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Abstrakt 

Svensk titel: Konflikthantering i fritidshemmet – En kvalitativ studie om 

konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete kring konflikter i 

fritidshemmet ur fritidslärares perspektiv 

Engelsk titel: Conflict management in the youth recreation centre: A 

qualitative study of conflicts, conflict management and pre-emptive work on 

conflicts in the youth recreation centre - a teacher’s perspective 
Studien har syftat i att få en djupare förståelse om hur sex fritidslärare upplever 

elevers konflikter, hur konflikterna hanteras och förebyggs. Syftet var även att 

ta reda på vilka metoder som används för att elevernas konflikter ska kunna 

lösas och vilka konflikter som bör motverkas.  

För att nå en djupare kunskap i ämnet gjordes en kvalitativ studie där 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex fritidslärare. Genom 

intervjuerna framkom fritidslärarnas upplevelser, tankar och åsikter kring 

konflikter, dess hantering samt förebyggande arbete. Därför har arbetet 

grundat sig i det fenomenologiska perspektivet. 

I studien framkom det att konflikthantering och att arbeta förebyggande tillhör 

vardagen för fritidslärare. Att främst prata om, lära sig förstå sin egen och 

andras roller i konflikter både i verkligheten och genom rollspel har visat sig 

vara en stark grund för att hantera och förebygga konflikter. 

Nyckelord 

konflikt, konflikthantering, förebyggande, elever, fritidslärare, fritidshem. 

Tack 

Vi vill rikta ett varmt tack till vår handledare Reza Arjmand och våra 

klasskamrater som gett oss bra feedback och vägledning under arbetets gång. 

Ett stort tack till våra familjer och vänner som gett oss stöd under 

skrivprocessen. Vi vill även tacka Stefan Lund och Kyriaki Doumas som i 

tidigare kurser vägledde oss i arbetet med våra forskningsfrågor innan det 

självständiga arbetet påbörjades. Dessutom vill vi ge ett stort tack till samtliga 

fritidslärare som deltog i intervjuerna. Samtliga har varit oerhört viktiga för att 

göra detta arbete möjligt. Vi vill slutligen tacka varandra för ett väl fungerade 

och framförallt givande samarbete genom hela skrivprocessen.   
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1 Inledning och bakgrund  

 

Dagens svenska skolor och fritidshem består av en mängd olikheter som 

dagligen samverkar med varandra. Med olikheter menas människor med olika 

bakgrunder, såsom sociala, ekonomiska, etniska och kulturella skillnader. I 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det 

skrivet att skolan ska lyfta alla människors olikheter och aktivt arbeta mot 

kränkande behandlingar som kan uppstå (2011, rev. 2017).  

 

Utifrån egna erfarenheter som fritidslärarstudenter finns medvetenheten om att 

elever hela tiden samverkar i olika grupprocesser, vare sig de vill eller inte. 

Ibland fungerar dessa grupprocesser och ibland fungerar de inte. Detta är en 

stor anledning till att just ämnet förebyggande arbete samt konflikthantering i 

fritidshemmet ur fritidslärares perspektiv har valts att studeras. Fokus kommer 

ligga på hur fritidslärare går till väga för att förhindra och lösa konflikter som 

uppstår mellan elever i fritidshemmet. Allmänna råd för fritidshem betonar att 

all personal som arbetar inom fritidshem ska stödja eleverna så att de kan ta 

ansvar för sina handlingar samt att ge dem verktyg till att hantera konflikter 

(2014). 

 

Istället för möjligheter uppstår det ibland hinder som ett resultat av olikheterna 

och kan därför vara en anledning till att konflikter uppstår. Tanken med att 

skriva om just förebyggande och hantering av konflikter i fritidshemmet är till 

stor del för att det upplevs att fritidslärare dagligen möter konflikter och ofta 

fungerar som problemlösare i konflikterna. Därför kan det vara viktigt att vara 

så förberedd som möjligt.  

 

I fritidshemmet sker det konflikter dagligen, helt plötsligt kan en fritidslärare 

befinna sig mitt i en konflikt mellan några elever utan en tanke på hur den bör 

och kan lösas. För att undvika sådana situationer är det viktigt att ha relevanta 

och konstruktiva metoder för att både hantera konflikter och förebygga de 

destruktiva konflikterna, samt ha en förståelse för hur och varför konflikter 

uppstår och är en sådan stor del av vardagen.  

 

För att kunna förebygga konflikter mellan elever i fritidshemmet bör det finnas 

medvetenhet om hur konflikter hanteras. Utas Carlsson (2011) lyfter vikten av 

att fritidslärare har kunskap om hur konflikter hanteras i fritidshemmet 

eftersom hanteringen är avgörande för om konflikten får en positiv eller 

negativ utgång. Carlsson (2011) menar även att konfliktens dynamik och olika 

sätt att trappas upp måste förstås innan de kan förhindras. Hanteringen av 

konflikter grundar sig i människors olika livssyn skriver Carlsson (2011). 

Ju mer fritidslärarna kan om olika metoder och modeller inom 

konflikthantering, desto enklare blir det att lösa konflikten på ett effektivt sätt. 
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Konflikter är individuella därför krävs det både kunskap och erfarenhet för att 

bli skickliga på att hantera dem. Det är viktigt att ha kunskap om konflikter 

och dess hantering för att kunna förmedla till eleverna som i sin tur ska kunna 

utvecklas och lära sig när de hamnar i konflikter. I Lgr11 (2017) betonas 

lärarens skyldighet att förbereda elever för ett liv i samhället genom att föra 

vidare grundläggande värden samt att utveckla elevernas förmåga att ta ett 

personligt ansvar.  

 

Det har valts att kvalitativt, med hjälp av semistrukturerade intervjuer, studeras 

hur sex fritidslärare upplever konflikter, samt hur de hanteras och förebyggs 

av fritidslärarna själva. En annan anledning till att ämnet valdes var för att det 

utifrån egna arbetserfarenheter uppmärksammats att det kan vara 

problematiskt att lösa konflikter som uppstår, och till den kommande 

yrkesrollen kunna bära med sig en fördjupad förståelse om just konflikter samt 

hur de kan hanteras och förebyggas.  

 

 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse om hur fritidslärare hanterar 

och förebygger konflikter som kan uppstå i fritidshemmet, mot en bakgrund 

av vad som definieras som konflikter och hur de uppstår. Utifrån en kvalitativ 

studie och intervjuer med sex fritidslärare är tanken att ett forskningsinriktat 

arbete ska skrivas, där fokus är inriktat på hur fritidslärarna upplever att 

konflikter hanteras och förebyggs i fritidshemmet. Genom att besvara de två 

nedanstående forskningsfrågorna är förhoppningen om att fördjupa förståelsen 

dels om hur och varför konflikter uppstår i fritidshemmet, samt om hur 

fritidslärarna hanterar och förebygger dem. 

 
 

 Hur definierar fritidslärarna konflikter, samt dess orsak och 

innebörd? 

 

 När konflikter mellan eleverna uppstår, hur hanteras de av 

fritidslärare i fritidshemmet enligt fritidslärarna själva? 

 

 Hur arbetar fritidslärare med att förebygga konflikter mellan 

eleverna i fritidshemmet? 
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2 Litteraturöversikt samt tidigare forskning  

 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning samt annan relevant litteratur 

kring begreppet konflikt, konflikthantering och förebyggande arbete i 

fritidshemmet. 

 

  Konflikter – en del av livet 
 

Konflikter är en del av livet, både på gott och ont hävdar Akgun och Araz 

(2014). Följaktligen menar de att elevers konflikter är en naturlig och 

nödvändig del som bidrar till deras utveckling. Lundström (2008) beskriver 

konflikter som en central del av elevers utveckling och anser att de sker mellan 

minst två missnöjda parter. Begreppet i sig uppfattas som någonting negativt 

om motstridigheter mellan åsikter och värderingar uppstår. Denna negativa 

sida av konflikter handlar om konkurrens menar Akgun och Araz (2014).  Å 

andra sidan kan konflikters utgångar bli konstruktiva om någon form av 

förhandling mellan parterna kan ske (Lundström, 2008). Denna, mer positiva 

sida av konflikter vill Akgun och Araz kalla för samarbetande (2014). Utifrån 

sin forskning förstår Dahl (2014) det som att förståelse hos pedagogerna för 

att elever kan utvecklas genom konflikter, till stor del saknas. 

 

Konflikt som begrepp associeras oftast med någonting negativt, konflikter ses 

som någonting farligt och destruktivt. Känslorna som kan sammankopplas 

med ordet är oftast obehag eller oro men konflikter är naturliga och 

nödvändiga delar för att utveckling ska kunna ske (Carlsson, 1999). Aula och 

Siira (2010) hävdar att konflikter är någonting oundvikligt eftersom det är en 

del av det mänskliga medvetandet i alla aspekter av livet. Fortsättningsvis är 

begreppet konflikt inte enformigt anser Hakvoort (2010), utan kan förklaras 

och ses ur flera olika synsätt. Den vanligast förekommande förklaringen är att 

det ses som en fysisk kamp, medan andra förklaringar säger att det kan vara 

psykiska kamper där intressen och idéer motsägs, eller att det kan vara kamper 

mellan stater, länder och politiska åsikter. Akgun och Araz (2014) vill 

definiera konflikters uppkomst som ett resultat av motstridiga krav och behov.  

