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Sammanfattning 

På fritidshemmet får personalen dagligen handskas med konfliktsituationer av olika storlek 

och orsak. Denna studie belyser konfliktersituationer och konflikthantering på fritidshemmet 

ur rektorers och fritidspedagogers perspektiv. Utgångspunkten för undersökningen var att 

undersöka dessa olika aktörers förhållningssätt gällande konflikthantering och om de skiljer 

sig åt. Undersökningen utfördes med en kvalitativ ansats och datainsamlingen gjordes med 

kvalitativa intervjuer där samtal om fiktiva konfliktersituationer var ett inslag. Urvalet 

utgjordes av sex intervjupersoner på tre olika skolor. Resultatet belyses i ljuset av relevant 

forskning och litteratur i ämnet. Resultaten visade att konfliktsituationer uppstod i den sociala 

gemenskapen och att eleverna vid behov fick arbeta med konflikthantering. En märkbar 

skillnad mellan rektorer och fritidspedagoger blev synlig, rektorerna hade en övergripande 

bild av konflikthantering medan fritidspedagogerna tilldelades mer ansvar och hanterade 

konfliktersituationer på ett djupare plan. Slutsatser som drogs av studien var att vid 

konfliktsituationer visades det sig att alla aktörer var eniga om kraften i en bra 

kommunikation. För en vidare utveckling för eleverna la de stor vikt vid att eleverna fick lära 

sig att lösa konfliktsituationer själva men vuxna skulle finnas i bakgrunden och kunna kliva in 

vid behov av stöd.  

 

Nyckelord: Fritidshemmet, gemenskap, kommunikation, konflikt, konflikthanteringstrategier, 

samtal. 
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1. Inledning 

Jag har ett starkt minne från högstadiet av en situation som inte uppmärksammades av lärare. 

Jag minns inte hur det började, bara att det var oprovocerat. Jag minns dock hur det pågick 

och hur det slutade. En kille i samma årskurs fick på något sätt ner mig på golvet. Han tog 

sedan tag i min fot och drog mig genom korridoren. Jag skrek sluta, jag kämpade för att 

komma loss men han fortsatte bara att dra och skratta. Alla runt omkring tittade bara på, även 

en lärare. När han hade dragit mig till sluten av korridoren, det vill säga flera meter, tar 

läraren ett försiktigt steg framåt och mumlar något ohörbart. Situationen fick ett slut men inte 

någon lösning, vi gick åt varsitt håll. Om han slutade för att läraren mumlade eller om det bara 

blev tråkigt vet jag inte än idag. Denna situation är ett fysiskt övergrepp, vill inte kalla det 

mobbning då det inte hade pågått under en längre period men det var en situation som 

urartade. Jag och den här killen var olika till både tanke och sätt. Väljer att lyfta denna grova 

situation i och med avsaknaden av engagemanget från en lärare som inte tog hand om 

situationen. För mig borde vuxna vara de som man kan lita på, men jag har tyvärr ingen stor 

erfarenhet av det. Jag vill bli en vuxen som eleverna känner att de kan gå till vad det än gäller. 

Är man ett barn är det en självklarhet att det ska finnas vuxna att lita på. Många människor 

väljer ofta att vägra se konflikter eller att förtränga dem, eftersom det är alldeles för 

obehagligt. Har en konflikt pågått länge är det svårt att hitta en lösning som godtas av alla 

inblandade. Leder inte lösningen till insikt hos de berörda om konfliktens verkliga orsak är det 

inte värt att kalla det en lösning (Maltén, 1998:146). Konflikthantering innebär att man 

uppfattar och förstår konfliktens funktion, symtom och orsaker samt att utifrån detta se vilka 

möjligheter som finns i situationen och därefter agera konstruktivt och etiskt försvarbart 

(Ellmin, 2008:128).  

 

Att använda olika glasögon, det vill säga att se på saker från olika håll är ett uttryck och en 

metafor som har följt mig sedan början på utbildningen, grundlärarprogrammet med 

inriktning mot fritidshem. Detta har varit viktigt för min utveckling som blivande grundlärare 

i fritidshem, det har lärt mig att reflektera över hur jag beter mig och varför. Rektorerna bär på 

huvudansvaret och jag kommer själv att bli grundlärare i fritidshem, genom att undersöka 

dessa aktörers förhållningssätt får jag en inblick och även inspiration till mitt kommande yrke 

när det kommer till konflikthantering. 
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1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att få en förståelse kring olika aktörers förhållningssätt till 

konflikthantering i fritidshem med särskilt fokus på de som ansvarar för och arbetar i 

verksamheten: rektorer och fritidspedagoger. 

1.2 Forskningsfrågor 

Hur uppfattar rektorer och fritidspedagoger konflikter i fritidshemmet?  

 

Vilka olika konfliktshanteringsstrategier använder rektorer och fritidspedagoger? 

 

Hur arbetar rektorer och fritidspedagoger förebyggande mot konflikter?  

 

Utifrån mitt syfte har jag valt att använda en kvalitativ metod. Arbetet består av två delar, en 

teoretisk del som består av en litteraturgenomgång kring ämnet konflikter och 

konflikthantering och en empirisk del bestående av min undersökning som jag redogör för 

längre fram.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer begrepp, litteratur och tidigare forskning om konflikthantering att 

redogöras och beskrivas. Det finns inte mycket svensk forskning om konflikthantering i 

skolan, så de källor jag har valt att referera till är de som jag ansett har varit mest relevanta för 

min undersökning utifrån vad som finns tillgängligt. Använde mig utav dessa sökord; 

Konflikt, Konflikthantering, Konflikthantering på fritidshemmet, Konflikthantering 

avhandling och Konflikthantering på skolan. 

2.1 Hur definieras begreppet konflikt? 

Den konflikt jag upplever med andra beror ofta på att jag inte vet vad jag känner, inte säger 

vad jag menar och inte göra vad jag säger (Gammalt ordspråk ur Ellmin, 2008:10). 

 

Begreppet konflikt är mångfacetterat, det har många namn. Ordet konflikt kommer från 

latinens conflictus som kan översättas till sammanstötning, motsättning (Thornberg, 

2013:216). Enligt Ellmin (2008:11) existerar en konflikt när oförenliga aktiviteter inträffar. 

En oförenlig aktivitet med någon annan är en sådan som stör, blockerar, skadar, förhindrar 

eller på något annat sätt gör den andra aktiviteten mindre effektiv eller sannolik. Begreppet 

konflikt är komplext, det inrymmer allt från krig mellan olika länder till oenigheter mellan två 

individer. Vid ett närmare påseende kan man se att de däremot utgår från att någon slags 

oförenlighet föreligger. En konflikt kan värderas som destruktiv men en vidare definition av 

konflikt innefattar synen på konflikter som konstruktiva genom att upprätthålla en öppen 

dialog i form av en förhandling mellan parterna (Lundström, 2008:7).  

2.2 Konflikt, kränkning eller mobbning?  

Maltén (1998:163) menar att konflikt och mobbning skiljer sig åt. Mobbning är ofta en 

långvarig process där en eller flera personer blir utsatta för kränkande behandling. Konflikter 

behöver inte innebära negativitet om de hanteras på rätt sätt och på det viset blir konstruktiva. 

Johansson (2007:8) anser att utan konflikter finns ingen utveckling. Med rätt hantering kan en 

lösning leda till en inre mognad och individen växer. Förutom att vi utvecklar nya kunskaper 

om oss själva och andra kan vi även se på saker ur andra människors perspektiv. 

Begrepp som konflikt, mobbning, värdegrund och våld används ofta slarvigt i skolvärlden, 

litteraturen och i nyhetsrapporteringar enligt Hakvoort (2011:30). Begreppen används ofta i 

samband med varandra utan en närmare förklaring av de enskilda begreppen. I och med att 

betydelsen skiljer sig åt är dessa begrepp inte utbytbara. Mobbning är till skillnad från 
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konflikter i lag förbjuden. Under lagen går begreppet mobbning under kränkande behandling 

som innefattar våldsamheter, trakasserier och diskriminering (Hakvoort, 2011:32). 

 

2.3 Olika slags konflikter 

Ekeland (2006:100) menar på att något som är lika känt som konflikten mellan två parter är 

triangeldramat mellan tre parter som förekommer bland både pojkar och flickor. Däremot 

anser Ekeland att det är fler flickor som känner igen sig när det kommer till olika former av 

konflikter mellan tre parter och rivalisering. En orsak till detta kan vara att flickor socialiseras 

till att ha ett högre relationsmedvetande. Under uppväxten är flickor mer upptagna av vilka 

som umgås, detta genom prat och samtal. Tre flickor tillsammans är en instabil gruppering, 

det kan uppstå problem om vem som är bästa vän med vem. Känslan av utanförskap kan vara 

en hotfull upplevelse. För pojkar är det typiskt vanligt att tävla med och mot varandra och de 

verkar inte ha något problem med att gå in och ut ur relationer (ibid.).  

 

Konflikter inom en och samma individ är intrapersonella, de ligger på en individnivå. Fokus i 

denna undersökning ligger dock på de interpersonella konflikterna som sker mellan 

människor. Dessa ligger på en gruppnivå, bakgrunden till många av dessa konflikter beror på 

en maktfråga. Vem är det som skall bestämma (Maltén, 1998:157–158)? Det går att urskilja 

en rad av olika typer av konflikter på gruppnivå, nedan kommer ett urval: Intressekonflikter, 

som kan inträffa när intresse, förväntningar, behov och krav drar åt olika håll. Målen är 

oförenliga och enskilda personer eller grupper ser enbart till sitt eget intresse. Sakkonflikter, 

där oenighet kan dyka upp om hur en situation skall beskrivas, vad som är tillåtet respektive 

otillåtet, vilka spelregler som gäller, vad som är problemet, hur ett arbete ska läggas upp och 

hur olika fakta och resonemang kan värderas. Kommunikationskonflikter, kan uppstå på grund 

av missförstånd till följd av, dålig verbal uttrycksförmåga och mångtydigt kroppsspråk (a.a.).  

2.4 Konfliktsituationer  

Ellmin (2008:17) menar att det är mer korrekt att diskutera om ”konfliktsituationer” än om 

”konflikter” i och med att allt människor gör, görs i konkreta situationer. Det som händer i 

konfliktsituationer måste förklaras och förstås i det sammanhang där konflikten ägt rum. 

