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Abstrakt 
Studiens syfte var att beskriva hur sju fritidspedagoger ser på konflikthantering 

gällande interpersonella konflikter mellan barn på fritidshem. För att skildra sju 

stycken fritidspedagogers utsagor om konflikthantering genomförde vi 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer och applicerade ett sociokulturellt 

perspektiv på studien. I resultatet framkom olika områden. Dessa är olika 

strategier av konflikthantering för fritidspedagoger, tidsbrist vid 

konflikthantering och fritidspedagoger går in tidigt eller avvaktar vid 

konflikter. De olika strategierna visade att fritidspedagogers inställning till 

konflikter och konflikthantering för det mesta var positivt för att barnen måste 

lära sig att hantera konflikter konstruktivt. Om barnen inte kan lösa konflikten 

själva beskrev fritidspedagogerna att de rycker in och hjälper de inblandade 

barnen för att förhoppningsvis lära barnen rätt metod att hantera framtida 

konflikter. Fritidspedagogerna ansåg även att förebyggande arbete mot 

konflikter hjälper barnen att lära sig samarbeta. Tidsbrist till hanteringen av 

konflikter var vanligt förekommande eftersom fritidspedagogernas uppdrag 

innefattade andra sysslor än att bara reda ut konflikter. 

 

Nyckelord: barn, fritidspedagoger, konflikter, konflikthantering, medling, 

konfliktteorier 
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Inledning 
Under vår utbildning till grundlärare med inriktning mot arbete inom 

fritidshem har vi fått för lite kunskap om konflikthantering. Framförallt har vi 

fått erfarenheter under våra praktikperioder på olika skolor och fritidshem. Vi 

har lärt oss vad vi ska tänka på när vi hanterar konflikter och ta del av olika 

former av konflikter tillsammans med skolans personal på olika sätt. När vi har 

frågat personalen om konflikter har endast en skola under våra praktiker haft 

en utpräglad modell vid konflikthantering och de har använt Islandsmodellen. 

Resten av de fem skolorna har inte haft någon konkret 

konflikthanteringsmodell. 

 

Idag är det obligatoriskt för alla lärarutbildningar att ha kurser inom 

konflikthantering vilket beslutades av riksdagen 2010. Det är för att kunna ge 

lärarstudenter förkunskaper om konflikthantering innan de ska ut i arbetslivet 

men enligt Hakvoort (2015) behövs det mer forskning: ”…inom ramen för 

konflikthantering i skolan och förskolan för att uppnå den vetenskapliga 

kvalitet som behövs samt förbättrad kompetensutveckling för lärarutbildare”  

(s. 25). Hakvoort (2015) nämner att det finns ett stort intresse bland 

lärarstudenter och befintliga lärare att lära sig mer om konflikthantering, 

eftersom personalen anser att det dagligen sker många konflikter. 

 

Konflikter är något som är vanligt förekommande inom förskola, skola och 

fritidshem. Enligt Kolfjord (2009b) är skolan skyldig enligt lag att stävja och 

förebygga handlingar av diskriminerande och kränkande karaktär. Detta gäller 

då även fritidshemmen eftersom dessa innefattas i Läroplan för förskola, 

grundskola och fritidshemmet 2011, Lgr 11, (Skolverket, 2011) där de har en 

kompletterande funktion till skolan och bland annat fokuserar på samspel och 

samarbete i olika former mellan individer innan och efter skoltid. Förutom 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns Skolverkets allmänna råd med kommentarer för 

fritidshem, Allmänna råd, (Skolverket, 2014). Detta dokument innefattar råd och 

riktlinjer för fritidshemmens arbete och där står skrivet att personal ska finnas 

till hands för barnen för att hjälpa dem att reda ut konflikter på ett konstruktivt 

tillvägagångssätt och barnen erbjuds lära sig att vara hänsynsfulla och 

respektfulla mot andra. Vidare nämns att konflikter är naturligt förekommande 

i alla grupper. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) menas vidare att elevens självkänsla 

och trygghet tränas i skolan och på fritidshemmet. Eleverna ska ges möjlighet 

att utvecklas och stärka sin självkänsla. De ska få en trygghet där de får känna 

lycka och samhörighet med andra. Elever som hamnar i konflikter under hela 

skoldagen kan göra att deras självkänsla och självförtroende försämras. Det kan 

även leda till att elever känner mindre glädje i skolan och kan bidra till att de 

själva och deras närmaste kompisar blir påverkade av situationer med konflikter 

på ett negativt sätt. Kolfjord (2009b) menar att de konflikter som uppstår mellan 

individer kan vara av olika karaktär och de uppstår överallt där barn närvarar 

och samspelar tillsammans. Vidare menar hon att sättet konflikter kan lösas på 
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också kan ske på olika sätt. Allt beror på konfliktens utformning och karaktär, 

vilka som är delaktiga i konflikten och vem som kommer med lösningen. 

 

En sorts komplicerad problematik kring konflikter och dess hantering tycker vi 

kan ses eftersom det anses finnas lika många konflikter som det finns lösningar. 

Följer fritidspedagogerna förutbestämda arbetsmodeller eller försöker 

pedagogerna lösa konflikterna efter egna erfarenheter och beslut? Något som vi 

har erfarit är att lärare och pedagoger ofta löser konflikter på olika sätt eller inte 

alls. Detta kan ge konsekvenser för barnets välmående och relationer till andra 

barn och vuxna och kan även påverka studiesituationen negativt. Även Kolfjord 

(2009b) och Lgr 11 (Skolverket 2011) menar att barnen ska få tränas i 

konstruktiva dialoger där kränkningar inte får förekomma och Allmänna råd 

(Skolverket, 2014) pekar på vikten av att låta barnen hantera konflikter på ett 

konstruktivt sätt.  

 

Problemställningen som följer är att undersöka vad synen är på 

konflikthantering gällande konflikter mellan barn inom pedagogisk 

verksamhet?  
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Bakgrund 
För att kunna följa den utskrivna problemställningen behövs en insikt i vad 

konflikter är och vilka typer av strategier, tillvägagångssätt och modeller som är 

vanligast förekommande i arbetet med konflikter. Detta görs genom att lyfta vad 

tidigare forskning säger kring ämnet. I kapitlet behandlas forskning kring 

konflikten som företeelse och begrepp samt olika former av 

konflikthanteringsstrategier och konfliktteorier.  

 

Teoretisk utgångspunkt 
I vår studie utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv, vilket beskrivs av Säljö 

(2010) som att lärande sker via handlingar med andra. Lärande sker hela tiden 

när vi pratar eller gör aktiviteter med andra som leder till att vi kan använda det 

i framtiden. Säljö (2010) nämner att vi lär oss vid samspel med varandra. 

Pedagogik sker i alla vardagliga situationer tillsammans med andra genom 

dialoger och ska inte enbart förknippas med undervisning. Ett sociokulturellt 

perspektiv innefattar sociala situationer som kan användas i framtiden av 

människor eller grupper. I denna studie handlar det om att fritidspedagoger och 

barn lär av varandra kopplat till hantering av konflikter. Denna aspekt påverkas 

av hur miljön är och vad det är miljön visar på och vilka kraven är. Det vill säga 

att alla människor lever i en viss kultur. Säljö (2010) betonar även att 

sociokulturellt perspektiv handlar om att individer intresserar sig för hur 

människor skapar och använder sin fysiska kapacitet och sina sinnen för att lära 

sig. Pionjären för sociokulturellt perspektiv är Vygotsky som framhåller att 

människor är kommunicerande varelser. 

 

Konfliktbegreppets komplexitet 
Lind (2001) skriver om begreppet konflikt och att det härstammar från latinska 

ordet conflictus vilket kan definieras som två parter med skilda intressen. Enligt 

Marklund (2007) så beskrivs konflikter mellan två eller flera personer eller 

grupper som interpersonella konflikter. Konflikterna uppstår när individer eller 

grupper har olika uppfattningar när det gäller exempelvis värdering, 

obearbetade känslor eller otillfredsställda behov. Faldalen (2010) är inne på 

samma spår och menar även att det kan leda till en uteslutning från en grupp. 

Marklund (2007) förklarar att ordet konflikt kan betyda olika saker från individ 

till individ. Vad som uppfattas som en konflikt för en individ behöver inte vara 

det för den andre. Dessutom sker saker inom personen vilket kan definiera en 

konflikt, ena stunden är det en konflikt och i ett annat skede är det inte en 

konflikt. Konflikt har fått en negativ klang i dagens samhälle. Marklund (2007) 

anser vidare att vi människor inte hade utvecklats på det sätt vi gör, om inte vi 

människor hade sett något positivt med konflikter. Konflikter som sköts på rätt 

sätt kan utveckla en individ eller grupp vilket kan medföra att vi växer som 

människor. 

 

.   
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Som beskrivet ovan kan konflikter ses på olika sätt och kan innehålla olika saker. 

I den här studien väljer vi att se på konflikter som sker mellan barn utifrån 

utbildade fritidspedagogers uppfattningar. Därmed räknas konflikter bort som 

kan ske inom en individ, vuxen-vuxen, vuxen-barn och större omfattande 

konflikter vilka kan ses exempelvis mellan länder. De konflikter vi fokuserar på 

är interpersonella. 

 

Konstruktiva konfliktlösningar 
Enligt Thornberg (2010) finns det studier som visar att barn i förskoleåldern kan 

lösa konflikter själva utan pedagogers hjälp. I de situationer där barnens 

konflikter löser sig själva finns en struktur präglad av att vinna eller förlora. 

Denna struktur anses vara destruktiv och påverkar barnens sätt vid 

konfliktlösning negativt. Vidare anser Thornberg (2010) att pedagoger måste 

lära elever att lösa konflikter konstruktivt. En annan aspekt att ta hänsyn till är 

att pedagoger uppfostrar barnen och ger dem relationer som de kan lita på vid 

den konstruktiva konfliktlösningen. 

 

Pruitt och Kim (2004) skriver att en konflikt kan ses i olika steg. Först 

uppmärksammas konflikten och den kan innebära en fara om den inte hanteras 

på rätt sätt. Om konflikten däremot bearbetas och tas på allvar kan konflikten 

skapa möjligheter och utveckling. Det menas att det är viktigt att hantera en 

konflikt istället för att inte ha en avklarad konflikt som kan leda till större 

konflikter. En hanterad konflikt som är rätt behandlad kan leda till större 

positiva effekter och en eftersträvansvärd utveckling i framtiden. Även 

Szklarski (2007) är inne på samma saker och menar att i hanteringen av en 

konflikt måste en pedagog göra en diagnos av händelsen. Diagnosen innefattar 

fyra frågor: “Vad handlar motsättningen om? Varför har det blivit så här? Hur 

länge har konflikten pågått och hur har den hanterats hittills? Hur påverkas 

parterna och omgivning?” (s.52). Utan en diagnos av hanteringen av en konflikt 

är det lättare för pedagogen att göra missbedömningar i händelsen och därmed 

gå in med fel åtgärder. Angående bristfällig diagnos av händelsen och åtgärd 

kan de resultera i följande exempel: Szklarski (2007) visar ett exempel där 

läraren tar en elevs parti (Daniel) och klandrar den andra eleven (Peter) när 

läraren inte vet vad som egentligen är orsaken till konflikten. När Peter kommer 

tillbaka till skolan blir han tvingad av läraren att säga förlåt och att man inte får 

slåss. Det resulterar i att Peter återigen springer från skolan och vägrar att säga 

förlåt och blir arg igen. Egentligen startade konflikten med att Peter fuskade i en 

tävling. Daniel blev arg och slog till Peter som handlade i självförsvar. Efter det 

tog klassen Daniels parti när Peter sprang sin väg. I denna situation ovan har 

lärare tagit på sig tredje part men på ett felaktigt sätt och vet egentligen inte vad 

allt handlar om (Szklarski, 2007). 

