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Konflikthantering är en stor del av fritidslärares vardag i fritidshemmets 

verksamhet. Konflikter mellan elever uppstår dagligen och fritidslärarna visar oro 

över brist på kunskap om olika modeller för konflikthantering.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare beskriver sitt arbete med 

konflikthantering i fritidshemmets verksamhet. Studien grundas på följande 

frågeställningar: Hur beskriver fritidslärare att de hanterar konflikter mellan 

elever? Hur beskriver fritidslärare att de tror att elever lär sig att själva lösa 

konflikter? 

 

Studien har för avsikt att undersöka konflikter som sker mellan elever. Dessa 

konflikter ses ur ett sociokulturellt perspektiv, då är begreppen medierande 

verktyg och proximala utvecklingszonen väsentliga för synen på fritidslärarnas 

verktyg vid konflikter och elevers utveckling i konfliktsituationer. 

 

Studien är en kvalitativ undersökning som är baserad på semistrukturerade 

intervjuer med nio verksamma fritidslärare.  

 

Resultatet i studien visar att fritidslärarna talar om olika former av verktyg de 

anser användbara både för elever och fritidslärare vid konflikthantering. Det 

framgår att fritidslärare anser att det är viktigt att eleverna ges mer ansvar att 

själva lösa konflikter som uppstår i fritidshemmet för att de ska utveckla sin 

förmåga att själva kunna lösa konflikter. 

Sökord: Konflikthantering, fritidshem, fritidslärare, elever, förebyggande, 
pedagogik, samspel, semistrukturerade intervjuer 
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”Du kan aldrig lösa andras konflikter. Det kan bara de inblandade själva” (Ekstam, 2000, 

s. 121). Varje dag i fritidshemmets verksamhet sker någon form av konflikt. Det kan vara 

känslomässiga konflikter som sker inom eleven vilket också kallas för intrapersonella 

konflikter. Eller också kan det ske konflikter mellan elever och detta kallas för 

interpersonella konflikter (Ekstam, 2000, s. 32). När konflikterna uppstår är det 

fritidslärarnas
1
 uppdrag att på bästa sätt försöka använda olika strategier för att uppnå 

bästa möjliga lösning. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2011, s. 9) säger att skolans uppdrag är att främja elevernas utveckling mot 

att bli goda medborgare i samhället. För att det ska bli möjligt för eleverna att lösa 

konflikter av olika slag måste lärare och fritidslärare arbeta med att förse eleverna med de 

verktyg de behöver, kommunikation, respekt och empati är bland annat sådana verktyg. 

Ellmin (2008) menar att det kan kännas som att det kan vara svårt att lösa konflikter då en 

konflikt ofta handlar om mer än en sak. Det kan vara svårt att få grepp om vad konflikter 

egentligen handlar om och då blir det svårt att lösa dem (Ellmin, 2008, s. 131). Det kan 

därmed vara svårt att avväga vilka åtgärder som ska vidtas i olika fall av konflikter. Detta 

eftersom olika individer behöver olika strategier och metoder för att konflikten ska kunna 

lösas. Jag har själv fått ta del av fritidslärares tankar kring konflikthantering under en 

verksamhetsförlagd utbildning. Där berättade de att det är svårt med konflikthantering då 

de känner att kunskapen om olika metoder av konflikthantering brister. Dock kan 

fritidslärare alltid förlita sig på att det står i Skollagen (2010, s. 34) att: 

6 § […] lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att 

komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. (SFS 

2010:800, s. 34)  

Resultat från denna studie kan användas av all personal inom skolans verksamhet för att 

nå en större förståelse kring konflikthantering och hur fritidslärare arbetar med konflikter 

i dagens fritidsverksamhet.  

                         
1
 Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem benämns fritidslärare. 

1 | Inledning 
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2 | Syfte och frågeställningar 

2.1 | Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare beskriver sitt arbete med 

konflikthantering i fritidshemmets verksamhet.   

 

2.2 | Frågeställningar 

 Hur beskriver fritidslärare att de hanterar konflikter mellan elever?  

 Hur beskriver fritidslärare att de tror att elever lär sig att själva lösa konflikter? 

 

 

 

 

 

I kommande stycke 3.1 följer förklaringar av olika begrepp som förekommer i studien. 

Efter följer avsnitt som är relevanta som bakgrund till syftet som i detta fall är hur 

fritidslärare beskriver konflikthantering mellan elever och hur de tror att elever lär sig att 

lösa konflikter. De avsnitt som presenteras är begrepp, vad är en konflikt, styrdokument 

och FN:s barnkonvention, konflikthantering, konflikthantering utifrån den egna 

individen, konflikthantering utifrån fritidsläraren och konflikthanteringsmodeller. 

3.1 | Begrepp 

- I studien kommer grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och 

fritidspedagoger benämnas fritidslärare. 

– Konflikthantering, begreppet innehåller två skilda begrepp, konflikt och hantering. 

Konflikt är en situation som uppstår då någon eller båda parter blir oense om någonting 

som sker (Ekstam, 2008, s. 10), vidare förklaring av detta begrepp följer i avsnitt 3.2. 

Hantering är ett begrepp som talar om hur och på vilket sätt konflikten ska behandlas 

(Nationalencyklopedin, 2016).  

– Begreppet intrapersonell konflikt kommer användas för att beskriva en konflikt som 

pågår inom en individ, alltså en inre konflikt (Ekstam, 2000, s. 32). 

– Interpersonell konflikt beskriver en konflikt som sker mellan individer, en yttre konflikt 

(Ekstam, 2000, s. 32). 

3 | Bakgrund 
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- Mobbning är ett begrepp som beskriver när en person blir utsatt för skada eller 

trakasserier (Lind, 2004, s. 15). 

3.2 | Vad är en konflikt? 

Slår du upp ordet konflikt i Nationalencyklopedin (2016) står det att ordet härstammar 

från det latinska ordet confliʹgo som betyder sammanstöta, kollidera, råka i strid, kämpa. 

Konflikter kan uppstå på olika sätt beroende av vad individen eller individerna som är 

involverade i frågan är oense om. Men det som alltså är en konflikt är, när en vilja eller 

ett behov inte kan bemötas utan på något sätt möts av motstånd (Ekstam, 2000, s. 10). 

Ekeland (2006, s. 73) menar att konflikter kan vara utav olika form stora och små, 

våldsamma eller icke våldsamma, de sker kanske nästan varje dag eller bara då och då. 

Han menar att sådana konflikter sker mellan både barn, vuxna och till och med nationer. 

Det finns olika typer av konflikter som kan uppstå för människor, interpersonella 

konflikter och interpersonella konflikter (Ekstam, 2000), de syns även på en högre nivå 

bland politiker och på arbetsplatser. Lind (2004, s. 15) menar att det ibland kan vara svårt 

att se skillnaden på konflikt och mobbning. Skillnaden mellan dem är att mobbning kan 

ses som mer systematiska trakasserier (Lind, 2004, s. 15) medan konflikter uppstår vid 

obestämda situationer. Det finns två sätt att se på konflikter, harmonisyn eller konfliktsyn 

(Altaleda, 2016). Genom harmonisyn ses konflikter som någonting negativt konflikter 

bör undvikas och de ska inte behöva uppstå, detta leder i sin tur till att konflikter 

fortsätter att uppstå. Konfliktsynen ser konflikter som någonting naturligt som sker 

mellan människor. Konflikter är någonting som alltid kommer uppstå men kan få 

människan att växa som individ (Altaleda, 2016).   

3.3 | Styrdokument och FN:s barnkonvention 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 
2
 finns inte ordet 

konflikt eller konflikthantering med en enda gång, förutom i kursplanerna för religion 

och historia där det förekommer i syftet att tala om konflikter utifrån ett historiskt 

perspektiv. Det som faktiskt framgår är olika egenskaper elever ska få möjligheter att 

utveckla i skolan för att i sin tur kunna bli fungerande medborgare i dagens samhälle, Lgr 

11 (2011, s. 9) säger följande:  

 

                         
2
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kommer vidare benämnas 

LGR 11. 
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Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna 

orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. (Skolverket, 2011, s. 9) 

 

 Det är även skolans uppdrag att främja den sociala gemenskapen i skolan. För att detta 

ska kunna ske behöver elever veta hur de ska agera vid motgångar för att kunna utvecklas 

(Skolverket, 2011, s. 10). Även om konflikter många gånger kan kännas tuffa och 

negativa kan det vara ett sätt att växa som människa och utvecklas på (Wahlström, 2007, 

s. 7).   

 

För att en elev ska kunna lösa en konflikt måste eleven kunna kommunicera på ett sätt 

som fungerar, detta för att kunna göra sig förstådd så konflikten går att lösa. För att 

kunna kommunicera på ett bra sätt måste eleven kunna sätta sig in i någon annans 

känslor. Eleven måste också ha en förståelse för att alla människor är olika (Wahlström, 

1996, s. 15). Egenskaper som också främjar elevernas konflikthantering är att eleverna 

ska bli ansvarskännande individer och de ska i skolan ges möjlighet att utvecklas som 

människor. Detta är egenskaper Lgr 11 tar upp i de inledande kapitlen.  

 FN:s barnkonvention (2016) innehåller artiklar som berättar om barns rättigheter, dessa 

artiklar stämmer väl överens med konflikthantering. I artikel 13 står det att barn har 

rättigheter att uttrycka sina åsikter och att tänka fritt. Barnen ska ha vetskap om att de får 

tycka och tänka vad de vill men att de också måste respektera andras åsikter. I artikel 29 

står det att det är skolans uppdrag att ge barnen möjlighet att lära sig om de mänskliga 

rättigheterna så barnen i sin tur kan följa dem.  

3.4 | Konflikthantering 

Enligt Ekstam (2000, s.84) hanterar du konflikten olika beroende på vilken position du 

innehar i konflikten, det handlar alltså om sättet att hantera konflikten på och inte 

lösningen. Är du delaktig i en konflikt måste du själv göra ett aktivt beslut hur du ska 

agera för att kunna hantera konflikten på ett framgångsrikt sätt (Ekstam, 2000, s.84-85). 

Om du är utomstående i konflikten måste du också ta ett beslut om hur du ska agera för 
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att de inblandade ska kunna lösa konflikten (Ekstam, 2000, s.121). Följande kapitel 

kommer ta upp hur individer och utomstående kan hantera konflikter.  

