detta menar respondenterna att de 

olika fritidshemsverksamheterna bör arbeta kontinuerligt med konflikter och konflikthantering, 

samt att skapa tillit och relationer med eleverna och deras vårdnadshavare. 

 

Sammanfattningsvis förtydligar undersökningen för mig vikten av att jag ska inkludera konflikter 

och konflikthantering i min kommande undervisning på fritidshemmet. Utifrån det resultat jag har 

fått kan detta inkluderas på flertalet olika sätt, den aspekten som ur mitt perspektiv anses vara viktig 

för att uppnå någonting konkret med innehållet är att ha ett tydligt syfte och mål. Vidare skall jag 

förtydliga mitt mål och syfte för de elever jag involverar i min undervisning, detta i syfte för att 

kunna skapa en förståelse för konflikter och konflikthantering i sin helhet. Den faktiska 

undersökningen har dessutom gett mig en överskådlig bild över att våga involvera sina kollegor och 

övrig personal i en eventuell konflikthantering. 

Vidare har flertalet fördelar med denna involvering synliggjorts för mig i min blivande yrkesroll. 

Respondenterna tydliggör att jag, i min kommande yrkesroll, måste våga erkänna mina egna brister 

för kollegor. Samtidigt ska jag lägga mycket tid för att bygga relationer med eleverna, detta i syfte 

att skapa tillit hos dem, ett resonemang som stärks utifrån denna undersökning och dess litterära 

källor. I sin helhet kommer det leda till en större förståelse för vad en konflikt är för någonting, samt 

hur denna kan hanteras, för eleverna. Ur ett längre perspektiv kan detta leda till samhörighet och 

utveckling på såväl individnivå som gruppnivå.  

Utifrån undersökningen har jag fått en förståelse för vikten av att skapa en relation till eleverna, 

sedan behöver denna relation inte se likadan ut med samtliga. Denna grundläggande relation 

kommer att hjälpa mig, och ge mig konkreta verktyg i syfte att utveckla dem ytterligare utifrån 

konflikter och hanteringen av dessa. Vidare handlar det också om att skapa en relation och tillit 

gentemot mina blivande kollegor. Detta i syfte att få den hjälp jag behöver, och få eventuellt stöd i 

konflikthanteringen individer emellan. Respondenterna har hjälpt mig att skapa en förståelse för att 

involvera vårdnadshavare i individens skolgång och vistelse på fritidshemmet. Denna relation som 

skapas mellan pedagog och vårdnadshavare bör anses spegla av sig till viss del på hur relationen 

mellan pedagog och elev kan komma att se ut. Dessutom har jag fått förståelsen för att det syftar till 

att skapa en relation till de vårdnadshavare som lämnar ansvaret för sitt barn hos mig och min 

verksamhet, samt dess verksamhet.  
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Denna undersökning, kring konflikter och dess hantering på fritidshemmet, synliggör för mig den 

pedagogiska aspekten kring att följa upp samtliga konflikter, och även hanteringen av denna. Syftet 

med detta är att individen inte skall behöva gå hem med en känsla av att konflikten inte är bearbetad 

på rätt sätt.  

I och med detta skapas ett tillfälle att informera vårdnadshavare om att en konflikt uppstod och att 

individerna har löst den, vilket ur ett längre perspektiv syftar till att skapa tillit och trygghet 

pedagog och vårdnadshavare emellan. 

Ett konkret verktyg för att främja relationsskapande och möjligheter till uppföljning i kommande 

yrkesroll är rastvärdskap. Vid dessa tillfällen kommer jag att få möjlighet att förflytta mig mellan 

olika individer och följa upp samtal, aktiviteter etc. Detta är någonting jag ser positivt på, främst 

med tanke på att den samverkanstid som förekommer inte är tillräcklig, vilket leder till att 

möjligheten för att följa upp allmänna diskussioner eller eventuella konflikter med samtliga inte 

finns på samma sätt.  

 

Sammanfattningsvis har denna undersökning gett mig konkreta verktyg som jag kommer att kunna 

använda mig av kopplat till konflikter och dess hantering. I den kommande yrkesrollen kommer jag 

lägga stor vikt vid att inkludera mina kollegor och elevernas vårdnadshavare i den undervisning 

som sker. Två konkreta verktyg jag kommer att använda mig av utifrån denna undersökning är 

medling och rastvärdskap. Syftet med detta är att utveckla individerna i att bearbeta sina konflikter 

på egen hand, men med stöd av en pedagog om det behövs. Det kontinuerliga syftet, och den 

centrala utgångspunkten, är att konflikter och konflikthantering är utvecklande för inblandade parter, 

och i vissa fall även för verksamheten i sin helhet.  

Vidare innebär detta, som undersökningen belyser, i praktiken att ett gemensamt förhållningssätt 

och ett kontinuerligt arbete kring konflikter krävs. I relation till den tidigare forskningen belyser 

denna, samt aktuell undersökning, vikten av tillit och en grundläggande relation kopplat till 

hanteringen av en konflikt individer emellan i syfte att utvecklas av den. Samtliga dessa källor, 

såväl de muntliga som de skriftliga, synliggör medlingen som ett konkret och användbart verktyg 

inom fritidshemmets verksamhet och arbete med konflikthantering. Den främsta aspekten som har 

förändrats kontinuerligt under undersökningens gång är det faktum att, utifrån respondenterna och 

de litterära källorna, ansågs konflikter vara positivta i sin helhet. Detta förutsatte dock att de följdes 

upp och bearbetades på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt.  