 

En studie har gjorts av Akgun och Aras (2014) i tre grundskolor i Turkiet där 

elever i åldrarna 10 till 11 år fick genomgå ett program för effektivare 

konfliktlösning. Utbildningsprogrammet innefattar och indelas i olika 

färdigheter som eleverna sedan tränar. Färdigheterna består i att kunna hantera 
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konflikter genom att träna sin kommunikation, hantera sin ilska, träna 

förhandling eller medling. Materialet som samlades in gällande vilka 

konfliktlösningsstrategier som användes delades in i fyra olika skalor. Skalorna 

fokuserade på strategier som var konstruktiva, kompromissande i sin natur 

samt tvingande och undvikande strategier. Konfliktlösnings- och 

medlingsutbildningens resultat visade på att eleverna förbättrade sina 

konstruktiva konfliktlösningsstrategier och användandet av tvingande och 

undvikande strategier minskade. I konfliktlösnings- och medlingsprogrammet 

återfinns fyra huvudinriktningar. Dessa beskrivs som att förstå konflikternas 

natur och ursprung, övning av kommunikation som färdighet, lära att hantera 

sin ilska samt konfliktlösningsstrategier. Akgun och Aras (2014) resultat i deras 

studie åskådliggör att den konstruktiva konfliktlösningsstrategin blev bättre 

och det har även andra forskare som Johnson och Johnson (1996) och Hart och 

Gunty (1997) kommit fram till. Akgun och Aras (2014) studie kommer även fram 

till att eleverna upplevdes bli vänligare i sitt bemötande än tidigare. Detta 

medför att antalet konflikter och därmed också tiden till konflikthantering 

reduceras vilket i slutändan ger en säkrare skolmiljö (Akgun & Aras, 2014). 

 

De estländska forskarna Tamm, Tõugu och Tulviste (2014) har gjort en studie 

med barn i förskoleålder. Den bestod i att se hur barnen löste konflikter på 

förskolan utifrån individuella och situationsbaserade faktorer. Situationens 

konflikttyp och individens strategier vid konfliktlösning undersöktes. För att 

lösa konflikter i framtiden är det bra att använda sig av rollspel för att lära 

barnen att lösa konflikter konstruktivt enligt Tamm, Tõugu och Tulviste (2014). 

 

Demokrati och konfliktlösningar 
I en studie av Hakvoort och Olsson (2014) undersöktes tio stycken svenska 

lärares syn på det demokratiska uppdraget och konfliktlösning. I resultatet 

framkom det att alla lärare såg ett samband mellan skolans demokratiska 

uppdrag och konflikthantering. Det som var radikalt i Hakvoort och Olssons 

(2014) studie var hur olika lärare hanterade konflikter och det demokratiska 

uppdraget. Bara två lärare ansåg att konflikter var utvecklande och en social 

träning för de inblandade individerna. Resten av lärarna ansåg att konflikter 

överlag var något negativt. Vidare nämns att två lärare resonerade och 

diskuterade med de elever som var inblandade i en konflikt när det gäller 

konfliktens orsak och konsekvenser av konflikthändelser i syfte att lära eleverna 

att säga ifrån. Det omfattande i denna studie är att sju av tio lärare vill ha 

kollegiala diskussioner med andra lärare hur de arbetar med konfliktlösning. 

Studien visar att lärare behöver utbildas och stödjas i att hitta strategier i 

konstruktiv konfliktlösning och därmed stärka deras kompetens. Dessutom 

framkommer det att lärare är i behov av allmänna värderingar som kan skapa 

värdefulla relationer till eleverna. De värdefulla relationerna som lärare skapar 

tillsammans med elever gör att de tillsammans kan lösa konflikter med hjälp av 

förhandling och medling på ett konstruktivt sätt. (Hakvoort & Olsson, 2014) 
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Medling som verktyg 
Kolfjord (2009a) har gjort en fältstudie om medling i en låg- och 

mellanstadieskola i Malmö. I dagens skolor finns det olika strategier för hur 

lärare löser konflikter med regelsystem eller att lärare har en dialog med de 

parter som är inblandade. Skolorna har även nolltolerans vid bråk och konflikter 

vilket kan leda till att flera elever hanteras genom rättssystemet. Kolfjord (2009a) 

menar att en form av konfliktlösningsstrategi vilken numera är vanligt 

förekommande vid skolor är medling. Corsaro (2005) och Wrethander Bliding 

(2007) anser att konflikter är utvecklande för eleverna och skapar en starkare 

sammanhållning. Enligt Hopkins (2004) är det viktigt att bortse från straff när 

det sker konflikthantering. Istället ska de som blivit kränkta berätta sin version 

av händelsen och de som har kränkt ska ges möjlighet att berätta sin version och 

säga förlåt, det vill säga att båda parterna känner att konflikten är löst på ett 

tillfredsställande sätt efteråt. Kolfjord (2009a) nämner att det kan vara positivt 

om lärare är med och medlar eftersom eleverna i mellanstadiet inte anses ha alla 

nycklar för att lösa en konflikt med de inblandade.  

 

Även Szklarski (2007) anser att barn behöver hjälp med hanteringen av 

konflikten av en tredje part. Medlarens stödjande roll kan variera i omfattning 

beroende på hur mycket hjälp barnen behöver med att lösa konflikten. 

Styrningen kan innefatta antingen en hög grad av styrning eller en lägre grad 

av styrning. En pedagog som intar en styrande roll i konflikten definieras som 

domare vilken tar över processen av konflikten. Szklarski (2007) anser att ibland 

behöver den tredje parten bestämma den mest passande lösningen av 

händelsen. Den mest passande lösningen kan i vissa fall vara att ingen av de 

inblandade eleverna får en sak som båda begär. Det andra scenariot av att reda 

ut konflikten är att den tredje parten assisterar och är delaktig i 

hanteringsprocessen. Huvudsyftet är att barnen ska komma fram till lösningen 

själva med hjälp av medlarens stöd. Enligt Szklarski (2007) anses medling vara 

det mest effektiva förhållningssättet i konflikter. I vissa avseenden är det 

emellertid ogenomförbart med medling och vid dessa situationer får pedagogen 

inta en domarroll vid konflikten. Det kan vara i situationer när barn inte kan 

förhandla med varandra på grund av att parterna har en dålig relation vilken 

skadar varandra. Det är alltid värt att försöka inta en roll som medlare men det 

är inte alltid möjligt. 
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Konfliktteorier 
 

 

Figur 3.1 Galtungs ABC-triangel för konflikter (Galtung, 1996, s. 72). 

 

Galtungs (1996) ABC-triangel innefattar tre hörn eller faktorer i en konflikt. 

Vidare menas att alla konflikter är unika i sitt slag. Faktorerna i de tre hörnen är 

attityder, beteende och sakfrågan gällandes för konflikten. Dessa varierar 

beroende på vilken konflikt det är. ABC-triangeln ger en översikt över vilken 

typ av konflikt som har skett och kan underlätta konfliktlösningen på ett 

framgångsrikt sätt. I Galtungs (1996) pyramid står A för individens attityder och 

känslor för den andre parten som kan försvåra konflikthanteringen. B beskrivs 

som beteendet i verbal kommunikation med ord som leda till kränkningar 

mellan parterna vilket sedermera kan leda till våld. C är konfliktinnehållet och 

det kan kortfattat beskrivas som att individerna äger olika åsikter och på grund 

av detta blir det svårt att samarbeta. I ABC-triangeln kan alla faktorer ses i en 

konflikt men oftast läggs mer tyngd på ett specifikt hörn för att förhoppningsvis 

lösa konflikten rätt menar Galtung (1996).  

 

Cohens (2005) konfliktspyramid är ett sätt att se till ett helhetsperspektiv i 

skolans verksamhet när det gäller att lösa och förstå konflikter. Han har en 

gedigen erfarenhet när det gäller konflikter och konflikthantering och startade 

de äldsta organisationerna i världen som är riktat till att hjälpa skolan i deras 

medling. Konfliktpyramidens fyra etapper är tänkta att arbetas med på 

samtidigt och ingen av dessa delar bör utelämnas enligt Cohen (2005). Första 

etappen består av ett förebyggande arbete som innebär att skapa ett trivsamt 

skolklimat för eleverna. Den andra etappen handlar om att de ifrånkomliga 

konflikterna som uppstår i skolans värld ska lösas konstruktivt. För att lösa 

konflikter konstruktivt behöver elever och lärare vidareutbildning för att 

hantera situationerna på ett konstruktivt sätt när det uppstår konflikter. I den 

tredje delen står det skrivet att när det inte går att lösa en konflikt mellan två 

parter ska en tredje person fungera som medlare och hjälpa parterna i processen 

för att samtala med varandra. I den fjärde och sista delen av pyramidens topp 

läggs fokus på att stoppa det destruktiva dåliga beteendet som står emot skolans 
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regler. Hareide (2006) anser att Cohens (2005) konfliktspyramid inte 

överensstämmer med skolans verklighet och får medhåll av andra 

kursdeltagare när han föreläser om ämnet. Hareide (2006) menar att ett stort 

fokus ligger på nivå fyra men anser även att skolan fokuserar mycket på det 

förebyggande arbetet. Hanterande- och hjälpnivåerna i pyramiderna jobbas det 

inte lika omfattande med. Därmed beskriver Hareide (2006) pyramiden mer som 

ett timglas än en pyramid. 

 

 

Figur 3.2 Cohens konfliktpyramid (Cohen, 2005, s. 35). 
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Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur sju fritidspedagoger ser på 

konflikthantering gällande interpersonella konflikter mellan barn på fritidshem.  
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Metod 
Med vår empiri som grund för studien och för att kunna undersöka studiens 

syfte beskriver metodavsnittet vilka tillvägagångssätt som använts för att kunna 

genomföra den valda studien. Metodkapitlet behandlar vilken vetenskaplig 

metod som använts, hur analysen har genomförts av insamlad data samt etiska 

reflektioner. Hädanefter benämns de intervjuade personerna som 

fritidspedagoger i studien. 

 

Metodval 
Den valda metoden för genomförandet av denna studie är semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer lutandes mer åt det strukturerade hållet vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver som ett sätt att samla eller skapa kunskap. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att hur intervjun genomförs och vilket 

synsätt som präglar intervjun kan variera. Metaforer kan användas för att 

beskriva två olika roller som intervjuaren ikläder sig vid intervjusituationerna. 

Den ena rollen benämns som malmletare och den andra rollen kallas för resenär. 