 

 

Konflikthantering utifrån den egna individen 

När en konflikt uppstår är det viktigt att försöka förstå vad den egentligen handlar om för 

att den ska kunna lösas på ett konstruktivt sätt (Ekstam, 2000, s.11). Han menar att det 

alltid inte är så lätt eftersom det kan hända att aktörerna kan uppfatta en situation på olika 

sätt. Ekeland (2006, s.187) menar att dialogen kan vara ett viktigt instrument vid 

konflikthantering. Enligt Ekeland (2006, s.187) är det inte alltid en självklarhet att de 

inblandade parterna konverserar med varandra för att lösa konflikten då det kan finnas 

enklare utvägar. De enklare utvägarna behöver inte alltid leda till en lösning utan kan 

ibland räcka med att ”bli av med varandra” vilket i sin tur inte blir en varaktig lösning 

(Ekeland, 2006, s.187).  Samtidigt som det är väldigt viktigt att se till vad det är som 

startat konflikten menar Wahlström (1996, s.41) att det är lika viktigt att se på vilka 

känslor som framträtt i konflikten. Hon menar att det är viktigt att eleverna förstår att alla 

inte känner likadant inför olika situationer. Ingen kan berätta hur just du känner för 

någonting. Det kan också vara så att en intrapersonell konflikt pågår hos en elev vilket i 

sin tur leder till en interpersonell konflikt (Wahlström, 1996, s.123).  

 

Ekstam (2000, s.85-89) beskriver fem olika sätt du kan agera på i en konflikt, han kallar 

dem ”de fem konflikthanteringsstilarna”. I dessa stilar väljer han att tala om aktörerna 

som vinnare eller förlorare vid lösningar av konflikter och han kategoriserar upp dem på 

följande vis: 

1. Kamp/Konkurrens 

Han beskriver konflikthanteringsstilen som att aktören som hanterar konflikten går in i en 

kamp/konkurrens mot en annan aktör, en form av maktspel utövas. För att lösa konflikten 

talar han om att aktörerna försöker vinna konflikten på den andres bekostnad. Aktörerna 

försöker på något sätt ställa sig över den andra för att på så sätt sluta som vinnare när 

konflikten når sitt slut.   

2. Samverkan/samarbete 

När aktörer antar denna stil vid konflikter innebär det att aktörerna gör sig beredda att 

lyssna och försöka förstå varandra. Båda aktörer är oense men de kan vara förstående i 

att de båda tycker olika, detta för att de båda ska komma ut som vinnare i konflikten. 
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3. Kompromiss 

 Denna typ av stil finns det inga vinnare utan bara förlorare. Han menar att lösningen av 

konflikten gör aktörerna nöjda för stunden men det blir ingen långvarig lösning på 

problemet som uppstått. Aktörerna diskuterar fram en lösning tillsammans som båda kan 

finna sig i, där av kallas denna stil kompromiss.  

4. Undvikande 

Stilen handlar om att inte tackla konflikten överhuvudtaget utan att leda in den andra 

aktören på någonting annat. Detta görs för att kunna få valet att antingen hantera 

konflikten någon annan gång eller att förskjuta den och inte lösa den alls. 

5. Anpassning 

Denna stil utgår från att någon av aktörerna helt enkelt ger upp och följer den andra 

aktörens vilja. Han menar dock att detta inte är helt riskfritt då konflikten kan komma att 

uppstå igen då aktörerna inte har kommit fram till en långvarig lösning. Genom dessa 

kategorier visar Ekstam (2000, s. 85-90) att det både finns för och nackdelar med de olika 

stilarna och att det är viktigt att välja rätt stil för rätt situation.  

  

Konflikthantering utifrån fritidsläraren  

I detta stycke kan tredje part representera fritidslärare och aktörer representerar elever då 

författarna utgår från människor i allmänhet. 

 

Enligt Ekstam (2000, s. 115) kan den tredje parten, som står utanför konflikten, ses på ett 

negativt sätt av de andra aktörerna när den hanterar konflikten mellan dem. Detta då den 

tredje parten tvingas ställa krav på aktörerna och resultatet inte alltid blir som de tänkt 

sig. Ellmin (2008, s. 98) skriver att i olika situationer är det inte mer än mänskligt att 

känna sig osäker och tveksam. Han menar att människan vill lösa problem men kan 

känna att lösningen i sig kan vara alltför problematisk. Ekstam (2000, s. 114) anser att 

det därför är viktigt att den tredje parten alltid förhåller sig etiskt och efter värdegrunden, 

det är då resultatet kan framstå rättvist. Han menar att det är bra att ha med sig som tredje 

part att de aldrig kan lösa konflikter mellan aktörer, de kan endast hantera konflikter dem 

emellan.  

 

Ellmin (2008, s. 131) menar att det är viktigt att kunna analysera konflikten för att kunna 

ta åtgärder för att hantera konflikter. Är analysen enkel är det inte säkert att det är enkelt 

att finna åtgärder på konflikten eller tvärtom (Ellmin, 2008, s. 131). Ekstam (2000, s. 
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124) menar att det finns tre verktyg som är speciellt viktiga för att kunna hantera en 

konflikt på bästa sätt kommunikation, motivation och moderation. I kommunikationen 

ska det också framgå en slags motivation som gör att aktörerna inser att de behöver hjälp 

för att komma fram till en lösning. Under tiden hanteringen av konflikten sker ska den 

medlande parten, alltså i detta fall fritidsläraren, vara neutral och lyssna till allas tankar, 

moderation.  

 

3.5 | Konflikthanterings modeller 

Det finns olika modeller fritidslärare kan ta hjälp av för att hantera konflikter. Det som 

krävs är kunskap om olika former av konflikthanteringsmodeller då en modell inte 

nödvändigtvis går att använda för alla sorters konflikter (Lozic, 2016). Följande kapitel 

kommer att beröra tre olika modeller då dessa är relevanta för studiens innehåll eftersom 

de har framkommit under intervjuerna med fritidslärarna. 

Medling  

Medling är en metod där det krävs en opartisk tredje part som hjälper de parter som ingår 

i en konflikt att hantera den (Lind, 2004, s. 5). I fritidshemmets verksamhet innebär detta 

att det är fritidsläraren som är den tredje parten som hjälper elever att hantera en konflikt. 

Medlaren ska finnas till hands och stötta aktörerna som är delaktiga i konflikten och inte 

på något sätt döma någon (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011, s. 259). De menar 

att medlaren ska finnas som stöd tills aktörerna kommit fram till en lösning. Enligt 

Ekstam (2000, s. 121) går många fritidslärare i en fälla när de som tredje part går in i 

konflikten och försöker lösa den, det är endast de parter som ingår i konflikten som kan 

göra det. Den tredje parten, fritidsläraren, ska under hela konfliktens gång förbli opartisk 

(Ekstam, 2000, s. 121). Det positiva med modellen är att genom bara att finnas med som 

stöd i konflikten får eleverna i sin tur ta ansvar för konflikten (Kostiainen, 2011, s. 179). 

Det är viktigt att medlaren, fritidsläraren, låter eleverna uttrycka sina känslor och behov i 

konflikten (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011, s. 259). Enligt Kostiainen (2011, 

s. 179) består en konflikthantering av fyra olika steg. I steg ett får de parter som deltar i 

konflikten berätta om vad det var som hände då konflikten uppstod, om de involverade är 

mer än en person redogör alla sin syn på detta. Efter detta får de inblandade berätta om 

hur de känner då konflikten uppstått, steg två. Därefter i steg tre ser de på vad som ska 

hända i konflikten, hur de ska gå vidare och vad vill de ha för resultat. I det fjärde sista 

steget får parterna komma fram till ett möjligt resultat. Medling som modell kan dock 
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inte användas vid alla former av konflikt då modellen är beroende av att båda parter i 

konflikten är delaktiga (Lind, 2004, s. 17).  

 

Det finns ett skolmedlingsprogram som är utformat av Lind (2004, s. 36) som är kallas 

medkompis. Detta går ut på att fritidslärare och elever får gå en utbildning för att lära sig 

hur medling kan fungera på olika sätt. Thors (2008, s. 28) har intervjuat en elev som 

berättar att det finns regler att förhålla sig till vid elevmedling:     

 

När man medlar finns det vissa regler, förklarar en av dem. Det som sägs i 

rummet får inte spridas. Man får inte använda svordomar eller säga något 

som kan såra någon. Båda ska vinna. (Thors, 2008, s. 28) 

 

Fördelar med att använda sig av medlingsmetoden anser Lind (2004, s. 20) är att 

eleverna får lära sig att använda kreativa sätt för att lösa problem, de får även lära 

sig fredliga sätt att lösa problemen på så att ingen ska komma till skada.  

 

Kompissamtal 

Enligt Lind (2004, s. 13) är kompissamtal en metod som baseras på att elever lyfter olika 

konflikter de varit med om i veckan. Det kan vara en konflikt som löst sig eller en 

konflikt som inte gått att lösa. Konflikten lyfts för att den ska kunna diskuteras mellan 

alla elever så de kan lära sig att sätta ord på sina känslor och handlingar. För att samtalet 

ska fungera ska det vara med en eller två lärare. I samtalen får eleverna träna på sin 

förmåga att lyssna på andra och att sätta sig in i någon annans situation (Lind, 2004, s. 

13). Kompissamtal ger eleverna möjligheter att träna på olika färdigheter som att 

använda sig av kroppsspråket och att tala inför en grupp människor (Edling, 1995, s. 13). 

Lind (2004) skriver att det finns tre delar av kompissamtal att förhålla sig till, i de olika 

delarna får eleverna: 

 Berätta om en konflikt de löst själva. 

 Berätta om en olöst konflikt, med syfte att få hjälp att lösa den. 

 Berätta om en situation där eleven tagit illa vid sig och blivit negativt berörd. 

Det finns en regel att förhålla sig till och det är viktigt att eleverna är medvetna om dem. 

Det är inte tillåtet att berätta vem det var som var delaktig i konflikten, endast vad det var 
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som hände i situationen (Lind, 2004). Enligt Edling (1995, s. 22) kan elever ibland spela 

upp situationen, liknande rollspel, för att förtydliga konflikten som uppstått. Han menar 

då att konflikten blir tydligare både för de som varit delaktiga, för de andra eleverna som 

lyssnar och för lärarna. De elever som lyssnar under tiden en konflikt reds ut får komma 

med förslag på lösningar och diskutera vilka känslor som kan uppstå i olika konflikter 

(Edling, 1995, s. 23-24). 

 

NVC- Nonviolent communication 

Nonviolent communication 
3
betyder icke-våldsam kommunikation och är en modell som 

bygger på empati och respekt för sina medmänniskor (Rosenberg, 2003, s. 21). Genom 

att använda sig av NVC menar han att vi: 

 

[…]ersätter kommunikationsmönster; att försvara oss, dra oss undan eller gå 

till angrepp om vi blir kritiserade eller skuldbelagda, kommer vi att uppleva 

oss själva och andra i ett nytt ljus (Rosenberg, 2003, s. 21). 