 

Konflikter utgörs av skilda värderingar och målsättningar (Carlsson, 1999). 

Lundström definierar begreppet konflikt som brett då hon förklarar att det kan 

ses som allt ifrån att två länder är i konflikt till ett bråk som sker på skolgården 

mellan två elever (2008). Konflikter bygger på minst två eller tre parter som 

har skilda mål, värderingar eller åsikter, samtidigt löser skolelever oftast 

konflikter själva, och detta utvecklar deras relationer till varandra (Thornberg, 

2006).  
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 Relationer 
 

Szklarskis forskningsresultat visar på att elevers konflikter uppstår främst på 

grund av motstridiga normer och värderingar (1996). När människors olika 

värderingar och målsättningar kolliderar upplever åtminstone en av parterna 

negativa känslor (Carlsson, 1999). Att olika känslor uppstår i konflikter är 

även någonting Szklarski forskar kring och delar in känslorna i tre olika 

kategorier: Negativa känslor kan uppstå när eleven känner sig besviken, ledsen 

eller aggressiv i konflikten, medan neutrala känslor uppstår när eleven 

uppfattar konflikten som meningslös eller att hen distanserar sig från 

konflikten på grund av bristande intresse. Han menar att positiva känslor kan 

uppstå när eleven känner en samhörighet eller en laddning som gör konflikten 

till en underhållande situation (1996).  

 

Lundström (2008) poängterar att det enbart finns två typer av känslor som kan 

uppstå i samband med konflikter, antingen positiva känslor som upplevs när 

målet går att nå, och negativa känslor som kan upplevas när målet inte går att 

nå. För att kortfattat förklara konfliktens innebörd så handlar det om en eller 

flera parters olika tankar, värderingar, åsikter och önskemål kolliderar med 

någon annans. När kollisionen sker uppstår en konflikt. En konflikt kan inte 

uppstå av sig själv, utan det finns en bakomliggande orsak till att den uppstår.  

 

I sin avhandling lyfter Dahl (2014) fram att relationer handlar om samhörighet 

samt att få känslan av trygghet i en kontext, vilket är någonting som tillhör ett 

av människans mest grundläggande behov för att kunna skapa identitet och 

samhörighet. Hon förklarar även att elever påbörjar sitt arbete med att behålla 

och skapa nya relationer redan under de första levnadsåren (Dahl, 2014). 

Aspelin (2010) framhåller att det är relationer som håller ihop människor och 

samhällsgrupper. Han förklarar begreppet relationer på så vis att människor 

interagerar med omvärlden eller andra människor, vilket i sin tur innebär att vi 

delar med oss av våra perspektiv med de vi möter, samt får en inblick i deras 

perspektiv och känslor.  

 

Ihrskog (2006) menar att människors identitet formas genom det sociala 

samspelet och relationen människor emellan stärks genom att dela upplevelser 

med andra människor och tillägger även att språket är en grundläggande källa 

till att relationer kan knytas och upprätthållas. I sin avhandling poängterar 

Dahl att det sociala samspelet mellan fritidslärare och elev är a och o för att 

någon som helst form av pedagogik och lärande ska kunna förmedlas. Hon 

menar att elevers utveckling och kunskapsbank växer på grund av relationer 

(2014). Relationer förklaras ytterligare genom att människor är närvarande i 

andra människors liv (Aspelin, 2010). Han nämner även att människors 

relationsskapande helt beror på vad vi har med oss i våra ryggsäckar, alltså 

vilka vi är utifrån erfarenheter och bakgrunder (2010). 
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Ihrskog (2006) diskuterar olika sorters strategier för hur elever handlar för att 

skapa relationer med andra elever. Vill de vara med och leka med någon så 

brukar de sätta sig bredvid den kamraten. I vissa fall brukar de fråga om de får 

vara med och leka. Elever har inte enbart olika strategier för att skapa 

relationer utan de har även olika strategier för att bevara relationer, vilket 

upplevs vara minst lika viktigt. En strategi som eleverna kan använda sig av 

för att bli vänner igen kan exempelvis vara att gå ifrån den plats eller person 

där konflikten uppstår för att sedan komma tillbaka när de vill vara med igen. 

En annan strategi kan vara att de låtsas som ingenting, i vissa fall kan eleverna 

glömma bort vad som har hänt. Den tredje strategin kan handla om att de ber 

om förlåtelse (Ihrskog, 2006).  

 

Det som kan urskiljas från den ovan skrivna texten är att elevers konflikter 

uppstår i relationer, antingen i relationsskapandet eller under interaktionen 

med andra människor. Det finns många olika sorters relationer men i grund 

och botten skulle det kunna förstås som att relationer är ett förhållande mellan 

människor som måste vårdas och utvecklas. 
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3  Konflikthantering i fritidshemmet 

 

I följande kapitel ger forskarna sin syn på konflikthantering i fritidshemmet, 

som även kommer knytas samman med den kvalitativa empirin. Som tidigare 

nämnt är syftet med studien att få en djupare kunskap om hur fritidslärare 

upplever konflikter mellan elever, hur de hanteras samt förebyggs. 

 

  Metod för konflikthantering 
 

Konflikter eskalerar om det inte finns konstruktiva metoder för att lösa dem. 

Det krävs relevanta och genomtänkta strategier för att lösa konflikter, för att i 

sin tur undvika att eleverna utvecklar destruktiva och våldsamma relationer till 

varandra (Thornberg, 2006). Konflikter blir med största sannolikhet 

våldsamma om elever, med hjälp av lärare, inte har bra strategier för att hantera 

konflikter (Akgun och Araz, 2014). Flera olika metoder för att hantera 

konflikter har utformats för att lära elever att hantera konflikter. En aspekt är 

att se till att skolmiljön är trygg och fri från hot, medan en annan aspekt innebär 

att förbereda eleverna för framtida konflikter de kan väntas möta i livet. De 

förklarar även att en metod som har prövats med en grupp elever har visat på 

att eleverna inte enbart lärt sig att förhandla med varandra, för att skapa en 

vinna-vinna-situation, utan även minskat antalet situationer där de behöver 

blanda in läraren i konflikten. Dessutom hävdar Akgun och Araz att 

aggressiviteten och våldet har minskat drastiskt, i samklang som den sociala 

gemenskapen har ökat hos de deltagande eleverna (2014). Dahl presenterar 

flera forskningsresultat som visar på att en av pedagogernas viktigaste delar i 

arbetet är att lära eleverna att själva hantera konflikter i vissa situationer 

(2014). Genom medling lär sig eleverna själva att hantera konflikterna, med 

en tredje part som är opartisk som vägleder konflikthanteringen menar 

Hakvoort (2010). Det finns ett behov av att utveckla användbara metoder för 

att lösa konflikter skriver Carlsson (2010), där målet ska vara att förbättra 

elevernas sociala och emotionella kompetenser, vilket hon menar i sin tur 

kommer påverka elevernas sätt att tänka, deras attityder samt värderingar.  
 

  Förebyggande arbete 

 
Nedan förklaras hur och varför konflikter mellan elever uppstår samt hur 

konflikter kan förebyggas genom att leva sig in i konflikten.  
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3.2.1 Konfliktens orsak 

 

Innan konflikten uppstår kan den förebyggas med hjälp av specifika metoder, 

någonting som Dahl (2014) upplever som en generellt bristande kunskap hos 

fritidslärarna hon har observerat. Trots bristen på kunskap strävar fritidslärarna 

efter att eleverna ska komma överens och arbetet för att i den mån det går att 

undvika konflikter är starkt framträdande i avhandlingen. Hon poängterar att 

missförstånd kan uppstå mellan eleverna på grund av att inte alla kan behärska 

språket, vilket i sin tur kan leda till konflikter. Ihrskog lyfter vikten av att alla 

elever kan kommunicera med varandra och det är en bärande del i att förhindra 

konflikter. Fortsättningsvis menar hon att språket inte är den enda bristvaran 

som utlöser konflikter, utan även vårt kroppsspråk; tonfallet, ansiktsuttrycket 

och olika gester kan också starta en konflikt (2006).  

Elever som har problematik med det sociala samspelet och inte har förmågan 

att läsa av leksignaler är även en konfliktutlösande faktor skriver Dahl (2014). 