Dessa två skiljer sig åt när det gäller synen på kunskap. I den här studien kan 

vår forskarroll mer ses som en malmletare. Malmletaren försöker hitta och samla 

in kunskap från intervjusvaren genom tolkning av vad som är sagt men även 

vad som inte är sagt. Det vill säga vad som kan tolkas från mimik, kroppsspråk 

och tonfall. En tolkning av dessa tror vi kan ske omedvetet såväl som medvetet. 

Vi reserverar oss för att omedvetna tolkningar kan ha gjorts i studien som kan 

ha påverkat vår analys. Undersökningen av kunskap har gjorts med hjälp av en 

intervjuguide för att lyfta fritidspedagogernas kunskap. Tolkningen har vi 

genomfört med hjälp av analysmetoden meningskoncentrering vilken nämns 

utförligare i avsnittet Meningskoncentrering som analysmetod. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att interaktionen mellan individer, 

intervjuer och dess omgivande värld är: “relationell, samtalsmässig, kontextuell, 

språklig, narrativ och pragmatisk eller handlingsorienterad” (s. 70). Intervjuer 

kan dock inte beskrivas enbart på ovanstående sätt utan är komplicerade att 

beskriva på ett kortfattat och rättvist sätt. Intervjusituationen präglas även av ett 

maktförhållande vilken kan vara obalanserad i sin utformning. Detta eftersom 

intervjuaren är den person som har initierat själva intervjun och har ett 

bakomliggande syfte och har en tanke med hela intervjun. Dialogen kan ses som 

enkelriktad eftersom intervjuarens roll handlar om att ställa frågor och 

fritidspedagogen ska besvara frågorna. Förutom det huvudsakliga syftet kan 

även en dold agenda finnas bakom intervjun som intervjuaren inte nämner. I 

vår studie har detta tagits i beaktande och vi har nämnt vår huvudsakliga 

agenda med intervjun. Genom att försöka genomföra intervjuerna på ett 

avslappnat sätt hade vi en tanke att minska maktförhållandet. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att när det kommer till intervjusvaren och 

utsagorna har intervjuaren ett tolkningsföreträde att tolka svaren såsom denne 
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uppfattar dem. Detta tolkande behöver inte alltid överensstämma med 

fritidspedagogens intentioner med svaren. Det första tolkningsföreträdet har 

emellertid fritidspedagogen som tolkar intervjuarens frågor och svarar på sin 

tolkning av frågan. Tolkningsföreträdet är vi medvetna om i vår studie och 

utformade därför intervjuguiden på ett så tydligt sätt som möjligt för att 

undvika feltolkningar. 

 

Urval 
Grundskolor söktes upp på internet och därefter togs kontakt med rektorerna 

för dessa skolor via mail och telefon. Eftersom det var av vikt för denna studie 

att fritidspedagogerna skulle vara utbildade fritidspedagoger frågades detta vid 

kontakt med rektorerna. Sju stycken intervjuer genomfördes inom två 

kommuner i norra Sverige. Vi vill betona att vi ej har någon jobb- eller 

umgängesrelation till fritidspedagogerna. 

 

Stukàt (2011) beskriver att ett vanligt förekommande urvalsförfarande brukar 

vara att forskaren väljer ett urval som kan anses vara representativt för den 

specifika kontexten och i det här fallet syftet för studien. Resultatet kan inte 

anses vara representativt för en större population. Denna studie var i stor del 

påverkad av tids- och ekonomiaspekter vilket gjorde att ett urval på sju 

fritidspedagoger ansågs vara rimligt för studien. De krav som ställdes på 

fritidspedagogerna var att de skulle vara utbildade fritidspedagoger samt 

yrkesverksamma i minst ett år. 

 

I denna studie valdes att inte nämna fritidspedagogerna vid namn och ej heller 

tilldela personerna fingerade namn. Valet att göra så berodde på att vi ville se 

de sju fritidspedagogernas utsagor utifrån vad de sade som grupp där det inte 

var av vikt att visa på vem som har sagt vad eftersom vi ej gjorde en jämförande 

studie. Eftersom vi anser att könet på fritidspedagogerna ej är relevant för 

studien så har vi valt att använda det könsneutrala ordet hen. Detta har också 

att göra med studiens etiska riktlinjer vilka vi har tagit hänsyn till. De etiska 

riktlinjerna nämns i dess tillägnade avsnitt. 

 

Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer valdes i avseende att vara mest effektiva för att undersöka 

studiens syfte. Detta eftersom vi ville se på fritidspedagogernas syn på 

konflikthantering. Varför intervjuerna tenderade att vara strukturerade har sina 

anledningar kopplade till pilotstudierna och beskrivs närmare under 

pilotstudieavsnittet. Intervjuerna genomfördes i ett lugnt rum där antalet 

störningsmoment kunde minimeras. Inspelningar gjordes med hjälp av 

mobiltelefoner med inspelningsprogram. Intervjuerna spelades in för att kunna 

analyseras. Intervjuerna transkriberades genom användning av 

ordbehandlings- och ljudupptagningsprogram. I transkriberingen har 

hummanden och upprepningar tagits bort och istället har läsbara meningar 

skrivits fram. Anledningen till detta var att lyfta fram essensen i 

fritidspedagogernas svar och därmed förmodades analysen effektiviseras. 
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Pilotstudie 
I anslutning till uppstart av studien genomfördes en pilotstudie i syfte att testa 

och öva på den valda metoden. Innan genomförandet utformades ett antal 

intervjufrågor till två kortare intervjuer. Efter genomförda intervjuer 

omarbetades intervjufrågorna och frågor som inte ansågs stärka studien 

utelämnades för att ersättas av andra frågor vilka ansågs passa studiens syfte 

bättre. Intervjufrågorna omarbetades även för att pilotstudiens frågor till viss 

del var anpassade för de personer som intervjuades i den studien. Detta 

eftersom fritidspedagogerna i pilotstudien inte var utbildade fritidspedagoger. 

Intervjufrågorna valdes även att struktureras mer jämfört med pilotstudien för 

att vi upplevde att svaren i pilotstudien inte höll sig till ämnet i den utsträckning 

som vi önskat. Därav togs beslutet att styra intervjuerna i den här studien mer 

jämfört med pilotstudiens intervjuer. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Stukàt (2011) beskriver reliabilitet, validitet och generaliserbarhet som ord 

vilkas innebörder testar en studies kvalitet. Har studien genomförts på ett 

tillförlitligt sätt, vilka felkällor kan ses och hur pålitliga kan resultaten anses 

vara? Stukát (2011) menar vidare att en kvantitativ snarare än en kvalitativ 

studie brukar behandla och undersöka om studien har hög reliabilitet och 

generaliserbarhet. Detta eftersom det är lättare att jämföra statistik när det 

kommer till siffror eller andra värderingsformer i en kvantitativ studie jämfört 

med den kvalitativa studiens intervjusvar vilka mer kan handla om åsikter och 

upplevelser hos fritidspedagogen. Vi inser att relevansen kring dessa begrepp 

inte är lika hög som för en kvantitativ studie och väljer därför att bara nämna 

dessa kortfattat. De känns däremot inte helt irrelevanta vilket gör att vi inte 

utelämnar dem helt och hållet. 

 

Reliabilitet beskrivs av Stukàt (2011) som mätnoggrannheten på det som ska 

undersökas. Det vill säga hur tillförlitlig studien är och att studien ska kunna 

genomföras av oberoende forskare men ändå komma fram till liknande resultat. 

 

Validitet beskrivs av Stukàt (2011) vara att: “...man mäter det som man avser att 

mäta…” (s.125). För att kunna se på åsikter och tankar om konflikthantering har 

intervjufrågor ställts kring dessa ämnen med en intervjuguide som stöd. 

Forskning kring konflikter och konflikthantering har hjälpt till i framtagandet 

av intervjuguiden. Stukàt (2011) nämner generaliserbarhet som ett verktyg och 

ord vilket kan hjälpa att se till om studien kan anses gälla över ett stort eller litet 

område. Har en studie hög generaliserbarhet så kan studiens resultat appliceras 

och anses gälla för många medan om studien anses ha en låg generaliserbarhet 

kan den vara av det omvända slaget. I denna forskningsstudie har sju intervjuer 

genomförts med utbildade fritidspedagoger. 
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Meningskoncentrering som analysmetod 
Efter genomgången datainsamling från intervjun genomfördes 

meningskoncentrering vilket beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) som en 

metod där intervjupersonernas svar sammanfattas och visas i form av kortare 

textstycken. Kärnan i vad som är sagt i ett längre svar lyfts fram med hjälp av 

ett fåtal ord. Analysen av intervjupersonernas svar görs i fem steg. Steg ett 

handlar om att läsa igenom transkriberingen av intervjuerna. Detta för att kunna 

förstå helheten. Steg två består i att fastställa, vad Kvale och Brinkmann (2009) 

kallar för: “...de naturliga “meningsenheterna” i texten som de uttrycks av 

intervjupersonen” (s.221). Det tredje steget innefattar ett bestämmande av tema 

som kan beskriva de naturliga meningsenheterna på ett kortfattat, enkelt och 

rättvist sätt utifrån vad som är möjligt av forskarna och i det här fallet av oss. 

Steg fyra handlar i korthet om att ställa meningsenheterna mot studiens syfte. 

Det femte och sista stegets syfte är att knyta ihop de centrala teman som har 

framkommit och beskriva dessa.  

 

Etiska riktlinjer 
För att säkerställa att studien har genomförts på ett etiskt sätt har 

konfidentialitets-, nyttjande-, samtycke- och informationskravet, vilka Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver, tagits i beaktande och delgivits till alla 

fritidspedagoger i studien. I detta avsnitt beskrivs först de olika kraven utifrån 

vad som står skrivet i litteratur av Kvale och Brinkmann (2009) samt Stukát 

(2011) och beskrivningarna kopplas därefter till hur denna studie har behandlat 

de olika kraven. 

 

Informationskravet 
Informationskravet beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) som en del i en 

kvalitativ studie där intervjuer genomförs. Deltagarna i studien ska få ta del av 

studiens syfte och på vilken nivå av anonymitet de kan erbjudas. Däremot kan 

en studie, vilken behandlar känsliga ämnen och konflikter, vara i behov av 

skriftliga bestämmelser och överenskommelser för att erbjuda såväl intervjuare 

som fritidspedagog ett skydd och en struktur där båda parter är införstådda och 

överens i vad som gäller. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren har 

som uppgift att informera om frivilligheten i studien och på vilket sätt studien 

kommer att spridas eller offentliggöras. Fritidspedagogerna kan när som helst 

välja att avsluta sin medverkan i studien utan att ange orsak. Informationen kan 

ges såväl muntligt som skriftligt men den skriftliga informationen kan anses ge 

studien en större tyngd och vara pålitligare än den muntliga. Det poängteras 

även att informationen bör ges innan eller samtidigt som undersökningen ska 

genomföras och inte efter den genomförda intervjusituationen. 

 

I enlighet till vad Kvale och Brinkmann (2009) beskriver så har 

fritidspedagogerna informerats om frivilligheten i studien och deras rättigheter 

när det gäller deltagandet. Innan intervjun efterfrågades det om intervjun kunde 

spelas in och därefter informerades det om på vilket sätt det inspelade materialet 
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kommer att användas. Denna information har dels kommit till 

fritidspedagogerna muntligen via telefonkontakt och i samband med 

intervjutillfället men även genom det utformade informationsbladet som kan 

ses i bilaga 1. Informationsbladet lämnades några dagar innan intervjutillfället. 