 

Med detta menar han att vi i processen sätter oss in i den andres situation och försöker 

leva oss in i hur den andra upplever situationen med empati och respekt. Enligt 

Rosenberg (2003, s. 24) bygger NVC processen på fyra komponenter som han kallar för 

observation, känsla, behov och önskemål. Han menar att vi från början i en situation 

observerar vad som händer och sker, hur påverkar dessa handlingar mig? Där efter går vi 

in en form av självreflektering, hur känner vi inför det som händer och sker i situationen? 

När vi känt efter hur vi känner inför situationen som pågår menar Rosenberg (2003, s. 24) 

att vi uttrycker vårt behov av de känslor vi fått, hur vill vi gå vidare? Till sist kommer vi 

till önskemålet, vilket han menar innebär att vi uttrycker för den andre vad vi behöver för 

att kunna gå vidare på ett sätt som bidrar positivt till vårt liv. Med detta menar Rosenberg 

(2003, s. 24) att vi lär oss att berätta vad vi önskar och vill i en situation, lyssna på andra 

och ta in vad de känner och förebygga för konflikter i framtiden. Allt detta utan att det 

leder till ett aggressivt beteende.  

 

                         
3
 Nonviolent communication kommer vidare benämnas NVC. 
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Rosenberg (2003) menar att genom att använda sig utav NVC utvecklar människor 

egenskaperna respekt, empati och medkänsla vilket är användbart för att hantera och lösa 

konflikter som uppstår. 

3.6 | Sammanfattning 

I studien undersöks fritidslärares beskrivningar om konflikthantering. De avsnitt som har 

blivit berörda ovan är relevanta för studien då de informerar om olika delar av 

konflikthantering. För att få en förståelse för vad konflikthantering innebär förtydligas 

begreppet konflikt och konflikthantering. I avsnittet om konflikthantering utifrån 

individen handlar det om hur individen kan uppleva och hantera en konflikt. Därefter tas 

konflikthantering utifrån fritidsläraren upp och beskriver hur fritidsläraren kan hantera 

konflikter för att hjälpa elever vidare i konflikten. Avsnittet som berör 

konflikthanteringsmodeller tar upp tre modeller som används av fritidslärare i dagens 

verksamhet.  

 

 

 

 

I detta kapitel kommer tidigare forskning kring konflikthantering att presenteras. De 

vetenskapliga artiklarna och dess resultat presenteras för att ligga till grund för studiens 

syfte. 

 

Thornberg (2006) genomförde en kvalitativ studie som handlade om ifall 

konfliktstrategier hos förskolebarn styrs av konfliktsituationer. Undersökningen är 

baserad på marionett-intervjuer på 33 förskolor där 178 förskolebarn deltog. Hans 

marionett-intervjuer gick till på följande vis att han spelade upp olika konflikt scenarion 

med hjälp av marionett dockor individuellt för förskolebarnen. Sedan fick förskolebarnen 

komma fram till hur de tyckte att scenariot skulle sluta med hjälp av att kunna välja 

mellan olika scenarion som bygger på två olika aktörer. De olika scenarion som 

Thornberg (2006, s. 6) har konstruerat har alltid samma utgångspunkt. Marionettdocka 

ett säger att den vill vara doktor då svarar marionettdocka två att den vill vara doktor. 

Därefter får förskolebarnen välja mellan fyra olika scenarion som fortsätter 

marionettdockornas dilemma som uppstått. I scenario A insisterar marionettdocka ett att 

han ska få vara läkare. Scenario B rättfärdigar marionettdocka ett att den ska vara läkaren 

för att den sa det först. I scenario C ger marionettdocka ett ett alternativt förslag till 

4 | Tidigare forskning 
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marionettdocka två, om jag är läkare kan du vara den som hjälper till och ger sprutor och 

sådant. Sist i scenario D reagerar marionettdocka ett med fysisk aggression.   

 

Enligt Thornberg (2006,s. 13) visar resultatet att konflikthanteringsstrategier hos 

förskolebarn är beroende av vilken situation som uppstår. Han kom fram till att det 

vanligaste svaret från förskolebarnen var att de skulle använda sig av strategier som 

upprätthåller barnets egen position utan att använda fysisk eller verbal aggression. Hans 

undersökning visar även att fysiska konfliktsituationer oftast sker om barnet bemöts av 

fysisk aggression från en annan aktör. Detta innebär alltså att förskolebarnen i denna 

studie försökte lösa situationer utan fysisk aggression i första hand (Thornberg, 2006, s. 

13).  

 

Hakvoort och Olsson (2014) har genomfört en kvalitativ studie där undersökningen är 

baserad på semistrukturerade intervjuer med tio svenska lärare kring det demokratiska 

uppdraget i svenska skolan. Hakvoort och Olsson (2014, s. 3) menar att det demokratiska 

uppdraget inte fokuseras lika mycket som de andra lärandemålen som lärarna ska förhålla 

sig till. Hakvoort och Olsson (2014, s. 2) menar att det demokratiska uppdraget och 

konflikthantering är sammanlänkade eftersom lärare arbetar med dessa för att förebygga 

mobbing, kränkande behandling och diskriminering, vilket står i den svenska skollagen 

att skolan ska arbeta med. Att det finns en plan på varje skola för att förebygga 

mobbning, kränkande behandling och diskriminering anser de är positivt. Dock menar 

Hakvoort och Olsson (2014) att elever kan gå miste om tillfällen att själva utvecklas i 

dessa situationer om de styrs av dessa planer. I Hakvoort och Olssons (2014, s. 548-549) 

diskussionskapitel framgår det i undersökningen att lärarna hellre stoppar våldsamma 

konflikter abrupt istället för att föra diskussion om situationen och se det som ett tillfälle 

för lärande och utveckling hos eleverna.    

 

I Hakvoort och Olssons (2014, s. 543) resultat framgick det att alla lärarna såg en tydlig 

koppling mellan det demokratiska uppdraget och konflikthantering. Dock hade de lärare 

som deltog olika inställning till begreppet konflikt. Två lärare kopplade samman 

konflikter mer med mobbning och diskriminering, de diskuterade situationer med elever 

som handlade om rasism och jämställdhet mellan könen. Detta medan två andra ansåg att 

konflikter kunde bidra till elevernas individuella utveckling och sociala kompetens. En 

problematik som framkommit i undersökningen var att en lärare ansåg att konflikter 
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skulle lösas på ett demokratiskt sätt så var det inte så de löste konflikter på dennes skola 

(Hakvoort & Olsson, 2014, s. 544). Läraren menar på att konflikterna istället löstes 

genom att lärarna hävdade sin auktoritet istället för att prata med eleverna och lyssna på 

vad de hade att säga. Hakvoort och Olsson (2014, s. 548) menar på att vad lärare och 

elever behöver är mer kunskap om hur de ska lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. De 

menar att lärare och elever saknar kunskap om de olika medel som finns för detta. Att 

låta både elever och lärare träna på dessa medel kan i sin tur leda till att de kan verka i ett 

mer komplext socialt system.      

 

Longaretti och Wilson (2006) har skrivit en artikel som stödjs av forskning om elevers 

och lärares uppfattningar och hantering av konflikter i grundskolan. Deras kvalitativa 

forskning är baserad på intervjuer med sex lärare och åtta elever i årskurs fyra samt 

observationer i klassrum och på lekplatser. Longaretti och Wilson (2006) menar att 

konflikter inte är någonting nytt trots detta får de mycket uppmärksamhet. Detta då det 

framgått att både lärare och elever har svårt att hantera komplexa konfliktsituationer och 

konsekvenserna för lärare och elever är många.  

 

I Longaretti och Wilsons (2006) forskning framgår det att både lärare och elever ser 

konflikter som ett negativt fenomen. Det framgår att eleverna berättat om 

konfliktsituationer som innehåller fysisk kontakt, konflikter som uppstår på grund av att 

de inte får vara med eller att en konflikt som beror på innehav av material. I klassrummet 

var det tio av tretton observationer som konflikterna handlade om att någon tagit något 

utan lov eller om en elev inte fått vara med (Longaretti och Wilson, 2006, s. 8). 

Lekplatsen observerades 35 gånger, där handlade fjorton incidenter om konflikter på 

grund av innehav och tillgång elva konfliktincidenter ledde till fysisk kontakt och tio 

incidenter var på grund av retningar och nedlåtande kommentarer (Longaretti och 

Wilson, 2006, s. 8). Deras resultat visade att eleverna inte hade förmågan att använda sig 

utav mer komplexa konflikthanteringsstrategier. I Longaretti och Wilsons (2006, s. 9) 

forskning framgår det att eleverna oftast använder sig utav fysiska strategier, hot, verbal 

och fysisk taktik. Deras forskning visar att lärarna vanligtvis använder sig utav strategier 

där lärarna är mer av en auktoritär, separera eleverna och lär upp dem för att sedan införa 

någon form av lösning (Longaretti och Wilson, 2006, s. 9). Resultatet visade att lärarna 

vid intervjuerna visade en form av frustration över att hantera konflikter mellan elever. 
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Vid observationerna framgick det dock att lärarna ofta valde att ingripa innan eleverna 

fått en chans att försöka hantera konflikten själva (Longaretti och Wilson, 2006, s. 9). 

 

 

Dahl (2014) genomförde en studie som hade för avsikt att undersöka hur fritidspedagoger 

arbetar med barns relationer i fritidshemmets verksamhet. Dahl (2014, s. 6) genomförde 

studien för att relationsskapande är en stor del av fritidshemmets verksamhet. Hon anser 

att detta område har undersökts för lite. Studien har en etnografisk ansats och grundas på 

deltagande observationer och gruppintervjuer med åtta fritidspedagoger. I studien utgår 

Dahl (2014) från tre olika perspektiv sociokonstruktionism, sociala teorin om 

praktikgemenskaper och lärandesystem och teori om relationer. 

 

I studien framgår det att fritidspedagogerna deltar i barnens aktiviteter för att kunna 

”[…]förhandla, underhålla och stödja barns olika relationer.” (Dahl, 2014, s. 79).  

Fritidspedagogerna menar att genom deltagande blir det ett mer naturligt sätt att agera på 

detta sätt. Fritidspedagogerna anser att de är ett stöd för eleverna under deras sociala 

utveckling genom att vara ett stöd för dem i olika situationer (Dahl, 2014, s.79). En av 

fritidspedagogerna talar om vikten av att barn ska visa varandra hänsyn. 

Fritidspedagogen menar även att det är viktigt att barnen känner ett förtroende för dem 

vilket skapas genom att lyssna på barnen samt att ge av sig själv.  

4.1 | Sammanfattning 

I tidigare forskning (Hakvoort & Olsson, 2014) framgår det att lärare vid första anblick 

tänker olika och relaterar till olika former av situationer. En del lärare relaterade i första 

hand till mobbning och diskriminering när de tänkte på begreppet konflikt. Studien 

visade även att andra lärare hade en mer positiv syn på konflikthantering i det syfte att en 

konflikt kunde komma att ge eleverna möjlighet att utveckla den sociala kompetensen. 