Människor är individuella och skiljer sig åt i tankesätt, handling och hur vi känner. Det är 

viktigt att kunna skilja på konflikten i sig och hur den hanteras.  Det är även viktigt att kunna 

skilja på olika konflikthandlingar, nedan kommer ett urval: Öppna konflikthandlingar, dessa 
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är sammankopplade med verkliga händelser och de bearbetas i direkt relation till dess orsaker. 

Dolda konflikthandlingar, kan innebära passivt motstånd i form av att ”lida” och ”tiga”, 

vägran till samarbete, negativism genom att vara allmänt dyster och negativ och visa på sitt 

misstycke. Den vanligaste strategin är manipulation, det handlar om att baktala andra, 

skuldbelägga andra eller till exempel utöva känslomässig utpressning. Bearbetningen av den 

öppna eller dolda hänger samman med om konflikten är erkänd eller förnekad. En medveten 

och erkänd konflikt ger störst möjligheter till att hanteras konstruktivt. En omedveten eller 

förnekad konflikt bearbetas oftast dolt då dessa trängs bort. Det går alltid att skylla på andra, 

även i medvetna och erkända konflikter. Det är mycket vanligt att människor anser sig själv 

ha rätt och att de andra har fel. En konstruktiv konflikthandling innebär att konflikten är 

erkänd och bearbetas öppet i hjälp av samarbete. En destruktiv konflikthandling innebär att 

konflikten är dold, ofta utgår dessa i våld och urartade situationer (ibid.).  

2.5 Konfliktnivåer  

Enligt Ellmin (2008:66) har vi för lite kunskap om vilka konflikter i skolan som är de mest 

vanligaste, mest allvarliga och mest svårhanterliga ur ett lärar- och elevperspektiv. Han anser 

dock att vi vet tillräckligt mycket för att agera och uttala en konflikts svårighetsgrad. Det 

finns tre olika nivåer: Nivå 1; smågräl och ”tjafs”, de vanligaste och minst allvarliga 

konflikter. De små återkommande bråken, smågrälen och störningarna skadar sällan relationer 

på kortare sikt men de bygger inte heller upp dem. Dessa kan skapa dåligt psykosocialt klimat 

i gruppen. De är små men utan god hantering kan konflikterna utvecklas till mer 

svårhanterliga sammanstötningar.  Nivå 2; sammandrabbningar, en utveckling av små 

konflikter utan hantering, detta kan resultera i till exempel en fysisk konflikt. 

Sammandrabbningar är inte lika vanliga som smågräl men de är av allvarligare karaktär.  Nivå 

3; kriser, till skillnad mot för de andra nivåerna kan det ha gått så långt att de inblandade inte 

längre kan hantera och klara av situationen själva. I och med det ökade allvaret krävs en tredje 

part, någon som står utanför konflikten. Innan man tar hjälp utifrån är det viktigt att vara 

uppmärksam på felkällor, man överskattar eller felbedömer de inblandades egen förmåga att 

hantera konflikten själva. Man kan även felbedöma konflikters kort- och långsiktiga effekter 

(ibid.).   

 

Det krävs att en pedagog har vissa färdigheter vid hantering av konflikter. För att kunna lösa 

konflikter behöver pedagogen kommunikativ kompetens. Vid rädsla för att möta en konflikt 

riskerar pedagogen att någon annan tar över ”makten”, konflikten kan även glömmas bort och 
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”sopas under mattan”. Konflikthantering är en viktig kunskap för eleverna att utveckla, det är 

en betydelsefull del i socialisationsprocessen och det är pedagogens uppgift att hjälpa 

eleverna att utveckla denna kunskap (Wahlström, 1996:7f, Dahl, 2014:14).  

2.6 Hur definieras begreppet konflikthantering? 

Enligt Salami (2010:77) är konflikthantering en process som med hjälp av mellanmänsklig 

kommunikation låter konfliktfyllda parter nå en överenskommelse som är tillfredställande. 

” Conflict management is a process in which interpersonal communication is used to allow 

two conflicted parties to reach an amicable and satisfactory point of agreement” (Salami, 

2010, s.77). 

 

Haakvoort (2011:35) menar på att begreppet konflikt i sig innehåller två begrepp, konflikt och 

hantering. Begreppet konflikt och dess mångfacetterade natur har diskuterats tidigare i texten 

men inte begreppet hantering. Det är viktigt att se en skillnad mellan hantering och lösning. 

Alla konflikter går att hantera men däremot inte att lösa. Vår definition av konflikt påverkar 

hur vi agerar när vi vill hantera en konflikt. Ser man konflikter som enbart något destruktivt 

och dåligt ser hanteringen annorlunda ut mot för om man ser positivt och konstruktivt på dem. 

I likhet med Haakvoort menar Johansson (2007:41) att det inte är möjligt att klara upp alla 

konflikter men det är viktigt att se möjligheten i att hitta lösningar. Hittar man ingen lösning 

finns det flera vägar att gå för att hantera konflikter, det är viktigt att reda upp och hantera 

dessa. Utan konflikter finns ingen utveckling. Med rätt hantering kan en lösning leda till en 

inre mognad och individen växer. Förutom att vi utvecklar nya kunskaper om oss själva och 

andra kan vi även se på saker ur andra människors perspektiv (Johansson, 2007:8).  I likhet 

med Hakvoort och Johansson menar Jordan (2006:7f) att konflikthantering inte innebär en 

löst konflikt. Arbetar man däremot målmedvetet för att främja en god samarbetskultur i 

gruppen minskar risken för destruktiva konflikter. Konflikthantering består av tre uppgifter: 

förebygga, hantera och lära. Istället för att ignorera konflikter handlar det om att öppet bemöta 

de och arbeta konstruktivt.  

2.7 Konflikt och konflikthantering i styrdokumenten 

Söker man i förskola och skola efter konkreta verktyg för att hantera konfliktsituationer märks 

även här den tidigare påtalade sammanblandningen av begreppen. Enligt Haakvoort (2011:35) 

har begreppet konflikt en mångfacetterad natur, det innehåller även två begrepp, konflikt och 

konflikthantering. Vikten av att se en skillnad mellan hantering och lösning är stor, alla 
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konflikter går att hantera men däremot inte att lösa. Definitionen vi har av konflikt påverkar 

vårt sätt att agera när vi vill hantera en konflikt. Konflikthantering har en stor spridning i 

dagens skola, den ingår ibland i livskunskap, ibland ligger det under förebyggande 

antimobbningsinsatser och ibland i värdegrundsarbete. En förklaring till att detta blandas ihop 

kan vara bristen av direktiv beträffande konflikthantering i styrdokumenten. En annan 

förklaring kan vara att en djupgående diskussion inte genomförs i ledningen och i arbetslaget, 

arbetet genomförs istället enligt ledningens eller någon enstaka lärares tycke (Hakvoort 

(2011:31). I och med den breda användningen av begreppen konflikt och konflikthantering 

blir det svårare för lärare och vuxna i förskola och skola, samt lärarstudenter att orientera sig 

inom ämnesområdet konflikthantering. Det finns ett stort behov att kunna orientera sig då 

skolledning och lärare vill göra medvetna val när de möter konfliktsituationer, att bara börja 

någonstans är inte något de vill göra (a.a.).  

 

Begreppen konflikt och konflikthantering finns inte att läsa i läroplanen. I skolans värdegrund 

och uppdrag i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (2011) 

beskrivs ett av skolans mål. Varje elev ska respektera andra människors egenvärde, de ska 

kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklas till att vilja handla 

med deras bästa för ögonen samt att eleverna ska ta avstånd från att människor utsätts för 

kränkande behandling och förtryck, de ska medverka till att hjälpa andra människor. Alla som 

arbetar inom skolan ska ha som direktiv att följa ovanstående mål. Vidare ska läraren klargöra 

målen och med eleverna diskutera värdegrunden och dess konsekvenser för det personliga 

handlandet. (Lgr 11, 2011:12). I värdegrunden och läroplanen kan man även läsa under 

Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet att vi ska värdesätta individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde och lära oss tolerera andra människors tankar 

och åsikter. Skolan ska främja en förståelse för andra människor, förmåga till inlevelse och 

acceptera att människor har olika åsikter (Lgr 11, 2011:7). 

 

I Skolverkets allmänna råd (2012) kan man läsa ett innehåll om rekommendationer för hur 

föreskrifter och förordningar ska hanteras i skolväsendet. Närmast kopplat till 

konflikthantering är i Skolverkets allmänna råd kring diskriminerande och kränkande 

behandling (Leander, 2013: 8). Arbetar inte verksamheten förebyggande mot trakasserier eller 

inte upprättar en likabehandlingsplan kan huvudmannen föreläggas att göra detta vid vite 

enligt diskrimineringslagen. Enligt skollagen kan även huvudmannen bli skyldig att betala 
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skadestånd till eleven om verksamheten inte arbetar förebyggande mot kränkande behandling 

eller inte upprättar en kränkande behandlingsplan (Skolverket, 2012: 10f). 

Begreppet konflikt finns att hitta under sida 24 (Skolverket, 2012), då handlar det om 

kompetensutveckling för personalen.   

2.8 Konflikthanteringstrategier och metoder 

Under detta avsnitt kommer jag att gå igenom ett urval av olika konflikthanteringstrategier 

och metoder som är relevanta för min studie. För den intresserade finns det relevant litteratur 

att hitta, bland annat, Konflikthantering i professionellt lärarskap (2011) av Ilse Hakvoort och 

Birgitta Friberg, Konflikthantering i skolan (2008) av Roger Ellmin, Att hantera och 

förebygga konflikter på arbetsplatsen (2012) av Thomas Jordan, Lär dig förstå och lösa 

konflikter (2005) av Barbro Esbjörnsdotter samt Kommunikation och konflikthantering (1998) 

av Arne Maltén.  

 

Jag kommer i detta avsnitt att gå igenom ett urval av konflikthanteringsstrategier och metoder 

för att senare kunna analysera resultatet från min egen empiriska studie av olika aktörers 

förhållningssätt till konflikthantering i fritidshem. 