 

Konfidentialitetskravet 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver konfidentialitet som “...att privata data 

som identifierar forskningsobjekten inte kommer att rapporteras” (s. 359). Här 

poängteras vikten av att inte lova för hög grad av konfidentialitet om det inte 

går att genomföra i praktiken. Det rekommenderas därför inte att erbjuda en full 

anonymitet då detta kan vara svårt att upprätthålla i praktiken. Vidare beskriver 

Kvale och Brinkmann (2009) att kvalitativa studier som intervjuer är kopplat till 

mer komplicerade etiska problem än kvantitativa studier som exempelvis 

enkäter eller andra frågeformulärsundersökningar. Detta eftersom svaren i en 

intervju inte döljs i siffror som i en enkät. 

 

Fritidspedagogerna har inte erbjudits full anonymitet vilket även Kvale och 

Brinkmann (2009) menar inte är ett rekommenderat erbjudande. 

Intervjumaterialet från intervjuerna har avidentifierats och avkodats i syfte att 

öka sekretessen. 

 

Nyttjandekravet 
Enligt Stukát (2011) handlar nyttjandekravet om att allt insamlat material från 

intervjuer, observationer, enkäter eller annan materialinsamling inte får lånas 

ut, säljas eller användas för kommersiellt bruk. Materialet som mynnar ut i en 

forskningsrapport får däremot tas del av och bli tillgänglig för artiklar i 

tidningar eller liknande.  

 

Materialet från intervjuerna och i det här fallet ljudinspelningarna har 

behandlats utefter Stukáts (2011) rekommendationer. Detta genom att från 

början spara ljudfiler enbart på ljudinspelaren och därefter har filerna överförts 

och lagrats på lösenordskyddade datorer. Anledningen till lagringen av 

intervjuerna har enbart varit för att kunna transkribera intervjuerna. Textfiler 

har, som tidigare nämnts, avidentifierats. 

 

Samtyckeskravet 
När en person har valt att närvara i en studie styr denne person helt sin 

medverkan och kan när som helst välja att avsluta studien. Intervjuaren får 

endast motivera fritidspedagogen att genomföra intervjun och bidraga med sin 

röst till studien men närhelst fritidspedagogen valt att ej längre närvara i studien 

så får inte intervjuaren försöka övertala deltagaren att tänka om. 

Fritidspedagogen bestämmer vilka villkor som gäller vid deltagandet i studien. 

(Stukát, 2011) 
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I enlighet till Stukáts (2011) beskrivna samtyckeskrav har inga övertalningar 

genomförts för att värva fritidspedagoger till studien. De personer som har valt 

att deltaga i studien motiverades endast att närvara vid muntlig kontakt.  

 

Metoddiskussion 
I genomförandet av studien har vi stött på vissa svårigheter. Tidigt i processen, 

då syftet inte var helt fastställt, diskuterades vilken vetenskapsteoretisk ansats 

som skulle gälla för studien. Vi visste tidigt att det var en kvalitativ studie som 

vi ville genomföra eftersom vi var ute efter fritidspedagogers åsikter och tankar. 

Problematiken var egentligen kopplad till hur vi skulle formulera syftet på ett 

bra sätt för att beskriva det vi ville undersöka. Vi insåg att ett felval av 

vetenskapsteoretisk ansats kunde skapa problem för vår studie genom att vi då 

inte hade kunnat följa studiens syfte. Därmed hade validiteten, som Stukàt 

(2011) nämner, inte varit särskilt hög. Därför omformulerades syftet ett flertal 

gånger och slutligen kom vi fram till att semistrukturerade intervjuer skulle bli 

det bästa tillvägagångssättet. Detta eftersom vi var ute efter fritidspedagogernas 

syn och åsikter kring ämnet konflikthantering. 

 

Vid datainsamlingen fanns en del aspekter som kunde ha blivit bättre. Eftersom 

mobiltelefonen användes för att genomföra inspelningarna fanns också risken 

att någon skulle kunna ringa upp. Detta hände vid en av intervjuerna vilket 

gjorde att flytet i intervjun bröts och det samtalsämne som diskuterades för 

stunden var tvunget att återupptas. Det är svårt att veta om det som kunde ha 

blivit sagt blev bättre än det som blev sagt, men det inkommande 

telefonsamtalet störde likväl flytet. I framtiden kan detta förebyggas genom att 

stänga av datatrafik, vibrationer eller ljudsignaler på telefonen så att dessa inte 

blir störningsmoment vid intervjuerna eller att använda oss av diktafon. Ett 

annat störningsmoment vid någon enstaka intervju var att det valda rummet för 

intervju kunde ha varit mer avskilt och befriat från yttre störningsmoment från 

passerande personal. En lärdom vi drog av detta var att vara extra tydliga med 

vikten av en lugn intervjuplats när vi planerar intervjutillfället med 

fritidspedagogerna. 

 

Validiteten för den genomförda studien anses vara god tack vare hur 

intervjuguiden är utformad. Frågorna förklarades och omformulerades vid de 

tillfällen som fritidspedagogerna var osäkra på vad vi efterfrågade. Kärnan av 

vad som efterfrågades förlorades dock inte vid dessa omformuleringar utan kan 

anses stärka validiteten ytterligare i och med att vi var tydliga med att informera 

vad intervjun skulle undersöka. Som tidigare nämnt är reliabilitet och 

generaliserbarhet, som Stukàt (2011) beskriver, svårt att applicera på en 

kvalitativ studie. Detta eftersom vi undersökte fritidspedagogers syn på 

konflikthantering. Med andra ord var det deras tankar, idéer och åsikter vi 

undersökte. En generaliserbarhet i stort kan vara svår att utröna från sju 

genomförda intervjuer och det är även svårt att sortera in tankar och åsikter i 

olika fack eftersom de är mer abstrakta än svar från en kvantitativ studie som 

kan sorteras med hjälp av olika siffror. Reliabiliteten är också lite vansklig att 
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undersöka av samma anledning som för generaliserbarheten. Det är dock inte 

omöjligt att applicera reliabilitet och generaliserbarhet på en kvalitativ studie 

anser vi eftersom en liknande studie skulle kunna komma fram till liknande 

resultat om den genomförts på samma sätt. Kärnan av fritidspedagogernas 

åsikter skulle också kunna framkomma i liknande studier som denna vilket gör 

att även generaliserbarheten inte kan uteslutas. 

 

Vid beaktandet av de etiska riktlinjerna har vi varit tydliga i vår information om 

vilka rättigheter fritidspedagogerna har haft. Dels har vi varit tydliga genom att 

ha delgivit fritidspedagogerna ett informationsblad vilket kan ses i bilaga 1. 

Dessutom har muntlig information delgivits fritidspedagogerna innan samt 

efter intervjuerna. Vi är medvetna om att anonymiteten inte är total för 

fritidspedagogerna då deras arbetskollegor möjligtvis skulle kunna lista ut 

fritidspedagogernas svar från de svar som återfinns i resultatdelen av denna 

studie. Det är dock aspekter som ligger utanför vad vi har kunnat påverka. 

Intervjumaterialet har även sparats på datorer som kräver lösenordsåtkomst för 

att öka sekretessen. 

 

Valet av meningskoncentrering som analysmetod, vilken Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver, ansågs som passande för att undersöka vad fritidspedagogerna 

hade för syn på konflikthantering. Genom att dela upp utsagorna från 

intervjuerna i korta beskrivna teman blev det lättare att lyfta de mönster som 

sågs i intervjuerna. Detta upplevde vi effektiviserade analysen eftersom de 

omfattande transkriberingarna inte behövde läsas igenom lika noggrant för att 

ändå hitta vad fritidspedagogerna hade för åsikter och tankar. Vi är medvetna 

om att det även finns andra analysmetoder som kunde ha fungerat för vår studie 

men ett val var tvunget att göras och tiden fanns inte att testa ett flertal olika 

metoder i praktiken. 
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Resultat 
I kapitlet presenteras och sammanfattas först fritidspedagogernas utsagor 

gällande strategier vid konflikthantering. Därefter följer fritidspedagogernas 

syn på tidsaspekterna gällande konflikthanteringen. I det tredje avsnittet 

beskriver fritidspedagogerna hur de går in för tidigt eller avvaktar vid 

konflikter. Dessa avsnitt har kommit till från vad som har sagts under 

intervjuerna.  

 

Olika strategier av konflikthantering för fritidspedagoger 
Vilken typ av strategi som fungerar bäst för konflikthantering vid 

interpersonella konflikter är komplicerat att skönja från fritidspedagogernas 

utsagor. Det som framkommer av intervjuerna är att det inte finns ett 

standardförfarande vid konflikthanteringen i och med konfliktens beskrivna 

komplexitet. Fritidspedagogerna menar att konflikter kan kretsa kring något 

litet likväl stort problem och kan ta sig uttryck på varierande sätt. Konflikter 

nämns även starta mellan två eller flera personer. 

 

Fritidspedagogernas hantering av våldsamma konflikter 

När konflikterna är hätska och är på väg att bli eller redan är aggressiva handlar 

konflikthanteringen mestadels om att bryta beteendet enligt flertalet 

fritidspedagoger. En fritidspedagog menar att: “...visuellt att någon gör illa 

någon då tvärrusar jag dit så klart.” Ytterligare en fritidspedagog uppvisar en 

liknande strategi och säger att: “Det beror på vad det är för konflikt och om de 

slåss. Då går man emellan.” Samma typ av strategi använder en tredje 

fritidspedagog där det framkommer att: “Står de och knuffas och brottas och ska 

slita håret av varandra uppe på Ormberget som är en stor sten som man kan 

ramla och slå sig mycket på så får man gå in och bryta jättefort.” Om barnen är 

arga efter en våldsam konflikt och inte kan reda ut den själva så beskriver 

flertalet fritidspedagoger att samtal sker med de inblandade en och en istället 

för att de får diskutera och lösa konflikten tillsammans. Fritidspedagogen säger 

att: 

...eller så pratar jag med dem enskilt för det kan vara lättare när de är 

arga. [...] Jag är som en medlare ibland och går emellan och hör att den 

här säger såhär om det här. [...] när det är två väldigt arga eller en arg 

och en ledsen så är det enklast att prata med var och en för sig och 

försäkra dem om att nu vet du att jag har koll på situationen och känns 

det är okej med dig så kan vi lämna det? 

Detta tillvägagångssätt delas av en annan fritidspedagog som beskriver det 

såhär: 

En del måste man låta lugna ned sig innan de är beredda att prata. De 

är så i affekt, så upprörda, så stressade och så arga att de bara sitter och 

slår ifrån sig och skriker och ska ge igen. Då får man antingen vänta 

eller ta dem var för sig och pratar med dem. Sedan för man dem 
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samman om det verkar som att de har lugnat sig så de kan prata med 

varandra. 

Ännu en fritidspedagog ser också en vinning i att hålla isär barnen när de är i 

affekt: “Enklast är att man låter barnen lugna ner sig [...] och att man pratar sen 

när de lugnat ner sig.” 