Enligt Thornberg (2006) visar barn att de väljer olika strategier för att lösa konflikter 

beroende av vilka konflikter som uppstår. Hans resultat visar även att barn hellre väljer 

en verbal lösning än en fysisk aggressiv lösning. Det framgår i Longaretti och Wilsons 

(2006) forskning att lärare och elever relaterar konflikter till fysiska situationer dock 

visar observationerna att de konflikter som oftast uppstår beror på innehav och tillgång. 

Dahls (2014) forskning visar att fritidspedagoger anser att det är viktigt att vara med och 

delta i barnens aktiviteter för att kunna stötta barnens sociala utveckling på ett naturligt 
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sätt. Vikten av att visa hänsyn mot varandra påvisas och att barnen ska känna ett 

förtroende för fritidspedagogerna. 

 

 

Denna studie undersöker fritidslärares beskrivningar av konflikthantering och är baserad 

på ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Säljö (2012, s.185) grundas det sociokulturella 

perspektivet i Vygotskijs tanketradition där lärande sker i gemensamma aktiviteter i 

sociala miljöer. Detta innebär att kunskaper och färdigheter utvecklas när människor 

kommunicerar och interagerar med varandra (Säljö, 2012, s.185). Han menar att skolan 

är en plats där elever ständigt lär sig i sociala samspel med andra elever och lärare. Detta 

för att kunna tillämpa kunskaper och färdigheter för att sedan kunna fungera i samhället.  

 Klerfelt (2007, s.21) menar att i det sociokulturella perspektivet skapas kunskap i olika 

sociala konstruktioner med hjälp av medierande verktyg. I det sociokulturella 

perspektivet är språket det som är mest framträdande. Vygotskij menar att språket 

används som ett medierande verktyg när människor skapar sig en förståelse av sin 

omvärld (Säljö, 2012, s.187-189). Med hjälp av språket kan människor kommunicera och 

på så sätt skapa förståelse och uttrycka sig och genom detta utvecklas (Säljö, 2012, 

s.190). Han menar att Vygotskij anser att det är viktigt att förstå att när han talar om 

språket som medierande verktyg är det inte språket i sig utan sättet att använda språket 

på. Enligt Säljö (2012, s.190) finns det fler verktyg än det verbala språket att använda för 

att förmedla språk. Människan kan även använda sig av kroppsspråk, bilder och 

teckenspråk för att uttrycka sig (Säljö, 2012, s.190). Därför anser Säljö (2012, s.190) att 

språket alltid är under utveckling då verktygen ständigt omformas.  

 Inom sociokulturellt perspektiv är människan hela tiden under utveckling, människor 

stora som små lär sig hela tiden nya saker (Säljö, 2012, s.193). Han menar att Vygotskijs 

syn på människan hänger ihop med ett uttryck inom det sociokulturella perspektivet, den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp för när 

människan lär och utvecklas med hjälp av ledning från någon annan eller i samspel med 

någon med bredare kunskap om det som ska läras (Vygotskij, 1978, s.86). Han menar att 

zonerna i den proximala utvecklingen beskriver de kunskaper som fortfarande är under 

utveckling. När en människa lärt sig att behärska exempelvis en färdighet har människan 

en god chans att fortsätta lära sig nya saker (Säljö, 2012, s.193). 

5 | Teoretisk utgångspunkt 
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 Vygotskijs sociokulturella perspektiv bygger på interaktion med andra, kommunikation 

och samspel för att människan ska skapa mening i deras omvärld och tillägna sig nya 

kunskaper (Säljö, 2012). Därför är denna teori tillämpad då studien undersöker konflikter 

som sker när elever interagerar med varandra. De verktyg fritidslärarna använder sig av 

vid konflikthantering uttrycks i denna studie medierande verktyg eftersom dessa bidrar 

till att elever lär sig hur de kan hantera konflikter på egen hand. Dessa verktyg är de olika 

modeller som framkommit i undersökningen medling, kompissamtal, NVC och 

kommunikation. I studien används begreppet proximala utvecklingszonen i relation till 

elevernas utveckling inom konflikthantering. I resultatet har det framgått att fritidslärarna 

ofta finns med som stöd vid hantering av konflikter mellan elever. Genom detta stöd kan 

elever utveckla sin förmåga att hantera och lösa konflikter på egen hand. 

 

 

Studien är baserad på kvalitativa undersökningsmetoder. Enligt Bryman (2008, s.340) är 

det undersökningsmetoder som låter forskaren tolka ord för att få en djupare förståelse av 

upplevelser och erfarenheter i det som ska undersökas. Detta är en god grund att stå på i 

denna studie då den baseras på hur fritidslärarna talar om konflikthantering. 

Fritidslärarna får använda sig av sina egna ord för att beskriva sina egna erfarenheter 

kring hur de bemöter konflikter. Undersökningsmetoden bidrar även till att få en 

personligare uppfattning av hur fritidslärare arbetar för att ge eleverna verktyg för att 

själva kunna hantera konflikter. Då är siffror och diagram relativt irrelevant då det inte 

ger fritidslärarna möjlighetenen att tala fritt om det som ska undersökas (Bryman, 2008, 

s.340).  

6.1 | Semistrukturerade intervjuer 

Bryman (2008, s. 415) skriver att semistrukturerade intervjuer (se bilaga 10.1) innebär att 

intervjuaren tidigare har planerat och strukturerat upp ett antal frågor. Frågorna är ofta 

baserade på ett speciellt tema som skiftar beroende på vad det är intervjuaren vill få fram. 

De frågor intervjuaren vill ställa är öppna för att kunna ställa vidare frågor och på så sätt 

kunna nå in på djupet av frågorna som ställs då den intervjuade kan svara friare och med 

egna ord (Bryman, 2008, s. 415). Frågorna som ställdes under intervjuerna utformades 

6 | Metod 
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innan jag var på plats och var skrivna så de i sin tur kunde svara mot syftet i studien. Det 

fanns tre bakgrundsfrågor som berättar om fritidsläraren och dess bakgrund, fyra 

berättande-frågor som handlar om hur fritidsläraren ser på konflikter och 

konflikthantering och tre scenarion där fritidsläraren får berätta hur den skulle agera vid 

olika former av konflikter. Scenario ett och två konstruerades genom mina tidigare 

erfarenheter av vad konflikter i ett fritidshem kan handla om och scenario tre var en 

konflikt jag varit med om vid en verksamhetsförlagd utbildning. Sedan är det upp till mig 

att avgränsa frågorna så att de faktiskt svarade mot syftet (Lantz, 2013, s. 68). Strukturen 

formades genom att göra en form av intervjuplan som visade vilken följd frågorna skulle 

komma, men frågornas följd gick alltid att kasta om beroende på vart intervjun ledde 

(Lantz, 2013, s. 70). Intervjuerna med fritidslärarna skedde enskilt för att de inte ska 

kunna påverkas av varandra när de svarade på frågorna. Tid för intervjuerna varierade då 

de intervjuade hade olika mycket att svara på frågorna, dock planerades varje intervju att 

vara runt 20 minuter. Dokumentationen under intervjuerna skedde genom att spela in 

dem med hjälp av en mobiltelefon för att kunna få med allt som sades i intervjuerna. 

Valet att spela in intervjun istället för att föra anteckningar gjordes för att det inte skulle 

gå att förlora något av svaren på intervjufrågorna. Jag skulle känna mig säker på att 

ingenting viktigt kunde missas (Lantz, 2013, s. 77).  

6.2 | Urval 

Vid urvalet av deltagande i studien kontaktades 12 fritidslärare från tre skolor inom 

samma kommun. Fritidslärarna som deltog i studien har gått olika varianter av 

utbildningen för att bli fritidslärare och har därför olika titlar, fritidspedagoger och 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Urvalet var målinriktat. Ett 

målinriktat urval innebär att deltagarna inte valdes ut på ett planlöst sätt (Bryman, 2008, 

s. 392-394). Deltagarna blev utvalda på grund av tidigare erfarenheter av att fritidslärarna 

arbetar på olika sätt med att hantera konflikter. I undersökningen deltog nio fritidslärare 

vilket innebär ett bortfall på tre fritidslärare. Detta eftersom fritidslärarna hade svårt att 

hitta en tid då de kunde delta vid en intervju som tog 20 minuter. Vid kontakten med 

fritidslärarna som kunde delta bestämdes datum och tid för intervjuer. Nedan följer en 

tabell som beskriver de som deltagit i undersökningen. Cell 1 till vänster innehåller hur 

de deltagande kommer benämnas vidare i resultater. Cell 2 innehåller information om hur 
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många av de deltagande som var män och kvinnor. Cell 3 beskriver hur länge de 

deltagande har varit verksamma inom fritidshemmets verksamhet.  

Tabell över de deltagande: 

 Deltagande Så många år har de 

arbetat inom fritidshem 

Lärare A Man 3 

Lärare B Man 7 

Lärare C Man 12 

Lärare D Man 18 

Lärare E Kvinna 11 

Lärare F Kvinna 12 

Lärare G Kvinna 15 

Lärare H Kvinna 17 

Lärare I Kvinna 19 

Tabellen ovan konstruerades för eventuell betydelse för resultatavsnittet. Valet att visa 

hur många män och kvinnor som deltog gjordes för att visa om det finns någon skillnad 

angående hur de resonerar kring konflikthantering. Arbetslivserfarenheten visas för att 

det ska synas att fritidslärarna arbetat olika länge i fritidshemmets verksamhet och därför 

har de olika mycket erfarenheter kring konflikthantering.   

 Fritidslärarna fick ett skriftligt dokument att skriva på för att fastställa deras deltagande i 

studien. Där framgick även de etiska aspekter som undersökningen förhåller sig till, 

förklaring på dem kommer i avsnitt Etiska aspekter. 

6.3 | Genomförande  

För att boka intervjuerna gick jag tillväga på så vis att jag ringde till fritidslärarna. Jag 

informerade dem om vad min studie skulle komma att handla om och frågade om de 

skulle vara intresserade av att beskriva hur de arbetar med konflikthantering i sin 

verksamhet. De 9 fritidslärare som valde att delta i undersökningen var positiva till ämnet 

då de kände att de hade mycket erfarenheter om konflikthantering att dela med sig av. 

När intervjuerna skulle genomföras mötte jag upp med fritidslärarna på skolan. Några 

hade förberett med att boka ett rum så jag kunde genomföra dem där med andra fick vi 
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leta upp ett rum eller sal där det var avskilt. Även att letandet efter ett rum att sitta i var 

tidskrävande stundtals gav det ändå tid för mig och fritidsläraren att småprata lite innan. 

