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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidspersonal identifierar konflikter som sker i 
fritidshemmet, samt hur de går tillväga för att hantera de konflikter som uppstår. Detta är en kvalitativ 
studie där vi har intervjuat åtta fritidspersonal som jobbar inom olika fritidsverksamheter för att få 
reda på hur de upplever och hanterar konflikter som uppstår mellan eleverna. Tematisk analys 
användes för att kunna analysera det insamlade materialet. Analysen pekade på flera liknande och 
upprepande mönster och resultatet visar att konflikter och konflikthantering beskrivs av personalen på 
liknande sätt. Intervjupersonerna beskrev konflikter som något positivt eftersom att både personalen 
och eleverna lärde sig något utav det. Konflikterna som uppstod visade sig ganska lika men 
respondenterna beskriver konflikter mellan pojkar som mer direkta och fysiska, medan flickors 
konflikter beskrivs som mer psykiska. Konflikthanteringen beskrivs på liknande sätt att 
fritidspersonalen först låter varje enskild elev få säga sitt, och att den vuxne är med som en tredje part 
som lyssnar och försöker hjälpa dem. 
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Förord 
Vi vill personligen börja med att rikta ett stort tack till de åtta intervjupersonerna som tog sin tid för 
oss och vår kvalitativa undersökning. Intervjuerna har varit mycket givande för vår studie och utan er 
hade inte arbetet kunnat genomföras. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Mirjam 
Hagström som har varit väldigt stöttande och hjälpt oss i vår arbetsprocess och väglett oss enda fram 
till slutet. Avslutningsvis vill vi tacka oss själva för det goda samarbetet och motivation som vi har 
gett varandra. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Eftersom vi var två personer som skrev detta arbete så fördelade vi allting rättvist mellan oss. Vi 
började med att dela med oss av olika idéer kring hur vårt arbete och dess delar skulle framläggas. Vi 
träffades nästan varje dag vid Södertörns bibliotek för att studera tillsammans. De dagarna vi inte 
kunde träffas, så öppnade vi upp ett online dokument på “Word One Drive” och skrev allting där, så 
att båda kunde ta del av arbetsprocessen. Varje avsnitt skrev vi tillsammans och vi båda sökte efter 
forskningsartiklar som vi tyckte var relevanta för vår studie. All litteratur som vi tog med delade vi 
upp för att läsa. När vi skulle utföra våra intervjuer så gick vi enskilt men vi transkriberade 
tillsammans i biblioteket.  
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Inledning 
Konflikter är ett fenomen som alltid förekommer, det uppstår dagligen i våra liv särskild inom 
skolverksamheten där konflikter oftast sker mellan elever eller lärare och elever. Riktlinjerna i 
läroplanen beskriver att skolor ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och 
solidaritet mellan människor samt aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av 
individer eller grupper (Skolverket, 2019). Denna kvalitativa forskning kommer rikta sitt fokus på hur 
fritidspersonal identifierar konflikter inom fritidshemmet och skolan och hur de arbetar med konflikter 
mellan eleverna. Samt de vuxnas syn på konflikterna för att kunna förmedla eleverna dem verktygen 
de behöver för att utvecklas och klara av dem förutsättningarna som sätts för att de självständigt ska 
kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt utan att det ska leda till våld.  

Skolverket (2009) lyfter fram en undersökning där de demonstrerar att kränkningar och trakasserier i 
allmänhet sker utanför lektionstid mellan barn, elever och studerande. Studien visar även att 
klassrumsbyten, korridorer och undanskymda passager är mestadels dem stora faktorerna till att bråk, 
slagsmål, glåpord, kränkningar och trakasserier uppkommer utan de vuxnas inblick (Skolverket, 
2009).  

Skolverksamheten har en mycket viktig uppgift i att förebygga arbetet mot mobbning, kränkningar 
eftersom verksamheten bidrar med en god vilja att hjälpa de utsatta eleverna, trots det har det funnits 
lite forskning kring metoderna som efterfrågas för att hantera detta arbete (Skolverket, 2011).  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen som vi har genomgått tidigare så har vi stött på olika 
konflikter bland elever och lärare. Konflikter uppkommer i en klassrumsmiljö där till exempel en elev 
väljer att störa klassrums ron och hamnar i en diskussion med läraren eller på fritidsverksamheten där 
eleverna oftast hamnar i luven på varandra, särskilt pojkarna på fotbollsplanen. Vi har varit närvarande 
med fritidspersonal som har visat sina kompetenser i hur de hanterar och förebygger konflikter 
tillsammans med deras lärarkollegor för att minska den negativa tillställningen som utsätter barnen för 
osämja dagligen. Skolan har en skyldighet att gestalta och förmedla människans likavärde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, individens frihet och integritet samt solidaritet (Skolverket, 
2019).  

 

 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram och diskutera den tidigare forskning som vi har valt ut som 
relevant för studien. Det centrala inom detta avsnitt som vi vill lyfta fram är studier som behandlar 
konflikt och konflikthantering. Vi har använt oss av olika databaser för att hitta forskning som 
behandlar konflikter på fritidsverksamheten, men eftersom det finns en brist på det har vi istället valt 
att även fokusera på studier som behandlar skolverksamheten mer generellt. Vi har även valt att 
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kategorisera dessa forskningar i olika rubriker vid namn konstruktiv och destruktiv konflikt, konflikter 
och genus, kamratmedling samt konfliktträning och konfliktutbildning. 

 

Konstruktiv och destruktiv konflikt 
DiPaola och Hoy (2001) nämner skillnaderna mellan konstruktiva och destruktiva syner på konflikter i 
sin analys. Denna studie definierar endast skillnaderna mellan konstruktiva och destruktiva konflikter. 
När konflikter hanteras på ett lämpligt sätt så gynnar det både individen själv samt miljön runtom. Om 
konflikter däremot ses från ett destruktivt perspektiv så anses det störa det gemensamma målet för 
individerna. DiPaola och Hoy (2001) nämner att konflikter uppstår när en individ eller grupp känner 
sig negativt påverkade av någon annan. Varje konflikt är unik och konflikter är något som aldrig 
försvinner, och det ska heller inte ignoreras. Att förstå skillnaderna i en konflikt kan bidra till att 
förbättra skolmiljön. DiPaola och Hoy (2001) betonar även att konflikter sker dagligen med både för- 
och nackdelar. Konflikter är ett sätt att konfrontera verkligheten och finna lösningar till problem. 
Konflikter som hanteras på ett kooperativt och konstruktivt sätt är mer benägna till positiva resultat 
vilket bidrar till lösningar, främjar kunskap och gynnar individens personliga och känslomässiga 
utveckling. Konflikter som däremot hanteras på ett destruktivt och konkurrerande sätt resulterar i att 
parterna glider ifrån varandra och istället försvarar konflikten (DiPaola & Hoy, 2001). 

  

Konflikter och genus 
Atici (2007) granskar olika strategier för konflikthantering genom en enkätundersökning riktad mot 
elever från sjätte, sjunde och åttonde klass i Turkiet. Enkäten bestod av öppna frågor relaterade till 
konflikter som eleverna stötte på, strategier som de själva använde sig av, deras tankar och åsikter om 
konflikter, hur lärarna hjälper till och även varför man inte ber lärare om hjälp. Problemlösning samt 
undvikande och aggressiva strategier var i fokus i denna undersökning. Atici (2007) kom fram till att 
det fanns en skillnad mellan könen rörande vilken strategi som används vid hantering av konflikter. 
Det var vanligare att flickorna använde sig av problemlösande strategier medan pojkarna i högre 
utsträckning angav aggressiva strategier för att lösa konflikter. En stor majoritet av eleverna som 
deltog nämnde även att de inte ber lärarna om hjälp gällande konflikthantering. När eleverna väl ber 
om hjälp till lärarna rör det sig mest om verbala handlingar som till exempel svordomar, retning eller 
glåpord. En mindre andel vände sig till lärarna när det gäller störande beteende och fysisk aggression. 
Eleverna påstod även att lärarna mestadels använde sig mest av problemlösande strategier. 

  
Vidare har Ros-Morente, Cabasés Piqué och Filella Guiu (2018) utfört observationer i 44 olika 
spanska grundskolor och fokus var i studien på elever mellan åldrarna 6–12. Syftet med 
observationerna var att få reda på vad för olika konflikter som uppstår bland eleverna ute på 
skolgården samt hur lärarna går tillväga för att hantera de konflikter som uppstår. De kom fram till att 
det var vanligare att konflikter uppstod mellan jämnåriga elever, samt att det var vanligare att 
konflikter uppstod bland pojkar. Enda gången som konflikter kunde uppstå mellan flickor-pojkar var 
när det var blandade åldrar. Ros-Morente m.fl. (2018) kom även fram till att pojkarna var mer fysiska i 
sina konflikter medan flickor i högre grad använde sig av social utfrysning. De flesta konflikter 
uppstod mellan barnen i de yngre åldrarna. De elever som mötte fysisk aggression i sina konflikter 



   
 

4 
 

tenderade att själva bemöta motparten med aggression eller be om hjälp från en vuxen. Eleverna som 
stötte på verbal eller psykisk aggression bad oftast om hjälp från en vuxen. Slutligen så kom Ros-
Morente m.fl. (2018) fram till att lärarnas mest använda strategi var att fungera som en medlare, alltså 
som en tredje part som hjälper till, när konflikter väl uppstod. Den andra strategin som inte var lika 
vanligt förekommande var att få de inblandade eleverna att be om ursäkt till varandra för att ha 
”brutit” mot reglerna. 