Dessutom förklarar hon att sådana basala gester som att inte kunna säga eller 

visa förlåtelse när situationen kräver det bidrar också till att konflikter uppstår 

mellan elever (2014). Det kan även finnas andra orsaker till att konflikter 

uppstår, exempelvis elever med funktionsnedsättningar där aggressivitet kan 

vara en utlösande grund till konflikter (Dahl, 2014). Enligt Ihrskog uppstår 

konflikter mellan elever när de retas, har olika syn på saker som ska göras, 

eller om vissa elever har svårigheter i att följa spelregler (Ihrskog, 2010). När 

det kommer till yngre elever löser de oftast konflikterna utan hjälp från vuxna 

och att konflikterna ses som positivt då de leder till en form av socialt samspel 

(Thornberg, 2006).  

 

3.2.2 Förebygga genom att uppleva 

 

Att lära elever förebygga och hantera konflikter genom drama och rollspel är 

någonting som forskarna Catterall, Ekstrand och Lelinge, Lundström och 

Carlsson står eniga om. Catterall fokuserar på att eleverna ska lära sig lösa 

konflikter genom just drama. Genom drama får de öva på att ingå i olika roller 

som äger rum i situationer där konflikter kan uppstå (2007). Rollspelet som en 

hjälpande hand i att lösa konflikter är även diskuterat av Ekstrand och Lelinge 

(2007) som menar att om eleverna blir tilldelade roller så blir känslan att känna 

sig utsatt eller att vara i en konflikt mer påtaglig och verklig.  Carlsson (1999) 

upplevde genom rollspel med elever att känslorna kändes verkliga när de fick 

spela offer i en konflikt, eftersom de blev ledsna på riktigt. I ett 

konfliktsammanhang lär sig eleverna inte bara att lösa konflikter, utan även att 

arbeta i grupp, att synliggöra sitt eget lärande och tänkande samtidigt som de 

fått en mer positiv bild av att lära sig under kreativa former (Catterall, 2007). 

Att lära genom drama och därigenom på ett enklare sätt förstå andras 

situationer skapas en tillit och empati till den personen och gör därför 
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konflikthanteringen konstruktiv istället för destruktiv (Carlsson, 1999). 

Rollspel kan ge både aktörerna och åskådarna nya perspektiv om hur det är att 

vara elev i en konfliktsituation, samtidigt om hur lärarna själva kan uppfattas 

i elevernas ögon (Lundström, 2008). Han förklarar ytterligare att samtliga 

deltagare fick ge sina spontana åsikter om hur de upplevde situationen och 

vilka känslor som uppstod. Innan rollspelet ägde rum fick åskådare i uppgift 

att observera deltagarnas kroppsspråk och verbala språk, vilket i sin tur gav 

upphov till att lärarna kunde undersöka och koda de vanligt förekommande 

beteenden som synliggjordes i konflikten. Lundström (2008) förklarar även 

rollspelet som en vägande del i arbetet med konflikthantering i skolan då det 

är viktigt att ha ett barns perspektiv i bakhuvudet. 
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4 Teorier kring konflikter 

 

Studiens syfte är att få en djupare kunskap i konflikter, dess hantering och hur 

de förebyggs i fritidshemmet. När orsaken bakom en konflikt förstås kan den 

också bättre hanteras. Konfliktmodeller- och teorier ger stöd i att förstå 

konfliktens upptrappning. Lennéer Axelsson (1997) skriver att olika modeller 

kan bidra till att förutse olika utfall av konflikter. 
 

  ABC-modellen 
 

Konflikttriangeln, även kallad ABC-modellen (Fig 1) är en välkänd modell 

som grundades av Johan Galtung och synliggör tre olika sidor av en konflikt 

(Carlsson, 1999). Enligt ABC-modellen kan vi avbilda en konflikt som en 

triangel, där varje hörn står för de viktigaste aspekterna av konflikten. I ABC-

modellen står bokstaven A för antagande och attityd, B för beteende och C för 

konflikten och dess innehåll. En konflikt kan börja i vilket hörn som helst av 

triangeln. Du kan till exempel störas av ett specifikt beteende, B-hörnet. Det 

kan handla om en sakfråga som några inte är överens om och en känner sig på 

ett eller annat sätt angripen eller hotad, C-hörnet. A-hörnet handlar om hur vi 

ser på någon eller på en händelse. Vi förväntar oss någonting negativt av vissa 

personer på grund av kanske tidigare erfarenheter och har därför en viss attityd. 

Ett sätt att närma oss konflikten är att fråga sig hur hörnen i ABC-modellen 

ser ut.   

 

 

 
 

Fig. 1: Galtungs ABC-modell, Carlsson (1999, s.59–60). 
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4.1.1 Cohens konfliktpyramid 

 

Utifrån fyra nivåer förklarar Cohen (2005) hur hans konfliktpyramid (Fig. 2) 

är utformad. Den första och nedersta nivån består av att förebygga konflikter, 

där miljön och ett bra ledarskap fungerar som värdefulla verktyg för att 

motverka konflikters uppkomst. Fungerande sociala relationer och social 

kompetens står i centrum. Nivå två i pyramiden är hantering av konflikter, där 

förhandling står i centrum och fungerar som ett konstruktivt verktyg för att 

lösa konflikten. Om förhandlingen sker på ett destruktivt sätt påverkar det 

elevernas utveckling och lärande negativt. Den tredje nivån i pyramiden 

handlar om medling där en tredje part hanterar konflikten utan att välja sida. 

Fokus hos den tredje parten ska ligga på processen och vägen från en mindre 

fungerande kommunikation till att börja kommunicera igen. Den fjärde och 

sista nivån i pyramiden handlar enligt Cohen (2005) om att stoppa när ett 

våldsamt och aggressivt beteende synliggörs i konflikten. 

 

 

 

 

Fig. 2: Cohens konfliktpyramid, Cohen (2005, s.34–35). 
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5 Metod 

Studien bygger på att få en djupare förståelse om hur sex fritidslärare 

definierar konflikter mellan elever samt hur de hanteras och förebyggs av de 

själva. I följande kapitel redogörs det för vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv 

som genomsyrar arbetet och dess empiriinsamling, samt hur datainsamlingen 

har gått till utifrån de didaktiska frågorna; vad, hur och varför.  

 

 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

 
Studien riktar sig till ett fenomenologiskt perspektiv eftersom grunden i 

studien ligger i upplevelser som fritidslärarna har kring konflikthantering och 

förbyggande arbete kring konflikter som kan uppstå mellan eleverna i 

fritidshemmet. Denscombe (2016) beskriver att kärnan i begreppet 

fenomenologi är tolkning och upplevelser av världen och att det handlar om 

de fenomen som upplevs på samma sätt av alla människor. Det vill säga den 

upplevda världen, även kallat livsvärlden. Livsvärlden är ett centralt begrepp 

inom fenomenologi och fokuserar på hur vi upplever vår värld (2016). 

 

 Metodval 

 
För att få ett djupare inifrånperspektiv samt utifrån syfte och frågeställning har 

en kvalitativ ansats använts. En kvalitativ ansats är passande att använda för 

att beskriva händelser och människor. Att studera fritidslärarnas tolkningar 

och uppfattningar av konflikthantering och förebyggande arbete kring 

konflikter mellan eleverna i fritidshemmet är någonting som en kvalitativ 

ansats grundar sig i. Denscombe (2016) betonar att kvalitativ ansats förknippas 

framförallt med forskningsmetoder så som intervjuer, dokument och 

observationer och ord eller bilder oftast används i kvalitativa studier. Han 

menar för att undvika ett övergripande resultat där exempelvis styrda 

enkätfrågor-och svar, som den kvantitativa ansatsen skulle ge, gav den 

kvalitativa ansatsen en djupare kunskap samt förståelse. Allwood och Eriksson 

(2017) definierar den kvalitativa ansatsen som strävan efter att få en djupare 

förståelse och kunskap för någonting (2017).  

 

  Datainsamling 

 
Personliga, semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få en insikt om 

fritidslärarnas upplevelser och erfarenheter angående konflikthantering och 

förebyggande arbete kring konflikter i fritidshemmet.  
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Denscombe (2016) talar om att det är lämpligt att använda intervjuer om 

forskarens syfte är att förstå någonting på djupet samt när syftet är att 

undersöka komplexa och subtila fenomen. Intervjufrågorna (Bilaga C) 

baserades på studiens syfte samt forskningsfrågorna som studien bygger på, 

för att det i sin tur skulle ge en hög validitet. Genom intervjuerna uppstod 

möjligheter till att rikta innehållet mot studiens syfte och frågeställningar samt 

att det gavs tillfälle till en fördjupning kring fritidslärarens svar och möjlighet 

till att be fritidsläraren att utveckla sina tankar om någonting skulle upplevas 

otydligt, till skillnad från till exempel enkäter. Denscombe (2016) förklarar att 

personlig intervju är den vanligaste intervjuformen som lätt kan anpassas och 

ge följdfrågor på om det är någonting som är oklart. Personliga intervjuer 

kräver heller inte svår och komplex utrustning, det räcker med digital 

ljudinspelning. Denscombe (2016) betonar att intervjuer är en ofta 

förekommande del av den kvalitativa ansatsen och att i mindre studier brukar 

semistrukturerade intervjuer användas.  