Detta gjorde att intervjuerna blev mer avslappnade då vi redan samtalat med varandra. 

Därefter fick fritidslärarna läsa igenom och skriva under tillståndsblanketten och ställa 

eventuella frågor kring den. Fritidslärarna hade sedan tidigare fått veta vad studien 

handlade om men jag valde att berätta detta ännu en gång för att de skulle vara väl 

medvetna om vad frågorna kommer handla om. När fritidslärarna blivit informerade 

startade intervjun där fritidslärarna fick svara på frågor och tre scenarion där de skulle 

berätta om hur de skulle agerat vid olika omständigheter (se bilaga 1). För att den skulle 

flyta på så bra som möjligt valde jag att visa mycket med kroppsspråk, genom 

exempelvis nickningar, att jag förstod vad de menade och så sällan som möjligt lägga till 

med verbala uttryck. Detta för att fritidslärarna själva skulle få utrymme att reflektera och 

tänka på vad de ville berätta om det som frågats. Intervjuerna tog olika lång tid beroende 

på hur mycket de hade att delge om intervjufrågorna, intervjuerna tog ungefärligt 15-30 

minuter per fritidslärare, fem av nio lärare utförde intervjun upp mot 30 minuter. 

Variationen på tid berodde även på att lärare inte längre hade tid att genomföra intervjun 

lika länge som förväntat. Detta då de behövde göra andra saker som exempelvis hjälpa 

till i klassrummet då annan lärare varit sjuk.   

6.4 | Etiska aspekter 

I min studie förhåller jag mig till olika etiska aspekter för att skydda de som deltagit i 

undersökningen. De deltagande har innan intervjuerna fått skriva på en tillståndsblankett 

som förklarar vad undersökningen innefattar (se bilaga 10.2). Bryman (2008, s. 131-132) 

skriver om fyra krav att förhålla sig till i en kvalitativ undersökning och de är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera de deltagande om vad 

studiens syfte är och hur undersökningen kommer att gå till (Bryman, 2008, s. 131). 

Detta har jag gjort genom att informera de deltagande om syftet med studien och hur 

undersökningen kommer gå till vid kontakt på telefon och precis innan intervjuernas 

start. 

Samtyckeskravet betyder att de deltagande själva har rätten att bestämma om de vill 

delta eller inte. Det kan innebära att den deltagande mitt i undersökningen kan bestämma 
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sig för att inte delta längre (Bryman, 2008, s. 132). De deltagande fick information om 

detta vid telefonsamtal där jag berättade att de under intervjun kan dra sig ur när som 

helst om de inte vill delta längre.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de deltagande kommer vara anonyma. 

Det innebär att det inte under några omständigheter kommer framkomma i studien vem 

det är som har deltagit (Bryman, 2008, s. 132). Fritidslärarna blev informerade om att de 

kommer förbli anonyma under telefonsamtalet. För att informationen om vilka de 

deltagande var förekom inga namn eller namn på arbetsplatser i transkriberingar eller i 

studien.  

Nyttjandekravet innebär att all information forskare får i undersökningen endast 

kommer att användas i studien och inte för något annat ändamål (Bryman, 2008, s. 132). 

Detta krav förhåller jag mig till genom att materialet endast används i denna studie. 

Materialet vid intervjuerna kommer att raderas tre månader efter att studien blivit 

godkänd.  

6.5 | Trovärdighet  

Bryman (2008, s.52) skriver att trovärdighet berättar hur trovärdigt resultatet i 

undersökningen är. Han menar att trovärdigheten i en kvalitativ studie uttrycks genom 

begreppen validitet och reliabilitet, dessa ska vara höga för att undersökningen ska vara 

trovärdig. Validitet innebär att undersökningen mäter det som ska mätas (Bryman, 2008, 

s.50). Undersökningens validitet kunde stärkts ytterligare om det utförts deltagande 

observationer som sedan kopplats samman med intervjufrågorna. Detta för att en kunna 

göra resultatet mer trovärdigt (Bryman, 2008, s.352). Intervjufrågorna säkerställde att jag 

fick svar på de frågor som ställdes för att undersöka syftet med studien. Trots detta är 

validiteten låg eftersom intervjuerna blev relativt korta vilket innebar att inblicken i 

fritidslärarnas syn blev begränsad. Genom intervjuer fick jag ta del av fritidslärares syn 

på konflikthantering, dock är det min tolkning av deras svar som förs vidare vilket gör 

studiens validitet låg. Reliabilitet frågar om jag skulle fått samma svar på mina frågor om 

jag skulle utfört undersökningen en gång till med andra deltagande (Bryman, 2008, s.49). 

Eftersom konflikter är någonting som sker i skolan varje dag är det viktigt att belysa detta 

ämne. Undersökningens reliabilitet är lågt då konflikter och konflikthantering ser olika ut 

på olika skolor och kommuner. För framtiden är reliabiliteten låg då konflikterna och 
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metoderna förändras med tiden. Dock kan denna undersökning användas som material 

för att belysa olika modeller och ge andra inblick i hur fritidslärare idag verkar i 

konflikter mellan elever.  

6.6 | Analysmetod 

Intervjuerna genomfördes olika dagar och jag lyssnade på alla samma dag som de utförts 

för att samma dag genomföra transkriberingarna. Transkribering innebär enligt Bryman 

(2008, s. 430) att den inspelade intervjun skrivs ner på papper i fulltext. Han menar att 

det som sagts under intervjun tydliggörs och materialet kan användas som underlag vid 

analysen. Detta tillvägagångssätt underlättar för mig då jag använder mig av 

transkriberingarna vid analys av materialet. De deltagande var anonyma i 

transkriberingarna eftersom deras anonymitet skulle förbli konstant, de benämndes med 

R vilket stod för respondent. För att kunna särskilja de som deltog fanns information om 

kön, ålder och hur länge de arbetat som fritidslärare högst upp i dokumentet, framgår 

även i tabell i avsnitt urval. Vid transkriberingen valde jag att skriva ut intervjun som 

helhet. Detta gjordes för att kunna hitta de centrala delarna i intervjuerna vid analysering 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 55). Vid analysering av materialet som framkommit vid 

intervjuerna använde jag mig av tematisk analysmetod. Tematisk analys är en av de 

vanligare analysmetoder som används vid kvalitativ forskning (Bryman, 2008, s. 528). 

Enligt Bryman (2008, s. 528) går metoden ut på att hitta likheter och olikheter i intervju 

materialet för att sedan forma olika teman. För att kunna finna teman i transkriberingarna 

valde jag att skriva ut dem och klippa sönder dem. För att veta vilka bitar som tillhörde 

vilken person markerade jag dem med olika symboler. Sedan sorterade jag upp de olika 

delarna som berörde samma sak, detta gjorde jag för att få en slags ordning och överblick 

(Ahrne & Svensson, 2011, s. 194). När jag fått en överblick av materialet kan jag se vad 

som ska framgå i resultatet och vad som inte är av relevans för denna studie (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 202). När jag sedan hade det material som skulle användas plockade 

jag ihop de delar som kunde beröra varandra, dessa bildade tillsammans tre teman. De 

tema rubriker som använts har arbetats fram utifrån de begrepp som jag utgått från i den 

sociokulturella teorin.  
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Denna studie har avsikt att undersöka fritidslärares erfarenheter om hur de hanterar 

konflikter mellan elever och hur fritidslärare tror att elever lär sig att hantera konflikter 

självständigt. I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna framföras i 3 teman med 

avsnitt som beskriver de olika delarna i de olika teman som framkommit. Tema ett Att 

vara osams berör fritidslärares beskrivningar om vad konflikter är och vad lösningarna 

på konflikter kan innebära. Tema två Hur hanterar fritidslärare konflikter på ett bra 

sätt? kommer beröra fritidslärares beskrivningar om hur de hanterar konflikter och deras 

beskrivningar kring hur elever lär sig hantera konflikter. Tema tre Innan elever blir 

osams innehåller fritidslärares beskrivningar om hur de arbetar för att förebygga 

konflikter i fritidshemmet. De olika teman som framförs har uppkommit vid analysen av 

intervjuerna. För att fritidslärarna ska förbli anonyma har jag valt att kalla dem för lärare 

A, lärare B, lärare C, lärare D, lärare E, lärare F, lärare G, lärare H, lärare I.  

7.1 | Att vara osams 

Fritidslärarna fick beskriva vad en konflikt är för dem. Det framgick i undersökningen att 

de sammankopplar konflikter med situationer där elever är oense om någonting, att 

elever ser på samma sak men tycker olika. Detta stämmer väl överens med vad ordet 

konflikt faktiskt betyder enligt nationalencyklopedin (2016), just sammanstöta, kollidera. 

fem av nio fritidslärare valde ofta att använda ordet bråk istället för konflikt när de 

beskrev olika situationer, bråk i den mening att de refererar till en form av aggressivt 

beteende. De deltagande i Longaretti och Wilsons (2006) studie visar att både lärare och 

elever förknippar konflikter med fysiskt och aggressivt beteende. När de hade beskrivit 

situationer där det har varit bråk har det handlat om att elever skriker fula saker till 

varandra eller att en elev har sparkat en annan elev. ”[…]man kanske till och me 

dominerar på en nivå där dom kränker varandra[…]” (Lärare, I). 

 

Fritidslärarnas tankar om konflikter i en negativ tappning stämmer överens med 

Hakvoort och Olssons (2014) forskning där det framgick att lärarna kopplade samman 

konflikter med mobbning och diskriminering. Det framgick även i deras forskning att 

lärare inte såg sådana situationer som ett tillfälle för eleverna att lära och utvecklas detta 

7 | Resultat och Analys 
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hämmar deras proximala utvecklingszon (Säljö, 2012). Thornberg (2006) påvisar i sin 

forskning att barn visar viljan att faktiskt lära sig att hantera konflikter, då är det upp till 

lärarna att ge barnen möjligheter för detta.    

 

Fritidslärarna menade att det finns både stora konflikter och små konflikter, de kan 

handla om olika saker och uppstår på olika sätt. Det fanns två begrepp som alla 

fritidslärare berörde när de talade om begreppet konflikt, olika åsikter och missförstånd. 

Fritidslärarna talade om att konflikter ofta beror på någon av dessa orsaker och kan 

exempelvis se ut såhär:  

 

[…]den har tatt legobiten som jag skulle ha i mitt bygge[…] (Lärare, F) 

 

[…]när dom inte förstår språket lika bra som eh övriga elever som har bott 

här asså hela livet. […] (Lärare, B) 

 

Longaretti och Wilsons (2006) forskning visar att dessa konflikter ofta uppstår både i 

klassrum och på lekplatser. Lärare D ansåg precis som de andra att en konflikt var när två 

elever var oense om någonting. Dock framförde fritidsläraren någonting som ingen annan 

tagit upp, att alla konfliktsituationer är unika. Därför hade han svårt att med en definition 

förklara vad en konflikt är för honom. Fritidsläraren menade att varje konflikt ska bidra 

till att eleverna lär sig olika färdigheter, exempelvis respekt och empati. Detta kommer 

lyftas upp vidare i kommande avsnitt Innan man blir osams. 