  
Även Lundström (2008) har använt sig av ett könsperspektiv i sin studie där hon har analyserat 
gruppsamtal samt pedagogiska rollspel i olika grundskolor för att kunna undersöka och studera hur 
lärare uppfattar och hanterar konflikter som uppstår, samt vilka strategier de använder sig av för att 
hantera och lösa dem. Det var totalt 10 lärare som deltog och Lundström (2008) valde att dela in dem i 
grupper baserat på kön för att deltagarna skulle kunna känna sig mer bekväma att dela med sig av 
erfarenheter samt kunna behandla mer personliga och svårare frågor. Gruppsamtalen gick till så att 
deltagarna fick turas om att berätta om sina erfarenheter kring konflikter med eller mellan elever. 
Gruppsamtalen gick ut på att deltagarna och Lundström (2008) skulle kunna se något mönster. De 
pedagogiska rollspelen gick ut på att deltagarna fick spela upp en konfliktsituation som en lärare hade 
funnit svår att hantera. Efter rollspelet fick deltagarna ge feedback till varandra. Meningen med 
rollspelen var att deltagarna skulle ge varandra feedback där de skulle fokusera på olika beteenden 
som uppstod. Enligt Lundström (2008) är detta ett sätt att undersöka och reflektera kring 
konfliktsituationen utifrån olika perspektiv. Lundström (2008) kom fram till att konflikthantering 
påverkas av de könsnormer som finns. Konflikter som sker mellan flickor är oftast mer personliga och 
psykiska vilket kan leda till att de blir större utan att de vuxna lägger märke till det. Flickors konflikter 
tas inte på lika stort allvar som pojkars konflikter. Konflikterna som uppstår mellan pojkarna anses 
som en norm, menar hon, och det är oftast deras konflikter som tar mest plats. Lundström (2008) 
berättar även att bemötandet av pojkars och flickors konflikter kan ske på olika sätt beroende på 
läraren. Ett exempel som hon nämner är under en idrottslektion där en pojke får en utskällning framför 
klassen medan samma lärare tar en flicka åt sidan mer avskilt och pratar med henne lugnt. Lundström 
(2008) betonar även att omsorg är det som domineras och används i konflikthantering från majoriteten 
av lärarna, både från de manliga och kvinnliga. Omsorg anses som en viktig grund för att visa att man 
som lärare verkligen bryr sig om eleven. 

  

Kamratmedling 
En fältstudie har utförts på en låg-och mellanstadieskola under en ettårsperiod där Kolfjord (2009) har 
utfört observationer under rastverksamheten där hon har fokuserat på kamratmedling. Hon beskriver 
kamratmedling som en strategi för att lösa konflikter där neutrala personer, det vill säga medlare, 
medverkar som ordföranden för konflikthanteringen. I denna studie var det barn från femte och sjätte 
klass som ansökte om att bli medlare, där kravet var att de skulle vara goda förebilder för sina 
klasskamrater, tala sanning och ta ansvar för att lösa konflikterna. Syftet med kamratmedlingen är att 
minska konflikter samt erbjuda barnen verktygen för att lösa problemen de stöter på. En 
kamratmedlare har en utbildning inom kommunikation och medlingsförfarande, vilket med andra ord 
är ett tillvägagångssätt att försona och denna utbildning fick de medverkande barnen under två dagar. 
Resultatet av denna studie visar att kamratmedlingen har fört med sig positiva effekter då både 
personal och elever tyder på att medlingen har hjälpt till att förhindra att konflikter ska eskalera, samt 
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att det även har minskat. Kolfjord (2009) förklarar även i sitt resultat att medlarna själva har fått en 
förståelse för hur man själv ska gå tillväga för att lösa en konflikt, samt att de tycker att det är roligt att 
kunna hjälpa andra.  

  
Johnson, Johnson, Mitchell, Cotten, Harris och Louison (1996) har genomfört en kvasiexperimentell 
studie och även i denna är ett kamratmedlingsprogram, vid namn Cadre approach, i fokus. 
Programmet har införts i en grundskola för årskurs 3 och 4 och syftet med detta träningsprogram var 
att 47 av dessa elever själva skulle tränas till att bli medlare för att hantera konflikter som uppstod 
bland sina klasskamrater. Programmet gick ut på att dessa elever tränades inom kommunikation, 
bestämdhet och medling. För varje konflikt som uppstod var det två elever i par som fick agera som 
medlare. Paren fick även skriva rapporter om vad konflikterna handlade om och hur konflikterna hade 
skett, samt hur de som medlare hade gått tillväga. Johnson m.fl. (1996) kommer fram till att 
kamratmedlingsprogrammet gav väldigt positiva resultat då majoriteten av de konflikter som uppstod 
meddelades till medlarna. De konfliktlösningar som medlarna kom på var bland annat att de 
inblandade parterna skulle hålla sig borta från varandra och inte sitta bredvid varandra. Vissa gånger 
kunde lösningar som att be om förlåt till varandra, skaka hand med varandra och bli vänner igen samt 
att man skulle berätta för läraren nästa gång en konflikt uppstod. Majoriteten av konflikterna som 
uppstod handlade om fysiska och verbala förolämpningar, och det var vanligast att konflikter mellan 
pojke-pojke eller flicka-flicka uppstod. Det var väldigt sällan som det uppstod en konflikt mellan 
pojke-flicka.  

  

Konfliktträning och konfliktutbildning 
En annan kvasiexperimentell studie har utförts av Stevahn, Munger och Kealey (2005) med fransk- 
och engelsklärare i en skola under en bestämd tid. Som en del i experimentet har konflikthantering 
utifrån träningsprogrammet Total-student-body approach lärts ut till elever, från förskoleklass upp till 
årskurs 6. Stevahn m.fl. (2005) skriver att målet med konfliktträningen är att eleverna ska lära sig att 
hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, samt att de ska kunna fungera som en hjälpande tredje part 
när konflikter uppstår bland deras klasskamrater. Det påminner med andra ord om de 
kamratmedlingsprogram som diskuterats ovan. För att eleverna ska lära sig att göra det så behöver 
lärarna tillämpa detta under lektionstid. Resultatet av denna studie visar att konfliktutbildning under 
lektionstid och hela skolverksamheten kan få positiva effekter. Detta mål kan uppnås, menar 
forskarna, genom att lärarna samarbetar och har ständig interaktion med varandra, observerar 
kopplingar mellan läroplanens mål, klassrumsrutiner och konflikthanteringar samt får återkommande 
utbildning om konflikthantering (Stevahn m.fl., 2005). Stevahn m.fl. (2005) nämner även i sitt resultat 
att ju mer konfliktträning och konfliktutbildning som eleverna får under lektionstid, desto bättre blir de 
på att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 

  
Akgun och Araz (2014) har även de genomfört en kvasiexperimentell studie som undersöker 
effekterna av införandet av ett konfliktutbildningsprogram vid namn We can resolve our conflicts i två 
turkiska grundskolor. Syftet med denna studie var att få reda på hur effektiv detta utbildningsprogram 
inom konflikthantering kan vara. Detta utbildningsprogram är skapad främst för att förbättra elevers 
förståelse kring konflikter och konflikthantering samt för att utveckla deras sociala kompetens och att 
kunna minska aggression som lätt kan uppstå när konflikter sker. Eleverna fick utbildning två gånger i 
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veckan under tio veckor och dessa sessioner inkluderade empati, aggressionshantering, sociala 
problemlösningar samt konstruktiva konflikthanteringssätt. Resultaten från denna studie visar att 
elevernas sociala kompetenser, inklusive kommunikationsförmågor och deras emotionella förmågor, 
förbättrades efter utbildningsprogrammet. Resultaten visade även att elevernas förmågor i att hantera 
konflikter på ett konstruktivt sätt ökade drastiskt, samt att aggression som kunde uppstå minskade 
(Akgun & Araz, 2014). 

 

Majoriteten av dessa studier är kvantitativa forskningar, men vi ansåg ändå att de var rimliga för vår 
studie i och med att de alla visar vilka likheter som finns kring konflikter och konflikthantering i 
skolverksamheten. Dessa studier visar bland annat effekterna av konstruktiva och destruktiva 
konflikter och hur det kan påverka individens personliga utveckling och lärande. Studierna har även 
visat att det är en skillnad mellan pojkars och flickors konflikter, och att det även är en skillnad mellan 
hur könens konflikter hanteras. Olika konfliktträningsprogram tillkommer också men kan gå under 
olika namn men alla dessa utbildningar har samma mål, nämligen att främja elevers förståelse kring 
konflikter och konflikthantering. Alla dessa studier tyder på att konflikter är något positivt i slutändan, 
i och med att eleverna utvecklas inom detta område. Tanken med dessa tidigare studier var att försöka 
hitta likheter och skillnader i hur konflikter upplevs och hanteras, men efter att ha studerat dessa så 
visar det sig att konflikter upplevs och hanteras på liknande sätt oavsett var i världen man befinner sig. 
Dessa tidigare studier visar en koppling till vår studie där vi bland annat vill få reda på hur 
fritidspersonal beskriver de konflikter som kan uppstå i fritidsverksamheten, samt hur de hanterar de 
konflikter som sker. 

 

 
 
 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspersonal identifierar konflikter inom fritidshemmet 
och hur de arbetar med konflikter mellan eleverna i fritidsverksamheten. Frågeställningarna är: 

  
• Hur beskriver fritidspersonalen de konflikter som kan uppstå i fritidshemmet? 

• Hur beskriver fritidspersonalen att de hanterar de konflikter som sker?  
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Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt att använda oss av Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv som vår studies teoretiska 
utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på hur individens lärande och utveckling sker 
i sociala sammanhang (Säljö, 2014). Fritidshemmet är en plats där elever med olika erfarenheter, 
intressen och behov möts och där lärande och utveckling främst sker i samspel med varandra 
(Skolverket, 2019). Konflikter och konflikthantering handlar till stor del om socialt samspel och 
kommunikation och därför anser vi att det sociokulturella perspektivet lämpar sig väl för vår studie 
och detta eftersom konflikter är något som sker dagligen i interaktion med andra individer. Under detta 
avsnitt kommer vi att förklara begrepp som är relevanta för vår studie där kommunikation, mediering, 
lärande och den proximala utvecklingszonen står i fokus. Som vi nämnde tidigare så sker konflikter i 
interaktion, och vi anser att dessa begrepp lämpar sig bäst för vår studie eftersom att framförallt språk 
och lärande är väsentligt i sociala samspel för att man ska kunna förstå sig på varandra och ta till sig 
ny kunskap.   