 

Den bild som visar sig från fritidspedagogernas utsagor är att en konflikt kan 

vara stor såväl som liten och kretsa kring vad som helst. Detta medför en 

svårighet att använda en standardstrategi vid konflikthanteringen. Däremot 

framkommer liknande strategier hos fritidspedagogerna då typen av konflikt 

specificeras. Handlar det om våldsamma konflikter nämner flertalet 

fritidspedagoger att de går in och stoppar barnen och bryter deras beteende. En 

samsyn i den efterföljande konflikthanteringen av våldsamma konflikter kan 

också skönjas. Är barnen alltför arga och upprörda går fritidspedagogerna 

mellan barnen och pratar med dem. Detta eftersom de tror att barnen inte kan 

hantera konflikten på ett konstruktivt sätt när de är i affekt. 

 

Fritidspedagogernas hantering av lugna konflikter 

När konflikten har lugnat ned sig och barnen inte längre är i affekt i samma 

utsträckning som under en hätsk våldsam konflikt lyfter fritidspedagogerna 

andra tekniker vid konflikthanteringen. Då handlar det inte längre om att 

stoppa och bryta barnens beteende eller att låta barnen lösa konflikten på varsitt 

håll. I de lugnare konflikterna nämner flertalet fritidspedagoger att de istället 

försöker få barnen att kommunicera med varandra. En fritidspedagog berättar 

om hur hen agerar: 

Om jag är där på plats och se om de kan reda ut det själva eller jag 

försöker att få de att reda ut det själva. [...] Då går jag bara och så låter 

jag de prata. Och så får vi försöka lösa det på det sättet och så frågar jag 

dem om de har någon lösning på det. Vad gör vi åt det här nu då? Och 

så får de försöka komma fram till lösningen själv. 

Även en annan fritidspedagog nämner kommunikationen som viktig vid 

konflikthanteringen: “I första hand så klart om de är så himla duktig så att de 

har kommit så långt att de kan lyssna på varandras version först.” När barnen 

beskrivs ha lärt sig en del om konflikthanteringen så önskar ytterligare en 

fritidspedagog att hen använder sig av en strategi där barnen får prata med 

varandra för att reda ut vad som är orsaken till konflikten: 

Det funkar för en del att man bara sitter och pratar. [...] För det är alltid 

bäst att de får höra att du gjorde fel och jag vill inte att du ska göra 

detsamma. Man kan framföra det till varandra. 

Vikten av att avrunda och avsluta konflikten på ett tillfredsställande sätt där 

barnen är överens lyfter en fritidspedagog: ”Ingen ska gå därifrån och känna sig 

ledsen eller arg utan jag vill lösa det färdigt. Liksom lyssna på alla inblandade 
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och prata tills det känns bra för alla. Att det blir rättvist tycker jag är viktigt.” 

Det anses vara viktigt vid hanteringen av konflikter att låta barnen prata och 

lyssna på varandra och fritidspedagogerna. För att hantera konflikter som 

uppstår på fritidshemmet försöker fritidspedagogerna hjälpa de barn som blir 

inblandade. Fritidspedagogerna menar att det är viktigt att ha en dialog med de 

inblandade för att lösa konflikter. En fritidspedagog har en annan strategi med 

barnen och den handlar om att barnen först ska lösa konflikten själva 

sinsemellan för att sedan komma till pedagogen. Fritidspedagogen förklarar 

vidare att: 

Det var så roligt för vi körde den isländska metoden och de fick vara 

själva och lösa konflikten sen fick de berätta för mig hur de hade löst 

den. Så var det inte jag som löste deras konflikt utan de löste den själva 

på något sätt. Den får man ju luska i så inte en övertalar den andra att 

de bara ska komma överens för att den ena var starkare än den andra. 

Utan de fick verkligen försöka komma sams och prata om hur de skulle 

komma vidare. […] Men här kör de ju Changer, det är mycket språket 

och man ska prata och så har vi ju team här. Changer menas att man 

ska ge barnen ett bättre språk [….] man ska verkligen prata om saker 

och man ska ge dem mer ordkunskap helt enkelt. 

I och med detta citat beskrivs fritidspedagogen först försöka låta barnen lösa 

konflikten själva med ett mer utvecklat språk än bara att avbryta konflikten. Två 

fritidspedagoger anser att det är viktigt att få vara med i samtalet i början för att 

lyssna på vad de har att säga. Den ena förklarar detta närmare: 

Att lyssna på barnen. Låta dem få prata. Låta dem få berätta vad de har 

upplevt. Och inte säga att någonting är fel. Jag har hört vad du säger, 

och jag förstår din upplevelse. Det tycker jag är viktigt. Sen är inte det 

alltid rätt kanske, men att de får berätta sin upplevelse. Sin känsla av 

konflikten och sen försöka återspegla. 

I sitt citat vill fritidspedagogen belysa att inte lägga skulden på någon. Det anses 

viktigt att vara med under samtalet för att visa sitt stöd och för att sedan 

återberätta det inträffade. Den andre fritidspedagogen berättar om vikten av att 

barnen får förklara färdigt vad de tycker: 

Det kan börja med att två stycken är osams om någonting och så 

kommer det tre andra som inte hade någonting med det att göra 

egentligen men de känner sig ändå utanför eller indragna eller blir 

påverkade. Vad som mer är viktigt är att låta barnen prata tills de är 

klara och man sammanfattar och frågar om de är nöjda och om de vill 

lägga till någonting. Låta dem få den tid de behöver för att komma ut 

med allt de vill ha sagt. 

Den andre fritidspedagogen vill med sitt citat säga att det är viktigt att låta 

barnen få säga sitt om det inträffade för att sedan sammanfatta och fråga om 

barnen är nöjda med allt de har sagt. Ytterligare en fritidspedagog anser att det 
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är bra att barnen får en rättvis chans att hantera konflikten med en utpräglad 

modell som pedagogen ser vinning i: 

Att alla som är inblandade känner att de har en rättvis chans att få 

berätta sin del, sin historia. Det tycker jag är jätteviktigt. Och att den 

vuxna inte tar någons parti i onödan. […] Det finns ju en 

konfliktlösningsmodell som jag tycker är jättebra som vi har använt oss 

av här i många år. Det är just det här med att först får du berätta din, 

hur du ser på saken och de andra får lyssna. Och sen får du vara tyst 

och du prata. Och sen så sammanfattar jag vad jag tycker att jag har 

hört att det är och då kanske de säger ja fast si eller så var det så också. 

De får liksom tycka till om den historien och sen så kan de också föra 

in det där, jaha hur känns det där för dig nu då? Har du lite ont här eller 

känns det bättre? 

Hen förklarar vidare att barnen använder sig av denna konfliktlösningsmodell 

själva när de är i konflikter: 

Det är en sådan vinning i att få berömma sen. Att nu hörde jag att ni 

vart ovänner och så hörde jag att ni löste det själva. Vad bra, vad 

duktiga ni är! Då blir båda stärkta i det. Men det är inte alltid man har 

den tiden men har man den tiden så är det kanon liksom. 

Alla pedagoger tycker det är viktigt med att låta barnen lyssna och prata med 

varandra. Det är bara en fritidspedagog som beskriver att barnen använder sig 

av samma konfliktlösningsmodell när de är själva som när pedagogen är med 

och vikten att berömma barnen när de löser sina konflikter på egen hand. 

 

När det talas om lugnare konflikter ses en samsyn kring konflikthanteringen av 

dessa. Vikten av konstruktiv, rättvis kommunikation lyfts och att det är de 

personer som varit inblandade i konflikten som ska lyssna och prata med 

varandra. Fritidspedagogerna försöker hjälpa barnen med kommunikationen 

och finns med i diskussionerna som uppstår kring de situationer som barnen 

blivit oense om. Fritidspedagogerna försöker även prata med barnen så de 

kommer fram till en lösning på det uppkomna problemet. 

 

Fritidspedagogernas förebyggande arbete mot konflikter 

En del av konflikthantering kan vara ett förebyggande arbete. 

Fritidspedagogerna uttrycker sig olika om hur de jobbar förebyggande men det 

som kan ses som gemensamt ifrån de flesta utsagorna är samarbete, 

gruppstärkande aktiviteter och lekar. En fritidspedagog berättar om hur hen 

arbetar förebyggande. Det är: ”...dels genom lekar, samarbetslekar. Vi bygger 

mycket på samarbete. Om jag kör med skapande och design så är det stora 

projekt som vi jobbar tillsammans och barnen får lära sig att jobba tillsammans.” 

En annan fritidspedagog nämner specifika strategier i det förebyggande arbetet 

som exempelvis forumspel: “Det är ju det vi är bäst på, jobba gruppstärkande, 
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jobba med individen, forumspel och rollspel.” Förutom samarbete påpekar en 

av fritidspedagogerna också vikten av relationsstärkande roliga stunder:  

Positiva sätt tror jag är bra, skapar mera relationer. Vi har infört 

kortspelet där nere, man sitter och spelar plump och så vidare. Kortspel 

är jättebra och de kan sitta flera stycken. Och det är att man kan skratta 

och ha roligt. Det tror jag gör jättemycket. 

Vissa av pedagogerna kommenterar om, förutom vikten av gruppstärkande 

övningar, hur viktig strukturen är för barnen. En av fritidspedagogerna anser 

detta: 

...jag försöker få ihop en grupp att det blir en känsla att det är en grupp. 

Grupptillhörighet. Jag tycker att det är jätteviktigt. [...] Ja struktur 

tycker jag är bra för barnen. Rutiner tycker jag också är bra för barnen 

att veta. Det är en trygghet att de vet precis vad som händer. 

För att skapa struktur och ordning på sitt fritidshem så berättar en annan av 

fritidspedagogerna om ett verktyg vilket är en bild av en hand:  

...om man tittar mitt på handen så är det ju att man är här på skolan för 

att lära och låta andra lära. Men då brukar jag ändra det för fritids och 

säga att leka och ha roligt och låta andra leka och ha roligt. [...] 

Fingrarna står för att lyssna, komma i tid, respekt, vara rädd om saker 

och allt. [...] Det är kanske det bästa redskapet som jag har. 

Den tydliga samsyn som tidigare framkommit kring konflikthanteringen är inte 

lika tydlig när det kommer till det förebyggande arbetet. Olika saker nämns i 

det förebyggande arbetet men det som kan anses vara tydligast är vikten av 

samarbete, gruppstärkande aktiviteter och lekar. Flertalet fritidspedagoger 

påtalar även att struktur och regler är av godo för att förebygga konflikter. 

 

Tidsbrist vid konflikthantering 
Fritidspedagogerna tycker att i största mån ska barnen försöka reda ut 

konflikterna själva för att träna på dessa men i vissa fall måste en vuxen vara 

med som stöd för att reda ut konflikterna. Flertalet fritidspedagoger nämner att 

det finns avsaknad av tid för att hantera alla konflikter och att det inte alltid 

finns utrymme att för konflikthanteringen i och med stora barngrupper. Det 

svåra vid konflikthanteringen anses även vara att barn som varit inblandade i 

konflikten är på väg hem. Dessutom nämns svårigheter att reda ut konflikter 

efteråt som har hänt när ingen pedagog varit i närheten. En fritidspedagog 

berättar att: 

Sedan är det svårt att hitta ett bra ställe att sitta på för det är så mycket 

folk och så lite lokaler här som är lediga så att inte kunna sitta ifred är 

ett stort problem. Tidigare hade vi två lediga klassrum och nu har vi 

tryckt in två nya klasser så de rummen är inte tillgängliga längre. Alla 

smårum är i stort alltid upptagna fram till två halv tre. […] Ibland 

hinner de gå hem också innan man är klar eller att man får veta det sent 
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på eftermiddagen att vet du vad det här barnet gjorde mot mig för flera 

timmar sedan. Men då har eleven gått hem. Jag ska göra det imorgon 

och då har man glömt bort det och då ligger det kvar och pyr på något 

sätt tror jag. 