 

Det huvudsakliga för pedagoger bör vara hur de hanterar konflikter som dyker upp, inte hur 

det kategoriserar begreppet konflikt. Wahlström (1996:9f) delar upp konflikthanteringen i 

olika steg utifrån lämpliga utgångspunkter:  

 

 Att skilja på problem och person 

 Att ge struktur och följa processen 

 Att hjälpa de i konflikten att lösa det själva 

 

Maltén (1998:174f) lyfter fram fyra strategier som kan användas i samband med 

konflikthantering. I makt- och tvångsstrategier förutsätter man att parterna är beroende av 

varandra. Man sätter motparten under press och utmanar varandras styrkor. Parterna utnyttjar 

varandras svaga sidor och kan med list och hot tvinga motparten till underkastelse. Konflikten 

blir inte löst, motparten som förlorade blir passiv men inväntar ett lämpligt tillfälle till 

revansch och hämnd. Rituella strategier, man lättar på anspänningen i en situation genom att 

fokusera på ordningsfrågor istället för konflikten, man ger inte någon en ”viktigare” roll. 

Defensiva strategier, man ”löser” problemet genom att dölja eller ignorera konflikten. Till 
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exempel med repliken ”nu talar vi inte mer om det”. Konflikten kan också ”lösas” genom att 

man utser en syndabock och omplacerar vederbörande. I omplaceringen tillämpas en 

separationsmodell, i och med separationen anser man att konflikten är löst. Med 

harmonimodellen organiserar man så att motparterna inte behöver vara nära varandra. I dessa 

tre strategier misslyckas man lätt med att hitta en hållbar lösning i och med att processen 

avleds, dämpas, eller avbryts. Samverkansstrategi fungerar annorlunda, här använder man sig 

utav konstruktiva problemlösande samtal, förhandlingar och om det behövs tar man in en 

tredje part, en medlare.  

 

Utas Carlsson (2005:207f) lyfter fram aktivt lyssnande, med hjälp av återspegling, att man 

återberättar vad den andra har sagt kan man undvika missförstånd. När eleverna får träna på 

att lyssna aktivt får de verktyg till att bekräfta andra personer och sina kamrater, inleda en 

nedtrappning av konflikter och att undvika missförstånd. Vid konfliktlösning är det viktigt att 

man förstår varandra rätt, genom att återberätta kan man bekräfta varandra. Det är en viktig 

förutsättning vid medling. 

 

Esbjörnsdotter (2005:251f) lyfter fram medling som metod. Enligt henne har medlaren tre 

huvuduppgifter. Förhindra undandragande (fysiskt och känslomässigt), man ser till att båda 

parter verkligen pratar med varandra om vad problemet gäller. Detta ska fortlöpa under hela 

medlingen. Stötta försoningsgester, dra uppmärksamhet, förstora och spegla de små tecken på 

försoning som kan dyka upp. I stridens hetta är det inte säkert att motparten uppfattar dessa 

tecken, hjälp till med det. Vänta! Hjälp parterna att prata med varandra, det är inte ditt ansvar 

om de kommer överens eller inte. Stanna utanför situationen och låt utvecklingen ha sin egen 

gång, de kommer tillslut att finna en lösning. Genom att säga något tar man över ansvaret och 

tillåter någon part att ”fly” undan situationen.    

 

Edling (1997:13f) lyfter fram kompissamtal som metod. Han besökte Slottsvångsskolan, en 

gång i veckan får eleverna sätta sig i en ring och reda ut sina konflikter med stöd av sina 

lärare efter ett utarbetat system. Samtalet delas upp i tre rundor. Första rundan, eleverna får 

berätta om de har löst en konflikt på egen hand. Andra rundan, här går de igenom 

ouppklarade konflikter, eleverna får berätta om de gjort någon ledsen. Tredje rundan, 

eleverna får berätta om att de har känt sig illa behandlade och motparten har inte sagt något 

under samtalet. Målet med kompissamtalen är att eleverna självständigt ska lära sig att 

hantera konflikter. Första rundan syftar till att uppmuntra eleverna till att lösa konflikter 



 

10 
 

själva. Ibland blir det många frågor och då kan eleverna få i uppdrag att själva lösa de 

ouppklarade konflikterna, skulle detta inte fungera får de ta upp konflikterna igen. Eleverna 

får sitta i en ring för att alla ska se varandra framifrån, det blir på lika villkor. Det är viktigt att 

skapa en varm stämning under samtalet, ingen elev blir utpekad, avsikten är att eleven själv 

ska känna igen händelsen och sedan berätta sin sida av saken. Eleverna uppmuntras till att 

vara ärliga (Edling, 1997:23f). (a.a.). 

 

 



 

11 
 

3. Metod 

För att få en förståelse kring olika aktörers förhållningssätt till konflikthantering i fritidshem, i 

detta fall rektorer och fritidspedagoger, har jag valt en kvalitativ metod. Jag har valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer.  

3.1 Kvalitativ metod och intervju 

Med hjälp av den kvalitativa metoden erhåller man en djupare kunskap, jämfört med den mer 

generaliserbara kunskapen som erhålls vid kvantitativa metoder (Patel & Davidsson, 

2003:78,). Vid kvalitativa intervjuer är frågeområdena bestämda men frågorna kan variera och 

utvecklas beroende på hur intervjupersonen svarar, varje fråga kan bli besvarad på olika sätt 

och svarsmöjligheterna är öppna. Det är upp till intervjupersonen att skapa strukturen på 

svaret man tilldelas, svaren blir därför mer spontana och utförligare i och med att 

intervjupersonen får möjligheten att ta upp det hen har på hjärtat gällande de ställda frågorna. 

Med hjälp av en kvalitativ intervju ökar möjligheten att få ett bredare och djupare material till 

undersökningen(Johansson & Svedner, 2010:35). Intervjufrågor arbetades fram utifrån syftet 

och frågeställningarna. För att bygga vidare på intervjupersonens berättelse är det viktigt att 

lyssna och ställa lämpliga följdfrågor. Under intervjuerna noterades intressanta delar i 

intervjupersonernas svar. Vid funderingar bads intervjupersonerna att förtydliga och berättade 

även för intervjupersonerna vad som ansågs vara extra intressant och bad de berätta mer. Det 

är av stor vikt att man håller sig till ämnet under intervjuerna, man kan annars riskera att glida 

över till att samtala istället för att intervjua.  

 

Kvalitativa intervjuer spelas in då varje del i intervjun kan ha betydelse för svaren, till 

exempel tonfall, pauser och avbrutna meningar. Det är viktigt att ta del av dessa för att förstå 

innebörden av svaren (Johansson & Svedner, 2010:35). Lät intervjupersonerna ta god tid på 

sig att svara på mina frågor och hjälpte dem vid behov genom att påminna om tidigare frågor 

och vad de hade berättat och diskuterat kring.  När undersökningen påbörjades fanns en 

önskan om att göra observationer av elevers konflikter i fritidshemmet men eftersom 

konflikter kan vara känsliga för de inblandade valde jag istället att skriva fiktiva 

konfliktsituationer som lästes upp under intervjuerna. Intervjupersonerna fick då berätta hur 

de skulle lösa dessa situationer. 
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3.2 Urval 

Jag valde att göra intervjuer med tre rektorer och tre fritidspedagoger. Undersökningen valde 

jag att göra i en och samma kommun men på tre olika stora skolor. Min ambition från början 

var att se om det fanns någon större spridning bland de olika skolorna. Jag kunde inte se 

någon märkbar skillnad på de olika skolornas storlekar. Huvudfokus i undersökningen kom 

istället att ligga på likheter och skillnader mellan rektorers och fritidspedagogers 

förhållningssätt. I resultatet kommer jag att referera de olika skolorna till skola 1, skola 2 och 

skola 3.  

 

Första kontakten tog jag genom att maila rektorerna. Jag skrev ett kortare meddelande om mitt 

ärende och bifogade ett missivbrev med utförligare information om mitt syfte och min 

undersökning (bilaga 1). Blev kontaktad av rektorerna och tillsammans bestämde vi 

kommande kontakt och jag fick även kontaktinformation till deras respektive 

fritidspedagoger.  

3.3 Genomförande 

Jag både mailade och ringde samtliga intervjupersoner, vi bokade tillsammans in en träff som 

passade båda parter. Alla intervjuer ägde rum under sportlovet och på respektive skolor och 

fritidshem förutom den ena intervjun som bokades in i samband med en av 

intervjupersonernas möte, denna intervju hölls på en offentlig men relativt folktom plats.  

Inför varje intervju frågade jag intervjupersonerna om tillåtelse att spela in intervjun och det 

var alla okej med, några tyckte det var jobbigt att deras röster skulle höras men dem 

försäkrades om att materialet inte skulle höras av någon utomstående. Var mycket noggrann 

med att intervjupersonerna skulle lita på att intervjumaterialet hanteras konfidentiellt. När 

frågorna och diverse följdfrågor som dök upp under intervjuernas gång ställts lästes de tre 

fiktiva konflikterna för både rektorer och fritidspedagoger upp.  Berättade även om valet om 

av att använda fiktiva konfliktssituationer istället för observationer. Inspelningarna har 

därefter sedan transkriberats och sammanfattats under resultat. Uppsatsen tillät inte samtal om 

alla tre fiktiva konflikter, valde att presentera Fiktiv konflikt 1 (bilaga 2) i resultatet i och med 

att intervjupersonerna diskuterade mer kring denna konflikt än de andra konflikterna. 

3.4 Forskningsetiska principer 

En förutsättning för ett bra examensarbete är när man använder sig av forskningsetiska 

principer (www.vr.se) genom att visa respekt för respondenterna som deltar i undersökningen. 
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Deltagarna ska ges en klar bild av syftet med undersökningen och ges möjligheten att ställa 

frågor. Genom mitt missivbrev (bilaga 1) fick deltagarna information om uppsatsen syfte och 

mitt namn och möjligheten till det frivilliga deltagandet. Efter samtycke till att vara med i 

undersökningen bokas en tid för intervju in, deltagarna är informerade om att de kan avbryta 

sin medverkan när de vill. De blir även informerade om uppsatsens konfidentiella utformning 

för att kunna vara säkra på att deras identitet skyddas (Johansson & Svedner, 2010:22). I 

resultatredovisningen har jag valt att använda mig av fingerade namn på skola/fritidshem, 

rektorer och fritidspedagoger. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet från intervjuerna med de tre rektorerna och 

fritidspedagogerna. Efter varje huvudrubrik kommer jag att lyfta fram kärnan i resultatet 

genom att skriva en sammanfattande text som innehåller kommentarer och en analys. För att 

stärka kärnan i dessa kommer jag att koppla till tidigare forskning.  