 

5.3.1  Semistrukturerad intervju 

 

Denscombe talar om att semistrukturerade intervjuer går ut på att den som vill 

ha svar på frågorna kring det valda ämnet har en färdig lista med öppna frågor 

som den vill ställa och ha svar på. Det gäller dock att ha en flexibel inställning 

till ämnet och frågornas ordningsföljd. I semistrukturerade intervjuer är det 

inte viktigt i vilken ordning frågorna kommer, utan vikten ska ligga på att den 

som svarar på frågorna utvecklar sina svar och åsikter och att den som ställer 

frågorna anpassar ordningsföljden utifrån svaren (2016). När frågorna (Bilaga 

C) ställdes till de sex fritidslärarna ställdes i sin tur följdfrågor baserade på 

deras svar. Följdfrågorna ställdes för att få ut så mycket empiri som möjligt av 

intervjuerna samt för att få respondenternas svar förtydligade. 

 

 Urval 

 
Totalt har sex fritidslärare deltagit i studien. Urvalet av de fritidslärare som 

deltog arbetar på två olika skolor belägna centralt i två olika städer. När 

skolorna och respondenterna valdes utgicks det från subjektiv- och 

bekvämlighetsprinciperna. Subjektivt urval innebär att välja respondenterna 

utifrån studiens syfte. Eftersom verksamhetsförlagd utbildning tidigare hade 

genomförts på respektive skola och för att fritidslärarna på skolorna har 

erfarenheter kring studiens syfte kändes bekvämlighetsprincipen relevant. 

Denscombe (2016) framhåller att intervjuer ansikte mot ansikte blir så 

optimala som möjligt om relationen är god mellan intervjuaren och 

respondenten, samt om miljön är avslappnad. Intervjuerna genomfördes med 

fritidslärare i olika åldrar, olika arbetserfarenheter samt olika slags 

fritidshemsutbildningar, så som lärare i fritidshem och fritidspedagog. Det 
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förekom även respondenter med olika långa arbetslivserfarenheter, för att se 

eventuella skillnader och likheter i svaren, därmed för att se en bredare 

variation i resultatet, där det framgick att olika arbetslivserfarenheter inte 

gjorde någon skillnad. Det visade sig att fritidslärarna arbetade på samma sätt, 

vilket förklaras under resultatkapitlet.   

 

  Genomförande 

 
Innan intervjuerna genomfördes inhämtades kunskaper kring förebyggande 

arbete och hantering av konflikter, samt om hur intervjuer och intervjufrågor 

skulle kunna utformas för att nå bästa resultat. Anledningen till att det gjordes 

var dels för att intervjufrågorna skulle vara enkla för respondenten att förstå 

samt att den som ställde frågorna skulle kunna förstå svaren och därmed kunna 

ställa anpassande följdfrågor. De personliga intervjuerna med de sex tänkta 

fritidslärarna genomfördes under veckorna 13 – 17. Anledningen till detta var 

att den verksamhetsförlagda utbildningen ägde rum under dessa veckor och 

det var handledarna samt deras kollegor som intervjuades. Fritidslärarna 

(Bilaga B) samt rektorerna (Bilaga A) fick information via mejl om intervjun 

och dess syfte. Detta mejl skickades ut flera dagar i förväg innan den 

verksamhetsförlagda utbildningen påbörjades. De semistrukturerade 

intervjufrågorna som fritidslärarna svarade på utarbetades i samklang med 

studiens syfte. Samma öppna frågor ställdes till samtliga fritidslärare i största 

möjliga utsträckning, dock kom följdfrågorna och ordningen på de redan 

nedskrivna frågorna att variera utifrån varje fritidslärares svar. Ordningen på 

frågorna är inte särskilt viktig eftersom personliga och semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Denscombe (2016) förklarar att fördelar med 

genomförandet av personliga intervjuer är att de dels är lätta att arrangera 

eftersom det räcker med att två personer kan träffas samtidigt. Samtliga av 

intervjuerna genomfördes i avskilda rum och för att få ut så mycket som 

möjligt utav intervjun användes digital ljudinspelning. Detta i sin tur bidrog 

till att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna på det som sas ordagrant under 

intervjuerna. Ljudinspelningen användes enbart för undersökningsändamål.  

 

 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
 

Tre viktiga aspekter att se till när en kvalitativ studie genomförs är 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet enligt Denscombe (2016). I 

denna studie har samtliga tre ovanstående begrepp använts. Denscombe 

förklarar begreppet trovärdighet som att det som avsetts att forska om har 

forskats om och därmed verifierats (2016). Trovärdigheten är uppfylld då 

forskningens inledning, syfte och forskningsfrågor genomsyrar hela arbetet 

som en röd tråd. Både intervjufrågor- och svar hade en tydlig trovärdighet i 

förhållande till studiens syfte och frågeställning. Det ställdes dessutom 
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följdfrågor under intervjuerna för att försäkras om att det inte blivit något 

missförstånd, detta anses också ha stärkt studiens trovärdighet.  

Denscombe förklarar tillförlitlighet, den andra aspekten att följa i en 

kvalitativ studie. Tillförlitlighet behandlar frågor om ifall resultatet från 

undersökningen blir densamma om undersökningen genomförs på nytt 

(2016). För att öka studiens tillförlitlighet och för att kunna se eventuella 

skillnader och likheter valdes två fritidshem i två olika kommuner. I denna 

studie är fritidslärarna eniga i de flesta intervjufrågorna som rör studiens 

syfte och forskningsfrågor, vilket är ett tecken på studiens tillförlitlighet. Det 

framkom även att fritidslärarnas intervjusvar överensstämmer med tidigare 

forskning vilket ytterligare stärker tillförlitligheten. 

Den tredje aspekten att följa i en kvalitativ forskning är överförbarhet. 

Denscombe förklarar att studiens resultat skulle kunna överföras till andra 

sociala kontexter i liknande situationer (2016). I denna forskning skulle 

resultatet i allra högsta grad kunna överföras eftersom konflikter är ett sådant 

naturligt och vardagligt förekommande fenomen. Dessutom genomfördes 

intervjuerna på två skolor i två olika städer där respondenterna var i olika 

åldrar vilket även bidrog till att resultaten ses som överförbara. 

 

 Bearbetning av data 

 
Denscombe tar upp fem steg att följa när data analyseras. Det första steget är 

att skriva ut all text, det andra steget är att leta efter tydliga teman samt föra 

anteckningar. Det tredje steget är att koda och tematisera data, det fjärde steget 

innebär att framställa en kategorisering som besvarar forskningsfrågorna. Det 

femte och sista steget att utgå från i en kvalitativ studie är att undersöka 

forskningens trovärdighet, vilket handlar om sammanhanget mellan syfte, 

frågeställning, metod och resultat. Dessutom förklarar han att resultatet ska 

jämföras med teoretiska begrepp som är relevanta för just kvalitativa data 

(2016).  

 

Utifrån Denscombes femstegsprincip har bearbetningen och analysen av data 

utförts.  Via transkribering och kategorisering analyserades datainsamlingen 

som grundade sig på den kvalitativa empirin. Efter att empirin lästs igenom 

flera gånger, kunde det urskiljas att det fanns mer likheter än olikheter i 

respondenternas svar. Empirin kategoriserades och tematiserades utifrån 

studiens tre forskningsfrågor som i sin tur anses har besvarats.  
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 Etiska överväganden  

 
Det finns en rad olika aspekter att ta hänsyn till när en intervju ska genomföras. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska fyra principer utgås från innan intervjuer 

genomförs. Den första principen är informationskravet, som innebär att en 

information ges om vad som ska undersökas, samt hur och varför det ska 

undersökas. Den andra principen är samtyckeskravet som går ut på att de som 

är delaktiga i undersökningen ger sitt godkännande om att vara med. Tredje 

principen, konfidentialitetskravet, bygger på att alla personuppgifter ska 

förvaras på ett sådant sätt där ingen enskild människa kan identifieras av 

utomstående. Den fjärde och sista principen utgörs av att all insamlad 

forskning enbart används i forskarsyfte och inget annat. Denna princip kallas 

för nyttjandekravet. Samtliga av de ovanstående kraven togs hänsyn till och 

förmedlades till alla respondenter samt till skolornas rektorer innan 

intervjuerna skulle äga rum. 
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6 Resultat 

Studiens syfte är att ta reda på hur fritidslärare definierar konflikter mellan 

elever samt hur fritidslärarna hanterar och förebygger konflikter i 

fritidshemmet. I följande kapitel presenteras en sammanfattande beskrivning 

av den insamlade empirin utifrån de sex intervjuer som har genomförts. 

Centralt i intervjun är fritidslärarnas tankar kring konflikter och dess hantering 

samt förebyggande arbete mot konflikter. För att tydliggöra kopplingarna till 

studiens syfte och frågeställningar har vi delat upp den insamlade empirin i tre 

olika kategorier. Konfliktens innebörd och orsak, Fritidslärarnas hantering av 

konflikter och Fritidslärarnas metoder vid konfliktförebyggande arbete. Det 

var även dessa kategorier som urskildes från empirin. 