  

Kommunikation 
Vygotskij (1999) anser att kommunikation är språkets grundläggande funktion. Med hjälp av språket 
kan vi kommunicera med andra i vår omgivning och försöka finna en lösning när en konflikt väl 
uppstår. Kommunikation och språket är det som bildar länken mellan barnet och omgivningen (Säljö, 
2014). Genom att kommunicera om vad som händer i till exempel lekar eller konflikter bidrar det till 
att barnet blir delaktig i hur människor i sin omgivning tolkar och beskriver olika händelser (Säljö, 
2014). Barnet tar till sig de språkliga uttryck som det stött på i sin omgivning och kan använda det i 
interaktion med andra (Säljö, 2014). Kommunikation föregår tänkande och Säljö (2014) menar att man 
kan lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur eller en viss samhällelig samvaro genom att lära 
sig ett språk. Han menar att lärande och utveckling sker via mänsklig kommunikation, och att 
kommunikationen är länkad mellan ens inre tänkande och det yttre språket som man väljer att 
förmedla. Språket förändras hela tiden, och Vygotskij (1999) förklarar att det innebär att barnets 
språkliga och inre tänkande utvecklas hela tiden. 

  

Mediering 
Mediering är ett centralt begrepp som nämns inom det sociokulturella perspektivet och Säljö (2014) 
beskriver det som ett sätt att förstå sig på och använda de fysiska och intellektuella artefakter som 
finns i sociala sammanhang (Säljö, 2014). Artefakter innebär både språkliga och fysiska redskap 
skapade av oss människor (Säljö, 2014). Exempel på detta kan vara att vi använder oss av en penna 
och skriver någonting i vår kalender för att minnas något. I detta fall är pennan och kalendern de 
fysiska redskap som har formats av vår omvärld, och vi använder vårt intellektuella redskap, i detta 
fall det skriftliga språket, för att förmedla det i skrift. Som vi nämnde tidigare så anser Vygotskij 
(1999) att språket är ett hjälpmedel för att kunna kommunicera med människor i omgivningen. När det 
gäller konflikthantering är vårt yttre språk det främsta och viktigaste medierade redskapet. 
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Lärande 
Enligt Vygotskij (1999) sker lärandet i samspel där individen omedvetet får förståelse för hur 
omvärlden fungerar. Säljö (2014) betonar att lärande sker i alla typer av mänskliga verksamheter, som 
till exempel skolan. Lärande innebär vad det är som individer och kollektiv tar med sig från sociala 
situationer, och hur de använder det i framtiden (Säljö, 2014). Lindqvist (1999) har översatt 
Vygotskijs texter och hon skriver bland annat att det gäller att utmana elevernas tänkande samt ge dem 
de redskap som behövs för att nå det. Den som känner sig säker och behärskar en viss färdighet hjälper 
och handleder den lärande. Under denna process lär sig den lärande hur man ska gå tillväga och 
observerar hur den erfarne gör tills den lärande utvecklas till att bli mer självständig inom detta 
område (Säljö, 2014). Som vi tidigare nämnt uppstår konflikter i samband med individer i interaktion. 
Eleven är den lärande som ska få hjälp av den vuxne, som anses vara den erfarne, att kunna lära sig 
hantera olika konflikter som uppstår på ett konstruktivt sätt som främjar dess utveckling och lärande. 
Lärande handlar om att kunna använda och ta till sig av de fysiska och intellektuella redskap som finns 
i en situation (Säljö, 2014), och i detta fall är språket det viktigaste redskapet. Lindqvist (1999) 
betonar även att det är den sociala miljön som utvecklar elevens handlingar. Hon nämner även att det 
är lärarens roll att organisera en miljö som främjar den sociala utvecklingen hos barnet. Med en rätt 
organiserad miljö så kan det bidra till elevens intellektuella utveckling (Lindqvist, 1999). 

  

Proximala utvecklingszonen 
Säljö (2014) nämner att inom det sociokulturella perspektivet finns en förståelse för att människan är i 
ständig utveckling och förändring. Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som myntades av 
Vygotskij (1999) och som fokuserar på skillnaden mellan vad eleven klarar av sig själv utan hjälp av 
en vuxen, samt vad den inte klarar av. Vygotskij (1999) nämner att inom den proximala 
utvecklingszonen är det fokus på barnets inlärning och utveckling. Det är lärarens uppgift att veta var i 
utvecklingszonen som eleven befinner sig i, och det som barnet klarar av med hjälp av en vuxen visar 
var i utvecklingszonen som barnet befinner sig i (Lindqvist, 1999). Om läraren ger eleven en uppgift 
som den redan klarar av, så utvecklas inte elevens lärande. Eleven måste utmanas för att främja dess 
utveckling och lärande (Vygotskij, 1999). Med hjälp av lärare, eller andra elever, så kan eleven få in 
den kunskap och lärande som krävs för att utvecklas (Säljö, 2014). 

 

Metod 

Val av metod 
 
Vår studie är en kvalitativ undersökning och vi har valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju innebär att forskaren använder en lista över specifika teman som ska beröras 
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däremot besitter intervjupersonen en stor frihet att utforma sina svar på sitt egna sätt enligt Bryman 
(2011). Vi anser att den kvalitativa metoden är mest relevant för vår studie eftersom studiens syfte och 
frågeställningar går ut på hur fritidspersonalen inom fritidsverksamheten upplever och hanterar 
konflikter som sker, samt hur de går tillväga för att förebygga det.  

  
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar att när man genomför kvalitativa intervjuer så kan det 
utföras på olika sätt, det vill säga att man kan variera kring hur många fasta frågor man vill involvera i 
intervjun samt att man kan komplettera med öppna frågor i en bredare utsträckning. Man kan även ha 
med uppföljningsfrågor där intervjuaren vill få ett mer beskrivande innehåll från intervjupersonen om 
det skulle behövas (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta var något som vi hade med oss under det att vi 
genomförde intervjuerna. Vi var även väldigt noga med att inte avbryta eller störa intervjupersonerna 
mitt i en mening, samt att vi verkligen gav tid för intervjupersonerna att svara på frågorna som ställdes 
då Kvale och Brinkmann (2014) menar att pauser under intervjuns gång ger intervjupersonerna chans 
till att reflektera.  

   
En fördel med att göra kvalitativa intervjuer enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är att 
frågorna anpassas efter den ordning man väljer att ställa dem i, utifrån situationen och frågeguiden. I 
första hand leder den kvalitativa intervjun inte till en djupare kunskap utan en bredare bild (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015). Syftet med kvalitativa intervjuer är att studenten eller forskaren ska göra 
tolkningar av det som uttalats förklarar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), vilket var en grund till 
att vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att kunna tolka och jämföra alla svaren vi har 
lyckats samla ihop och sedan hitta ett mönster kring hur fritidspersonalen beskriver konflikter. En 
annan styrka med att utföra kvalitativa intervjuer enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är att 
man är fristående av att bestämma sig från början för hur många intervjuer som behöver genomföras 
utan det går att varva intervjuer och till exempel observationer.  

  
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att svagheten med intervjun är att den ger en begränsad 
bild av hur intervjupersonerna ser på ett fenomen. För att se helheten behöver intervjun behandlas med 
flera metoder som komplettering. En annan svaghet med den kvalitativa intervjun som Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fram är att kvalitativa undersökningar anses av forskarna att vara 
subjektiva, det vill säga att det kvalitativa resultatet i stor utsträckning bygger sig på forskarens 
osystematiska uppfattningar.  

  
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar även att intervjun är en mellanhand av fakta och 
erfarenheter samt att det kan vara en politisk handling eller någon form av ett underförstått manuskript 
för hur man uttrycker sig om det som intervjun berör. Det kan även betyda som Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2015) lyfter fram i litteraturen “impression management”, vilket innebär att intervjun blir 
en arena där respondenten hanterar situationen med att imponera på intervjuaren. Intervjuns styrka är 
att det går relativt fort att genomföra, att ett flertal individer deltar så att man kan arbeta med ett 
bredare material om man använder sig av kvalitativa orienterade intervjuer, som vi gör i vårt fall. 
Dock med svagheterna så berättar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att intervjun baseras på ett 
resultat av ett samtal på en viss plats, exempel fritidsverksamheter och vid ett tillfälle där det som 
yttras, därefter så svarar respondenten med ärliga avsikter, trots med annorlunda syften som 
intervjuaren inte förväntade sig. 
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En semistrukturerad intervju innebär att forskaren använder en lista över specifika teman som ska 
beröras däremot besitter intervjupersonen en stor frihet att utforma sina svar på sitt egna sätt enligt 
Bryman (2011). Vår frågeguide består av 22 frågor som vi delade in i fyra olika aspekter, allmänna 
frågor, konflikthantering och arbetssätt, utveckling och stöd från ledning respektive kollegor samt 
övrigt. Eftersom Bryman (2011) lyfter fram att den semistrukturerade intervjun innebär att forskaren 
ska få svar på sin studies övergripande frågeställningar genom intervjufrågorna samt att forskaren 
utformar ett antal frågeställningar, där svaren ska formges av intervjupersonen. Tanken bakom dessa 
teman var att vi hade i åtanke att utgå ifrån Bryman (2011) förklaring att få svar på 
intervjupersonernas tolkningar och kunskapsnivå kring ett visst fenomen. Vi ville ta reda på 
intervjupersonens bakgrund gällande utbildning, dess erfarenhet inom yrket samt bland annat deras 
trivsel inom yrket. Därefter ville vi ställa öppna diskussionsfrågor kring konflikthantering till 
intervjupersonen för att vi skulle få en förklaring och förståelse om händelserna samt kunna upptäcka 
olika mönster som vi sedan kan presentera i resultat och analys. Avslutningsvis ville vi höra om 
intervjupersonen känner att den får stöd i att hantera konflikter från ledning eller kollegor och hur de 
bearbetar med det och gällande övrigt la vi till för att om intervjupersonen ville utveckla något mer 
kring det som har sagts.  