4.1 Hur uppfattar rektorer och fritidspedagoger konflikter i fritidshemmet? 

4.1.2 Rektorers uppfattning av konflikter i fritidshemmet 

Rektorerna på skola 1 och på skola 2 anser att en typisk konflikt är när eleverna blir oense. 

När eleverna har olika åsikter om till exempel vem som får vara med i leken eller inte uppstår 

det lätt konflikter. 

”De tycker olika och blir oense. Vuxna ska vara förebilder när det kommer till att 

hantera konflikter och visa på att det inte är farligt att tycka olika. Eleverna får lära sig 

något genom att möta dessa situationer.” (Rektor, Skola 1) 

Rektorn på skola 3 anser att en typisk konflikt är när eleverna ”inte är sams om reglerna.” Hen 

känner att det är vanligt idag med ett Jag-tänk bland eleverna, ”det är jag som ska bestämma 

reglerna.” Rektorn menar att det därför lätt blir konflikter och att fritidspedagogen idag får 

rollen som ”konfliktlösare”. Samtidigt är det en del i uppdraget anser hen, ”vi ska lära 

eleverna det sociala samspelet”, men det läggs mer energi på det idag än tidigare. Rektorerna 

på skola 1 och skola 2 nämner båda vikten av samtal, ”målet är att lösa situationen genom att 

ta upp den där och då och prata om den och vad som har hänt” säger rektorn på skola 1. 

Rektorn på skola 2 är inne på samma bana och anser att ”är man i en konflikt måste man 

självklart samtala, lägga alla korten på bordet. Vad hände, har jag uppfattat det rätt, var det si 

eller så?”  

 

Rektorerna kopplas in i konflikter när de inte går att lösa och oftast har det då gått långt. 

Vikten av samtal lyfts fram ännu en gång av samtliga rektorer. Rektorn på skola 2 tycker att 

det är bra: ”att man tillsammans kommer fram till någon slags konsensus”, det vill säga att 

eleverna tillsammans kan komma fram till en lösning som är godtagbar för alla parter. 

Rektorn på skola 3 anser dock att det läggs ner mycket energi på att komma överens: ”vi har 

en tendens att söka konsensus”. Hen menar att i vissa fall skulle vuxna bara behöva ”sätta ner 

foten” när det kommer till små konflikter. Rektorerna ser positivt på att eleverna får lära sig 

att lösa konfliktsituationer själva. När det kommer till den vuxnas roll anser rektorn på skola 1 
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att ”vuxna måste finnas med när eleverna löser konflikter, det är jätteviktigt att eleverna får 

träna på att alla tycker olika och komma fram till en lösning tillsammans.” I likhet med detta 

anser rektorn på skola 3 att vuxna ska finnas med, men också hålla avstånd: ”kliver man bara 

in och löser konflikten, vilket det kan vara väldigt lätt att göra, lär sig aldrig eleverna av 

processen att lösa en konflikt.” Rektorerna på skola 1 och skola 3 kan inte uttala sig om de 

anser att någon grupp är mer konfliktbenägna än andra, rektorn på skola 1 menar dock att 

ibland ”hörs vissa mer och därför syns de mer.” Rektorn på skola 2 tror att ”med risk för 

förutfattade meningar” att pojkars konflikter är lättare att upptäcka då dessa är av ett 

våldsammare slag än flickors vars konflikter karakteriseras mycket av ”härskarteknik, att man 

tiger ut någon. ” 

4.1.3 Fritidspedagogers uppfattning av konflikter i fritidshemmet  

Fritidspedagogerna på skola 1 och skola 3 nämner en typisk konflikt i den sociala 

gemenskapen, vem får vara med eller inte i leken. Diskussioner om utrymme och leksaker är 

också vanligt förekommande. Fritidspedagogen på skola 2 anser att en typisk konflikt är när 

”ett ord som inte är uppskattat sägs och att man säger något tillbaks”. Detta kan innebära allt 

ifrån skällsord till att någon inte har hört att man sagt nej till exempel. Hen berättar att 

missförstånd är mycket vanligt i hens elevgrupp. Alla fritidspedagoger anser att målet med att 

lösa konfliktsituationer är att eleverna själva får reflektera över vad som har hänt och vad man 

kan göra nästa gång. Fritidspedagogen på skola 3 berättar att: ”en del konflikter är inte 

lösningsbara men man måste så långt som möjligt komma fram till en lösning som är 

godtagbar för båda parter.” Hen tycker att ett mål är att man försöker lösa en konflikt här och 

nu så att ingen behöver gå hem och bära med sig det här och må dåligt. Fritidspedagogerna 

pratar om vikten att eleverna får träna på att lösa konflikterna själva men att de är beredda på 

att gå in och hjälpa eleverna när det behövs.  

 

Fritidspedagogen på skola 2 berättar att det kan betyda mycket för eleven att någon vuxen har 

pratat om situationen tillsammans med eleverna än om lösningen inte har betytt så mycket: 

”att man visar att man bryr sig om dem, att man gör lika för alla.” Fritidspedagogerna ser på 

konfliktlösning som något utvecklande för eleverna när de får träna på att lösa konflikter 

själva. Fritidspedagogen på skola 1 säger: ”klarar eleven inte av det får man som vuxen hjälpa 

till så att eleven kan förstå vad orsaken till konflikten har varit och hur man kan hantera den 

på bästa sätt.” Fritidspedagogerna upprepar vikten av att eleverna lär sig att lösa konflikter 

själva men att vuxna måste finnas med. Fritidspedagogen på skola 3säger att: ”konflikter är 
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något man möter senare i livet och det kommer inte alltid att finnas någon från fritidshemmet 

i närheten som kan lösa situationen, därför är det bra att redan som barn få verktyg till att lösa 

konflikter själva.” När det kommer till elev- och elevgrupper som är mest konfliktbenägna 

berättar fritidspedagogen på skola 1 att det kan vara elever som känner sig utanför, de kan till 

exempel ha problem med det sociala samspelet. Fritidspedagogen på skola 2 kan inte se någon 

specifik grupp utan anser att det varierar, ibland är det pojkarna och ibland är det flickorna. 

Fritidspedagogen på skola 3 tänker att det kan vara eleverna som har svårt att styra sina 

impulser som är mest konfliktbenägna: ”det smäller oftast först innan de hinner säga sluta.” 

4.1.4 Sammanfattande kommentarer och analys 

När man sammanställer intervjupersonernas svar kan man märka att det finns en skillnad 

mellan rektorernas och fritidspedagogerna synsätt på konflikter. Rektorerna på skola 1 och 

skola 2 anser att en typisk konflikt är när eleverna är oense och har olika åsikter, rektorn på 

skola 3 anser att en konflikt uppstår när eleverna inte är sams om reglerna. Rektorerna pratar 

mer om sammandrabbningar i form av regler och liknande i motsats till fritidspedagogerna 

som pratar mer om vem som får vara med eller inte. Fritidspedagogerna på skola 1 och skola 

3 anser att en typisk konflikt handlar om vem som får vara med i leken, vilka leksaker man får 

använda och vilket utrymme som finns, då uppstår intresse- och sak konflikter (Maltén, 

1998:157–158). Fritidspedagogen på skola 2 anser att muntliga missförstånd är vanligt, det 

vill säga en kommunikationskonflikt (Maltén, 1998:157–158). Än om dessa konflikter skiljer 

sig åt har de alla en gemensam nämnare, den sociala gemenskapen och hur man beter sig i 

den, detta betonar både rektorer och fritidspedagoger. Konflikterna som intervjupersonerna 

lyfter fram är vanliga och dess karaktär är sällan våldsam. Enligt Ellmin (2008:66) finns det 

olika konfliktnivåer, dessa konflikter kan man hitta i nivå ett; smågräl och tjafs. Små 

återkommande konflikter som återkommer och sällan skadar relationer, men de bygger inte 

upp dem heller. Samtliga intervjupersoner är eniga om att målet med en konfliktlösning är att 

lösa situationen på plats så långt som det är möjligt och samtal lyfts fram som ett viktigt 

verktyg. Samtliga anser att det är positivt om eleverna får lära sig att lösa konflikter själva 

men vikten av att en vuxen finns i närheten är stor. Konflikthantering är en viktig kunskap för 

eleverna att utveckla, det är en betydelsefull del i socialisationsprocessen. Det krävs att 

pedagoger har vissa färdigheter då det är deras uppgift att hjälpa eleverna att utveckla 

kunskap om konflikthantering (Whalström, 1996:7f, Dahl, 2014:14).  Samtliga 

intervjupersoner har olika syn på vilken grupp elever som kan vara mest konfliktbenägen, det 

kan vara svårt att se och det varierar.  
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4.2 Vilka olika konfliktshanteringsstrategier använder rektorer och 

fritidspedagoger? 

För att belysa denna forskningsfråga använde jag bland annat mig av fiktiva konflikter som 

lästes upp för rektorerna och fritidspedagogerna. I resultatet redovisas de strategier 

intervjupersonerna lyfte fram i anslutning till samtalet om Fiktiv konflikt 1(Se bilaga 2). Detta 

redovisas under 4.2.2 och 4.2.4.  

4.2.1 Rektorers syn på konflikthantering och deras ansvarsfördelning 

Rektorerna är sällan mitt i situationen, de blir ditkallade när en konflikt har gått långt. I första 

hand är det pedagogerna som är mitt i elevgruppen som hanterar konflikter och även 

kontakten med vårdnadshavare vid behov. Vid hantering av konflikter anser rektorn på skola 

1 att kunnighet är viktigt, ”att man som vuxen vet vad man håller på med och att man ber om 

hjälp av en kollega om situationen känns svår att hantera ensam.” Rektorn på skola 2 anser att 

”som vuxen är det viktigt att lyssna hur de inblandade har uppfattat situationen och att de 

själva får berätta” Hen berättar om två elever som låg länge i konflikt med varandra och först 

när de vuxna släppte tyglarna löste de konflikten själva. Rektorn anser även att det är viktigt 

att inte ta ställning på en gång i en konflikt då det kan föreligga orsaker, därför är det är 

viktigt att lyssna många gånger. 