 

Tabell 6.1. 

Respondent Ålder Kön Utbildning Erfarenhet/år 

Fritidslärare 1 52  Kvinna Fritidspedagog 30 

Fritidslärare 2 38  Kvinna Lärare i fritidshem 2 

Fritidslärare 3 45  Kvinna Fritidspedagog/Förskolelärare 20 

Fritidslärare 4 21 Kvinna Barnskötare/Elevassistent 2 

Fritidslärare 5 45 Kvinna Fritidspedagog/Förskolelärare 19 

Fritidslärare 6 58  Kvinna Fritidspedagog 15  

 

 

 Konfliktens innebörd och orsak  
 

Samtliga intervjuade fritidslärare ger uttryck för att konflikter är en 

sammanstötning mellan två eller flera elever. En sammanstötning där elever 

av olika anledningar inte är överens om någonting.  

En konflikt kan se ut som om det börjar med att det är två, eller flera som 

inte är överens för man kan aldrig starta en konflikt ensam med sig själv. 

(Fritidslärare 2) 

Anledningen till att eleverna inte är överens och att konflikter uppstår kan 

enligt fritidslärarna bero på flera olika saker. En fritidslärare påtalar att det 

finns elever som gillar att retas och det finns elever som är lättretliga. När dessa 

två elever möts, uppstår det konflikter.  

Det är ju vissa barn som älskar att retas och provocera och det är vissa 

barn som är extra känsliga. Alla älskar ju inte alla, så är det. De här 

barnen går helt enkelt inte bra ihop. (Fritidslärare 6) 

De flesta fritidslärare är dock enade om att konflikter har sin grund i elevernas 

delade åsikter och uppstår på grund av missförstånd. 
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De misstolkar varandra. De använder inte alltid rätt ord.  

(Fritidslärare 2) 

Flera fritidslärare redogör för kommunikationen som en stor och bidragande 

orsak till missförstånd. De menar att det finns många elever som har en del 

svårigheter när det kommer till kommunikation och att dessa svårigheter leder 

till missförstånd, som i sin tur leder till konflikter. God kommunikativ förmåga 

ligger till grund och är ett viktigt redskap för att eleverna ska fungera 

tillsammans. Att det ibland blir fel i kommunikationen händer enligt 

fritidslärarna framförallt i aktiviteter där instruktioner ska följas eller i 

aktiviteter som innehåller regler. Sådana aktiviteter är till exempel olika slags 

lagsporter.  

Ute på fotbollsplanen. Där ute är det väldigt mycket hetsiga temperament 

och de är oklara i reglerna. (Fritidslärare 1) 

Majoriteten av fritidslärarna ger uttryck för att kommunikationen består av två 

delar, den verbala delen och den icke verbala delen. Den verbala delen av 

kommunikationen sammankopplas med språket och den icke verbala delen 

utgörs av kroppsspråk och gester. Enligt fritidslärarna ger kroppsspråket och 

gester information om elevens inställning och uppfattning av någonting. Att 

inte kunna läsa av varandras kroppsspråk bidrar till missförstånd, som i sin tur 

bidrar till konflikter.  

De har svårt att läsa av varandra och varandras kroppsspråk. 

(Fritidslärare 1) 

När det kommer till inomhusmiljö påtalar fritidslärarna att de flesta konflikter 

uppstår i trånga utrymmen. Kapprummet är ett sådant exempel där många 

elever måste befinna sig på en mindre yta tillsammans. Fritidslärarna påpekar 

att det är lätt hänt att elever råkar stöta till varandra och det räcker för att en 

konflikt ska uppstå. Enligt fritidslärarna uppstår konflikter också i samband 

med när eleverna ska förflyttas från en plats till en annan, vid olika slags 

övergångar. Flera elever tävlar om vem som ska hinna fram först och i 

anknytning med det tas ingen hänsyn till resten av elevgruppen. Vidare kan 

konflikter också förekomma när eleverna måste stå i kö. De upplever att 

eleverna har svårt att stå nära inpå varandra och att det är ett vanligt 

förekommande fenomen att elever hänger, knuffas och petar på varandra.   

Trånga utrymmen, kapprum och matköer. (Fritidslärare 6) 

Enligt samtliga av fritidslärarna finns det två olika aspekter av konflikter. Det 

finns som tidigare nämnt konflikter som sker verbalt och det finns konflikter 

som sker på en fysisk nivå. Att i en konflikt agera genom fysiska handlingar i 

form av våld och slag är någonting som fritidslärarna direkt stoppar och 

avleder.  
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Om det går så långt att det är våld inblandat, då har det ju gått för långt. 

 (Fritidslärare 4) 

Fritidslärarna är överens om att det finns både för-och nackdelar med 

konflikter mellan eleverna. Fördelarna är en möjlighet till utveckling, 

erfarenhet och ett lärandetillfälle som leder till positiv förändring. 

Fritidslärarna hävdar att eleverna lär sig att argumentera för sin sak, de lär sig 

att lyssna på andra och ta till sig utav det som sägs. De får en förståelse för vad 

andra känner samt uppmärksammar och bygger en större förståelse för allas 

olikheter.  

Att sätta sig in i andras tankar kring om hur deras upplevelser är och får 

en förståelse för varandra. (Fritidslärare 5) 

Nackdelen med konflikter skapar enligt fritidslärarna rädsla och oro hos 

elever. De vågar inte ta för sig, de backar och drar sig undan vilket i sin tur 

bidrar till att elever inte trivs på fritidshemmet. Fritidshemmet är en viktig del 

i elevernas utveckling och om de inte trivs, måste någonting förändras för att 

kunna skapa en trygg och stimulerande miljö för alla elever. 

Den största nackdelen är att det blir en otrygg och orolig barngrupp. 

(Fritidslärare 2) 

Andra nackdelar med konflikter är enligt fritidslärarna att vissa elever hamnar 

i ett mönster, en ond cirkel. Flera fritidslärare talar om att det är viktigt att 

konflikterna hanteras på rätt sätt, så att elever inte tror att deras beteende är 

acceptabelt.  

Det är samma barn i samma situationer, när de inte kommer ur mönstret. 

När dem är ihop med andra då fungerar det alldeles utmärkt. Man klarar 

helt enkelt inte av att vara tillsammans. (Fritidslärare 5) 

Två fritidslärare betonar storleken på elevgruppen som en nackdel när det 

kommer till konflikter. De tror på att stora elevgrupper är en bidragande orsak 

till att konflikter upplevs som någonting negativt. Med det menar de att i stora 

elevgrupper inte har möjligheten att se alla konflikter samt se till alla elevernas 

behov vid konflikter.   

Om man befinner sig i en stor barngrupp så hinner man som personal 

inte se alla konflikter och det kan göra att man blir rädd. Att barn blir 

rädda när ingen ser dem. (Fritidslärare 1) 
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  Fritidslärarnas hantering av konflikter 
 

I respondenternas svar framkom det av samtliga sex deltagare att medling är 

en metod för att hantera konflikter. Under medlingen har fritidslärarna 

funnits närvarande och återberättat för de involverade eleverna vad den andra 

eleven menade, för att eleverna ska få en klarhet i varför konflikten uppstod 

och hur den kunde ha motverkats samt vad de kan ha lärt sig av konflikten. I 

vissa fall har fritidsläraren enbart funnit närvarande för att inge en trygghet 

hos eleverna.  

 

6.2.1 Vikten av att prata med varandra 

 

Fritidslärarna är enade om att det är viktigt att alla eleverna möts på lika 

villkor, där av med en vuxens närvaro. Avsikten med medling är att de elever 

som är inblandade i konflikten ska tillsammans hantera konflikten.  

Det är meningen att eleverna själva ska komma på hur de löser detta. 

(Fritidslärare 3) 

När en konflikt väl uppstår hanteras den genom att fritidsläraren går iväg med 

de inblandade och tillsammans sätter sig ner för att samtala om konflikten. 

Fritidslärarna betonar att det är viktigt att båda parter får beskriva sin 

uppfattning av händelsen.   

Sen låter jag dem, en och en, berätta vad det är som har hänt. Hur man 

upplever och hur man känner sig. Den andre får lyssna, visa respekt 

genom att höra på vad den andre berättar. (Fritidslärare 1)  

När de inblandade har beskrivit sin uppfattning av händelsen återberättar 

fritidslärarna det eleverna har sagt. Fritidslärarna menar att det är 

betydelsefullt att klargöra vad det är för konflikt det handlar om. Genom att 

fritidslärarna återberättar elevernas uppfattning av händelsen så skapas en 

klarare bild av konflikten samt att eleverna får en bekräftelse på att de har blivit 

hörda. Det är viktigt för fritidslärarna att få en tydlig bild av vad som hänt för 

att kunna vägleda eleverna på bästa sätt. 