 

Urval och avgränsningar 
Vi valde att utföra intervjuer på åtta olika skolor med åtta olika fritidspersonal. Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2015) menar att det i en studie som utgår från kvalitativa intervjuer så räcker det sällan 
med att intervjua en eller ett par personer utan det kan behövas tio till femton intervjuer för att urvalet 
ska kunna vara representativt. Vi lyckades endast få till åtta intervjuer på grund av majoriteten av 
fritidspersonalen vi hade frågat inte gav oss någon respons. Vi anser dock att intervjuerna höll en bra 
kvalité och gav ett tillräckligt material för att kunna analyseras. En fördel med att utföra kvalitativa 
intervjuer enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är att man är oberoende av att bestämma sig 
från början för hur många intervjuer som behöver genomföras utan den kvalitativa metoden är ett bra 
tillvägagångssätt att varva intervjuer och andra metoder. Vi bor i två olika kommuner söder om 
Stockholm så det låg till grund för beslutet att först kontakta fritidshemmen i våra egna kommuner. Vi 
sökte på internet efter fritidshemmen på dem valda kommunen x och vi fick fram en lista på olika 
fritidshemsverksamheter i grundskolor. Vi skickade ett par mail och inväntade svar från 
fritidspersonalen vi hade kontaktat men detta utan någon större lycka. Vi ändrade sedan strategi och 
började istället att ta kontakt med personerna genom de telefonnummer som stod på skolans hemsida. 
All personal inom fritidshemmet hade inte tillgängliga nummer på hemsidan och då kontaktade vi 
istället skolans rektor eller fritidsansvariga för att via dem få kontakt med fritidspersonal att intervjua. 
Vi använde oss av denna strategi och ringde runt tills vi hittade våra åtta respondenter som ville delta.  

  
 

Undersökningspersoner 
Intervjupersonerna är mellan 25–60 år gamla och gruppen består av fyra män och fyra kvinnor som 
alla arbetar inom fritidsverksamheten i olika skolor. Två av intervjupersonerna var utbildade 
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fritidspedagoger med erfarenhet mellan 13–15 år, en var utbildad till socionom men jobbade inom 
fritidshem med en 3,5 års erfarenhet. En hade utbildning inom pedagogik och språkvetenskap och 
hade jobbat inom fritidshemmet i 12 år, en var även en utbildad fritidslärare med en 15 års erfarenhet 
och de resterande två hade ingen utbildning men har arbetat inom verksamheten mellan 6–11 år. I 
analysen har vi valt att kalla våra undersökningspersoner för “intervjuperson 1–8". Detta för att ta 
hänsyn till konfidentialitetskravet, vilket innebär att de intervjuade inte ska kunna identifieras i 
materialet. Kvale & Brinkmann (2014) förklarar att konfidentialiteten i forskning innebär att privat 
data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. 

 

Genomförande 
Som ovan nämnts påbörjade processen med att vi mailade olika fritidspersonal utan något resultat. Det 
var först efter att vi ändrade strategi och kontaktade fritidspersonalen via telefon som vi fick kontakt. 
Vi inledde samtalet med att berätta vilka vi var, vilken institution vi kom ifrån och vilket program vi 
studerade på samt att vi är igång med att skriva vårt självständiga arbete som handlar om hur 
fritidspersonalen upplever och går tillväga med konflikter som uppstår i verksamheten. Vi följde 
principen om informerat samtycke och samlade in samtycket skriftligen. Vi frågade därefter om de 
hade tid att delta på vår intervjuundersökning som skulle vara ungefär 30 minuter. Vi informerade 
även personalen att vi utgick från de forskningsetiska överväganden. Om de valde att ställa upp på en 
intervju, bokade vi en tid som passade dem utifrån deras arbetsschema för att genomföra intervjun. 

 
Efter samtalet mailade vi intervjupersonerna frågorna och samtyckesbladet (bilaga 2), för att de skulle 
få mer info kring vår studie och undersökning samt vad vi utgår ifrån och hur intervjun kommer att 
genomföras, för att enligt Kvale & Brinkmann (2014) bör deltagarna informeras om syftet och 
tillvägagångssättet i forskningsprojektet genom briefing och debriefing. Samt bör info om 
konfidentialitet ingå för att de ska vara medvetna om vilka som har tillgång till intervjun eller annat 
material, forskarens rätt att publicera hela intervjun eller delar av den och deltagarnas tillgång till 
utskriften och analysen av kvalitativa data.  

 
När vi träffade våra intervjupersoner så genomförde vi intervjuerna i ett ledigt rum på skolan för att 
undvika all störande moment som kunde uppkomma och för att kunna spela in intervjun i en lugn 
miljö. Material som valdes under denna kvalitativa studie var ljudinspelning via mobiltelefon eftersom 
att vi ansåg att det var enklare att få med allt det viktiga och nödvändiga för vår studie än att anteckna 
för hand. Det blev därför enklare för oss att fokusera på intervjuns kvalité och de svar som vi fick än 
att anteckna svaren som uppkom. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att det finns en rad 
tekniska aspekter man ska tänka på vid intervjutillfällen, till exempel menar de att ifall intervjun ska 
spelas in så är det en fördel om man är två för då kan den ena parten koncentrera sig på att ställa frågor 
och den andra fokuserar på att anteckna och följa upp vissa spår i intervjun. Men i vårt fall så delade vi 
upp intervjuerna på grund av den tidspress som fanns, så intervjuerna utfördes därför individuellt. Vi 
båda spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner och de snittade mellan 25–30 minuter. Därefter 
möttes vi upp och transkriberade intervjuerna gemensamt.  
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Databearbetning och analysmetod 
 
Som nämnts ovan spelade vi in intervjuerna efter godkännande av varje enskild respondent.  
Vi transkriberade intervjuerna genom att spela upp ljudfilerna och skriva ned vad som sades ordagrant 
i ett dokument i dator. Våra åtta transkriptioner blev mellan 5–8 sidor, vilket resulterade ungefär i 
totalt 40 sidor. Vi har använt oss utav den tematiska analysen som metod vilket innebär att man kodar 
hela sitt material och analyserar innehållet för att identifiera spår av mönster och teman i materialet. 
Den tematiska analysen är enligt Braun & Clarke (2006) en dålig avgränsad men ändå en allmänt 
användbar kvalitativ analytisk metod eftersom den erbjuder en flexibelt tillvägagångssätt för att 
analysera kvalitativa data.  

 
Hela processen utfördes steg för steg utifrån Braun och Clarkes (2006) analysmodell: 

Steg 1: Bekanta sig med sin data 

Vi bekantade oss med materialet genom att transkribera ner hela materialet från intervjuerna. Innan vi 
påbörjade kodningen av den insamlade datan så bekantade vi oss med materialet genom att läsa 
igenom data ett flertal gånger för att försöka identifiera mönstren och signifikanta påståenden (Braun 
& Clarke, 2006).  

  

Steg 2: Generera initiala koder 

Vi genomförde kodningen på ett manuellt sätt genom att markera texten med färgade pennor för att 
identifiera alla mönstren vi kunde bekanta oss med. Varje kodning markerades med varsin specifika 
färger för att det skulle underlätta för oss att samla ihop det. När identifieringen av koderna hade 
genomförts så matchade vi ihop de med andra liknande koder. Braun & Clarke (2006) betonar att det 
är viktigt att kodningen av all data har utförts och samlats ihop innan man går över till nästa steg.  

  

Steg 3: Sökandet efter teman 

Vi sorterade koderna inom olika teman som vi har funnit och därefter analyserades koderna genom att 
vi sammanställde liknande koder som skulle kunna bilda ett tema (Braun & Clarke, 2006). 

  

Steg 4: Granska teman 

Efter att vi hade hittat våra teman valde vi att granska och gå igenom de ännu en gång. Vissa av teman 
som vi hade hittat innehöll antingen för lite eller för mycket data för att klassas som ett tema. De 
teman som innehöll för lite data valde vi att ta bort som tema, och de teman som innehöll för mycket 
data delade vi in i två teman (Braun & Clarke, 2006).  
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Steg 5: Definiera och namnge teman 

Vi förfinade, avgränsade och slutligen namngav våra teman som vi skulle använda i vår analys. Det är 
viktigt att teman relateras till undersökningsfrågorna, och då analyserade vi dessa teman för att få reda 
på om de verkligen var relevanta för våra frågeställningar (Braun & Clarke, 2006). 

  

Steg 6: Producering av rapport 

De olika teman som vi har analyserat och valt ut har skrivits in i vår studies resultat, där tanken är att 
läsaren ska finna våra teman trovärdiga och passande till vår studies syfte. Braun och Clarke (2006) 
menar att man ska kunna bevisa sitt analyserade material på ett koherent och logiskt sätt. Därför valde 
vi även ut olika citat från vårt insamlade material för att förstärka vår analys.  

 
 

Forskningsetiska överväganden  
 
I vår studie har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2017) och (2002) forskningsetiska överväganden och 
förhållit oss till de fyra riktlinjerna som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 
Informationskravet innebär att forskaren bör informera undersökningsdeltagarna om undersökningens 
syfte, vilka villkor som gäller med deras medverkan och vilka detaljer som ingår i undersökningen. 
Forskarna ska även upplysa om att deltagarnas medverkan är frivilligt och att de har rätt till att avbryta 
sin medverkan med omedelbar verkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade våra deltagare via 
mail, genom vårt information- och samtyckesblad (se bilaga 2) och även muntligt innan intervjun. 

 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke innan 
intervjun ska genomföras. Undersökningsdeltagarna har rättighet i att självständigt bestämma om hur 
länge och på vilka villkor de ska delta. Det vill säga att de kan avbryta sin medverkan som vi nämnde 
tidigare med omedelbar verkan utan negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002). För att leva upp till 
detta så mailade vi undersökningsdeltagarna samtyckesbladet innan intervjutillfället och samlade 
sedan in samtycket skriftligen vid intervjun. Kvale & Brinkmann (2014) betonar att informerat 
samtycke innebär att intervjupersonerna deltar frivilligt i undersökningen och har sin rättighet att dra 
sig ur när som helst. Eftersom begreppet informerat samtycke ”grundar sig primärt på principen om 
individuell autonomi och i andra hand på principen att göra gott”, det vill säga att dessa principer 
respekterar människans förmåga att fatta beslut och se till att deltagarna inte skadas (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 

 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som berör deltagarna ska ges största möjliga 
konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte får ta del av dem. Det vill 
säga att forskaren har en skyldighet att ha en tystnadsplikt när man intervjuar en person samt att 
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deltagarna och deras arbetsplats inte ska kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Vi tog hänsyn till 
konfidentialitetskravet och valde att döpa om undersökningsdeltagarna till intervjuperson 1–8 i hänsyn 
till deras konfidentialitet. Vetenskapsrådet (2017) råder att eventuella kopplingar mellan inspelningen 
och persondata, bland annat deltagarens namn ska kodas om man ska nyttja deras svar i 
undersökningen.  