 

Rektorn anser även att det är viktigt att man som vuxen inte höjer rösten själv. Ibland finns 

det tillfällen då det inte hjälper att tala eleven tillrätta säger hen, och följer då ett riktmärke, 

”om jag känner ilska, ja, jag kan ju låta sträng men jag är lugn inombords, då kan jag ta tag i 

det här. Rektorn menar alltså att man kan höja rösten men ändå behålla kontrollen. Men om 

jag själv känner mig förbannad och adrenalinet är högt, då ska jag inte det.” Då ska man be en 

annan vuxen om hjälp anser hen. Rektorn på skola 3 anser att som vuxen är det viktigt att vara 

observant och att man ser på konflikterna som en lärandesituation: ”ett talesätt man inte får 

glömma är att barn gör som du gör och inte som du säger.” Enligt hen är det vuxnas roll att 

vara förebilder och lära eleverna att lösa konflikter, genom att prata med varandra, titta på 

orsaken, komma fram till olika lösningar och under en gemensam diskussion komma fram till 

vad som känns bäst lär sig eleverna hela processen. Rektorn anser även att det är viktigt att 

man som vuxen har med sig bilden av hur man själv löser konflikter. 
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4.2.2 Rektorers uppfattning av fiktiv konflikt – Konflikt 1 (Se bilaga 2 för utförligare 

version) 

Två flickor leker tillsammans, en tredje flicka vill vara med och leka men blir avvisad. 

Flickan upprepar gång på gång att hon vill vara med, hon hänvisar till att alla ska få 

vara med. De två flickorna ignorerar detta och går därifrån varpå flickan följer efter 

dem, hon blir då utsatt för förlöjligande. Flickan blir arg och puttar omkull en av de två 

flickorna och går därifrån. De två flickorna berättar upprört det här för en pedagog.  

 

När rektorerna kommenterar den fiktiva konflikten anser rektorerna på skola 1 och skola 3 att 

det är en avvägning från pedagogens sida, att hen måste titta på situationen. Rektorn på skola 

2 diskuterar kring vilken tid som finns tillgänglig och hur det ser ut runtomkring. Hen skulle 

mycket gärna kunna sitta ner och tala med eleverna enskilt, i annat fall tillsammans. 

Rektorerna menar att det måste vara okej för elever att ibland vara ensamma, alla måste inte 

få vara med. Rektorn på skola 1 anser att vikten av att diskutera detta fenomen i arbetslaget är 

stor. Som pedagog är det viktigt att ”vara framme med ögon och öron”, man kan till exempel 

fråga sig ”behöver eleven hjälp med att träna på sitt sociala samspel” säger hen.  Rektorerna 

anser att det är viktigt att titta på situationen och om den är upprepande mot samma elev, är 

den det måste man gå djupare in. Rektorerna anser att det vare sig inte är okej att viska, peka, 

förlöjliga någon eller att knuffa någon. Rektorn på skola 3 menar på att det är viktigt att lära 

eleverna att kommunicera. 

4.2.3 Fritidspedagogers syn på hur man hanterar konflikter 

När fritidspedagogerna intervjuas om deras konflikthanteringsstrategier pratar 

fritidspedagogerna på skola 2 och skola 3 båda om vikten av ett lugn, att man ska vara lugn 

och inte gå arg in i en situation. Konflikternas olika karaktär har en betydelse för om de 

avvaktar eller går in i konflikterna direkt. Alla berättar att de vill prata med de berörda 

eleverna om vad som har hänt och varför eftersom det är viktigt att eleverna är medvetna om 

situationen. Kan eleverna inte lösa situationen själva anser alla fritidspedagoger att det är 

viktigt som vuxen att kliva in och vara ett stöd genom att väcka olika frågor, ”vad hände” och 

”vad tycker och tänker eleverna”, till exempel. Samtliga som intervjuats nämner vikten av att 

alla parter får berätta sin sida, som vuxen är det viktigt att lyssna. Fritidspedagogen på skola 3 

berättar att: ”oftast vill man ju få ett lugn, är det många berörda parter är det bra att kunna 

sitta ner en och en för att inte någon annan ska kunna motsäga den andra parten.” 

Fritidspedagogen på skola 2 säger att: ”man måste prata med båda och få höra bådas sidor.” 

Ibland kan man inte komma fram till vems fel det var menar fritidspedagogen på skola 2 
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”utan bara att man tycker olika och det måste man ju kunna acceptera och respektera.” 

Fritidspedagogen på skola 1 säger att tillsammans med eleverna kan man diskutera kring olika 

lösningar och se vilken som känns bäst för de inblandade. Fritidspedagogen på skola 3 menar 

att alla ska få ge sin egen bild och att man kan sammanfatta det eleverna säger, ”man blir en 

medlare.” Som medlare bör man skapa ett lugn och vara lugn själv, det är viktigt berättar hen. 

Fritidspedagogen på skola 1 berättar om elever med sociala svårigheter, detta är något som 

man behöver ta i beaktande och utgå ifrån olika vinklar. Utifrån elevernas svårigheter måste 

man kunna ta fram olika lösningar och se på situationen från olika vinklar och använda sig 

utav olika strategier.  

4.2.4 Fritidspedagogers uppfattning av fiktiv konflikt – Konflikt 1  

När fritidspedagogerna presenteras inför samma fiktiva konflikt som rektorerna om flickan 

som inte får vara med och leka men blir avvisad och därefter förlöjligad, svarar de att det är 

viktigt att lyssna på alla parter i denna diskussion och lösa det på bästa sätt. Fritidspedagogen 

på skola 2 anser att man i första hand måste försöka ta reda på varför flicka tre inte får vara 

med, ”skulle det vara upprepande situationer mot samma flicka skulle jag kontakta de berörda 

flickornas vårdnadshavare.” ”Ibland kan det ju dock vara så att man vill leka ensam och då 

måste man ta den att alla kan vara tillsammans” säger fritidspedagogen på skola 1. 

Fritidspedagogerna på skola 2 och skola 3 ifrågasätter om alla ska få vara med alla gånger. 

Skola 2s fritidspedagog anser att ibland kan inte alla leka tillsammans, det finns grupper som 

inte fungerar om de är enbart tre stycken. Fritidspedagogen på skola 3 känner att caset är en 

svårlöst konflikt, hen anser att det inte är svart eller vitt i frågan om att alla ska få vara med. 

Fritidspedagogen på skola 1 anser att man får försöka hitta på olika lösningar i dessa 

situationer. Fritidspedagogerna anser att konflikter ska försökas redas ut direkt, vad som har 

hänt och vad eleverna och de vuxna kan göra åt det. Fritidspedagogen på skola 3 tycker att 

som vuxen bör tänka på vad man kan göra för att förebygga situationer som denna och att 

”man behöver ha en djupare diskussion i arbetslaget om hur man ska se på en sådan här 

situation, hur man ska hantera den och hur de blir mer samspelta.” 

4.2.5 Sammanfattande kommentarer och analys 

Vid en jämförelse av rektorernas och fritidpedagogernas svar konstateras det att 

fritidspedagogerna har störst ansvar när det gäller att lösa konflikter, samtliga rektorer 

tillkallas först när en konflikt eskalerat och upprepats. När man hanterar konflikter är samtliga 

intervjupersonerna eniga om att det är viktigt att lyssna på båda parter, att båda får berätta hur 

de har upplevt situationen och efter det diskutera och komma fram till en lösning som 
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accepteras av samtliga parter. Enligt Utas Carlsson (2005:207f) är aktivt lyssnade ett viktigt 

verktyg vid konfliktlösning. När man bekräftar sina kamrater kan man inleda en nedtrappning 

av konflikten och även undvika missförstånd. Rektorn på skolan 1 lyfter även fram att 

kunnighet är viktigt och att man vågar ta hjälp av sina kollegor om man känner sig osäker på 

situationen. Rektorn på skola 3 anser att vuxna bör se på konflikter som lärandesituationer. 

Utan konflikter finns enligt Johansson (2007:8) ingen utveckling, med rätt hantering kan en 

lösning leda till att individen mognar och växer som människa. Fritidspedagogen på skola 2 

diskuterar kring vikten av att lära eleverna att man ska kunna acceptera och respektera att alla 

kan tycka olika. Konflikthantering innebär inte en löst konflikt, arbetar man däremot 

målmedvetet för att främja en god samarbetskultur minskar risken för destruktiva konflikter 

(Jordan, 2006:7f). Intervjupersonerna månar om ett aktivt lyssnade och att stötta eleverna till 

att lösa konfliktsituationen själva genom att fungera som en utomstående part, en medlare. 

Enligt Esbjörnsdotter (2005:251f) har medlaren tre huvuduppgifter, se till att båda parter 

verkligen pratar med varandra om problemet, spegla försoningsgester som motparten kan ha 

lätt för att missa i stridens hetta och att vänta. Medlaren ska inte ta över situationen utan hen 

ska låta parterna hitta en lösning själva. Fritidspedagogerna på skola 1 och skola 3 samt 

rektorn på skola 2 lyfter fram vikten av att själv vara lugn i en konflikt för att skapa ett lugn.  

 

Vid uppläsning av Fiktiv konflikt 1 fick samtliga intervjupersoner frågan om hur de skulle 

hantera situationen. Rektorerna på skola 1 och skola 2 anser båda att det är en avvägning från 

pedagogen, ansvaret läggs automatiskt på pedagogerna. Rektorn på skola 2 är enig med 

samtliga fritidspedagoger, de anser att det är viktigt att sitta ner och lyssna på alla parter. 

Fritidspedagogen på skola 1 anser att tillsammans med eleverna kan man diskutera och hitta 

en lösning så att alla kan vara tillsammans medan resterande intervjupersoner anser att elever 

ska kunna välja att leka ensamma. Fritidspedagogen på skola 2 och samtliga rektorer lyfter 

även att man måste vara observant och uppmärksam på om situationen är upprepande mot 

samma elev eller inte, om så är fallet måste man gå djupare in i situationen. Samtliga rektorer 

och fritidspedagogen på skola 3 lyfter att frågan ”Ska alla få vara med?” är något man måste 

diskutera tillsammans med arbetslaget, detta i ett förebyggande syfte. Enligt Ekeland 

(2006:100) är konflikten mellan tre parter, triangeldrama, vanligt förekommande. Det är 

vanligt förekommande bland både pojkar och flickor. Det är främst flickor som känner igen 

sig när det kommer till konflikter mellan tre parter, en orsak till detta kan vara att flickor 

socialiserar till att ha ett högre relationsmedvetande menar Ekeland.  
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4.3 Hur arbetar rektorer och fritidspedagoger förebyggande mot 

konflikter?  