En annan av fritidspedagogerna beskriver att det svåraste med 

konflikthantering är att flera olika konflikter kan vara igång samtidigt och att 

det kan vara problematiskt att finna tid för att hjälpa alla:  

Svårast är att ha tiden för dem. Konflikter är inget problematiskt. […] 

Inte vet jag hur många det är varje dag men många är det. Säkert över 

100, stora och små av olika slag. Det är ju en del av arbetet anser jag. 

Men det är ju även en del av barnens utveckling och hantera det så det 

är ju inte så att man som vuxen ska gå in och lösa alla konflikter. Det är 

ju bara att de ska kunna hantera de på ett sånt sätt så att de inte slåss 

eller att nån känner sig illa behandlad och så. Jag tänker inte att det är 

något som är svårt så förutom att det kan vara stressande om man 

hamnar i att man ska reda ut någonting mitt i när vi ska gå till 

mellanmålet. Eller när det precis är någon som ska bli hämtad eller att 

hitta tiden eller när det är flera konflikter samtidigt eller när det är 

många inblandade. Att hinna med och vara med som stöd. 

Beskrivna faktorer som försvårar arbetet är att det sker mycket samtidigt på 

eftermiddagarna på fritidshemmet vilket gör att det blir svårt att hålla koll på 

konflikter och barnen. En av de sju fritidspedagogerna menar att: ”Det kan vara 

tiden eller att det är många konflikter på gång. […] Ibland kan man tro att det 

kanske var tillfälligt och rinner ut i sanden så att så kan man känna ibland. Vissa 

konflikter har man inte tid för.” Ytterligare en fritidspedagog pekar på att tiden 

inte räcker till och andra saker dyker upp: 

Ibland har man gått in för sent, fått veta för sent eller att man helt enkelt 

inte hinner för att telefonen ringer eller tio andra som pockar på 

uppmärksamheten eller en förälder som är arg för någonting. Det 

kanske är någon som har slagit sig och skrapat upp halva knäet eller 

foten som måste plåstras om. Det kan vara vad som helst. Det kan 

komma ett möte som man måste gå på. Ibland känner man att jag löser 

det sen. Jag känner att det är så stort att jag inte kan ta det nu och så blir 

det försent sedan och då har det hunnit bli ännu värre. 

En viss problematik framkommer av fritidspedagogernas utsagor när det 

gäller att finnas med som stöd vid hanteringen av barnens konflikter. Denna 

problematik beror på stora barngrupper och upplevd tidsbrist. Tiden räcker 

inte till när flera barn på ett eller annat sätt behöver hjälp och omsorg samt att 

det kan vara flera konflikter på gång samtidigt. Det upplevs vara svårt att reda 

ut konflikter där pedagogen inte varit närvarande samt att konflikter inte reds 

ut på grund av att barnen som varit inblandade i konflikten är på väg hem. 
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Fritidspedagoger går in tidigt eller avvaktar vid konflikter 
Fritidspedagogerna nämner att konflikter sker dagligen. Alla pedagoger går 

emellan om konflikterna är fysiska och beroende av vilka barn som är 

inblandade. Vi har sett två olika mönster på hur fritidspedagoger arbetar för att 

hantera konflikter. I vissa situationer observerar fritidspedagogen och i andra 

situationer är de aktiva. När fritidspedagogerna är aktiva i konflikter förklarar 

de att de oftast går in tidigt men att barnen troligtvis hade kunde kunnat hantera 

situationerna själva. En fritidspedagog beskriver hur hen tar sig an konflikter: 

Sen i regel vill jag gå in ganska tidigt, beror ju på vad det är för konflikt 

om det sitter och gnabbas och håller på, luras i bakgrunden, försöker 

lura åt vilket håll det går åt. Det är ju bra om de kan lösa och hantera 

konflikter själva i vissa sorters konflikter. Vi jobbar för att barnen ska 

bli självständiga och ska bli starka och lära sig som de ska kunna i 

vuxen ålder. Så klart i en konflikt går jag in. 

En rädsla för att konflikten ska eskalera och bli allvarligare är en anledning till 

att en annan fritidspedagog går in för tidigt i konflikter:  

Ibland kan jag nog säkert gå in för tidigt tror jag därför att jag tror att 

de kan lösa det mycket. Men det är för att man känner att, man är 

rädd att det ska bli någonting mer. Därför går man in för tidigt istället 

för att avvakta ibland.  

Ytterligare en fritidspedagog vill behålla en god stämning: “Ja, saker som kanske 

skulle ha löst sig ändå och det hade varit bra om de hade fått träna på det men 

jag går in för att jag vill ha bra stämning.” Stress är en faktor som påverkar vid 

vilken tidpunkt en av fritidspedagogerna närmar sig konflikter: 

Ju mer stressad man är desto snabbare är man ju att lägga näsan i blöt 

och helst tala om bara hur de ska göra så är det klart. Du ska sluta med 

det och du ska sluta med det. Punkt slut. Det är liksom. Ju mer bråttom 

man har, ju mer barn man har runt om kring sig desto lättare är det att 

lösa det på det enkla sättet. Man liksom tillrättavisar bara och det är ju 

jättetokigt. Det ska man ju inte göra mer än när man absolut måste men. 

Det är då det är lätt att gå in för tidigt. 

När fritidspedagogerna avvaktar i konfliktsituationer anser flera att de bara 

behöver vara i bakgrunden för att lyssna hur konflikter artar sig. Flertalet 

fritidspedagoger säger att situationen oftast brukar lösa sig om en vuxen 

figurerar i bakgrunden. En av fritidspedagogerna menar att: ”Jag försöker få 

barnen att lösa det själva. Jag tycker att de måste träna på att lösa det själv i 

största möjligaste mån och då avvaktar jag.” Detta är också något som ännu en 

fritidspedagog beskriver: ”Annars är det rätt spännande, det är kul att se när det 

händer saker. Stå liksom på avstånd, man har koll fast man behöver inte kliva 

in alla gånger.” I största mån vill alla pedagoger att barnen ska få träna på 

konflikter för att lära sig det till framtiden. Det är egentligen bara en av de sju 
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intervjuade fritidspedagogerna som delvis är av annan åsikt och helst inte vill 

ha konflikter i vissa sammanhang: 

Hur jag vill att de ska agera är att de ska prata om det och fråga varför 

slog du mig, varför tog du pennan eller varför sa du så? Kan du säga 

förlåt? Det är väl så man vill att de ska fungera om de hamnar i en 

konflikt. De ska kunna lösa det själv. Helst vill vi väl att de inte ska 

hamna i det alls. De ska kunna medla om pennan, pinnen, 

innebandyklubban innan de ens kommer till den punkten att det blir 

en konflikt. 

När fritidspedagogerna beskriver anledningar till varför de går in tidigt i 

konflikter så beror det på olika orsaker. De främsta orsakerna beskrivs vara att 

bibehålla en god stämning bland barnen samt en rädsla för att konflikten ska 

urarta och bli större och allvarligare. Stress är en annan faktor som bidrar till att 

fritidspedagogerna kliver in för tidigt i konflikthanteringen. En samsyn kan ses 

när det gäller konflikthanteringen och att barnen ska lära sig hantera konflikter 

själva inför framtiden. Alla fritidspedagogers utsagor kan överlag tolkas som 

positiva till konflikter men en rädsla finns hos flera av fritidspedagogerna att 

konflikter ska urarta eller växa till att ej bli hanterbara. 
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Diskussion 
Kapitlet delas in i olika avsnitt där resultatet diskuteras och kopplas till vad 

tidigare forskning har påvisat på området. Avsnitten är utformade med 

liknande struktur som i resultatdelen. I den avslutande reflektionen klargörs 

fritidspedagogernas syn och inställning till konflikthanteringen vid 

interpersonella konflikter. Valet att använda en avslutande reflektion är på 

grund av att fritidspedagogernas spekulationer kring konflikter och 

konflikthantering är så tätt sammanflätade vilket gör att ett förtydligande är 

nödvändigt. Diskussionskapitlet avslutas med tankar om vidare forskning. 

 

Olika strategier av konflikthantering för fritidspedagoger 
Lind (2001) nämner att ordet konflikt härstammar från det latinska ordet 

conflictus och att det beskriver två parter med skilda intressen. Denna 

beskrivning, såväl som Kolfjords (2009b), Marklunds (2007) och Faldalens (2010) 

kan ses när fritidspedagogerna berättar om hur de arbetar kring konflikter och 

hanterar dem. Våldsamma såväl som lugna konflikter innefattar två eller flera 

parter som är oense om något och detta kan ses vid intervjuerna. Förutom detta 

påpekar majoriteten av fritidspedagogerna konflikternas positiva utvecklande 

sidor vilket stämmer väl överens med vad Corsaro (2005), Wrethander Bliding 

(2007) och Marklund (2007) beskrivit. Detta är åsikter som en av 

fritidspedagogerna anses dela i och med dennes uttalande att det är spännande 

att se när barnen lär sig och hanterar konflikter själva där hen inte behöver kliva 

in och stötta. Att så många uttalar sig positivt om konflikter är intressant 

eftersom det inte stämmer överens med vad Hakvoort och Olsson (2014) fick 

fram i sin studie. Där kunde det skönjas negativa åsikter om konflikter och att 

ett behov av ökad fortbildning om konflikthantering var önskvärt. Något som 

inte framkommer i våra intervjuer. Anledningen till att åsikterna är olika kan 

bero på helt individuella förhållanden. Vid antingen våra egna intervjuer eller 

vid Hakvoort och Olssons (2014) undersökning kan intervjudeltagarna ha blivit 

styrda av intervjufrågorna på något sätt så att den tolkade synen av konflikter 

blir olika varandra i de olika studierna. Många olika saker kan påverka 

resultaten så att de pekar åt skilda håll. 