 
Nyttjandekravet innebär att deltagarnas persondata endast får nyttjas till forskningsändamål och får 
aldrig brukas för icke vetenskapliga syften eller kommersiella bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 
informerade deltagarna om detta i informationsbrevet och muntligt innan intervjun samt att det 
inspelade materialet vi har fått från de kommer att raderas vid godkänt arbete.  

 
 

Studiens kvalitet 
Vår val av metod kändes relevant för vår studie och vi fick intressanta svar på våra frågor genom 
denna metod. En av styrkorna med denna metod var att intervjuerna gick fort och smidigt att utföra 
samt att alla intervjupersonerna lyfte fram intressanta aspekter i sina svar som gav oss ett brett material 
att jobba med. En annan styrka var även att vi båda utförde metoden och det underlättade 
arbetsprocessen i hänsyn till tidspressen vi hade. Något som också kändes som en styrka var att 
intervjupersonerna som medverkade var positiva till vår undersökning och varenda en gav oss en 
positiv feedback efter varje intervjutillfälle. Våra frågeställningar väckte tankar och funderingar kring 
deras arbetssätt med konflikter och hur de hanterar det, samtidigt kunde de också vara självkritiska till 
de vuxnas närvaro till eleverna.  

 
Svagheten med metoden var att det var svårt att få ihop fritidspersonal som ville medverka till intervju 
inom vår tidsram. Majoriteten bad oss att kontakta dem igen en annan dag pga. de inte hade tid eller 
att de slutade svara på samtal och det orsakade att vi var tvungna att ersätta de på ett kort varsel. Under 
intervjun kunde det dessutom hända att intervjupersonen svarade på flera frågor i en enda fråga 
omedvetet. En annan svaghet som vi stötte på var att majoriteten av de intervjuade kunde prata väldigt 
fort så att det blev väldigt svårt att tolka deras svar i ljudinspelningen vilket innebar även att 
transkriberingen av materialet tog sin tid. Det tog även tid att koda allt material från de åtta 
intervjupersonerna. Detta är också något som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) nämner, att 
denna metod är tidskrävande, både när det gäller att förbereda, genomföra, transkribera och analysera 
materialet. 
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Resultat och analys 
Under detta avsnitt kommer vi presentera resultaten från vår analys. Vi har valt att kategorisera 
resultaten i fem olika teman som rör kommunikation, lärande, fritidspersonalens strategier, 
rastverksamheten samt genus. 

  

Kommunikation 
Detta tema berör det som många respondenter lyfter att kommunikation är något som de arbetar med 
för att undvika konflikter. Ett sådant exempel är att de flesta av respondenterna nämner att konflikter 
lätt uppstår när det sker ett missförstånd mellan elever. Intervjuperson 2 och 5 säger exempelvis: 

  
Båda parter måste gå därifrån me nån känsla av att nån har lyssnat på dom men man måste också 
va jättetydlig me va de e för regler som gäller. Är man jättetydlig i början och fyrkantig och så då 
får dom mycket lättare sen för då lär dom sig mycket snabbare 

(Intervjuperson 2) 

  
Tydlighet! Det här gäller, dem här reglerna gäller när jag är med och anordnar nånting. Våld och 
fula ord eeehm det förbjudet! Ska visa dig, nu hörs det inte men jag har såna här kort som 
bildstöd för de som har problem. Det som fotbollskort 

(Intervjuperson 5) 

 
Intervjuperson 2 och 5 poängterar att tydlighet är oerhört viktigt i arbetet med eleverna. De menar att 
konflikter lätt kan uppstå när elever inte riktigt förstår vad som ska göras eller inte göras. Därför anser 
dessa intervjupersoner att man hellre ska vara övertydlig med allt så att eleverna ska förstå. 
Intervjupersonerna nämner även att eleverna har lätt för att missförstå varandra och prata i mun på 
varandra, vilket ofta leder till en konflikt. Intervjuperson 5 förklarar även att hen använder sig av olika 
kort likt fotbollskort med olika färger för att markera för eleverna när något anses olämpligt. Hen 
förklarar att dessa kort kan vara till stöd för de elever som har svårigheter. 

  
Missförstånd mellan vuxen och elev kan även förekomma och intervjuperson 1 säger: 

  

Ett barn inte känner sig lyssnat på tror jag e ganska vanligt, de har vi haft mycket 
problem med här, att elever kommer o känner att den här läraren eller pedagogen inte 
lyssnar på mig 

(Intervjuperson 1) 

  
I detta fall beskrivs det att konflikter mellan en vuxen och ett barn kan uppstå för att barnet inte känner 
sig hörd och sedd. Det kan även vara att den vuxne inte läser av barnet rätt samt att det kan ske en 
oförståelse från den vuxnes sida. Det framgår med andra ord att även i relationen mellan lärare och 
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elev är kommunikationen betydelsefull när det gäller att konflikter uppstår och även att hantera 
konflikter. 

  
Detta resultat visar att kommunikation är en viktig grund för att förmedla något, och Vygotskij (1999) 
anser att språket är människans största funktion när det gäller kommunikation. Genom att 
kommunicera med varandra kan vi finna en lösning för konflikten. Säljö (2014) förklarar att 
individens utveckling och lärande sker via kommunikation med andra. Genom att elever 
kommunicerar med varandra om vad som skedde i konflikten så kan det bidra till att eleven förstår sig 
på hur den andra parten upplevde samma situation (Säljö, 2014). Intervjuperson 5 berättar även att hen 
använder sig av olika kort likt fotbollskort för att markera för eleverna när något anses olämpligt. 
Enligt Vygotskij skulle dessa kort klassas som ett medierade artefakt i och med att intervjupersonen 
själv har skapat dessa med ett syfte inom ett visst sammanhang. Mediering innebär att kunna förstå sig 
på både språkliga och fysiska artefakter (redskap) i olika sociala sammanhang (Säljö, 2014). Det yttre 
språket är även den en medierade artefakt enligt Vygotskij (1999). Han förklarar att med hjälp av 
språket, vilket han klassar som människans största och nödvändigaste redskap, så kan man 
kommunicera med människor i omgivningen. 

  

Lärande 
Detta tema berör de positiva effekterna som konflikter har. Respondenterna tyder på att de själva samt 
eleverna utvecklas och lär sig av konflikter. Intervjuperson 1 och 5 säger exempelvis: 

  
Det positiva skulle väl vara att nästan alla konflikter här i alla fall på lågstadiet, så tycker jag att 
barnen alltid har lärt sig nånting från det. Det kan vara en konflikt på fotbollsplanen och dom 
bråkar om straffar eller att det är nån som har fällt nån o då lär vi oss om det efteråt, hur får man 
spela fotboll, vad finns det för regler. Väldigt viktigt tycker jag att dom ska lära sig nånting ur en 
konflikt 

(Intervjuperson 1) 

  
Det är alltid jobbigt med konflikter och det är jobbigt att många gånger är samma personer som 
hamnar i dem konflikterna. Men det kan också vara bra, för de lär sig alltid nånting av det. 
Kanske inte alla men vi har ju också startat olika grupper för att prata om det här, små grupper, 
värdegrundsfrågor. Jätteviktigt att prata om det 

(Intervjuperson 5) 

  
Intervjuperson 1 och 5 menar att eleverna nästan alltid lär sig något från en konflikt. De menar att 
eleverna får en större förståelse för hur man kan hantera en viss situation nästa gång som det uppstår. 
Intervjuperson 1 nämner bland annat att de får chans till att till exempel diskutera vilka regler som 
gäller i fotboll, vilket ökar elevernas förståelse för spelet till nästa gång. Intervjuperson 5 nämner att 
de har olika smågrupper där de bland annat diskuterar om värdegrundsfrågor. Dessa grupper ger 
eleverna chansen till att få diskutera om bland annat respekt och hur man ska bete sig mot varandra. 
Intervjupersonerna betonar med andra ord att elever alltid lär sig något från en konflikt. De menar att 
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eleven får chans till att reflektera över situationen och på så sätt lära sig hantera kommande konflikter i 
framtiden. På så sätt bildar eleven egna erfarenheter. 

	 
Intervjuperson 3 och 4 är inne på något liknande att man lär sig hela tiden, men de menar att man inte 
bara lär sig av elever utav även av sina kollegor: 

  
Herregud ja, i början så e de nog bara skrek jag för jag va så nervös nu femton år senare så gör 
man inte de längre om dom inte slåss... Nä nu är jag mycket lugnare de går inte o jämföra liksom 
så absolut man lär sig av sina kollegor man lär sig liksom av livet i stort liksom vad som funkar 
vad som inte funkar för de allra mesta liksom sen e de svårare att de inte finns, de finns ju ingen 
lösning som funkar på alla situationer utan de ganska mycket fingertoppkänsla o den har man 
också fått lära sig 

(Intervjuperson 3)  

 
Jo men det har jag väl, dels för att man får ofta feedback eller att man har pratat med kollegor 
igenom alla år så lär man sig väldigt mycket vad man ska göra och hur man inte ska göra eeh 
tips och sådär. Sen är det väl liksom av erfarenhet att desto mer konflikter du tar tag genom åren 
desto mer olika situationer så lär man sig, hur du ska tackla de och liksom... framförallt om man 
har haft många elever så känner man av där 

(Intervjuperson 4) 

  
Intervjuperson 3 och 4 menar att ens kollegor kan vara till stor hjälp med den personliga utvecklingen 
och lärandet. Genom att kommunicera med ens kollegor så växlar de tips och erfarenheter med 
varandra. Det nämns även att man lär sig genom tiden, och att man aldrig riktigt blir fullärd.  