4.3.1 Rektorers tankar kring styrdokumenten och förebyggande arbete 

Samtliga rektorer talar om att de vill bli bättre på att gå igenom styrdokumenten genom att 

förankra verksamheten och hålla sig uppdaterade genom att diskutera tillsammans. Rektorn på 

skola 1 berättar att: ”det viktiga är att titta på HUR, hur vi arbetar och vilket förhållningssätt 

vi har.” I likhet med detta berättar rektorn på skola 3 att det är viktigt att man tillsammans 

med alla kollegor inom skola och fritidshem diskuterar vad styrdokumenten innebär och 

vilket huvudsyftet är. Både rektorn på skola 2 och på skola 3 och nämner värdegrundsarbetet 

som bedrivs dagligen och att i detta kommer man ner på konfliktnivå. Rektorn på skola 2 

nämner även vikten av elevernas delaktighet och rätten till att vara med och bestämma. För att 

förebygga konflikter berättar rektorerna på skola 1 och skola 3 att de arbetar efter en 

likabehandlingsplan, utöver detta berättar rektorn på skola 1 även om lärarkonferenser med 

fritidspedagoger och lärare. Rektorerna på skola 1 och skola 3 nämner vikten av att lyfta fram 

hur man arbetar och vilket förhållningssätt man har i skolan och på fritidshemmet. Rektorn på 

skola 2 berättar att man arbetar förebyggande framförallt genom att ha ”samtal i klasserna, hur 

man är en bra kompis, vilka regler ska man ha och vilka får vara med”.  

 

Alla rektorer pratar om elevernas deltagande. Rektorn på skola 1 nämner att de brukar ha 

forumspel där eleverna får vara med och göra förändringar genom att byta ut roller och spela 

upp situationen på nytt och rektorn på skola 3 nämner rollspel. Rektorn på skola 2 berättar om 

att de har arbetat med olika Case i arbetslaget vilket hen tycker är något som kan tas vara på 

och vinkla till eleverna. Rektorerna på skola 2 och skola 3 pratar båda mycket om elevernas 

deltagande. De pratar båda om vad man kan göra i en konflikt, det är bra att diskutera 

tillsammans med eleverna: ”vad ska man göra när någon säger si eller så” och ”vad är okej att 

säga, hur upplever eleven det när någon säger si eller så?”  

4.3.2 Fritidspedagogers tankar kring styrdokumenten och förebyggande arbete 

När det kommer till hur fritidspedagogerna anser att de arbetar efter styrdokumenten känner 

fritidspedagogerna att de följer dessa bra men att man alltid kan bli bättre. Fritidspedagogen 

på skola 1 lyfter fram ”att alla ska behandlas lika, ha ett bra fritidshem och känna sig 

uppskattade och sedda för den dem är.” Fritidspedagogen på skola 2 anser att ”alla löser 

konflikter på olika sätt och därför är det bra att alltid vara och nosa i styrdokumenten.” 

Fritidspedagogen på skola 3s första tanke kring styrdokumenten var ”har man jobbat några år 
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i fritidshemmet har det varit en process att komma in i styrdokumenten, tidigare var de 

tydligare. Nu står enbart begreppet skola och man får själv översätta det i huvudet till 

fritidshem.” Hen känner att uppdraget generellt är ganska tydligt men anser också att det är 

förståeligt att Skolverket har gjort ett förslag på en tilläggsskrivning i fritidshemmets läroplan, 

”den behöver komma, just nu ligger de Allmänna råden närmre fritidshemmet.”  

 

Fritidspedagogen på skola 1 berättar om att de i arbetslaget använder sig av sociogram som ett 

slags förebyggande arbete, där de observerar hur det går för alla individer, vilka de leker med 

och hur de mår. Hen berättar vidare att de har trivselträffar där olika situationer kan tas upp 

och diskuteras beroende på vad eleverna vill. Något som ska införas igen är forumspel, där 

eleverna får se en situation spelas upp för dem och får frågan ”Hur löser vi det här?” Eleverna 

får då komma med förslag och byta ut roller, det blir tydligare för eleven med hjälp av 

forumspel än om de hade suttit och enbart pratat om olika situationer.  Fritidspedagogen 

berättar även att de ”dagligdags pratar med eleverna om hur man är en bra kompis.” I likhet 

med fritidspedagogen på skola 1 berättar fritidspedagogen på skola 2 att de ofta pratar om hur 

man är en bra kompis, vilka ord man får och inte får använda. Utöver detta har de 

kompissamtal där de pratar om veckan som varit. Vid konflikter får eleverna berätta vad de 

har varit med om utan att säga något namn, ”tanken är att den andra eleven får komma till tals 

själv.” De diskuterar vidare kring om konflikten är löst och om den inte är det, vill eleverna ha 

hjälp med att lösa den eller inte. ”Eleverna får själva komma med förslag om vad man kan 

göra under en konflikt.” Fritidspedagogerna på skola 2 och skola 3 anser att eleverna får 

tillfällen att lära sig om konflikthantering när behoven finns och att ibland måste man 

påminna eleverna om vad man har pratat om och kommit fram till tidigare. Fritidspedagogen 

på skola 3 berättar att de inte har några inplanerade tillfällen ”utan de hanterar situationerna 

som uppstår där och då och får på så sätt in lärandet.” 

4.3.3 Sammanfattande kommentarer och analys 

Samtliga intervjupersoner anser att de följer styrdokumenten på ett bra sätt. Rektorerna lyfter 

att de vill bli bättre på att hålla sig uppdaterade kring styrdokumenten genom att diskutera 

tillsammans med arbetslaget. Rektorn på skola 1 betonar vikten av att man tillsammans i 

arbetslaget tittar på hur man arbetar och vilket förhållningssätt man har. Även 

fritidspedagogen på skola 2 lyfter att det är viktigt att vara uppdaterad om styrdokumenten så 

att man kan vara säker på att en situation hanteras på bästa sätt. På skola 3 anser 

fritidspedagogen att styrdokumenten speciellt Lgr 11 är otydligare än tidigare upplagor och att 
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det är förståeligt att Skolverket gjort ett förslag på en tilläggsskrivning. När det kommer till 

arbetet med konflikthantering berättar rektorerna på skola 2 och skola 3 att ett 

värdegrundsarbete bedrivs dagligen och i detta kommer man ner på konfliktnivå. 

Värdegrundsarbetet innebär att vuxna i skolan ska lära eleverna att värdesätta individens 

integritet och frihet, alla människors lika värde och även lära eleverna att tolerera andra 

människors tankar och åsikter. Skolan ska främja en förståelse för andra människor, förmåga 

till inlevelse och acceptera att människor har olika åsikter (Lgr11, 2011:7). Vid förebyggande 

arbete mot konflikter diskuterar rektorerna främst kring arbetet som sker i arbetslaget, de 

diskuterar även allmänt kring olika tillvägagångssätt för eleverna att arbeta med 

konflikthantering. Intervjupersonerna har nämnt forumspel, rollspel och case.  

 

Fritidspedagogerna går däremot lite djupare ner på dessa tillvägagångssätt. Fritidspedagogen 

på skola 1 lyfter fram trivselträffar där eleverna får lyfta tankar och åsikter men även 

forumspel där de får vara med och göra om situationen som spelas upp, eleverna får chansen 

att se situationen och kan på så sätt få en tydligare bild än om de enbart skulle diskutera om 

konfliktsituationer och hur man kan gå tillväga. På skola 2 lyfter fritidspedagogen fram 

kompissamtal där eleverna får lyfta situationer som har uppstått. Enligt Edling (1997:13f) är 

syftet med kompissamtal att eleverna med stöd av lärare får lösa sina konflikter efter ett 

utarbetat system. Fritidspedagogerna på skola 2 och skola 3 berättar att de erbjuder eleverna 

tillfällen att lära sig om konflikthantering när behovet finns. Samtliga intervjupersoner 

diskuterar dock kring att man ofta pratar med eleverna om hur man är en bra kompis och hur 

man ska tilltala varandra och inte. Ett förebyggande arbete är när eleverna bjuds in anser 

rektorerna. Rektorerna diskuterar kring elevernas deltagande men enbart ytligt. Delaktigheten 

är viktig men de går inte in på djupet och förklarar hur de verkligen vill att deltagandet ska se 

ut.  
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5. Slutsatser och diskussion 

Under detta avsnitt kommer jag att gå igenom mina funna slutsatser på de olika 

forskningsfrågorna, kommer även att diskutera kring dessa och koppla med tidigare forskning. 

5.1 Hur uppfattar rektorer och fritidspedagoger konflikter i fritidshemmet? 

Den första forskningsfrågan handlar om hur rektorer och fritidspedagoger ser på konflikter i 

fritidshemmet. Slutsatserna under denna fråga är att synen på konflikter skiljer sig åt. 

Rektorerna talar mer om motsättningar när det kommer till regler och liknande medan 

fritidspedagogerna pratar mer om vem som får vara med eller inte. Vid en närmare anblick 

blir det dock synligt att alla har en gemensam nämnare, social gemenskap, detta är något som 

alla intervjupersoner förtydligar när de har diskuterat klart kring frågan om vilka konflikter de 

upplever är vanligast i fritidshemmet. Enligt Ellmin (2008:66) har vi för lite kunskap om vilka 

konflikter som är de mest vanligaste, mest allvarliga och mest svårhanterliga ur ett lärar- och 

elevperspektiv. Vi vet dock tillräckligt mycket för att agera och uttala en konflikts 

svårighetsgrad anser han. Det finns en positiv syn på att eleverna får träna på att lösa 

konflikter själva med hjälp av vuxna som håller sig i bakgrunden och kliver in vid behov. 

Innan man tar hjälp utifrån är det viktigt att vara uppmärksam på felkällor menar Ellmin, man 

överskattar eller felbedömer de inblandades förmåga att hantera konflikten själva, man kan 

även felbedöma konflikter kort- och långsiktiga effekter. Det finns ingen uttalad grupp som är 

mest konfliktbenägna, det kan variera, som vuxen är det viktigt att vara observant.  