Jag förklarar för eleverna om jag har fattat rätt för att sedan tydliggöra 

vad det är för konflikt, vad de är oense om. (Fritidslärare 2) 

När en har fått klarhet i konflikten försöker fritidslärarna skapa dialoger genom 

att ställa öppna frågor till eleverna. Öppna frågor som enligt fritidslärarna inte 

får upplevas som påhopp eller påstående utan frågor som bidrar till att eleverna 

får tänka till och så småningom komma fram till en lösning.  I vissa fall räcker 

det med att som fritidslärare bara finnas närvarande under konflikthanteringen, 

eftersom eleverna löser det själva. När det kommer till äldre elever löser de 

oftast konflikterna själva. Fritidslärarna menar att eleverna är duktiga på att 
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komma på lösningar själva, särskilt om det befunnit sig i liknande konflikter 

tidigare, exempelvis om eleverna är oense om spelregler. 

Vissa konflikter är eleverna tillräckligt erfarna för att kunna lösa själva. 

(Fritidslärare 4) 

Samtliga fritidslärare betonar att det är viktigt att de inblandade i konflikten 

ska känna sig nöjda med lösningen. Det ska vara en lösning som gynnar alla 

parter.  

En lösning där båda är nöjda. Eleverna behöver inte direkt bli bästa 

vänner, utan meningen är att konflikten ska bli löst och inte bli värre. 

(Fritidslärare 3) 

 

  Fritidslärarnas metoder vid konfliktförebyggande arbete 
 

Det som kan urskiljas från intervjusvaren är att fritidslärarna förebygger 

konflikter genom att arbeta med drama och rollspel eller att de strategiskt 

väljer att undvika konflikter i den mån det går. 

 

6.3.1 Förebygga genom drama och rollspel 

 

Fritidslärarna anser att mycket av det förebyggande arbetet handlar om hur en 

bemöter andra. Därför arbetar fler fritidslärare konfliktförebyggande genom 

olika samarbetsövningar, med syftet att stärka gruppsammanhållningen på 

fritidshemmet. I sin tur bidrar detta till att konflikterna mellan eleverna 

minskar.  

Samarbetsövningar och lekar, helst tillsammans med dem man annars 

inte brukar samarbeta med.  (Fritidslärare 3) 

Användandet av värderingsövningar där inga givna svar finns är en aktivitet 

som används av fritidslärarna. Tre av sex fritidslärare talar om att de använder 

sig av drama och rollspel, där eleverna bland annat lär sig att sätta ord på 

känslor och handlingar. De tre fritidslärarna uttrycker att om de enbart berättar 

om olika slags konflikter, eventuella konfliktlösningar och hur konflikter kan 

förebyggas så har det inte samma inverkan som när eleverna själva är 

involverade och får arbeta praktiskt genom exempelvis drama. I vissa fall kan 

det vara svårt för eleverna att se sin egen roll i en konflikt, därför anser 

fritidslärarna att drama och rollspel är ett bra arbetssätt för att synliggöra deras 

olika roller.   
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De får spela upp en liten scen för varandra och sen stannar vi upp och så 

frågar jag om vi kan göra det på ett annat sätt. Lite om det är rätt eller 

fel. Men det finns inget rätt eller fel egentligen utan det finns bara olika 

lösningar. (Fritidslärare 2) 

 

Större delen av de intervjuade fritidslärarna kan ge förslag på hur de arbetar 

konfliktförebyggande, dock används ingen specifik metod förutom 

drama/rollspel. Fritidslärarna nämner att en viktig aspekt för att förebygga 

konflikter är lära eleverna att tänka till innan en konflikt uppstår. De betonar 

att elever vill göra rätt om de kan, därför är det viktigt att våga ta upp och våga 

prata om konflikter för att i sin tur kunna förebygga att konflikter uppstår på 

nytt. När en konflikt uppstår, pratar fritidslärarna med eleverna om hur de hade 

kunnat agera annorlunda, jämfört med hur de bemötte konflikten. På så vis kan 

eleverna i framtiden förebygga konflikten innan den uppstår bara genom att 

tänka till förklarar fritidslärarna.  

Mycket prat kring hur vi ska vara mot varandra, hur en bra kompis ska 

vara. (Fritidslärare 5) 

 

6.3.2 Förebygga genom att undvika 

 

Flera fritidslärare ger uttryck för att de arbetar konfliktförebyggande genom 

att kringgå vissa konflikter. Detta genom att undvika de ställen eller situationer 

där de vet sedan tidigare att konflikter lätt uppstår.   

 

Om jag vet att vissa elever inte går ihop så placerar jag inte dessa elever 

i samma grupp. Jag skickar inte heller ut många elever samtidigt ut till 

tamburen, för då vet jag att det inom kort uppstår någon form av konflikt.  

(Fritidslärare 3) 

 

Två fritidslärare talar om konfliktförebyggande arbete utomhus. För att skapa 

en tryggare miljö ute på rasterna förebygger fritidslärarna konflikter genom att 

agera rastvakter.  

Vi har rastvakter för att skapa trygghet och trivsel. Med hjälp av 

rastvakter upptäcks och förhindras vissa typer av konflikter. 

(Fritidslärare 3) 
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7 Analys 

Syftet med det självständiga arbetet var att inhämta en djupare förståelse för 

hur konflikter hanteras och förebyggs i fritidshemmet av fritidslärare, mot en 

bakgrund som fokuserar på konfliktens orsak och innebörd. Utifrån intervjuer 

med sex fritidslärare har denna information inhämtats och nedan kommer de 

vägande delarna av intervjuerna att presenteras, med en tydlig koppling till 

studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. 

 

 Konfliktens orsak och innebörd 
 

Akgun och Araz (2014), Hakvoort (2010) och Thornberg (2006) är överens 

om vad konfliktens orsak och innebörd är. De menar kortfattat att konflikter 

är ett resultat av motstridiga krav och behov, där intresse, mål, åsikter och idéer 

motsägs.  

Alla fritidslärare ger uttryck för att en konflikt mellan eleverna är en 

sammanstötning där eleverna på ett eller annat sätt inte är överens. 

Fritidslärarna menar att konfliktens har sin grund i elevernas olikheter. Att 

elever tycker, tänker och upplever olika saker på olika sätt och när dessa 

olikheter krockar uppstår konflikter. Carlsson (1999) tar upp Galtungs 

konflikttriangel där bokstaven A handlar om tankar, tolkningar, känslor och 

viljor. Konflikttriangelns B-hörn handlar om hur eleverna agerar. Om de 

agerar verbalt eller fysiskt.  

Vidare talar Carlsson om konflikttriangelns C-hörna som står för 

konfliktinnerhållet, vad konflikten handlar om (1999). Fritidslärarna talar om 

att de flesta konflikter handlar om missförstånd och uppstår oftast när eleverna 

måste vara nära inpå varandra. Trånga utrymmen såsom elevernas kapprum 

och när eleverna står i led är miljöer där eleverna är nära inpå varandra.  

 

 Konflikthantering  
 

Nedan presenteras hur fritidslärarna arbetar med medling och hur det i sin tur 

kan kopplas konfliktens orsak och hur de i sin tur arbetar med medling för att 

lösa konflikter som uppstår. 

 

7.2.1 Medling 

 

Samtliga sex intervjuade fritidslärare använder sig av medling vid 

konflikthantering. Hakvoort förklarar begreppet medling, det är en tredje part 
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som går in i konflikten med syfte att opartiskt vägleda de inblandade eleverna 

fram till en lösning som samtliga är nöjda med (2010). Fritidslärarana 

beskriver att de fungerar som en hjälpande hand genom att enbart gå in i en 

konflikt för att vägleda eleverna i konflikten till positiv utgång som gynnar alla 

inblandade. Dock nämner de inte just medling som begrepp, utan de förklarar 

endast hur det går till när de hanterar konflikten med eleverna. Därför har 

begreppet medling kodats fram i resultatet eftersom samtliga respondenter 

pratat om dess innebörd.  

Fritidslärarna talar om att de oftast brukar gå iväg till en lugn plats där de 

inblandade får berätta sin version av händelsen. Första steget i medling är att 

ta reda på vad som har hänt och vad problemet är. Som nämnt i tidigare 

forskning tas ABC modellen (Fig. 1) upp. Den utgörs av en triangel där varje 

hörn står för en viktig aspekt av konflikten. Carlsson (1999) betonar att hörnet 

A står för hur någons antagande och attityd är. Hörnet B står för beteende, hur 

de inblandade behandlar varandra och vila ord som används. Det tredje och 

sista hörnet handlar om konfliktens innebörd, hörnet C. 

Via medling stimuleras eleverna till att lyssna, respektera och kommunicera 

med varandra. Det andra steget i medling är att eleverna får berätta vad de 

själva känner. Att de pratar om sina känslor och hur de upplever konflikterna 

är starkt framträdande i den transkriberade empirin. Det tredje steget är att låta 

eleverna tala om vad de vill ska hända härefter. Hur de vill att konflikten ska 

hanteras. För medlaren är det viktigt att ta upp vilka konsekvenser elevernas 

önskemål skulle kunna få. Fritidslärarna ger uttryck för att det sista steget är 

att eleverna som är inblandade i konflikten själva kommer fram till en lösning 

som alla är nöjda med. 