Undersökningen i sig har gett mig en grundläggande förståelse för hur konflikter kan ses som 

utvecklande, och hur jag i min kommande yrkesroll kan förhålla mig till detta. Undersökningen har 

i synnerhet tydliggjort vikten av att skapa en relation till eleverna, såväl som deras vårdnadshavare. 

Ytterligare en aspekt är relationen till mina kommande kollegor. Vikten av att jag kommer behöva 

känna mig trygg i ett kommande arbetslag för att kunna utföra ett jobb som syftar till pedagogisk 

utveckling har tydliggjorts i och med denna undersökning.  

Avslutningsvis syftar jag till att lyfta ett tydligt mål och syfte som den främsta egenskapen jag 

kommer att ta med mig i min kommande yrkesroll utifrån denna undersökning. De skall förstå 

varför jag vill arbeta med konflikter, relationsskapande, konflithantering etc. Vidare finns en 

personlig uppfattning om att tydlighet skapar trygghet och tillit hos individen, vilket jag kan 

använda som ett verktyg kopplat till min verksamhet.  

Dessutom vill jag syfta till att främja en förståelse om att konflikter måste bearbetas och följas upp, 

och på så sätt kan samtliga parter utvecklas utifrån den. Ytterligare en aspekt jag syftar till att bära 

med mig är att skapa en relation till individen, främst i syfte för att få en förståelse om vad som 

ligger bakom ett specifikt beteende. Jag vill även kunna bemöta dem utifrån de förutsättningar de 

behöver, oavsett om det är trygghet eller nya utmaningar inom skolverksamheten. I praktiken 

kommer detta innebära ett kontinuerligt arbete med att skapa relationer eleverna emellan, samt 

mellan eleverna och mig själv i min roll som pedagog.  
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Eleverna kommer att få arbeta utifrån uppsatta mål och syften, samt utveckla dessa vidare 

kontinuerligt. Utgångspunkten för detta syftar till att vara ett fritidshem där konflikter och 

konflikthantering är någonting utvecklande och positivt för individer, samt för verksamheten i sin 

helhet.  

 

9.3 Vidare forskning 

Kontinuerligt under denna undersökning har verksamma pedagoger tydliggjort resonemang kring 

konflikter som konstruktiva och utvecklande för individen och även för verksamheten. Ett verktyg 

kopplat till konflikter och dess hantering på fritidshemmet anses i denna undersökning vara medling, 

vilket förutsätter eleverna individuella deltagande. För vidare forskning vore det intressant för 

verksamheten att förtydliga på vilket sätt konflikter, och elevernas deltagande, anses utveckla 

verksamheten. 
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11 Bilagor 

12 Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Viktor Grahn och jag studerar till grundskolelärare med inriktning mot fritidshem, 

praktiskt ämne idrott & hälsa mot lägre åldrar. För tillfället studerar jag min sjätte termin, och tar 

därmed examen till sommaren. I och med detta skriver jag för tillfället mitt examensarbete. Ett ar-

bete där jag avser att undersöka hur lärarna på fritidshem ser på konflikter och konflikterhantering, 

samt hur de väljer att förhålla sig gentemot dessa. 

I syfte att få fram underlag för min undersökning kommer jag att intervjua lärare på fritidshem och 

hoppas på att få hjälp av er. Intervjun kommer att ta cirka 40 minuter och spelas in, där du dock 

själv får välja var och när den skall utföras. 

Undersökningen följer det vetenskapliga rådets etiska regler vilket innebär att deltagandet är frivil-

ligt och du som respondent har full anonymitet, varken skola eller person kommer att kunna identi-

fieras. Du kan också när som helst avbryta ditt deltagande om du inte vill fortsätta. Den slutliga 

rapporten kommer däremot att bli en offentlig handling och förhoppningsvis en källa till ytterligare 

kunskap för lärare inom fritidshem. 

Vid eventuella frågor, vänd er till; 

Viktor Grahn 

072 968 68 35 

viktor.grahn@live.se 
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13 Intervjufrågor 

1. Berätta om din utbildning och ditt yrkesliv fram till idag 

2. I vilket sammanhang arbetar du? Gruppstorlek, personaltäthet, antal lärare/pedagoger, lokaler etc. 

3. Vad kännetecknar en konstruktiv konflikt för dig? 

4. Vad kännetecknar en destruktiv konflikt för dig? 

5. Vad är en konflikt för dig? Kan du ge exempel på en utvecklande kontra en destruktiv konflikt? 

6. Vad innebär konflikthantering för dig i din roll som pedagog? att hjälpa barn, aktiv i det, 

7. Berätta om en specifik konflikt du har varit med om. Hur blev du uppmärksammad på konflik-

ten? Vad hände? Vad gjorde du? Kunde du ha gjort någonting annorlunda för att förhindrat konflik-

ten? Gjorde du någonting specifikt för att det inte skall hända igen? 

8. Kan du påverka konflikten med ditt förhållningssätt? lugnet, når dem lite bättre, 

9. Vilka lärdomar har du fått av konflikthantering?  

10. Är konflikter vanligt förekommande kopplat till fritidshemmets verksamhet? 

11. Hur påverkar konflikter relationen mellan elev och dig som pedagog? 

12. I vilka sammanhang uppstår konflikter kopplat till er fritidhemsverksamhet? 

13. Hur skiljer sig konflikter mellan pojkar och mellan flickor?  

14. Hur väljer du att arbeta för att stärka elever i konflikter? Hur kan du som pedagog förebygga 

konflikter? 

15. Hur kan du involvera eleverna i detta förebyggande arbete? 

16. Hur använder du dig av de specifika eleverna vid en eventuell konflikthantering? 

 

 