5.1.2 Konflikthantering – en viktig kunskap  

Enligt Johansson (2007:8) skulle det inte finnas någon utveckling utan konflikter, hanterar 

man en konflikt rätt kan lösningen leda till att man utvecklar nya kunskaper om sig själv och 

att man även kan se på saker ur andra människors perspektiv. Det är viktigt att vuxna är 

observanta och uppmärksamma. Eleverna måste få lära sig att lösa konflikter själva men vi 

kan inte släppa taget, ibland kan det dock vara bra att ta ett steg tillbaka och detta blir lättare 

att göra genom att vara observant och uppmärksam. Enligt Wahlström (1996:7f) är det 

pedagogens uppgift att hjälpa eleverna att utveckla konflikthantering som kunskap då det är 

en betydelsefull del i socialisationsprocessen. Den breda användningen av begreppen konflikt 

och konflikthantering gör det dock svårare både för lärare och lärarstudenter att orientera sig 

inom ämnet konflikthantering. Har själv varit konflikträdd, har ofta känt en stor osäkerhet i 

mitt sätt att hantera konflikter men en ska inte sluta försöka. Många slutar nog att försöka på 
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grund av rädsla och osäkerhet, bristen av stöd inom arbetslaget kan nog också vara en orsak. 

Alla ser vi olika på konflikter och hur de ska hanteras, här är samverkan jätteviktigt för att vi 

ska komma framåt. Det är även viktigt att vi lär eleverna själva att lösa konfliktsituationer, vi 

ska förbereda de för vuxenlivet och även där stöter man på konflikter. Många ser på konflikter 

som något negativt, men en borde se på konflikter som något utvecklande, något man kan lära 

sig utav.  

5.1.3 Vilka olika konfliktshanteringsstrategier använder rektorer och 

fritidspedagoger? 

Den andra forskningsfrågan handlar om vilka olika konflikthanteringsstrategier rektorer och 

fritidspedagoger använder. Slutsatserna under denna fråga är att ansvaret läggs på 

fritidspedagogerna. Det är väldigt viktigt att lyssna på alla berörda parter i en konflikt och att 

man så långt som möjligt låter eleverna försöka att lösa konfliken själva samtidigt som den 

vuxna alltid finns i närheten och stöttar. Enligt Utas Carlsson (2005:207f) är aktivt lyssnande 

ett viktigt verktyg att ge eleverna vid konfliktlösning. Det är viktigt att den vuxna lyssnar på 

båda då en situation kan ha uppstått av flera olika orsaker, det finns inte bara en sida. Här 

väger både kunnighet och öppenhet tungt, men det är även viktigt att man vågar ta sig an en 

konflikt även om man känner sig osäker. I situationer som denna bör pedagoger kunna titta på 

situationen och göra en avvägning. Maltén (1998:174f) lyfter fram samverkansstrategi, här 

använder man sig av konstruktiva problemlösande samtal och förhandlingar, vid behov tar 

man in en medlare. Den vanligaste strategin som intervjupersonerna lyfter fram i resultatet än 

om de inte benämner den är medling. Intervjupersonerna diskuterar i likhet kring Malténs 

samverkansstrategi men deras roll som medlare lyfts fram tidigt.  

5.1.4 Fritidspedagogerna bär på huvudansvaret  

När det kommer till konflikthantering läggs huvudansvaret på fritidspedagogerna, det är 

logiskt, vem är ute i verksamheten om inte dem? Däremot börjar en fundera på hur samverkan 

mellan rektorer och fritidspedagoger ser ut, finns det en öppen dialog? Wahlström (1996:9f) 

menar på att det huvudsakliga för pedagoger inte bör vara hur de kategoeriserar begreppet 

konflikt utan däremot hur de hanterar konflikter. Konflikthantering kan delas upp i olika steg: 

 

 Att skilja på problem och person 

 Att ge struktur och följa processen 

 Att hjälpa de i konflikten att lösa det själva 



 

26 
 

 

Som det skrevs tidigare här ovan gör den breda användningen av begreppen konflikt och 

konflikthantering det svårare att orientera sig inom konflikthantering. Här ligger det av stor 

vikt att man vågar försöka och lär sig av sina erfarenheter, man ska inte se det som 

misslyckanden utan man ska se det just som erfarenheter. Här kommer även tanken om att 

använda sig av olika glasögon in, att vi inte glömmer att titta på en situation från olika håll. 

Maltén (1998:174f) pratar om olika strategier, till detta resultat kan man koppla 

samverkansstrategin, min egen tolkning av den är att den fungerar som ett förstadium till 

medling, om de inblandade parterna inte kan lösa konflikten tar man in en tredje part, en 

medlare. Mest relevant för detta resultat är dock medling, samtliga intervjupersoner lyfter 

deras medverkan. Esbjörnsdotter (2005:251f) menar på att medlarens huvudsakliga uppgift är 

att se till att de berörda parterna pratar med varandra, att spegla och förstora försoningsgester 

som kan dyka upp och att låta de berörda diskutera själva. För att kunna vara en medlare är 

det viktigt att vara en aktiv lyssnare menar Utas Carlsson (2005:207f), att man kan återberätta 

och visa att man har förstått vad båda parter berättar. Resultatet av denna studie visar på att 

medling är den vanligaste strategin, däremot finns det en uppsjö av olika 

konflikthanteringsstrategier och metoder. Jag diskuterar till exempel om både 

samverkansstrategi och medling, de är i sig lika men skiljer sig samtidigt åt. Beroende på 

elevgrupp kan det vara viktigt att se över vilka olika modeller som finns och tillsammans i 

arbetslaget diskutera om vad som är bäst för sin elevgrupp men även för enskilda individer. 

Kommunikation i arbetslaget lyfts fram i resultatet, detta är dock något att trycka extra 

mycket på då det är viktigt med ett kollegialt lärande.  

5.1.3.1 Rektorers och fritidspedagoger syn på Fiktiv konflikt 1 

Min första slutsats gällande Fiktiv konflikt 1 är att rektorerna på skola 1 och skola 3 lägger 

över ansvaret på pedagogerna än fast det efterfrågades hur den berörda skulle hantera 

situationen. Samtliga intervjupersoner påpekade vilken vanlig situation Fiktiv konflikt 1 är.  

Enligt Ekeland (2006:100) är konflikt mellan tre parter, triangeldrama lika känt som 

konflikten mellan två parter. Rektorn på skola 2 och samtliga fritidspedagoger diskuterar 

kring vikten av att lyssna på alla parter, varför uppstod den här konflikten och hur kan man 

göra för att förhindra att den dyker upp igen? De flesta intervjupersonerna är eniga om att 

elever ska kunna få vara ensamma ibland och det vet man ju själv att ibland vill man vara det. 

Här är vikten av bra kommunikation stor, hur pratar vi med eleverna och hur pratar de med 

varandra? 
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5.1.4.1 Vi och dom, att hamna utanför  

Även här kommer ansvarskillnaden fram, man skulle kunna utläsa det som VI och DOM men 

det är samtidigt inget som kan utläsas även om det hade varit intressant att veta mer kring 

samverkan och tankar kring denna. Finns det ett VI och DOM tänk? Konflikten består av ett 

klassiskt triangeldrama, som enligt Ekeland (2006:100) kan uppstå i olika former när det 

kommer till rivalisering mellan tre parter. Har själv upplevt detta när jag var liten, konflikter 

och särskilt konflikter av detta slag har alltid funnits. Vad kan man då göra för att förhindra 

detta? Genom att vara öppen och diskutera med sina elever kan man komma långt. En utopi 

vore ju att ingen någonsin känner sig ensam och att konflikter inte uppstår, men i detta kan vi 

ta lärdom, vi kan göra om och göra det bättre. Ser vi på konflikter som enbart konstruktiva 

kommer man att kunna hantera dem så mycket bättre än om man ser på konflikter som något 

destruktivt. Det kan rasera mycket men använder vi oss av rätt verktyg kan vi bygga upp 

något starkt.  

5.1.5 Hur arbetar rektorer och fritidspedagoger förebyggande mot 

konflikter? 

Den tredje forskningsfrågan handlar om hur rektorer och fritidspedagoger arbetar 

förebyggande mot konflikter. Slutsatserna under denna fråga är att samtliga berörda 

intervjupersoner känner att de arbetar på ett bra sätt efter styrdokumenten. Rektorerna 

diskuterar även kring att de vill bli bättre på att gå igenom styrdokumenten tillsammans med 

arbetslaget för att kunna förankra dessa dokument i verksamheten. Enligt Lgr11 (2011:12) ska 

lärare klargöra målen för eleverna och tillsammans med dem diskutera värdegrunden och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet. Fritidspedagogen på skola 3 tar upp att 

Skolverket har gett ett förslag på en tilläggsskrivning i fritidshemmets läroplan, hen anser att 

den behöver komma. Samtliga intervjupersoner diskuterar kring elevernas deltagande, 

rektorerna talar dock ytligt om det. Rektorn på skola 2 anser att elevernas delaktighet är 

viktigt, att det ska få vara med och bestämma, men hur går det till? Vad är viktigt för eleverna 

att få vara med och bestämma om? Fritidspedagogen på skola 1 berättar om deras 

trivselträffar och forumspel som en del i förebyggandet mot konflikter, sedan om det är uttalat 

mot konflikter förtäljer inte informationen. På skola 2 berättar fritidspedagogen att de har 

kompissamtal. Konflikthantering som begrepp och som förebyggande arbete är något som blir 

uttalat först när behovet finns på de olika skolorna och fritidshemmen.   



 

28 
 

5.1.6 Diskussion 

Begreppen konflikt och konflikthantering finns inte att läsas i styrdokumenten och 

tillsammans med den breda användningen kan man dra slutsatsen att det är svårt att placera 

konflikt och konflikthantering på ett enda ställe. Detta kan nog försvåra arbetet många gånger, 

speciellt om ett arbetslag har kommunikationssvårigheter. Bristen av direktiv beträffande 

konflikthantering i styrdokumenten kan vara en förklaring till att konflikthantering ingår i en 

större spridning (Hakvoort, 2011:31). Rektorerna på skola 2 och skola 3 lyfter båda fram 

värdegrundsarbetet, går man ner på djupet kommer man in på konfliktsituation. Enligt Lgr 11 

(2011:12) ska varje elev respektera andra människors egenvärde, de ska kunna leva sig in i 

andra människors situation och handla med deras bästa för ögonen. Eleverna ska även ta 

avstånd från kränkande behandling och förtryck och de ska hjälpa andra människor. Detta är 

ett direktiv att följa för alla som arbetar inom skolan och detta är mål som ska klargöras för 

eleverna. I och med den breda användningen av begreppen konflikt och konflikthantering 

vore det bra om dessa kunde få en plats i styrdokumenten, tror att det skulle kunna underlätta 

mycket. Viktigast av allt är dock kommunikation på arbetsplatsen, hur man ska arbeta och 

vilket förhållningssätt ska man ha. Samtliga intervjupersoner har en önskan om bra och bättre 

kommunikation, de är medvetna om vikten av att kommunicera tillsammans. Detta kan 

underlätta förankringen av styrdokumenten i verksamheten för skolpersonalen. 