  
Konflikter beskrivs som något positivt i slutändan då resultatet visar att eleverna lär sig av konflikter 
och att personalen lär sig av varandra. Enligt Vygotskij (1999) sker lärandet i samspel där eleven 
omedvetet får in kunskap och förståelse för hur omgivningen fungerar. Säljö (2014) betonar att lärande 
sker i alla sociala sammanhang där eleven tar med sig erfarenheter. Intervjupersonerna förklarar att 
eleverna alltid lär sig något av en konflikt, då de får chans att reflektera över situationen och på så sätt 
lära sig hantera kommande situationer i framtiden. Det nämns även att de vuxna själva lär sig genom 
att de diskuterar med varandra och utbyter tips och erfarenheter. Säljö (2014) förklarar att samspel och 
kommunikation är väsentligt för både ett kollektivt och personligt lärande. 

  

Fritidspersonalens strategier 
Ett annat tema som framkommit i analysen är att fritidspersonalen beskriver relativt lika strategier när 
det gäller hur de arbetar med konflikter i verksamheten. 

  
För de första så skulle jag, om de är en pågående konflikt då vill man ju försöka bara ingripa o 
bromsa ner o kanske gå iväg med den som e mest upprörd eller den som e utsatt. Hos oss har vi 
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också rutiner att vi ska prata med alla enskilt, liksom alla iblandade ska få säga sitt ord 
(Intervjuperson 1) 

  
Till exempel när det är ett bråk som man måste stoppa, då stoppar man på en gång men inte 
alltid man löser konflikter på en gång för att de är i en svår situation, arga och vill inte lyssna då 
måste man avvakta och ta det lite senare. Sen tar man personen som var inblandat när den har 
lugnat ner sig och låter den förklara sin del ordentligt, sedan har man en trepartssamtal. Det 
viktigaste är att låta barnen prata för att de ska lära sig att hantera konflikter utan att jag ska 
ingripa o säga vem som har gjort vad o det. Man måste höra hur de upplevde konflikten 

(Intervjuperson 7) 

 
Kommunikation är en viktig aspekt som nämns ett flertal gånger och intervjuperson 1 och 7 nämner att 
de särar på eleverna och pratar med de enskilt för att få höra konflikten utifrån respektive elevs 
perspektiv. Intervjupersonerna nämner även att det gäller att vara så lugn och neutral som möjligt, 
samt att det är oerhört viktigt att barnet får veta att en vuxen finns där för dem och lyssnar på dem. 
Därefter möttes båda parterna upp tillsammans med den vuxne för att försöka finna en lösning. 

  
Intervjuperson 6 beskriver att relationen spelar en stor roll för hur man ska bemöta en elev: 
  

Jag menar vissa saker funkar inte med alla elever heller men du skapar relation när du är på 
skolan och jobbet med den här eleven och förstår vad som funkar med denna elev. Kanske är det 
jätteeffektivt att höja rösten till en av eleverna, för då förstår de aha han är allvarlig. Men nån 
kanske inte reagerar alls bra på det och blir ännu argare istället för att säga kom vi går bort dit, 
ba tar armen runt och pratar lugnt så att det är väldigt individuellt hur man ska göra tänker jag 

(Intervjuperson 6)  

  
Intervjuperson 6 beskriver att det gäller att skapa en stark relation med eleven för att förstå sig på hur 
denna elev fungerar. Hen menar att alla elever är unika, och att olika saker funkar olika på alla. Vissa 
kan reagera väldigt negativt på en viss sak medan andra reagerar positivt.  

  
Intervjupersonerna hanterade konflikter på ganska liknande sätt där kommunikation och även relation 
spelar en stor roll för hur de ska gå tillväga. Alla respondenter förklarar att de särar på eleverna och 
pratar med de enskilt för att få höra på respektive elevs perspektiv. Därefter möttes alla parter 
tillsammans med den vuxne och försökte finna en lösning. Läraren i detta fall fungerar som en tredje 
hjälpande hand. Relationen anses spela en stor roll för att veta hur man ska bemöta barnet. Läraren 
måste känna sina elever för att veta var de ligger i sin utveckling, samt vilka behov de har när det 
gäller att hantera konflikter. Detta tema kan kopplas till Vygotskijs (1999) proximala utvecklingszon, 
där fokus ligger på barnets inlärning och utveckling. Det är lärarens uppgift att veta var i utvecklingen 
som eleven befinner sig i, och det som eleven klarar av med hjälp visar var i utvecklingszonen hen 
befinner sig (Lindqvist, 1999). Enligt Säljö (2014) är människan i ständig utveckling och förändring. 
Vygotskij (1999) förklarar att eleven måste utmanas för att främja dess utveckling och lärande. Om 
eleven får en uppgift som den redan klarar av sig själv, utmanas inte dess lärande (Lindqvist, 1999). 
Det är lärarens uppgift att vägleda och ge eleven de rätta verktygen för att kunna hantera en situation 
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(Lindqvist, 1999). I detta fall är det alltså lärarens uppgift att få reda på var i utvecklingen barnet 
befinner sig, och utifrån det hjälpa och förse eleven med de verktyg som krävs för att lösa en konflikt. 

  

Rastverksamheten 
Ett annat tema som framkommit rör rastverksamheten och att fritidspersonalen upplever att det 
framför allt är under rastverksamheten på skolgården som konflikter uppstår. 

  
Större delar av konflikterna dom sker utomhus. Jag vet inte vad det är, det är väl det att dom 
känner att dom inte alltid har en vuxen när dom liksom har en vuxen på sig, att dom känner att 
det är ingen som ser. Ute kan det bli, speciellt om det e rast och elever känner att dom inte alltid 
har sitt klick som dom tillhör, att man hamnar lite utanför då tror jag att det är lättare att det blir 
en konflikt  

(Intervjuperson 1) 

  
Våran skolgård har inte inbjudit till mycket för dom håller på o jobbar me den de blir en 
arbetsplats så vi har ingen skolgård o de har lett till mycket konflikter att dom e på… marker o 
vi säger där får ni inte vara, de konflikter hela tiden o de blir mycket sånt pga det ser ut som det 
gör 

(Intervjuperson 8) 

 
Intervjuperson 1 och 8 nämner att bland annat skolgården kan vara en utmanande plats för eleverna. 
Intervjuperson 1 betonar att majoriteten av alla konflikter som uppstår sker utomhus, kanske på grund 
av att det inte finns tillräckligt med vuxna på plats, eller att eleverna inte har sina närmsta vänner att 
umgås med. Intervjuperson 8 nämner att deras skolgård är under konstruktion och att det har bildats 
flertal konflikter på grund av att eleverna går över till en annan skolas skolgård, vilket de inte får göra. 
Intervjuperson 8 menar att detta skapar en tristess och rastlöshet hos eleverna vilket bidrar till att de 
beter sig mer utåtagerande och bryter mot reglerna. 

  
Intervjuperson 6 förklarar att styrda aktiviteter under rastverksamheten bidrar till att konflikter 
minskar: 
  

Det andra är väl att det är mycket personaltätare, aktiviteter finns ju att göra varje rast, på fritids 
och sådär hela tiden och det har minskat väldigt mycket då. Och det bra att klimatet följer med 
in i klassrummet också efter raster och dagen efter. Så det har ju minskat såklart, det inte bort 
men det har minskat för att få bort konfliktsituationer helt enkelt, ha en vuxenledd aktivitet där 
man kan vara ett stöd och hjälpa till 

(Intervjuperson 6)  

  
Intervjuperson 6 förklarar att konflikter har minskat när det finns styrda aktiviteter samt att det även 
hjälper till när det är mycket mer personal på plats. Detta bidrar till att skolklimatet förbättras i och 
med att eleverna har någonting att göra. Dessa vuxenledda aktiviteter ger även lärarna en chans att 
finnas där som stöd för barnen ifall något skulle hända. Intervjupersonerna syftar på att eleverna 
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behöver hålla sig sysselsatta för att det ska minska konflikter och bidra till en bättre skolmiljö. Det 
gäller att ha fler vuxna på plats, och även fler vuxenledda aktiviteter där den vuxne har barnen under 
uppsikt. Detta kan kopplas till mediering som vi nämnde tidigare. Säljö (2014) beskriver det som ett 
sätt att förstå sig på och använda både språkliga och fysiska redskap i sociala sammanhang. Under 
rastverksamheten visar det sig att språket och även de fysiska redskapen spelar en stor roll. Med hjälp 
av språket kan lärarna förklara hur aktiviteten ska gå till, och med hjälp av de fysiska redskap som 
finns kan eleverna lära sig hur man ska hantera dem under lekens gång. Samspel sker hela tiden och 
med hjälp av språket bildas det en gemenskap när aktiviteterna utförs. 

  

Genus 
Ett annat återkommande tema som vi stötte på var att respondenterna betonar skillnaden mellan pojkar 
och flickors konflikter. De flesta lyfter även fram att det sällan uppstår konflikter mellan könen.  

 
Aa de som jag sa tidigare killar att oftast inblandade i fysiska konflikter medans tjejers 
konflikter handlar mycket om psykologi, utfrysning, man viskar till o tittar till ett annat håll, 
utfrysning o såna där saker. Den e svårare att se, jag e ganska dålig på att se de 

(Intervjuperson 2)  

  

De är mer vinnarskallar, oftast konflikter på vem som har rätt eller fotbollsplanen. Typ han tog 
hans och du såg inte aah men mål hit, det mycket sånt. Men tjejer de har mer långsiktiga 
konflikter, de är långsynta liksom om nån har vart taskig mot nån annan då bär de det väldigt 
länge, känner jag liksom rent spontant att de gör. Killar kan vara väldigt såhär att man kan ha en 
konflikt, då kanske de tjafsar och sen har de glömt det liksom. Så det är väl skillnaden mellan 
tjejer och killar tror jag generellt. Oftast så är det inte många gånger det är konflikter, kille-tjej. 
Antingen killar emellan eller tjejer emellan 

(Intervjuperson 4) 

  
Intervjuperson 2 förklarar att pojkar har mer fysiska konflikter vilket beskrivs som att det är lättare att 
se. Intervjuperson 4 berättar även att pojkars konflikter är mer direkta. Hen menar att en konflikt 
mellan pojkar kan uppstå och att de eleverna agerar direkt, och sedan löser dem det och går vidare som 
om ingenting har hänt. Intervjuperson 4 fortsätter även förklara att det är sällan som en konflikt mellan 
könen uppstår. 