 

Fritidslärarna fick svara på frågor som har handlade om konflikter och konflikthantering. 

Då blev det naturligt för dem att berätta vad de förväntade sig skulle komma efter att de 

hanterat en konflikt. 7 av 9 beskrev att eleverna skulle känna sig ”nöjda” efteråt: 

 

[…]Men kontentan är ju asså man vill ju hela tiden att båda parter ska va 

nöjda tänker jag. De e ju, de e ju en utgångspunkt asså när man reder ut en 

konflikt.[…](Lärare, A) 

[…]De e ju A och O, de e som du säger båda ska vara nöjda hur det går till. 

Jag ska inte gå därifrån och tänka att jag fick inte säga det jag 

ville.[…](Lärare, H)  

 

Frågan om vad uttrycket ”att vara nöjd” innebar ställdes inte till fritidslärarna, dock 

framgick det relativt tydligt vad de menade med det uttrycket genom vad de berättade. De 
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berättade om olika följder av konflikthantering och att eleverna ska känna att de får ut 

någonting från detta. När eleverna är i sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2012) kan 

fritidslärarna låta dem delta i beslut om vart konflikten ska leda vilket innebär att 

eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera och lösa konflikter på ett 

konstruktivt sätt. Fritidslärarna vill att konflikten ska leda till att eleverna känner att de 

har varit delaktiga i lösningen då fritidslärarna endast kan hjälpa eleverna att hantera den. 

Fritidslärarna talar om att de aktivt arbetar för att alla konflikter ska få en långvarig 

lösning. De menar att efter konflikten är löst ska de involverade eleverna känna att de 

båda har fått komma till tals och att de kan gå vidare utan att hysa agg mot någon annan. 

De menar dock att lösningen inte alltid behöver resultera i att eleverna fortsätter att leka 

tillsammans: 

 

 […]Sen behöver ju inte dom sitta och leka med varandra utan dom kan ju 

gå åt var sitt håll ändå men, båda är liksom nöjda. Och de e ju de som är 

huvudsaken.[…](Lärare, A) 

 

Tre av nio fritidslärare talar om vikten av att följa upp efter att en konflikt har blivit löst. 

Att faktiskt fråga eleverna efter att det gått ett tag om det fortfarande känns utrett och om 

det känns okej. Dahls (2014) forskning visar att fritidspedagogerna anser att det är viktigt 

att lyssna på barnen i verksamheten precis som fritidslärarna påvisar i denna 

undersökning. Genom detta menar de att eleverna finner trygghet hos dem som lärare, att 

de hjälper dem att komma fram till en bra lösning. Lärare I beskrev att hon har mött 

elever som lärt sig att säga att det är okej i stunden för att undvika att handskas med 

situationen. Efter ett tag har det då visat sig att eleven inte alls känt så och istället sker 

ännu en konflikt som är resultat av den tidigare konflikten. Detta beteende hämmar 

elevens proximala utvecklingszon (Säljö, 2012) då den inte vidareutvecklar sin 

kompetens att lösa en konflikt på ett konstruktivt sätt.   

 

7.2 | Hur hanterar fritidslärare konflikter på ett ”bra sätt”? 

Fritidslärarna har fått berätta om hur de hanterar konflikter, de har även fått lyssna på tre 

scenarion som beskriver olika konfliktsituationer där de sedan har fått berätta hur de 

skulle agerat utefter detta. Det som först framkom var olika egenskaper som fritidslärarna 

ansåg var bra för att kunna hantera en konflikt mellan elever, bland annat att vara lugn, 
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trygg, tydlig och saklig. Genom att använda sig av dessa egenskaper menar fritidslärarna 

att konflikten kan lösas på ett ”bra sätt”, med ett ”bra sätt” framgår det att de syftar till ett 

konstruktivt sätt. Fritidslärarna menar att de ska vara lugna vid bemötandet av en konflikt 

för att eleverna ska känna att de kan berätta hur de känner utan att känna sig pressade. 

När de talar till eleverna i en konfliktsituation är det viktigt enligt fritidslärarna att tala 

tydligt till eleverna så det inte kan bli någon form av missförstånd. De ska även vara 

sakliga och opartiska så eleverna känner sig lyssnade på ” […]båda två får lämna sin 

version och att vem den än e som ger sin version så är den lika viktig som den andra vare 

sej den har gjort fel eller om den har gjort rätt.[…]”(Lärare, I). 

 

Att ha förmågan att leva sig in i elevernas situation är viktigt för att eleverna ska våga 

prata om hur de känner i situationen berättar fritidslärarna. Även fritidspedagogerna i 

Dahls (2014) studie berättar att det är viktigt att verkligen lyssna på barnen.  Skolan ska 

främja elevernas utveckling och har rättigheter att förmedla sina åsikter då är det viktigt 

att göra dem trygga i sådana situationer där de ska få utöva detta. 

 

Fritidslärarna talar om olika medierande verktyg (Säljö, 2012) för att hantera konflikter 

samtal och dialog är ett av dem. 4 av 9 fritidslärare talar om vikten av att låta eleverna 

samtala och föra dialog sinsemellan för att få en konstruktiv lösning på konflikten vilket 

även fritidspedagogerna i Dahls (2014) studie är överens om. Enligt dem behöver elever 

prata om det som har hänt för att kunna skapa en förståelse för hur de ska kunna lösa den. 

Om eleverna inte för dialog med varandra kan de inte förstå varför det har uppstått en 

konflikt i första början och då kan en konstruktiv ilösning inte ske. Fritidslärarna vill lära 

eleverna vikten av att visa respekt och att vara empatiska i konfliktsituationer. Det 

framgår inte att de gjort ett aktivt val av modell för att förebygga detta men liknar NVC. 

Fritidslärarna vill att eleverna ska vilja visa medkänsla och en vilja att förstå den andra 

elevens känslor, Lärare E menar att det handlar om att lära barnen att förstå vad respekt 

för varandra innebär. 

  

När fritidslärarna talar om att hantera konflikter mellan elever är det vanligaste 

medierande verktyget (Säljö, 2012) medling. Fritidslärarna agerar tredje part i konflikten 

och hjälper eleverna att komma fram till en så konstruktiv lösning som möjligt. Endast en 

av fritidslärarna använde sig av ordet ”medlare” men alla beskrev situationer där de 

agerar tredje part: 
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[…]är de så att de är två, eller ah en mot en eller två mot två så försöker jag 

att… ta dom vid sidan av. […][…]och prata med dom om vad som har hänt 

och så försöker man sammankoppla de sen. (Lärare, B)    

 

Lärare B anser att medling är ett framgångsrikt sätt att agera så eleverna, i sin proximala 

utvecklingszon (Säljö, 2012), får lära sig och utvecklas när fritidsläraren kan finnas med 

som stöd. Även deltagarna i Dahls (2014) studie menade att barnen utvecklas på ett 

konstruktivt sätt när de fanns som stöd för barnen i olika aktiviteter.  Fritidlärarna talar 

om att det är viktigt att låta eleverna få ta plats och själva försöka lösa konflikter men det 

är även viktigt att fritidslärarna är närvarande när de prövar sig framåt. två av nio 

fritidslärare berör vikten av att inte ”kväva” eleverna med sin närvaro, de menar att 

eleverna ska veta att de finns till hands om de behöver hjälp men de ska inte känna sig 

övervakade. ”[…]O jag tror att ibland kan de upplevas som ah provocerande nästan att vi 

står och väntar på att det ska hända någonting[…](Lärare, E)” Därför anser många av 

fritidslärarna att det är viktigt att arbeta förebyggande och på ett sätt så att eleverna 

tydligt vet hur de ska gå tillväga om en konflikt uppstår, mer om förebyggande arbete 

följer i avsnitt Innan man blir osams. 

 

Tre av nio fritidslärare berättar att de använder sig av ett medierande verktyg (Säljö, 

2012) som heter kompissamtal. De använder inte ordet kompissamtal utan kallar det 

bland annat ”skicka stenen vidare” men principen är den samma. De fritidslärare som 

använder sig av denna form av verktyg anser det väldigt givande då det blir en lugn och 

trygg miljö för eleverna att dela sina tankar och känslor i. Detta genom att skapa ett 

klimat där elever får känna sig lyssnade på vilket även fritidspedagogerna i Dahls (2014) 

studie stärker. Samtidigt som de i sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2012) utvecklar 

sin förmåga att själva hantera konflikter. Lärare G berättar att det inte bara är givande för 

eleverna utan även för fritidslärare eftersom det ger dem möjlighet att se hur eleverna 

tänker och reflekterar kring konflikter: 

 

[…]otroligt närvarande med barnen och då menar jag inte bara fysiskt utan 

att man verkligen lyssnar vad dom säger och att man verkligen förstår vad 

som händer i socialisationerna och i grupprocesserna och allting.[…] 

(Lärare, G) 
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Lärare F talar om att det ger möjlighet för att förstå eleverna så hon i sin tur kan leva sig 

in i deras situation på ett naturligt sätt.  

 

Sex av nio fritidslärare påpekar vikten av erfarenhet av arbetet i verksamheten. De menar 

att under tiden de arbetar växer det fram ett arbetssätt som blir naturligt för dem ” 

[…]man plockar ett axplock där och jag plockar lite där ifrån så… såhär gör jag nu 

liksom.” (Lärare, D).  

 

Fritidslärarna fick svara på frågor som handlade om hur de tror att elever lär sig att 

hantera konflikter. Detta ledde även till att de berättade hur de tror att elever agerar om 

de är själva. Alla fritidslärare var eniga om att tro att elever lär sig av dem och när frågan 

vidare blev ”hur då?” berättade fyra av nio att de trodde genom en form av härmning. ” 

[…]man gillar R1 o man gör som R1 för man tycker att jag är lite vuxen då eller ah men 

de kan va sånna enkla saker.[…]” (Lärare, A). Lärare D talade mer om vikten av att våga 

låta elever reda ut konflikter själva detta stödjer studien som Dahl (2014) genomförde. 