Både Ihrskog (2006) och Dahl (2014) är överens om att språket och 

kommunikationen är två viktiga verktyg när det kommer till hantering och 

förebyggande arbete av konflikter.  

 

 Kontinuerligt förebygga konflikter 
 

Större delen av de intervjuade fritidslärarna anser att det konfliktförebyggande 

arbetet handlar om samarbete, och att kunna prata om konfliktorsaken, hur de 

agerade och tänkte i situationen och hur eleverna kan agera nästa gång för att 

undvika konfliktens uppkomst. De mest bärande delarna som kunde urskiljas 

från intervjuerna var metoderna; drama och att arbeta utifrån 

konfliktpyramiden. 

 

7.3.1  Att leva sig in i konflikten 

 

Hälften av de intervjuade fritidslärarna berättar att de arbetar med drama och 
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rollspel för att förebygga konflikter. Dramaövningar och rollspel utgår ifrån 

en verklighetsbaserad situation där elevernas olika roller i konflikten 

synliggörs. Fritidslärarna menar att när eleverna deltar i olika dramaövningar 

och rollspel ökar deras empatiska förmåga eftersom de får en möjlighet att 

sätta sig in i andra elevers tankar och känslor. Detta i sin tur har betydelse för 

elevernas personliga utveckling och förmåga till socialt samspel.  

Vidare talar fritidslärarna om att genom drama och rollspel lär sig eleverna 

också att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Fritidslärarana tydliggör att en 

konflikt är konstruktiv när eleverna själva kan se sin egen del i situationen. 

Fritidslärarna ger uttryck för att genom denna metod har konflikterna påtagligt 

minskat bland eleverna och att de är säkra på att just dramaövningarna och 

rollspel är den bidragande faktorn till det. 

Som tidigare nämnt under tidigare forskning är Catterrall (2007), Carlsson 

(1999) och Lundström (2008) enade om att drama starkt fungerar som en 

hjälpande hand i förebyggandes och hantering av elevers konflikter i 

fritidshem.   

Enligt Catterall lär sig inte eleverna enbart att lösa konflikter genom drama 

och rollspel, utan de lär sig även hur ett samarbete bör fungera, de lär sig 

dessutom att synliggöra sitt lärande och tänkande (2007). Rollspelet bidrar 

även till olika perspektiv, därför är det viktigt att pröva olika roller, exempelvis 

både den som utlöser konflikten och den som blir utsatt. Samtidigt ser 

rollspelets åskådare hur en konflikt kan se ut utifrån skriver Lundström (2008). 

Fortsättningsvis poängterar Carlsson att hon har märkt att elever inte har svårt 

för att leva sig in i olika roller, hon menar att om en elev spelar den utsatte i 

en konflikt eller den som utlöser konflikten så får den oftast verkliga känslor, 

så som ledsen eller arg. I sin tur leder detta till att eleverna utvecklar sin 

förmåga att leva sig in i andras känslor, tankar och erfarenheter (1999). 

 

7.3.2 Förebygga konflikter utifrån fyra steg 

 

Utifrån intervjusvaren kan det urskiljas att fritidslärarna i sitt arbete både 

förebygger, låter eleverna själva lösa konflikterna, eller hjälper till att lösa 

konflikterna och i sista hand många gånger måste stoppa konflikterna eftersom 

eleverna inte alltid kommer fram till en lösning och/eller att konflikten tagit 

en våldsam vändning.  

Cohen (2005) har utformat en konfliktpyramid (Fig. 2) som består av de fyra 

ovanstående delarna: förebygga, låta eleverna hantera eller hjälpa till att 

hantera och stoppa. Cohen menar att i första hand ska det finnas ett starkt 

ledarskap och en trygg skolmiljö som främjar att konflikter inte uppstår. När 

konflikten uppstår ska fritidsläraren i första hand låta eleverna lösa konflikten 

själva, om konflikten i sin tur inte leder till en konstruktiv utgång där alla parter 
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är nöjda, ska fritidsläraren träda in och medla konflikten så att eleverna förstår 

varandra. Det fjärde och sista steget i pyramiden handlar om att stoppa när 

konflikten blir våldsam eller kränkande (2005). 
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8  Diskussion  

 

I följande kapitel delas diskussionen in i tre delar, där metoden, resultatet och 

slutsatsen med förslag på vidare forskning kommer att diskuteras. 

 

 Metoddiskussion 
 

I denna kvalitativa studie användes personliga intervjuer för att få fram 

empirin.  Eftersom intervjuerna var personliga, kan reliabiliteten enbart bli den 

samma om intervjuerna skulle genomföras med samma personer och med 

exakt samma intervju – och följdfrågor. Vilket inte kan hända eftersom 

respondenternas namn inte framgår i studien. Studien innehåller en tydlig 

överförbarhet eftersom alla fritidslärare lätt kan känna igen sig i 

undersökningen angående konflikthantering och förbyggande arbete kring 

konflikter, eftersom det är ett ämne som en dagligen kommer i kontakt med.  

 

Valet att ljudinspela samtliga intervjuer med fritidslärara är ett val vi är nöjda 

med. Ljudinspelade intervjuer ger möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna 

igen. Om valet hade varit att skriva ner intervjusvaren hade det bidragit till att 

vi inte hade lyssnat aktivt på fritidslärarna och dess svar. Fokus hade i denna 

situation varit på skrivandet och mindre på dialogen med respondenten, vilket 

i sin tur hade bidragit till att intervjun hade tagit längre tid samt att relevanta 

följdfrågor förmodligen inte hade ställts. Hade vi valt att videofilma 

intervjuerna, hade det troligtvis varit ett störande moment samt att det hade 

bidragit till att respondenten känt sig iakttagen och obekväm.       
 

Användandet av semistrukturerade och personliga intervjuer som metod är vi 

nöjda med, eftersom forskarna i denna studie utgick från 

bekvämlighetsprincipen, både vi och fritidslärarna känner varandra sedan 

innan vilket i sin tur gjorde intervjuerna lättsamma och personliga, dessutom 

fick vi ut det som studien syftade i. Trots att det utvanns en hel del information 

från intervjuerna anser vi nu i efterhand att vi även skulle ha använt oss av 

observationer som metod. Detta eftersom vi enbart fick fritidslärarnas 

muntliga svar. Om vi även hade observerat deras faktiska handlingar så hade 

vi kunnat få en djupare förståelse av hur det arbetas med konflikthantering och 

förebyggande arbete i fritidshemmet samt att vi skulle fått se ifall det de själva 

säger stämmer överens med hur de faktiskt hanterar och förebygger konflikterna 

mellan eleverna. Å andra sidan användes intervjuer som metod eftersom att vi 

ville ha ett fritidslärarperspektiv och observation valdes bort för att tiden till 

bearbetning av observationerna inte räckte till. 
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  Resultatdiskussion 
 

Studien har syftat i hur konflikter hanteras och förebyggs i fritidshemmet av 

fritidslärare, mot en bakgrund på hur begreppet konflikt definieras samt hur 

och varför de kan uppstå. I följande diskussion kommer resultatet knytas an 

med studiens syfte samt frågeställningar.  

 

Utifrån fritidslärarnas svar på hur de hanterar konflikter kan det urskiljas att 

medling är den metoden som används när fritidslärarna blir tvungna att hantera 

konflikterna mellan eleverna. Fritidslärarna betonar att de medlar för att 

vägleda eleverna till en konstruktiv utgång där eleverna fått möjlighet att förstå 

sina egna och de andras åsikter, känslor och beteende som ledde fram till en 

konflikt, samt hur de bör agera nästa gång. Fritidslärarna ställer relevanta 

frågor och hjälper de inblandade i konflikten att uttrycka sina känslor samt 

behov. Fritidsläraren finns enbart som stöd och ska inte ta över i konflikten 

eftersom det är de inblandade i konflikten som har ansvar för konflikten och 

det är upp till dem att hitta en lösning som alla är nöjda med.  

 

Vidare talat fritidslärarna om att medling består av fyra viktiga steg. Det första 

steget handlar om att de inblandade i konflikten får förklara sin syn på 

händelsen. Steg två handlar om att medlaren ställer frågor till de inblandade i 

konflikten för att de ska få uttrycka sina känslor. I steg tre tas förslag och 

önskemål upp om hur eleverna vill ha det, vad de vill ska hända härefter. Det 

fjärde och sista steget handlar om att hitta en gemensam lösning som gynnar 

alla i konflikten.  