 

Medling vid lugnare konflikter 
Hareide (2006) visar åsikter om Cohens (2005) konfliktpyramid och menar att 

den inte överensstämmer med verkligheten. Ser man till hur fritidspedagogerna 

agerar vid våldsamma konflikter så stämmer och Hareides (2006) teorier 

överens med fritidspedagogernas svar. Det vill säga att fritidspedagogerna 

tidigt går in och stoppar de våldsamma konflikterna. Szklarski (2007) beskriver 

detta som att pedagoger och lärare ikläder sig en domarroll. Teorierna stämmer 

dock inte överens gällande hanteringen av lugnare konflikter. Om man lutar sig 

för hårt mot teorier och modeller såsom Cohens (2005) konfliktpyramid samt 

Galtungs (1996) ABC-triangel eller utsagor som motsäger dessa teorier så tror vi 

att man kan vara illa ute. Extrema åsikter åt vardera hållen är ej att föredra då 
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verkligheten oftast är en annan. De nämnda modellerna kan på sin höjd 

användas som riktlinjer är vår åsikt. Det blir oftast inte bra i praktiken om man 

tillskriver dem för stort värde eftersom konflikthantering handlar om unika 

individer med egna viljor vilket påverkar utgången i flertalet konflikter. När en 

konflikt är av våldsam karaktär nämner flera fritidspedagoger, och framförallt 

två fritidspedagoger att de ofta går in i en roll som medlare. Detta 

tillvägagångssätt nämns även vid hanteringen av lugnare konflikter. Szklarski 

(2007) och Kolfjord (2009a) menar att en medlare, en så kallad tredje part, fyller 

en viktig funktion vid de allra flesta konflikter. För att barnen ska kunna tränas 

och ges möjlighet att stärka sin självkänsla vilket Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

redogör för så är det viktigt med en trygg engagerad vuxen som finns nära till 

hands vid konflikthanteringen. Är denne person, som i det här fallet kan 

beskrivas som en fritidspedagog, bara nära barnen och deras lekar så finns stora 

chanser att fritidspedagogerna faller in naturligt i rollen som medlare anser vi. 

Därmed arbetas det aktivt med de mål som finns i Lgr 11 (Skolverket, 2011) och 

Allmänna råd (Skolverket, 2014). Genom enkla medel kan målen nås. 

 

Fritidspedagogernas förebyggande arbete mot konflikter 

För att underlätta konflikthantering används ett förebyggande arbete i 

fritidshemmet vilket beskrivs som samarbete, gruppstärkande aktiviteter och 

lekar. En av de intervjuade fritidspedagogerna nämner att fritidspedagoger är 

bäst på att jobba gruppstärkande med barn, jobba med individen samt 

forumspel och rollspel. Hen menar att det är ett roligt sätt och att det oftast leder 

till skratt. Det liknar vad Tamm, Tõugu och Tulviste (2014) tar upp i deras 

studie. Det beskrivs vara ett bra sätt att använda sig av rollspel för att lära barn 

konstruktiv konfliktlösning. Sannolikt handlar det om att barnen lär sig 

samarbeta med hjälp av rollspel och andra gruppstärkande övningar. Detta 

inbjuder sedermera till att lösa meningsskiljaktigheter konstruktivt för att sedan 

kunna hantera konflikter senare i vardagliga livet. Även övriga fritidspedagoger 

tycker att det förebyggande arbetet är viktigt. En fritidspedagog tycker att det 

är betydelsefullt att stärka relationer sinsemellan medan en annan tycker att 

grupptillhörighet är en vital punkt när de håller på med det förebyggande 

arbetet. Cohens (2005) konfliktspyramid visar på hur skolans verksamhet ska 

lösa och förstå konflikter. Hareide (2006) anser att Cohens (2005) 

konfliktspyramid inte stämmer överens med dagens skolor när det gäller 

konflikter. Hareide (2006) beskriver att lärare främst stoppar destruktiva 

konflikter och sedan har de mycket förebyggande arbete med eleverna. Det 

Hareide (2006) vill poängtera är att pyramiden är mer likt ett timglas för skolan 

hinner bara med att stoppa, förebygga medan hjälpandet och hanterandet av 

konflikter är obefintlig. Det går inte att koppla Hareides (2006) tolkningar av 

Cohens (2005) konfliktpyramid helt till vårt resultat. Troligen är det för att 

fritidspedagoger har många aktiviteter med barn för att jobba förebyggande och 

att det ingår i fritidspedagogernas arbetsuppgifter medan klasslärare möjligen 

inte lägger samma fokus på ett förebyggande arbete. Vi anser det vara av vikt 

att alla etapper i Cohens (2005) konfliktpyramid genomsyrar hela skolans 
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verksamhet när det gäller att hantera och lösa konflikter och det tycker vi att 

fritidspedagogerna beskriver att de gör. En del i arbetet handlar därför om att 

uppmuntra positiva beteenden och hantera destruktiva beteenden hos barnen. 

Det positiva beteendet anser vi dock vara det allra viktigaste att lyfta eftersom 

påpekande av negativa beteenden ibland kan leda till nedåtgående destruktiva 

spiraler. 

 

Hakvoort (2015) skriver att det är obligatoriskt sedan 2010 att lärarutbildningar 

har kurser inom konflikthantering och att det finns ett intresse från 

lärarstudenter och befintliga lärare att lära sig mer. I Hakvoort och Olssons 

(2014) studie kom det fram att lärarna behöver utbildas för att hitta strategier i 

konstruktiv konfliktlösning. Det kan tyda på att elever och lärare inte har fått 

vidareutbildning i konflikthantering som gör att de inte har de rätta nycklarna 

för att hantera konflikter konstruktivt. Fritidspedagogerna i vår studie använder 

sig av den metod de anser vara den mest lämpade metoden för konflikten. Om 

fritidspedagogernas utsagor kring deras eget arbete kring konflikter kopplas till 

de olika delarna av Cohens (2005) konfliktpyramid så stämmer inte de överens 

med Hareides (2006) utlåtanden. Fritidspedagogerna anser att det förebyggande 

arbetet är huvudsyftet för att lära barnen att samarbeta och lösa konflikter 

konstruktivt men vi anser även att fritidspedagogerna gör fler åtgärder kring 

arbetet med konflikter. Dessa är förebygga, hantera, hjälpa vid och stoppa 

konflikter för att lära barnen respekt till varandra och att barnen ska trivas på 

fritidshemmet. Vi resonerar att det är bra om vi lär barn hur de ska hantera 

konflikter rätt istället för det destruktiva beteende som tenderar att bli ett stort 

inslag i skolans vardag. 

 

Barnens ökande ansvar vid konflikthantering 
Säljö (2010) anser att vi lär oss av varandra via samspel och kommunikation. En 

åsikt som delas av fritidspedagogerna i allra högsta grad då de vill att barnen 

ska lyssna på och tala till varandra på ett respektfullt sätt och lösa konflikter 

själva. Flera av fritidspedagogerna säger samma sak och vidare nämns att en del 

i barnets utveckling handlar om tränas i att kunna lösa konflikter själva utan att 

en vuxen finns med som stöd. Thornberg (2010) ser tvärtemot 

fritidspedagogerna en fara i att låta barn hantera konflikter själva då 

konfliktsituationer kan vara präglade av en kultur i att vinna och förlora. Dock 

är studien av Thornberg (2010) inriktad mot yngre barn än de som vistas i ett 

fritidshem men vi ser tack vare egna erfarenheter likheter i det beskrivna 

beteendet. Vad som är viktigt att komma ihåg är att barnen ändå ska kunna 

hantera konfliktsituationer i vuxen ålder och därför är en upptrappning i 

ansvarstagande, ju äldre barnet blir, att föredra. Det som kan vara svårt att veta 

är när själva ansvarstagandet ska öka hos barnen. Det krävs en nära relation 

mellan barn och fritidspedagog för att känna till barnets starka respektive svaga 

sidor gällande konflikthantering. Denna relation byggs upp genom den tid som 

investeras av fritidspedagogen till att vara nära barnen på fritidshemmet. Vikten 

av en bra relation mellan vuxen och barn är även något som Hakvoort och 
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Olsson (2014) förespråkar för att gynna konflikthanteringen. Det är däremot inte 

helt lätt i praktiken att jobba så nära barnen som fritidspedagogerna önskar tror 

vi eftersom stora barngrupper och tidsbrist redan är beskrivna problem hos 

fritidspedagogerna. 

 

Pruitt och Kim (2004) anser att en konflikt som uppmärksammas, hanteras och 

avslutas på rätt sätt kan ge stora vinster för barnen som är inblandade i 

konflikten men menar att det kan vara av fara om hanterandet uteblir. Större 

och allvarligare konflikter kan uppstå. Hopkins (2004) nämner även vikten av 

att avsluta konflikter på ett tillfredsställande sätt och nämner dessutom att straff 

i samband med konflikten ska uteslutas då det är möjligt. Szklarski (2007) 

beskriver en felaktigt hanterad konflikt där den ansvarige pedagogen inte har 

situationen klart för sig och tar en elevs parti på ett felaktigt sätt där ett barn kan 

upplevas bli kränkt. Majoriteten av fritidspedagogerna beskriver att barnen inte 

ska lämna konfliktsituationer ouppklarade utan de menar att barnen ska kunna 

känna att de kan gå vidare och lämna konflikten bakom sig utan att känna sig 

orättvist behandlade. Barnen ska ges tid och utrymme för att få berätta allt de 

vill ha sagt. Fritidspedagogerna kan ses ha en samsyn med Pruitt och Kim (2004) 

och Hopkins (2004) kring uppmärksammandet, hanterandet och avslutandet av 

konflikter. Dessutom nämner framförallt en av fritidspedagogerna att personer 

inom hens yrkesgrupp inte ska beskylla någon vid konflikthanteringen. En 

samsyn kan här ses med Szklarski (2007). Fritidspedagogerna verkar vara väl 

medvetna och insatta i vad som krävs vid konflikthanteringens olika delar i 

teorin. Huruvida fritidspedagogerna agerar utefter utsagorna i praktiken är 

däremot en annan sak. I stridens hetta under intensiva konflikter händer det 

säkerligen att fritidspedagogerna tappar humöret, brusar upp och beskyller 

barn på felaktiga grunder. Finns däremot en idé om hur konflikter bör hanteras 

konstruktivt och en insikt om sin egen insats hos fritidspedagogerna kan nog 

situationerna ändå redas ut och repareras spekulerar vi. 

 

Tidsbrist vid konflikthantering 
En samstämmig bild från fritidspedagogerna i studien är att det är tidsbrist för 

att hantera alla konflikter. Fritidspedagogerna förklarar att under 

fritidshemstiden sker det konflikter dagligen och det uppstår situationer runt 

omkring som t.ex. att det inte finns lokaler för att hantera konflikter, barn har 

gått hem som har varit inblandad i en konflikt, stress, telefonen ringer, någon 

har blivit skadad, stor barngrupp och möten. En fritidspedagog menar att 

konflikter hör till arbetet och det är inte problematiskt med dessa. Hen berättar 

vidare att man inte alltid ska gå in och lösa konflikter åt barn utan det hör till 

barnens utveckling att kunna hantera konflikterna själva utan att behöva slåss. 

I vissa skeden måste fritidspedagoger vara med som ett stöd i konflikter mellan 

två parter eller flera för att konflikter ska lösa sig konstruktivt. Detta kan göra 

att eleverna kan använda sig av samma konfliktlösningsmodell själva när de 

hamnar i konflikter. Något som Hakvoort och Olssons (2014) studie visar, är att 

värdefulla relationer som pedagoger skapar tillsammans med barn gör att de 

tillsammans kan lösa konflikter med hjälp av förhandling och medling på ett 
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konstruktivt sätt. Vi resonerar att fritidspedagoger som i största möjliga mån 

använder sig av konstruktiva konfliktlösningar gör att mindre tid behöver gå 

till fritidspedagoger som försöker hjälpa till att lösa konflikter. Istället får barnen 

agera tillsammans i kommande konflikter. Det stämmer överens med Akgun 

och Aras (2014) studie om hur konstruktiv konflikthanteringsutbildning och 

medling gör att skolan blir tryggare och mindre tid behöver läggas på konflikter 

vilket stärks av Johnson och Johnson (1996) samt Hart och Gunty (1997). 