Det är genom att testa och öva som eleverna lär sig vad som fungerar i en 

konfliktsituation och då är det viktigt som fritidslärare att finnas till hands om det inte går 

som de tänkt sig. Två av nio fritidslärare talade om att de trodde att eleverna lär sig av 

varandra:  

 

[…]barnen hjälps åt att medla i en konflikt när en vuxen inte är där. O 

ibland kan de ju vara lättare att ta till sej utav vad kompisarna har sagt än 

vad de kan va att ta till sej av vad en vuxen har sagt också. För vi kommer ju 

ofta med pekpinnen. Men polarna vill du inte bli ovän me för då vet du att 

då har du ingen att va me i eftermiddag kanske.[…](Lärare, F)   

 

Fritidslärarna berättar att de tror att det förekommer oftare än fritidslärare tror att elever 

lär sig av varandra. Fritidslärarna har genom erfarenhet sett att elever vill agera som 

vuxna människor gör och träna på att lösa konflikter, detta visar även Thornbergs (2006) 

forskning. 

 

Två av nio fritidslärare talar om att det ser väldigt olika ut hur elever löser konflikter när 

de gör det själva. De tror att det beror mycket på vilken typ av personlighet eleverna har 
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om exempelvis eleven är framåt och utåtriktad eller blyg och tillbakadragen. De ser i sin 

verksamhet att elever använder sig av att kompromissa med varandra ” […]en konflikt 

där nere på fotbollsplanen. De va orättvisa lag. Tillslut delade dom på sej och tre spelade 

först och dom andra fick spela sen[…]” (Lärare, B). Detta är en form av 

konflikthantering dessa fritidslärare ser relativt ofta i sin verksamhet på skolan. Lärare D 

talar istället om en form av konflikthantering han anser vara sällsynt och det är när elever 

försöker samtala och få en lösning så båda blir ”nöjda”. Han tror att det ofta är så att 

elever försöker vinna i en konflikt så de får en lösning som gynnar dem. Även Longaretti 

och Wilsons (2006) studie visar att elever har svårigheter när det kommer till att lösa 

komplexa konfliktsituationer. Dock talar han också om att han tror att det kan bero på 

vilken ålder eleven har, yngre elever har mindre erfarenhet och har antagligen inte 

kommit lika långt i sin utveckling:  

 

[…]Eh…men jag tror att ju yngre dom e desto mer klarhet ska de va och ju 

äldre ju mer ansvar ska dom ha, få ta att lösa de själva.[…](Lärare, G) 

  

Lärare I anser att det inte går att bara läsa sig till eller bli berättad för hur 

konflikthantering går till, du måste få utöva det för att kunna bli bättre på det. 

7.3 | Innan man blir osams 

Detta kapitel formades genom fritidslärarnas svar på intervjufrågorna. Då framgick det 

att de talade om vikten av att arbeta med att berätta och visa eleverna hur de ska agera 

om en konflikt uppstår, arbeta förebyggande. Detta har fritidslärarna belyst på olika sätt i 

undersökningen men sex av nio har berört det utan att kalla det för förebyggande arbete. 

Lärare H talar om vikten av att som fritidslärare ”Skapar man en trygg grund att stå på”. 

Med detta menar hon att fritidshemmet aktivt ska arbeta för att eleverna ska känna sig 

trygga i de verktyg de använder för att hantera konflikter på. Det är skolans uppdrag att 

främja elevernas möjligheter att utveckla respekt för andra människor. Dahls (2014) 

forskning visar att fritidspedagogerna anser att det är viktigt att elever lär sig visa hänsyn 

mot varandra. Detta talar även Lärare D om, vikten av att samtala med eleverna om vad 

respekt och empati faktiskt är och hur de tillämpar det i olika konfliktsituationer. Respekt 

och empati är en stor del av konflikthantering då eleven ska låta den andra komma till 

tals och sedan ska eleven försöka leva sig in i den andras känslor kring konflikten.  
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[…]så att även om vi inte pratar konflikthantering så är de grunden till 

konflikthantering vi pratar om, när vi pratar om värdegrunden. Asså alla 

människors lika värde. O just att kunna hantera sej,[…](Lärare, F)  

    

Lärare A talar om att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om det elever berör när de inte 

är i skolan. Att hela tiden föra en dialog om det de bemöter i Tv-spel, datorspel och 

filmer för att på så vis göra det naturligt att samtala om saker där det ofta uppstår 

konflikter. Lärare A berättar ”Jag hade en gång en elev som sa att han sett en film där 

superman slog en kille. Då frågade ja hur eleven kände när han gjorde så[…]”.  På så sätt 

blev det naturligt för Lärare A att samtala med eleven kring hur agerande i en konflikt 

kan se ut och hur olikt det är mellan film och verklighet, genom detta kunde eleven 

utveckla sin tanke kring konflikthantering. Resultatet av Dahls (2014) forskning visar att 

fritidspedagogerna som deltog ansåg att det var viktigt att vara deltagande i barnens 

aktiviteter för att kunna vara ett stöd i deras utveckling, på samma sätt som Lärare A 

berättar. 

 

Lärare I talar om att hon anser att genom att skapa en trygg miljö som eleverna trivs i 

minskar antalet konflikter. Genom att konflikterna minskar anser hon att det blir 

enklare att ta sig an de konflikter som faktiskt uppstår på ett konstruktivt sätt. Hon 

menar även att allt fritidslärare kan göra för eleverna är att bidra med möjligheter att 

se, träna och tala om konflikter för att de ska utveckla sin förmåga kring 

konflikthantering:   

O förhoppningsvis så sår vi ju ett frö någonstans som sedan kommer gro och 

eh blomma upp någon dag. Och de kanske inte blommar här men 

förhoppningsvis så tänker dom nån dag att aha de va de dom pratade om på 

[Y][…] (Lärare I) 

Lärare I och fritidspedagogerna i Dahls (2014) studie talar om samma sak, att tryggheten 

är väsentlig för elevernas utveckling. I studien Dahl (2014) genomfört framgår det att 

fritidspedagogerna anser att tryggheten för barnen är väsentligt för deras utveckling. 

Tryggheten bygger på att fritidspedagogerna ger av sig själva och lyssnar på barnen.  
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7.4 | Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi i resultatet se att fritidslärarna anser att det inte ska finnas 

någon rädsla för att låta eleverna prova att lösa konflikter på egen hand. Det är just 

genom att prova och träna eleverna lär sig vad som fungerar och inte i en 

konfliktsituation. För att konflikten ska lösas på ett konstruktivt sätt anser fritidslärarna 

att det är viktigt för eleverna att kommunicera och berätta om sina känslor när de 

befinner sig i konflikten. Eleverna ska lära sig att visa varandra respekt och empati när de 

försöker lösa en konflikt, detta eftersom det faktiskt är en mänsklig rättighet att få göra 

sin röst hörd. Fritidslärare ska alltid vara närvarande om en konflikt uppstår men 

fritidslärarna menar att det inte alltid är självklart att medverka för att lösa konflikten. 

Bra verktyg, enligt fritidslärarna, för att lösa konflikter är att agera medlare, 

kompissamtal och föra dialog och samtal med eleverna. Fritidslärarna menar att det alltid 

är viktigt, både som lärare och elev, att försöka analysera och leva sig in i konflikten om 

de agerar medlare för att kunna nå en konstruktiv lösning.  

 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer jag föra diskussion kring resultat som har framkommit i 

undersökningen och metodval som legat till grund för undersökningen.  

8.1 | Resultatdiskussion 

Denna studie syftade till att undersöka fritidslärares erfarenheter kring konflikthantering 

mellan elever och hur fritidslärarna tror att elever lär sig att hantera konflikter. Enligt 

Ekstam (2000, s. 121) kan människor endast hjälpa andra som är involverade i en 

konflikt att hantera konflikten. Han menar att de aldrig kan lösa konflikten åt någon 

annan. Trots detta talar sju av nio lärare om att de är medverkande i lösningen av 

konflikten, fritidlärarna använder sig av ordet ”lösa” inte ”hantera”.  Enligt Ellmin (2008, 

s. 98) har människan en vilja att lösa problem, kan det vara därför fritidslärarna väljer att 

använda ordet ”lösa” istället för ”hantera”? Eller är det så att fritidslärarna blandar ihop 

begreppen och inte vet vad skillnaden är? Vad kan det bero på? 

 

När lärarna talar om vad konflikter är berättar de olika saker. Många pratar om de 

konflikter som är av en aggressiv natur medan andra talar om konflikter där eleverna kan 

få en möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, detta syns även i Hakvoort och 

8 | Diskussion 
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Olssons (2014) forskning. Lind (2004, s. 15) menar att det ibland kan vara svårt att 

särskilja konflikter med mobbning. Enligt min undersökning är fritidslärarna väl 

medvetna om skillnaden men de beskriver fortfarande konfliktsituationer som kan vara 

fysiska och aggressiva. Longaretti och Wilsons (2006l) forskning visar att både lärarna 

och eleverna kopplar samman fysiskt och aggressivt beteende med konfliter. Även de 

observationer som genomfördes i studien visade att det ofta skedde fysiskt och aggressivt 

beteende på grund av olika former av konflikter. 

  

Trots att lärare talar om att de vill nå långvariga lösningar talar två av nio fritidslärare om 

”snabba och smidiga” lösningar vid konflikter. För att nå de långvariga lösningarna 

menar Ekstam (2008) att man måste nå in på djupet av problemet som gjort att konflikten 

uppstått. För att nå in på djupet menar han att samtal och dialog är nödvändiga 

medierande verktyg (Säljö, 2012) för att kunna skapa en förståelse för vad det 

bakomliggande problemet är. ”Snabbt och smidigt” kanske fungerar vid tillfällen där det 

faktiskt inte finns något bakomliggande problem, men för att nå de långvariga 

lösningarna krävs med arbete än så. I intervjun med Lärare B framgick det att han kände 

att det inte alltid fanns tid att ta reda på varför konflikten uppstått och ibland får man 

”[…]finna en lösning för stunden.”. 