  
Intervjuperson 1 berättar att pojkarna framträds mest i kränkningsanmälningar: 
  

Så tycker jag faktiskt att killarna dom e liksom överrepresenterade i kränkningsanmälningar 
konflikter samtal hem o de e jättetråkigt men så har de varit så länge jag har gått i skolan, så 
länge jag har arbetat inom skolan, de e supertråkigt att det ska vara så för de känns som att vi 
jobbar me genus varje vecka o de e jättetrist att de ska vara killar 

(Intervjuperson 1) 
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Intervjuperson 1 förklarar att det är pojkar som är mest framträdande i kränkningsanmälningar, och att 
det alltid har varit så enda sedan hen själv gick i skolan och även jobbat inom skolan. Analysen visar 
att konflikter mellan könen uppstår väldigt sällan då det är stor skillnad mellan pojkars och flickors 
konflikter. Pojkars konflikter visas vara mer fysiska och direkta där konflikterna kan lösas direkt och 
så blir eleverna sams igen som om ingenting har hänt. Respondenterna tyder även på att pojkars 
konflikter kan vara lättare att se i och med att de hamnar i mer fysiska konflikter, samt att det även är 
de som framträds mest i kränkningsanmälningar och samtal hem. Flickors konflikter beskrivs däremot 
som mer psykiska och kan pågå under en längre period, vilket respondenterna förklarar kan vara lite 
svårare att se. 

 

Diskussion  
Syftet med vår studie var att undersöka hur åtta fritidspersonal identifierar konflikter inom 
fritidshemmet och hur de arbetar med konflikter mellan eleverna i fritidsverksamheten. Studien utgick 
från dessa frågeställningar: Hur beskriver fritidspersonalen de konflikter som kan uppstå i 
fritidshemmet? Hur beskriver fritidspersonalen att de hanterar de konflikter som sker? Inom detta 
avsnitt kommer vi att diskutera resultatet från vår analys. Vi kommer bland annat att diskutera om hur 
fritidspersonalen beskriver de konflikter som kan uppstå och varför de uppstår, skillnaderna mellan 
pojkars och flickors konflikter, de positiva effekterna som konflikter kan ha samt hur fritidspersonalen 
går tillväga för att förebygga och lösa konflikter.  

  

Hur beskriver fritidspersonalen de konflikter som 
kan uppstå i fritidshemmet? 
 
Resultatet av vår analys har visat att brist på kommunikation är något som fritidspersonalen lyfter som 
en viktig orsak till att konflikter uppstår. Det kan exempelvis handla om att eleverna sällan lyssnar på 
vad den andre har att säga, och att de bara pratar i mun på varandra för att få sina ord sagda, eller att 
eleverna helt enkelt inte lyssnar på den vuxne. Därför anses arbetet med kommunikation väsentligt för 
att kunna formulera sig. Tydlighet anses oerhört viktigt, och resultatet pekar på att fritidspersonalen 
upplever att de måste vara så övertydliga som möjligt för att eleverna ska kunna ta till sig den 
information som behövs för att de ska förstå vad som anses som acceptabelt eller inte. Konflikter 
mellan vuxen och barn kan lätt uppstå och enligt studiens resultat kan även det förstås som en brist på 
kommunikation eftersom det kan bero på en oförståelse eller orättvis behandling från den vuxnes sida. 
Det kan även bero på att barnet inte känner sig sedd eller hörd av den vuxne eller att den vuxne läser 
av barnet helt fel. DiPaola och Hoy (2001) nämner i sin forskning att konflikter inte ska ignoreras, och 
att de behövs för att eleven ska utvecklas. Konflikter uppstår dagligen och det är något som inte kan 
undvikas när det sker i samspel med andra. Enligt DiPaola och Hoy (2001) är varje konflikt unik och 
om dessa konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt kan det gynna elevens personliga utveckling och 
lärande. Detta bidrar till att eleven i framtiden lär sig att hantera konflikter som främjar dess personliga 
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utveckling. Därför är kommunikationen en viktig del för att parterna ska kunna diskutera med 
varandra och försöka finna en lösning som gynnar deras personliga utveckling och lärande. Konflikter 
som däremot hanteras på ett destruktivt sätt kan enligt DiPaola och Hoy (2001) blir negativa därför att 
det inte främjar parternas utveckling och lärande då eleverna istället skyddar själva konflikten och 
vägrar diskutera med varandra, vilket resulterar i att parterna glider ifrån varandra. Kommunikation är 
en viktig del av relationsbyggandet, enligt forskningen, och Kolfjord (2009) betonar att 
kommunikation spelar en stor roll för barns relationsbyggande. Vårt resultat pekar på att eleverna får 
chansen till att kommunicera med varandra angående en situation, vilket bidrar till en ökad förståelse 
och gemenskap mellan varandra. 

  
Vidare framgår i vårt resultat en upplevelse att det finns en skillnad mellan pojkars och flickors 
konflikter. Pojkars konflikter beskrivs som mer direkta och fysiska som till exempel slagsmål, samt att 
det oftast är de som blir föremål för kränkningsanmälningar. Flickors konflikter däremot beskrivs som 
mer psykiska, bland annat att de kan prata bakom varandras ryggar eller utfrysning. Respondenterna 
beskrev dessa konflikter som svårare att se i verksamheten. Pojkars konflikter beskrivs som något som 
kräver ett mer övergripande arbete medan flickors konflikter beskrivs som att personalen inte har lika 
tydliga strategier att arbeta med dessa. Konflikter som uppstår mellan pojkarna framstår som normen 
och det är oftast deras konflikter som tar mest plats. Studien visar även att konflikter mellan könen 
förekommer väldigt sällan. Detta bekräftar det resultat som även Ros-Morente m.fl. (2018) och 
Lundström (2008) har kommit fram till. De nämner att pojkar är inblandade i mer fysiska konflikter 
medan flickor har mer psykiska konflikter som till exempel social utfrysning. Lundström (2008) 
betonar även att flickors konflikter inte tas på lika stort allvar i och med att de anses svårare att se, och 
att detta leder till att de kan bli större utan att de vuxna märker det. Lundström (2008) förklarar även 
att pojkars konflikter ses som en norm och att det oftast är deras konflikter som tar mest plats. 
Bemötandet av pojkars och flickors konflikter kan ske på olika sätt beroende på läraren (Lundström, 
2008). Atici (2007) betonar i sin studie att det finns en skillnad mellan könen berörande vilken strategi 
som används vid hantering av konflikter. Resultatet av Aticis studie visar att det är vanligare att 
flickorna använder sig av problemlösande strategier, medan pojkar i högre utsträckning använder sig 
av aggressiva strategier för att lösa sina konflikter. 

  
Resultatet visar vidare att konflikter även har positiva effekter i och med att fritidspersonalen känner 
att de själva utvecklas och lär sig inom detta område, men även att eleverna gör det. Det betonas att 
man aldrig blir fullärd då man alltid lär sig något nytt. Det beskrivs att eleverna nästan alltid tar med 
sig något av en konflikt och att det därför bidrar till att de får en större förståelse för hur man kan 
hantera en viss situation nästa gång som det uppstår. Detta kan kopplas till DiPaola och Hoy (2001) 
som menar att konflikter som hanteras på ett kooperativt och konstruktivt sätt främjar ens personliga 
utveckling och lärande. Resultatet av vår analys visar även att det i en skola har bildats smågrupper där 
eleverna diskuterar olika värdegrundsfrågor som till exempel respekt och hur man ska bete sig mot 
sina klasskamrater och andra vilket gör att eleverna får en bredare förståelse kring konflikter och 
konflikthantering. Detta kan kanske ses som en typ av konfliktträning vilket Akgun och Araz (2014) 
nämner kan förbättra elevers sociala kompetenser samt kommunikations- och känslomässiga 
förmågor. Genom konfliktträning kan elevernas förmågor att konstruktivt hantera konflikter öka, 
vilket främjar deras utveckling och lärande (Akgun & Araz, 2014). Stevahn m.fl. (2005) nämner att 
eleverna blir bättre på att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt ju mer konfliktträning som ges. Vår 
studie visar dessutom att stöd och hjälp från kollegor är väsentligt för en fortsatt utveckling och 
lärande. Det påminner om Stevahn m.fl. (2005) som nämner att konfliktutbildning i skolverksamheten 
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kan ske ifall de vuxna samarbetar och har ständig interaktion med varandra. Genom interaktion med 
varandra så kan de vuxna utbyta tips och erfarenheter med varandra vilket kan bidra till att främja 
deras personliga utveckling och lärande.  

  

Hur beskriver fritidspersonalen att de hanterar de 
konflikter som sker? 
 
Resultatet visar att fritidspersonalen i studien beskriver liknande strategier för konflikthantering. 
Kommunikation och medling är två tillvägagångssätt som lyfts fram av de flesta. Resultatet visar att 
fritidspersonalen särar på eleverna och pratar med dem enskilt för att få höra om konflikten utifrån 
deras perspektiv och därefter möts alla parter upp för att försöka finna en lösning. Den vuxne fungerar 
i detta fall som en medlare, en tredje neutral part, som försöker hjälpa till. Ros-Morente m.fl. (2018) 
lyfter även fram i sin forskning att lärarnas mest använda strategi är att agera som en medlare när 
konflikter väl uppstod. Detta tar även Kolfjord (2009) upp, där hon menar att syftet med bland annat 
kamratmedling är att minska de konflikter som sker samt erbjuda barnen de verktyg som behövs för att 
lösa problemen de stöter på. Detta kan även kopplas till Johnson m.fl. (1996) som i sin studie 
beskriver att kamratmedlingsprogrammet ger väldigt positiva resultat då majoriteten av de konflikter 
som uppstår meddelas till medlarna. De konfliktlösningar som medlarna i deras studie kom överens 
om var bland annat att de inblandade parterna skulle hålla sig borta från varandra och inte sitta bredvid 
varandra, eller så kunde eleverna be om förlåtelse till varandra, skaka hand med varandra och bli 
vänner igen samt att man skulle berätta för läraren nästa gång en konflikt uppstår. 