 

Fritidspedagoger går in tidigt eller avvaktar vid konflikter 

Det som framkommer i resultatet av hanteringen av konflikter är att 

fritidspedagogerna använder sig av flera metoder. Två av dem består i att 

antingen går fritidspedagogerna in tidigt i konflikterna eller observerar när barn 

är inblandade i konflikter. Fritidspedagogerna är med som ett stöd i konflikter 

för att hjälpa de inblandade eleverna att lösa konflikterna konstruktivt. Vissa 

fritidspedagoger är med i bakgrunden för att se hur konflikten artar sig. Handlar 

det om en konflikt där kränkningar förekommer eller kan eleverna lösa det 

själva? Kolfjord (2009b) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) nämner att barnen ska 

tränas i att hantera konstruktiva dialoger och konflikter. Allmänna råd 

(Skolverket, 2014) belyser även att låta barnen hantera konflikter konstruktivt. I 

resultatet visas det att nästan alla fritidspedagoger helst avvaktar i 

konfliktsituationer för att se om barnen kan lösa dem själva vilket följer vad 

Kolfjord (2009b) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) skriver. Den troliga anledningen 

till att fritidspedagogerna avvaktar är för att låta barnen utvecklas, lära sig växa 

som människa och ta ansvar för sina handlingar. Däremot nämner en 

fritidspedagog att hen oftast går in tidigt oavsett vilken konflikt det handlar om 

men poängterar att barnen förmodligen hade löst konflikten ändå och att det är 

bra om barnen hade fått träna på konflikter. Hen går in tidigt för att bibehålla 

en god stämning i gruppen och att alla ska trivas på fritidshemmet. I Lgr 11 

(Skolverket, 2011) och Allmänna råd (Skolverket, 2014) står det att barnen ska få 

träna och hantera konstruktiva konflikter. Fritidspedagogens förhållningssätt 

att alltid försöka gå in tidigt i konflikter sänder fel signaler till barnen vilka kan 

vara att fritidspedagogen inte tror att barnen kan hantera konflikter. Detta 

överensstämmer inte med Lgr 11 (Skolverket, 2011) och Allmänna råd 

(Skolverket, 2014). 

 

Vissa av fritidspedagogerna kan ses vara lite osäkra men de säger att de nog 

helst avvaktar för att låta barnen träna på konflikter. Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

menar att elevernas självkänsla och trygghet tränas i skolan och på 

fritidshemmet. Eleverna ska ges chans att utvecklas och stärka sin självkänsla. 

De ska få en trygghet där de får känna lycka och samhörighet med andra. Elever 

som hamnar i konflikter under hela skoldagen kan göra att deras självkänsla och 

självförtroende försämras. Det kan även leda till att elever känner mindre glädje 

i skolan och kan bidra till att de själva och deras närmaste kompisar blir 

påverkade av situationer med konflikter på ett negativt sätt. 

Fritidspedagogernas syn på att gå in tidigt eller sent i konflikter beror helt på 

vilken situation det är men alla pedagoger arbetar för att hjälpa barnen att 
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utvecklas som människor och för att få dem att trivas på fritidshemmet tror vi. 

Deras roll består i att reducera dåligt beteende och destruktiva konflikter. 

Fritidspedagogerna nämner att vid oönskat beteende måste de gå in tidigt för 

att skydda barnen och avstyra destruktiva konflikter. Marklund (2007) och 

Faldalen (2010) skriver att en konflikt startar när individer har olika mål eller 

medel vilket skapar en kollision som kan leda till uteslutning. Konflikten startar 

när ena individen ser att den andre individen har andra mål som hindrar 

individens egna mål vilket i sin följd leder till att känslorna kan svalla över. Det 

är något som Galtung (1996) tar upp i sin pyramid. A-hörnet kan ses som att 

pedagogen ser barnens svårigheter att hantera sina känslor som försvårar 

processen att hantera konflikter. Det är sex av sju fritidspedagoger i vår studie 

som tycker att det är positivt för barnen att hamna i konflikter för att de får träna 

på det och utvecklas som människor vilket kan jämföras med de två 

pedagogerna i Hakvoort och Olssons (2014) studie som nämner samma sak. 

Anledningen till varför fritidspedagogerna är positiva till konflikter tror vi har 

att göra med att de har förstått vikten av att kunna interagera med andra 

personer i dagens samhälle. Social kompetens ses rent allmänt som viktigt och 

däri ligger en förmåga att kunna agera på ett sätt där man inte kränker eller 

skadar någon annan. Något som tränas vid konflikter. 

 

Avslutande reflektion och vidare forskning 
Fritidspedagogernas syn på interpersonella konflikter kan i studien ses både i 

deras utsagor men även på vilken syn de har på konflikthanteringen. 

Fritidspedagogerna nämner en positiv syn på konflikter där de beskrivs som 

utvecklande för barnen. Den positiva synen tror vi kan bero på att stressnivån 

är acceptabel för fritidspedagogerna trots att tidsbrist beskrivs som ett problem 

vid hantering av konflikter. När fritidspedagogerna nämner att de avvaktar vid 

konflikter så tror vi att de vill hjälpa barnen att ta ansvar själva för sin 

konflikthantering men att fritidspedagogerna ändå finns som stöd om något 

skulle gå fel i konflikten. Exempelvis att det blir våldsamma konflikter. Vi tror 

på att ge barnen gradvis ökande ansvar vid konflikthanteringen till att tillslut 

kunna stå på egna ben. 

 

Fritidspedagogerna anser att medling är ett bra redskap för att hantera 

konflikter mellan barnen. I mer våldsamma, destruktiva konflikter har 

fritidspedagogerna en domarroll och i de lugna konflikterna är 

fritidspedagogerna med som en medlare för att komma framåt i konflikten. Alla 

individer är olika och alla konflikter kan inte lösas efter en självskriven mall men 

att det är viktigt att riktlinjer finns för att hantera konflikter. Struktur tycker vi 

är viktigt för det blir då tydligt för barnen. Medling är ett utmärkt verktyg för 

fritidspedagoger och barn för att lära sig att hantera konflikter konstruktivt och 

enligt skolans riktlinjer för att främja barnens utveckling socialt tror vi. 

 

Förebyggande arbete mot konflikter gör fritidspedagoger i samarbetsövningar, 

gruppstärkande aktiviteter, lekar, forumspel och rollspel. Alla fritidspedagoger 

tycker att förebyggande arbete mot konflikter är viktigt. Det är viktigt tycker 
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även vi för att de lär barnen social kompetens och underlättar när barnen ska 

lösa meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt. Vi anser att det ligger på 

fritidspedagogernas bord att hitta på aktiviteter som är roliga och 

gruppstärkande för barnen för att förebygga konflikter och anser att positiva 

arbetssätt är mer givande för barnen än där fokus ligger på det negativa.  

 

I vår studie kommer det fram att fritidspedagogerna vill att barnen ska hantera 

konflikter istället för att ha ouppklarade konflikter. I vissa påståenden från 

fritidspedagoger ansåg de att barnen kunde gå iväg från situationen om de inte 

kunde hantera konflikten på ett bra sätt för stunden och ta upp dialogen senare. 

En grundpunkt i fritidspedagogernas konflikthantering är att alla inblandade 

ska känna att de blir rättvist behandlade. Troligen för att fritidspedagogerna vill 

belysa människovärde och lära barn att hantera konflikter konstruktivt. Frågan 

vi ställer till detta argument är om det alltid är möjligt för fritidspedagoger att 

följa dessa normer och värderingar i konflikthanteringar vid svårare konflikter 

eftersom humöret kan påverka vid konflikthanteringen vilket kan bidra till att 

barn blir felaktigt anklagade. Vi anser att fritidspedagoger så långt det är möjligt 

väljer en konstruktiv konflikthantering med barnen. 

 

Studien visar att konflikter är vanligt förekommande och alla konflikter kan inte 

fritidspedagogerna vara med och medla i. Fritidspedagogerna i studien försöker 

hjälpa barnen att hantera konflikter som uppkommer i 

fritidshemsverksamheten så gott det går. Med detta i åtanke vore det intressant 

att, vid vidare forskning, observera hur fritidspedagoger hanterar konflikter 

som uppkommer mellan barn i praktiken för att se om nya mönster kan mynna 

fram för konflikthanteringen i fråga.   
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Bilaga 1: Informationsblad till 
fritidspedagogerna 
Vi är två studenter som läser till grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem på Mittuniversitetet i Härnösand. Vi skriver nu ett avslutande 

examensarbete om konflikthantering. Syftet med studien är att undersöka 

pedagogers syn på konflikthantering på fritidshem. Samtalet kommer med ditt 

samtycke att spelas in, detta endast för att underlätta vårt eget arbete och för 

att göra dina svar, som framkommer under intervjun, rättvisa. Inspelningen 

kommer att transkriberas (skrivas ut i text) av oss och endast personer 

involverade i vår studie (exempelvis handledare och examinator från 

Mittuniversitetet) kan komma att ta del av intervjumaterialet. Ditt namn 

kommer att ersättas av ett fingerat namn i studien och din arbetsplats kommer 

inte att skrivas ut. Din medverkan i intervjun är helt frivillig och du kan när 

som helst välja att avbryta intervjun eller kontakta oss ifall du anser att du inte 

längre vill medverka efter avslutad intervju. Intervjun beräknas att ta ca 60 

min. Vid frågor var vänlig kontakta: 

 

Niklas Jönsson   Patrik Strandh  

 

jnn.niklas@hotmail.com   patrik.strandh12@gmail.com 

 

076-52 52 852    076-760 50 70 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till 
fritidspedagogerna 
Uppvärmningsfrågor 

Namn 

Ålder 

Utbildning 

Yrkestitel 

År i yrket 

Arbetsuppgifter 

År på denna arbetsplats 

Andra intressen 

Hur många pedagoger arbetar på fritidshemmet? 

Hur många barn är inskrivna? 

 

Intervjufrågor  

 

1. Vad är en konflikt för dig? 

 

2. Vart sker konflikterna oftast på fritidshemmet? Ute respektive inne? Hur 

kan dessa situationer se ut? 

 

3. Vad blir barnen oftast oense om på fritids? Blir det återkommande barn som 

hamnar i konflikter? 

 

4. Vad är viktigt vid konflikthantering? Vad känner du är svårast/lättast med 

arbetet kring konflikter? 

 

5. Vad gör du om två barn blir osams på fritids? Hur agerar du? Utveckla. När 

är konflikten löst enligt dig? 

 

6. Känner du att du går in för tidigt eller för sent i konflikter? Varför är det så? 

 

7. Hur vill du/ni att barnen agerar vid konflikter då ingen vuxen finns till 

hands?  

 

8. Har fritidshemmet eller arbetslaget någon gemensam plan för 

konflikthantering mellan barn? Konfliktlösningsmodeller? Hur jobbar du 

förebyggande med konflikthantering? 

 

9.Vill du förändra något på fritidshemmet för att minska antalet konflikter? 

 

Avslutningsfråga 

Vill du lägga till något? 

 