Kommunikationen i arbetslaget kan spegla sig på kommunikationen med eleverna och det kan 

underlätta arbetet med styrdokumenten. Det finns en likhet mellan trivselträffar och 

kompissamtal, eleverna får ta upp sådant de vill prata om. Trivselträffarna handlar dock mer 

om vad eleverna vill göra på fritidshemmet medan kompissamtal går djupare in på situationer 

som har hänt. Tror även att utformningen kan skilja sig åt, tror inte placeringen av eleverna är 

uttänkta under trivselträffar medan elever under kompissamtal ska sitta så att alla ser 

varandra. Enligt Edling (1997:23f) är målet med kompissamtalen att eleverna ska lära sig att 

självständigt hantera konflikter. En kan undra vad som skulle kunna hända om konflikter och 

konflikthantering vore något som lyftes fram ännu mer än vad det gör idag. Vad skulle det 

kunna betyda för eleverna? Använde fiktiva konflikter på grund av konflikters känsliga 

karaktär, detta kan ha uppmärksammat rektorer och fritidspedagoger på deras egna synsätt 

och agerande i och med att de fick betänketid, detta är ingenting man får ute i verkligheten. 

Detta kanske gav rektorerna och fritidspedagogerna nya tankar och synsätt?  

 

Uppsatsen inleddes med en egenupplevd erfarenhet från högstadiet då en lärare inte 

uppmärksammade konfliktsituationen som pågick, kanske hen till och med ignorerade den. 
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Jag blev dragen efter golvet flera meter under ljudligt motstånd av en pojke i samma årskull, 

först i slutet av korridoren mumlade läraren något ohörbart och pojken släppte mig. Under 

arbetet med denna uppsats har funderinger kring hur situationen skulle ha kunna förändrats. 

Läraren borde ha klivit fram och satt stopp genom att säga: Sluta! Sedan borde läraren ha 

pratat med oss båda var för sig och sedan tillsammans. Då hade båda fått berätta sina 

versioner och sedan hade man tillsammans kunna berättat vad som hände, varför och hur man 

kände. Jag blev omkulldragen oprovocerat, men varför? Hade denna händelse etsat sig fast 

som den har gjort om läraren hade sagt ifrån och tagit tag i situationen? Kommer aldrig att få 

veta men det stärker mig som person att i mitt kommande yrke inte tillåta otrevliga 

situationer. Något som kan verka litet för någon kan vara stort för någon annan. Det hade varit 

mycket intressant att intervjua den här läraren idag och höra hur hen skulle reagera och se ifall 

svaret skulle skilja sig gentemot hur hen hanterade min situation då.  

5.2 Metoddiskussion  

Skulle möjligheten att göra undersökningen finnas hade valet fortfarande landat på att 

använda en kvalitativ metod med en kvalitativ intervju. Valde även att använda fiktiva 

konfliktsituationer då konflikter kan vara ett känsligt ämne och som samtidigt kräver 

vårdnadshavares tillåtelse. Skulle självklart även kunna göra observationer men känner att 

mer tid hade behövts i det fallet, observationer, som det skrevs under 3.1 valdes observationer 

bort då det är ett känsligt ämne. Det hade dock kunnat ge en helt annan bild än vad svaren på 

de fiktiva konflikterna gjorde. De fiktiva konfliktsituationerna kanske inte är tillräckligt 

verklighetstrogna men samtidigt har användandet av dessa genom gett rektorer och 

fritidspedagoger ett tillfälle till att reflektera över sitt eget agerande och synsätt. På så sätt kan 

själva undersökningen och valet av fiktiva konflikter kanske bidragit till att medvetengöra 

intervjupersonerna om dessa frågor på ett sätt som de kanske vanligtvis inte har tid till annars. 

Vid intervjuer av olika slag kommer det alltid finnas svårigheter kring tillförlitlighet, berättar 

intervjupersonen det de tror man vill höra eller är de ärliga? I denna studie hade kanske en 

skillnad i resultatet märkts om observationer använts istället för fiktiva konflikter, skulle de 

berörda aktörerna bete sig likadant i konflikter som de skulle enligt vad som sagts under 

intervjun? En spännande tanke, hade nog varit intressant att tillsammans med någon annan ha 

samma material men olika tillvägagångssätt.  

5.3 Vidare forskning 

Kände mig säker på val av ämne tidigt under utbildningen. Dock fanns det osäkerhet kring på 

vilken del i konflikthantering som skulle undersökas. Ambitionerna från början var att göra en 
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kvalitativ studie där skolor i två olika län jämfördes. Har själv fötterna i två olika län och 

kommer i framtiden att flytta, därför hade det varit intressant att jämföra de två olika länen. 

Kände fort att tiden inte skulle räcka till, valde därför att göra min undersökning i ett län, i en 

och samma kommun. Dessa tankar om två olika län har följt med under examensarbetets gång 

och det hade varit väldigt intressant att ta detta vidare och fullfölja det.  

 

Något som har fångat intresset extra mycket i resultatet är det som lyfts fram under 5.1.4.1, VI 

och DOM. Har valt att fokusera på likheter och skillnader mellan rektorers och 

fritidspedagogers förhållningssätt men skulle vilja dyka djupare och undersöka om det finns 

en uppdelning, om det finns ett VI och DOM och vad man i så fall skulle kunna göra åt det? 

Det vore som sagt även extra intressant att få göra denna undersökning i de två olika länen 

som jag har tillhörighet till.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Erica Palm och läser på grundlärarprogrammet vid Umeå Universitet med inriktning 

mot fritidshem. Jag läser den sjätte och sista terminen i utbildningen. Nu är det dags för mig 

att skriva mitt examensarbete på 15 högskolepoäng och därför kontaktar jag er. Syftet med 

mitt examensarbete är att nå kunskap om konflikthantering i skolan/fritidshemmet och olika 

aktörers förhållningssätt. Jag skulle vilja intervjua en rektor och en fritidspedagog angående 

mitt valda ämnesområde. I min studie kommer jag att utgå ifrån de forskningsetiska 

principerna (www.vr.se). Det innebär att allt kommer att anonymiseras, alla namn kommer att 

fingeras för att undvika identifiering av skola, elever, pedagoger, rektorer och ort.  

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling. Jag hoppas och ser fram 

emot ert deltagande! Vid frågor eller funderingar, tveka inte, ring eller maila.  

 

Med vänliga hälsningar Erica Palm 

070 3** *0 9*  

*******_erica@***mail.com 

Bilaga 2 

Intervjuguide  

 

(Bakgrund) 

 

Fritidspedagog: 

 

Vilken utbildning har du? 

 

När började du jobba här? 

 

Hur många fritidspedagoger är ni?  



 

 

Beskriv elevgruppen 

 

Vilken påverkan kan elevgruppens kontra arbetslagets storlek ha på verksamheten? 

 

Rektor: 

 

Vilken utbildning har du? 

 

När började du jobba här? 

 

Hur många elever har ni?  

 

Beskriv elevgruppen 

 

Vilken påverkan kan elevgruppens kontra arbetslagets storlek ha på verksamheten? 

  

1. Hur skulle du beskriva en konflikt? 

Beskriv en typisk konflikt på fritidshemmet 

 

2. Vilken sorts konflikter upplever du är mest vanliga? 

 

3. Hur brukar du gå tillväga när du hanterar en konflikt? 

Vilka för- och nackdelar… 

 

4. Går du in i konflikter på en gång eller avvaktar du för att se om eleverna kan lösa det 

själva? (Denna fråga ställdes enbart till fritidspedagogerna) 

Vilka för- och nackdelar… 

 

5. På vilket sätt anser du att konflikter bör klaras upp? Vad bör vara målet? 

 

6. Vad kan det innebära för eleverna att kunna lösa konflikter själva?   

Vilka för- och nackdelar… 

 

7. Vem/vilka elever upplever du är mest konfliktbenägna? 



 

 

 

8. Vad är viktigt att tänka på när du som pedagog/rektor hanterar konflikter? 

 

9. Vad anser du om styrdokumenten och vad som står där. Hur stämmer ert arbete med 

uppdraget? 

 

10. Hur arbetar du/ni förebyggande mot konflikter?  

 

11. Erbjuder ni eleverna tillfällen att lära sig om konflikthantering? Ja () Nej ()  

Om ja, hur ser dessa tillfällen ut? 

Om nej, varför inte?   

 

Fiktiva konflikter: 

1. Flicka ett och flicka två leker tillsammans. Flicka tre kommer dit och vill vara med och leka 

men blir avvisad och en konflikt uppstår. Flicka tre upprepar gång på gång att hon vill vara 

med och hänvisar till ”regeln” att alla ska få vara med. Flicka ett och två ignorerar detta och 

går ifrån flicka tre som då börjar följa efter dem. Flicka ett och två börjar peka, viska och 

förlöjliga flicka tre som då blir arg och puttar omkull flicka två och går därifrån. Flicka ett och 

två springer upprörda till pedagogen och berättar vad som har hänt. 

 

2. Två elever spelar kortspel tillsammans. Elev ett blir anklagad för att fuska men förklarar att 

hen inte förstod reglerna. Elev två reagerar högljutt och tjatar om att elev ett fuskade. Elev ett 

nekar till att hen fuskade men elev två blir allt mer irriterad och diskussionen blir allt mer 

aggressiv.  

 

3. Eleverna står i kö till matsalen för att äta mellanmål. Det är allmänt stojigt men två röster 

skiljer sig från mängden. Pojke ett och pojke två stirrar argt på varandra och diskuterar häftigt. 

Pojke ett säger högt att man faktiskt inte får tränga sig i kön och pojke två säger att pojke ett 

lämnade kön då får han gå fram. Pojke ett blir allt argare och skriker att han hade ju bara 

glömt att tvätta händerna.  

 

 

 

 