 
Resultatet av vår analys visar även att det läggs stor vikt vid att eleven ska känna sig trygg och känna 
den vuxnes närvaro och tillit. Lundström (2008) lyfter fram i sin artikel att omsorg är det som 
vanligtvis används i konflikthantering från majoriteten av lärarna i hennes studie. Omsorg anses som 
en viktig grund för att visa att man som lärare verkligen bryr sig om eleven (Lundström, 2008). 
Relationen mellan vuxen och elev lyfts upp i resultatet i vår studie och fritidspersonalen anser att det 
är viktigt och nödvändigt att bygga en bra relation för att kunna förstå sig på eleven och hur eleven 
funkar, samt för att bibehålla en god och trygg miljö. Relationen mellan eleverna lyfts även fram i vår 
studie där det visar sig att eleverna får chansen till att diskutera med varandra i smågrupper om hur 
man ska behandla varandra. Detta tyder på att en förståelse och gemenskap bildas bland eleverna. 
Detta nämns även i Skolverket (2019) att eleverna ska kunna utveckla goda relationer mellan varandra. 
Resultatet visar även att personalen lyfter fram betydelsen av att varje elev är unik och olika 
tillvägagångssätt funkar olika på alla. Det visar sig även viktigt att eleven ska känna sig delaktig i 
omgivningen samt att eleven känner sig sedd och hörd, vilket även framkommer i Skolverket (2019) 
som betonar att eleven ska känna sig trygg och delaktig i miljön. I och med att varje elev är unik bidrar 
det till att varje konflikt blir unik, och DiPaola och Hoy (2001) menar att genom att förstå eleverna 
och skillnaderna i konflikterna bidrar det till en förbättrad skolmiljö.  

 
Vår studies resultat tyder även på att majoriteten av konflikterna sker ute på skolgården och detta 
eftersom att det är brist på vuxnas närvaro, att eleverna inte har sina vänner att umgås med eller att 
skolgården inte är tillräckligt inbjudande och under konstruktion. Resultatet visar att det utifrån dessa 
förutsättningar är väsentligt att arbeta med vuxenledda aktiviteter under rastverksamheten för 
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elevernas skull. Detta bidrar till att eleverna håller sig sysselsatta och är under en vuxens tillsyn, samt 
att konflikterna minskar. Skolverket (2019) nämner att fritidshemmets aktiviteter är situationsstyrda 
och formas utefter elevernas behov och intressen. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 
Eftersom att fritidsverksamheten, men även hela skolverksamheten i överlag, är en social verksamhet 
där olika individer med olika erfarenheter och behov möts så är det en självklarhet att konflikter kan 
uppstå. Därför anser vi att det är viktigt att framtida fritidspersonal och resterande personal får 
kunskap i hur konflikterna kan se ut och hur de kan uppstå, samt vilka verktyg som behövs för att 
förebygga och hantera dessa. Studiens resultat kan skapa gynnsammare förutsättningar för framtida 
fritidspersonal och resterande skolpersonal men även för de som redan jobbar inom skolverksamheten. 

Slutsatser 
Fritidshemmet är en plats där olika individer med olika behov, erfarenheter och bakgrunder möts 
(Skolverket, 2019) vilket bidrar till att konflikter lätt kan uppstå. Slutsatserna från denna studie visar 
att konflikter i överlag beskrivs som något positivt eftersom att både vuxna och barn lärde sig mycket 
av dem. Konflikterna såg ganska lika ut i varje verksamhet och detta gällde även själva 
konflikthanteringen. Respondenterna förklarade att de låter varje enskild elev få berätta sin version av 
konflikten samt att den vuxne står som en tredje part och lyssnar och försöker hjälpa eleverna. Detta 
kan kopplas till begreppet ”medling” som vi nämnde i avsnittet om tidigare forskning, vilket innebär 
att en tredje neutral person försöker hjälpa att lösa konflikten. Kommunikation verkar vara en viktig 
beståndsdel både för konflikthantering och det förebyggande arbetet, men även för relationen mellan 
den vuxne och barnet samt för att bibehålla en god och trygg miljö. 

 

Vidare forskning 
Efter att ha fördjupat oss i hur fritidspersonalen identifierar konflikter i fritidsverksamheten och hur de 
arbetar med konflikter mellan elever så skulle vi vilja bredda ut vår undersökning med att observera 
hur eleverna upplever konflikt i fritidshemmet genom video. Med denna metod vill vi observera 
eleverna tillsammans med en fritidspersonal. Väldigt intressant att få se ifall eleverna upplever 
konflikter och konflikthantering på samma sätt som fritidspersonalen. En annan intressant fråga kan 
vara att se ifall personalen och vårdnadshavarna samarbetar för att ge eleverna verktygen som behövs 
för att hantera konflikter.  Enkäter kan vara en relevant metod för att se hur samarbetet fungerar i en 
större skala. De nya frågeställningarna kan vara: Upplever barnen att de får stöd av personalen i att 
hantera konflikter? Finns det någon samråd mellan personal och vårdnadshavare i hur man kan lära 
barnen att hantera konflikter självständigt? 
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Bilagor  

Bilaga 1. 
Allmänna	frågor 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du jobbat inom detta yrke? 
3. Trivs du med detta yrke? Kan du ge något exempel på varför/varför inte? 
4. Hur kommer det sig att du valde detta yrke? 

	 
Konflikthantering	och	arbetssätt 

5. Vad är en konflikt för dig? 
6. Anser du att det är din uppgift som fritidspersonal att lösa en konflikt och varför? 
7. Ser du några för- och nackdelar med konflikter? Kan du ge några exempel? 
8. Kan du beskriva de vanligaste konflikterna som uppstår mellan lärare och elev och mellan 

elever?  
9. Hur går du tillväga för att lösa en konflikt mellan elever? Kan du beskriva ett tillfälle? 
10. Vad orsakar en konflikt mellan lärare och elev? Exempel? 
11. Har du någon gång varit i kontakt med en konflikt som INTE gick att lösa? Kan du beskriva 

vad som hände? 
12. Har du i ditt arbete stött på konflikter som leder till våld? Vad gör du då?  
13. Ser du några skillnader mellan olika grupper elever när det gäller konflikter? Exempel? 
14. Uppmuntrar ni eleverna att själva lösa sina konflikter och hur gör ni då? 
15. Vilka strategier använder du dig av för att förebygga konflikter? Exempel? 
16. Utgår ni från en specifik mall, metod eller riktlinjer gällande konflikthantering? 
17. Upplever du någon skillnad i hur ni arbetar med konflikter under skoltid respektive fritidstid? 

Exempel?  
18. Vad tror du att skillnaderna beror på? 

	 
Utveckling	och	stöd	från	ledning/kollegor	 

19. Känner du att du utvecklas inom detta område? Varför/ varför inte?  
20. Har du stöd i att utvecklas i ditt arbete med konflikthantering? Exempel? Varifrån kommer 

stödet? 
21. Är det något som du skulle vilja förändra gällande konflikthantering i verksamheten? 

	 
Övrigt 

22. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2.  
	
Hej! 
Våra	namn	är	Vanessa	Halef	och	Olivier	Lukunku.	Vi	är	studenter	på	Barn-	och	ungdomsvetenskapliga	
institutionen	som	läser	på	sin	sjätte	och	sista	termin	i	grundlärarprogrammet	med	inriktning	mot	arbete	i	
fritidshem	vid	Stockholms	universitet.	Under	denna	termin	skriver	vi	ett	självständigt	arbete.	Vår	studie	
kommer	handla	om	konflikthantering	på	fritidshem.	 
Inför	detta	arbete	så	skulle	vi	vilja	intervjua	olika	fritidspersonal	och	vi	undrar	om	du	skulle	vilja	ställa	
upp	på	en	intervju	som	tar	ungefär	30–40	minuter.	Vi	kommer	att	behöva	spela	in	intervjun	för	att	inte	
missa	några	viktiga	punkter.	Vi	behöver	såklart	ditt	samtycke	och	du	har	rätt	att	avbryta	intervjun	när	
som	helst	under	tidens	gång	och	du	förblir	helt	anonym.		I	vårt	arbete	utgår	vi	från	Vetenskapsrådets	
forskningsetiska	regler	som	beskrivs	i	God	forskningssed	(VR,	2017).	Det	innebär	exempelvis	att	barnets,	
familjens,	personalens	och	skolans	identitet	inte	avslöjas.	Allt	insamlat	material	kommer	därmed	att	
avidentifieras	och	inga	listor	med	personuppgifter	kommer	att	upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	
får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	analys	samt	sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	
kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	kommer	att	publiceras	digitalt	där	ni	och	
andra	som	är	intresserade	kan	ta	del	av	det.		 
Med	detta	brev	vill	vi	be	om	ert	medgivande	medverkande	i	studien.	All	medverkan	är	självklart	frivillig	
och	kan	när	som	helst	avbrytas.	Vi	skulle	verkligen	uppskatta	om	du	tog	dig	tid	att	medverka	i	vår	studie! 
	 
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	oss	studenter	eller	vår	handledare	vid	
Stockholms	universitet!	Vänliga	hälsningar	Vanessa	&	Olivier 
	 
Vanessa	Halef 
076–2776970 
vanessa_3872@hotmail.com 
	 
Olivier	Lukunku 
070–4762366 
Lukunku.27@hotmail.com 
	 
Mirjam	Hagström	(handledare) 
08–12076227 
mirjam.hagstrom@buv.su.se 
Stockholms	universitet 
Barn-	och	ungdomsvetenskapliga	institutionen 
106	91	Stockholm 
 
Förfrågan	om	samtycke	till	medverkan	i	den	beskrivna	studien.	 
	 
Jag	samtycker	till	att	delta	i	studien. 
	 
	 
Namn:	………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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