 

När det kommer till att kontinuerligt förebygga konflikter lyfts drama och 

rollspel fram som en viktig och fungerande metod enligt fritidslärarna. Det är 

viktigt att få eleverna att förstå hur det känns att befinna sig i en konflikt, 

genom att leva sig in i roller. Genom drama och rollspel får eleverna öva på 

att ingå i olika roller som äger rum i situationer där konflikter kan uppstå. Detta 

i sin tur bidrar till att eleverna utvecklar empati för andra människor. Utifrån 

fritidslärarnas svar kan det även urskiljas att fritidslärarna i första hand vill 

skapa en god och konfliktförebyggande miljö för eleverna, i andra hand låta 

eleverna själva försöka lösa konflikter som uppstår, i tredje hand gå in och 

medla konflikten tillsammans med de involverade eleverna och i fjärde och 

sista hand stoppa konflikten, vilket vi kopplar till Cohens konfliktpyramid 

(Fig. 2) som bygger på de fyra ovanstående stegen.  

 

Fritidslärarna ger uttryck för att konflikter mellan eleverna uppstår av flera 

olika skäl men framförallt på grund av elevernas skilda åsikter samt 

missförstånd. En annan vanlig orsak till att konflikter uppstår anser 

fritidslärarna vara på grund av köer, när eleverna behöver stå på led och vänta 

samt när många elever befinner sig på en mindre yta, när det blir för trångt.   
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Konflikter i sig upplevs oftast som någonting negativt men det framkommer 

även ur respondenternas svar att konflikter har en positiv effekt i längden. 

Positiva effekter av konflikter är att eleverna lär sig att argumentera för sin sak 

samt att de får en förståelse för andras åsikter, känslor och upplevelser. I Lgr11 

(2017) betonas lärarens ansvar att förmedla förståelse och medmänskliga 

värderingar. Eleverna ska i sin tur få möjlighet att utveckla goda, trygga 

relationer samtidigt som de ska få utmanas att konstruktivt lösa konflikter på 

egen hand. Vidare påpekar Lgr11 (2017) att eleverna ska få sin röst hörd och 

därigenom få tilltro till sig själva.  

 

  Slutsats 

 
Det finns fungerande metoder för att hantera konflikter och förebygga 

konflikters uppkomst i fritidshemmet. Med hjälp av tidigare forskning samt 

sex fritidslärares perspektiv vet vi nu hur det arbetas med konflikthantering 

och förebyggande arbete i fritidshemmet, samt var konflikterna oftast kan 

uppstå samt hur och varför de uppstår.  

 

Att prata om och lyssna på hur vissa beteenden kan ge upphov till konflikter 

utvecklar elevers empati för andra människor, en grund till att bli en god 

medmänniska och skapa goda relationer är ett av läroplanens viktigaste 

värdegrundsord. Utifrån insamlad empiri och tidigare forskning kan slutsatsen 

dras att elever ibland behöver uppleva konflikter så länge det kan ske 

konstruktivt, samtidigt som konflikter ibland behöver förbyggas.  

 

Flera nya frågor har väckts hos oss under arbetets gång. Någonting som skulle 

kunna forskas vidare i är varför konflikthantering samt förebyggande arbete 

kring konflikter inte lärs ut i större utsträckning på lärarutbildningen. 

Anledningen till att denna fråga har uppmärksammats är för att konflikter är 

en stor del av livet och i fritidshemmet, så därför anser vi att konflikthantering 

bör vara en mer central del av lärarutbildningen. En annan fråga som har 

uppstått och som känns relevant är hur konflikter och dess hantering upplevs 

ur ett elevperspektiv, om deras upplevelser skiljer sig från fritidslärarnas. En 

tredje fråga till vidare forskning är om konflikthanteringen skiljer sig åt ur ett 

manligt respektive kvinnligt perspektiv. Ytterligare några frågor som har 

väckts är om resultatet hade sett likadant ut om vi hade använt oss av 

observationer som en metod. Hade resultatet blivit det samma om vi hade 

intervjuat dubbelt så många fritidslärare i fyra olika fritidshem?  

Anledningen till att konflikter uppstår är främst för att eleverna tycker, tänker 

och upplever olika.  
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Det vill tilläggas att oavsett om en befinner sig mitt i en konflikt, ser den utifrån 

eller måste ingripa för att hantera den eller måste stoppa den, är att ha skapat 

relation med var och en av eleverna. Förmågan att skapa och upprätthålla goda 

relationer är a och o för att uppnå konstruktiva konflikthanteringar och arbeta 

förebyggande i skolan enligt oss. 

 

Metoder som tilltalat oss och som vi kommer att använda i vår framtida 

yrkesroll som fritidslärare är medling för att hantera konflikter samt drama och 

rollspel för att hantera konflikter. Användandet av drama och rollspel i 

lärande-och utvecklingssyfte är någonting som ligger oss båda två varmt om 

hjärtat. Avslutningsvis kan vi med säkerhet säga att konflikter är en stor, 

nödvändig och naturlig del av livet. 
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Bilaga A 
Informationsblad till rektorer 

 

 

Hej! 

 

 

Vi heter Emina Begicevic och Emelie Stensson och är två lärarstudenter som 

läser sista terminen på Linnéuniversitetet i Växjö, grundlärare med inriktning 

mot arbete i fritidshem.  

 

Vi skriver en c-uppsats om konflikthantering och förebyggande arbete kring 

konflikter i fritidshemmet ur fritidslärarens perspektiv. Studiens syfte är att 

få en djupare förståelse för hur fritidslärare hanterar och förebygger 

konflikter som kan uppstå mellan eleverna i fritidshemmet.  

 

Vi vore oerhört tacksamma om ni kunde ge oss ert samtycke kring att låta oss 

intervjua fritidslärare på er skolan. 

Intervjun är helt och hållet frivillig och fritidsläraren kan själv avbryta den 

när som helst. Medverkarna i intervjun samt skolans namn kommer att vara 

anonymt. All data samt allt resultat kommer enbart att användas till vår 

studie.  

 

Intervjun kommer att spelas in och inspelningen raderas efter att vi har 

bearbetat materialet.    

 

Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbetet med oss.  

 

Vid frågor eller funderingar kring studien är ni välkomna att ringa eller maila 

oss. 

Emina Begicevic: eb222yq@student.lnu.se  070 - ** *** ** 

Emelie Stensson: es223ii@student.lnu.se  070 - ** *** ** 

 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar Emina och Emelie  

 

 

mailto:eb222yq@student.lnu.se
mailto:es223ii@student.lnu.se
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Bilaga B 
Informationsblad till fritidslärare 

 

 

Hej! 

 

 

Vi heter Emina Begicevic och Emelie Stensson och är två lärarstudenter som 

läser sista terminen på Linnéuniversitetet i Växjö, grundlärdare med 

inriktning mot arbete i fritidshem.  

 

Vi skriver en c-uppsats om konflikthantering och förebyggande arbete kring 

konflikter i fritidshemmet ur fritidslärarens perspektiv. Studiens syfte är att 

få en djupare förståelse för hur fritidslärare hanterar och förebygger 

konflikter som kan uppstå mellan eleverna i fritidshemmet.  

 

Vi vore oerhört tacksamma om ni vill och kan medverka och samarbeta med 

oss och ägna en stund till att bli intervjuade utav oss.  

 

Intervjun är helt och hållet frivillig och ni kan själva avbryta den när som 

helst. Medverkarna i intervjun samt skolans namn kommer att vara anonymt. 

All data samt allt resultat kommer enbart att användas till vår studie.  

 

För att komma ihåg vad som har sagt, spelas intervjun in via ett röstprogram 

på vår mobil. Inspelningen raderas efter att vi har bearbetat materialet. Om så 

önskas kommer en kopia av studien att skickas till er.   

 

Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbetet med oss.  

 

Vid frågor eller funderingar kring studien är ni välkomna att ringa eller maila 

oss. 

Emina Begicevic: eb222yq@student.lnu.se 070 - ** *** ** 

Emelie Stensson: es223ii@student.lnu.se 070 - ** *** ** 

 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar Emina och Emelie  

 

 

mailto:eb222yq@student.lnu.se
mailto:es223ii@student.lnu.se
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Bilaga C 

Intervjufrågor till fritidslärare 

 

 

- Hur beskriver du som fritidslärare en konflikt mellan eleverna i 

fritidshemmet?  

 

 

- Varför tror du att det uppstår konflikter mellan eleverna i 

fritidshemmet? 

 

 

- På vilken/vilka ställen upplever du att konflikterna uppstår i 

fritidshemmet? 

 

 

- Vad kan det finnas för nackdelar med konflikter mellan eleverna på 

fritidshemmet? 

 

 

- Vad kan det finnas för fördelar med konflikter mellan eleverna på 

fritidshemmet? 

 

 

- Vilken metod använder du dig av när du hanterar konflikter mellan 

elever i fritidshemmet? 

 

 

- Vilken metod använder du dig av för att förebygga konflikter mellan 

eleverna i fritidshemmet? 

 

 

- Är det någonting annat du skulle vilja lägga till angående konflikter 

mellan eleverna i fritidshemmet?  
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