 

Studien syftar till att undersöka hur fritidslärarna talar om hur elever lär sig hantera 

konflikter. I undersökningen framgår att sju av nio fritidslärare arbetar aktivt med 

modellen medling. De anser att detta är ett bra medierande verktyg (Säljö, 2012) för att 

hantera konflikter som sker mellan elever eftersom eleverna får chans i den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2012) att utvecklas med fritidslärarna som stöd. Dock betonar 

de också vikten av att inte alltid vara med och hantera konflikten. De vill inte provocera 

fram en konflikt vilket Lärare E menar kan ske om eleverna känner sig ”övervakade” i 

verksamheten. Fritidslärarna talar om att de anser att eleverna lär sig från dem och genom 

att utmana sig själva i sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2012) lär de sig nya 

färdigheter. Trots detta påpekar 3 av 9 vikten av att våga låta eleverna försöka hantera 

konflikter själva. Genom detta framgår det att dessa fritidslärare anser att elever inte får 

chansen att hantera konflikter på egen hand lika ofta som de borde. Även i Langaretti och 

Wilsons (2014) studie framgår det att fritidspedagogerna vill låta elever hantera 

konflikter, trots detta framgår det genom observationer att fritidspedagogerna ofta går in i 

konflikten innan barnen fått en chans att hantera den själva. I Thornbergs (2014) 
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forskning framgår barnens vilja att vilja lära sig hantera konflikter.  Det är elevers 

rättighet enligt FN:s barnkonvention (2016) att få möjlighet att yttra sina tankar och 

åsikter. Thornberg (2006) använder sig av ett medierande verktyg i form av handdockor 

vilket gör att barnen får chans att dela med sig av sina tankar och åsikter. Det står i LGR 

11 att elever ska få möjlighet att utvecklas till att bli goda samhällsmedborgare. Även om 

konfliktsituationerna ibland kan kännas tuffa kan det vara ett sätt för människor att 

utvecklas enligt Wahlström (2007, s.7). Därför måste fritidslärare låta elever själva 

handskas med sina konflikter, elever måste själva upptäcka vilka medierande verktyg 

(Säljö, 2012) som fungerar för dem i en konflikt för att kunna utveckla sin kompetens för 

konflikthantering. Fritidslärarna menar att de aktivt måste arbeta med skolans värderingar 

så elever kan anamma respekt och empati vilket även Dahls (2014) studie stödjer. Vilket 

är egenskaper som behövs för att elever ska kunna sätta sig in i andra människors 

situation och ha en förståelse för att alla människor är olika. Genom resultatet i studien 

framgår en viss osäkerhet från fritidslärarna kring när elever faktiskt behöver hjälp att 

hantera konflikter och när de kan hantera dem själva. 

  

8.2 | Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer jag föra diskussion kring de delar av metoden jag valt att använda 

mig av i undersökningen. Mitt val att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att 

få en förståelse för hur fritidslärare talar om konflikthantering fungerade väl. Detta 

eftersom de fick en typ av riktlinjer när jag öppnade med intervjufrågor som frågade det 

som undersökningen ville undersöka och att fritidslärarna fick möjlighet att berätta med 

sina egna ord. Enligt Bryman (2008, s.415) används semistrukturerade intervjuer för att 

nå in på djupet hos de som ska intervjuas trots detta tror jag att jag endast fick ytliga svar 

på mina frågor i undersökningen. De ca 20 minuterna jag fick med fritidslärarna kunde 

varit längre, detta var svårt då fritidslärarna hade svårigheter med att finna tid för längre 

intervjuer. När intervjufrågorna ställts till fritidslärarna kom också ibland följdfrågor. 

Detta kan jag nu i efterhand känna att jag kunnat arbeta mer med, exempelvis kan jag nu 

känna att jag hade velat ha en tydligare förklaring på vad de faktiskt menar med att alla 

elever ska känna sig ”nöjda” när en konflikt är löst. För att nå ännu djupare in hos 

fritidslärarna kunde även observationer av dem i konfliktsituationer varit relevanta, då 

kunde frågor kring hur de arbetar formats. 
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Fritidslärarna fann intervjufrågorna intressanta på det sätt att de kände att de fick 

rannsaka sig själva på ett sätt som de normalt glömmer att göra. Att faktiskt tänka och 

reflektera kring hur gör jag och varför gör jag det? Ett vanligt svar som förekom var ”oj 

vad svårt, jag har inte riktigt tänkt på hur jag har gjort …”(Lärare, A)  

I transkriberingarna som genomförts framgår inte hur fritidslärarna använder sig av 

kroppsspråk eller vilket tonläge de använder när de svarar på frågorna. Detta kan ha en 

betydelse för resultatet då det kan vara svårt att minnas hur fritidslärarna känt inför de 

frågor de besvarat. Det som faktiskt framgår är min tolkning av deras tankar och 

reflektioner kring intervjufrågorna och ämnet.  

Studiens resultat kan användas för att informera alla i skolverksamheter och lärare under 

utbildning om hur verksamma fritidslärare arbetar med konflikthantering. Eftersom 

studien genomförts inom en kommun kan denna studie vara ett underlag för att påvisa 

lärarnas osäkerheter kring delar av konflikthantering. Detta skulle kunna bidra till att 

fritidslärare kan erbjudas fortbildning om konflikthantering vilket leder till att 

fritidslärare kan känna sig säkra på hur de ska hantera konflikter. När fritidslärare känner 

sig säkra i sitt arbete gynnas eleverna då denna studie visar att fritidslärarna anser att 

eleverna ser hur de agerar i konflikter och tar efter dem.  

 

Denna studie undersökte lärarnas beskrivningar om konflikthantering och därför skulle 

det vara intressant att undersöka elevernas erfarenheter kring konflikthantering. Detta för 

att få en helhetsbild av konflikthantering i fritidshemmets verksamhet, både hur 

fritidslärarna ser på ämnet och elever. 

 

 

 

 

I studien undersöktes fritidslärarnas beskrivningar om konflikthantering när konflikter 

uppstår mellan elever i fritidshemmets verksamhet. Undersökningen utgick från ett 

sociokulturellt perspektiv och en kvalitativ metod genom att använda semistrukturerade 

intervjuer för att få svar på de forskningsfrågor som framgått i studien. Det fanns 

9 | Vidare forskning och användningsområde 

10 | Sammanfattning 
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svårigheter att få tid till längre intervjuer med fritidslärarna då de inte kunde lämna 

verksamheten en längre tid. Den litteratur som använts lyfter fram vad en konflikt och 

konflikthantering innebär. Den beskriver även olika modeller som sedan framkommit 

under de genomförda intervjuerna för att läsaren ska få en större förståelse vad de olika 

modellerna innebär. Tidigare forskning som använts som underlag för studien visar att 

lärare visar skilda uppfattningar kring vad konflikter innebär (Hakvoort & Olsson, 2015) 

samt att eleverna visar en vilja att lära sig hur de ska hantera konflikter när de uppstår 

(Thornberg, 2006). Longaretti och Wilson (2006) genomförde en studie som visar att 

både lärare och elever kopplar samman konflikter med fysiskt och aggressivt beteende 

och Dahls (2014) studie visar att fritidspedagoger anser att trygghet för barnen är en 

viktig grund för deras sociala utveckling. Resultatet i studien visar att fritidslärarna, 

precis som i Hakvoort och Olssons (2015) studie, delar skilda uppfattningar om 

begreppet konflikt. De konfliktsituationer som de flesta fritidslärare berättar om är de 

som innebär fysisk kontakt och aggressivt beteende. För att lösa konflikter på ett 

konstruktivt sätt anser fritidslärarna att kommunikation och dialog är det mest 

framgångsrika medierande verktyget (Säljö, 2012), detta i kombination med respekt och 

empati. Fritidslärarna talar även om vikten av att finnas som ett stöd för eleverna när de i 

sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2012) lär sig hur de ska hantera konflikter. I 

undersökningen har det framgått att fritidslärarna anser att konflikthantering är en stor 

del av elevernas vardag i fridshemmet och deras individuella utveckling.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

- Vad heter du och hur gammal är du? 

- Vilken utbildning har du? 

- Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

Berättande-frågor 

- Berätta om vad en är konflikt för dig 

 Berätta om vilka konflikter som du anser är mest utmanande för dig som 

fritidspedagog 

 Varför tror du att det är så? 

 Hur hanterar du sådana konflikter på bästa sätt? 

- Använder du någon beprövad metod för att lösa konflikter i din verksamhet? 

 Om Ja, varför använder du den metoden? Om Nej, varför inte? 

- Berätta om en person som du tycker är en bra konflikthanterare och varför du 

tycker att den personen är så bra på att lösa konflikter. 

- Berätta om hur du tror att elever lär sig att lösa konflikter 

- Berätta om hur du pratar med dina elever om hur man kan lösa konflikter. 

 

Scenario 1 

Det finns två killar i din elevgrupp, vi kallar dom Olle och Markus. Olle och Markus 

leker alltid tillsammans, både i och utanför skolan. En dag väljer Olle att leka med Sebbe 

istället för Markus. Leken dem emellan fungerar väldigt bra och Olle testar saker han inte 

brukar göra. Markus kommer fram till dig och är väldigt ledsen över att han inte får vara 

med Olle och Sebbe när de leker. Vad gör du? 

Scenario 2 

Du är ute på rastvakt och efter en liten stund kan du se att fyra elever står och bråkar om 

en fotboll. Du går fram till eleverna och försöker förstå varför de är osams. Det 

framkommer att de inte är överens om vem som hade bollen först. Hur agerar du? 

 

Scenario 3 
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Du och din elevgrupp på utflykt till skogen. Där får eleverna fritt välja vem, vad och var 

de vill leka. Fem pojkar väljer att leka en lek där de ska samla skrot och skräp som finns i 

skogen. Under tiden de leker omvandlas leken till att det finns två läger som ska stjäla 

skrot och skräp av varandra. Varpå en elev väljer att ta upp en vass bit av skrot och hålla 

den mot en annan elevs hals. Pojken hotar den andra och berättar att om inte han ger 

honom en av skrotbitarna ska han skära halsen av honom. För eleven som väljer att hota 

är detta en del av leken men den andra eleven tar det på allvar. Hur går du till väga efter 

detta?  

- Har du någonting övrig att tillägga om konflikthantering? 
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Bilaga 2 

 

Tillståndsblankett 

Jag är en student som läser till grundlärdare med inriktning mot arbete i fritidshem på 

Jönköping University. Jag är läser mitt sista år och ska nu skriva mitt examensarbete. Jag 

önskar att undersöka fritidspedagogers berättelser om konflikthantering i fritidshemmet. 

 

För att jag ska kunna genomföra detta behöver jag din hjälp! 

 
Det som kommer ske är att jag kommer ställa frågor som kommer handla om hur du 

arbetar med konflikthantering och hur dina elever löser konflikter på ditt fritidshem. 

 

De krav jag kommer förhålla mig till är:  

- Samtyckeskravet vilket innebär att ni själva får bestämma över er medverkan i 

studien. Det betyder att du när som helst kan avbryta din medverkan i studien. 

- Konfidentialitetskravet som innebär att all information om er och ert arbete i 

verksamheten kommer vara anonym. 

- Informationskravet innebär att jag är skyldig att informera er om studiens syfte. 

- Nyttjandekravet innebär att studiens material endast kommer användas i denna 

studie. 

Resultatet av denna studie kommer publiceras i ett pedagogisk forskningsforum.   

Hoppas att du tycker detta låter kul och vill delta i min undersökning!                                

 

 Jag godkänner mitt deltagande: 

                       

Datum:_____________________________________________  

 

Signatur:____________________________________________                                   
 
Vid eventuella frågor var vänlig kontakta mig! 

           Josephine.Johansson@live.se 
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