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Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger och barn upplever att 

konflikter kan lösas. De teoretiska utgångspunkter som använts är ett sociokulturellt 

perspektiv, som beskriver hur individer samspelar med varandra och ger ett barns 

perspektiv, som innebär att se och förstå barns handlingar och beteenden från deras 

perspektiv. Undersökningen som ligger till grund för arbetets resultat genomfördes med 

hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. Barn och pedagoger valdes ut och gav sitt 

godkännande till att delta i undersökningen genom att skriva under tillståndsblanketter 

som hade lämnats ut till två utvalda skolor. I barnens fall skickade vi också med 

tillståndsblanketter till vårdnadshavare för att läsa igenom och skriva under. Barnen som 

deltog svarade på frågor, följdfrågor och diskuterade tillsammans med varandra i 

fokusgruppssamtal på respektive skola. Pedagogerna deltog i enskilda intervjuer där de 

svarade på frågor samt följdfrågor. Olika frågor hade konstruerats till barnen och 

pedagogerna och hade utformats så att de skulle kunna vara till hjälp vid att besvara 

forskningsfrågorna. Resultatet av undersökningen bestod av beskrivningar av både barnen 

och pedagogerna där de beskrev hur de brukar gå tillväga för att hantera och lösa konflikter. 

Resultatet av undersökningen visade på att barn ofta använde sig av bland annat 

närkontakt, tröst och regler vid konfliktlösningar. Pedagogerna beskrev att de brukar lösa 

konflikter genom samarbete med kollegor samt genom att lyssna och observera 

konfliktsituationer. Vidare beskrev pedagogerna att de arbetade förebyggande för att 

motverka framtida konflikter. 
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1. Inledning 

Konflikter är något som vi människor möter i alla delar av livet. Från barndomen till vuxen 

ålder har vi förmodligen någon gång upplevt att vi hamnat i situationer där konflikter uppstår. 

Vi har under vår egen skolgång och i verksamhetsförlagdautbildningar uppmärksammat att- 

barn ofta kommer i konflikt med varandra, speciellt under rasten men även på fritidshemmet. 

Konflikterna har en direkt koppling till de miljöer barnen befinner sig i, platsen där samspel 

och interaktion sker mellan individer inom en verksamhet. Detta kan resultera i att konflikter 

uppstår på grund av sociala skäl som exempelvis osämja över att en grupp vill ha ett spel men 

att en annan grupp vägrar lämna ifrån sig det. Pedagoger inom fritidshemmet interagerar 

vanligtvis med barnen under hela dagen, på rasten och på fritidshemmet. När konflikter 

uppstår måste pedagogen kunna hantera dem eller låta barnen själva ta hand om problemet, 

beroende på vad som orsakat konflikten och hur pass allvarlig den är. 

Thylefors (2013a) skriver att det krävs en mängd färdigheter för en lärare att hantera en 

konflikt. Det är viktigt att motivera, konfrontera, sätta gränser, lyssna, styra, -underlätta, 

värdera förslag och hantera beslutsprocesser. Lind (2001) beskriver att medling är ett 

kraftfullt verktyg som en ledare kan använda vid konflikthantering. Genom medling får 

barnen själva hantera konflikter och ta ansvar för att hitta lösningen som passar alla som 

konflikten berör. Vidare beskriver hon att själva medlingsprocessen ligger till grund för att 

stärka barnen självförtroende genom att föra över ansvaret för konflikten och eventuella 

lösningar till barnen själva. Det finns både för- och nackdelar med olika typer av 

konflikthanteringsmetoder, exempelvis att barnen kan få större förståelse för hur man agerar 

rättvist eller respektfullt genom att se hur kränkningar eller slag kan såra en annan människa, - 

men också kan barnen bli skadade både fysiskt och psykiskt, exempelvis genom oförståelse 

och de tillfällen som empati saknas hos motparten.  

Vi anser att det är intressant att undersöka både barns perspektiv och pedagogers perspektiv-

på konflikter och konflikthantering. De frågeställningar studien avser att besvara benämner 

hur pedagoger respektive barn beskriver att konflikter kan lösas. Vår förhoppning är att denna 

studie ska bidra till att pedagoger får en ökad förståelse kring konflikter och konflikthantering 

på fritidshemmet.  
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2. Syfte 

Studiens övergripande syfte är att utifrån barns perspektiv och pedagogers perspektiv skapa 

kunskap kring hur de beskriver att konflikter kan lösas på fritidshemmet. 

 

De forskningsfrågor vi vill besvara är:  

Hur beskriver barn att konflikter kan lösas? 

Hur beskriver pedagoger att konflikter kan lösas?  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I detta kapitel presenteras teorier om det sociokulturella perspektivet och barns perspektiv. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

En teori som passar till vår studie är det sociokulturella perspektivet. Lev Vygotskijs arbeten 

om utveckling, lärande och språk ligger som grund för det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2012). Detta perspektiv beskriver att människors interaktion med varandra konstruerar vår 

verklighet. Det innebär bland annat att i en grupp inom en verksamhet skapas ett bestämt sätt 

att agera, att tala om och förstå den värld man lever i (Klerfelt & Haglund, 2011). Denna teori 

kan erbjuda möjligheter att förstå och förklara hur barns kognitiva utveckling, kultur och 

samhälle påverkar barnen. Kulturens roll uppstår i språket som inte är ett redskap enbart för 

kommunikation utan även för tänkande och medvetande. Det sociokulturella perspektivet kan 

studeras genom att se hur en elevs deltagande utvecklar ett bredare register av språkliga 

uttryck och aktivt medskapande i exempelvis samtal (Liberg, 2011). Sociokulturella 

perspektiv har en central plats i den nyare pedagogiken som fäster stor vikt på det sociala 

samspelet och språkets betydelse för inlärnings- och utvecklingsprocessen. Lärandet sker i 

samspel med andra genom språket. Det är språket som formar vårt sätt att förstå och att få 

kunskap om världen genom att kommunicera med andra (Imsen, 2006). 

Detta perspektiv är relevant för vår studie då barns sätt att interagera och kommunicera med 

varandra kan ligga till grund för konflikters uppkomst. Genom våra verksamhetsförlagda 

utbildningar har vi sett hur ett negativt språk och samspel mellan barn kan leda till att 

kränkningar, svordomar eller att fysiskt våld förekommer, vilket i sin tur kan vara en 

utlösande faktor till att en konflikt uppstår. Ett barn kan ha blivit arg över exempelvis att en 

medspelare i en fotbollsmatch hade missat en passning som skulle leda till vinst om detta inte 

inträffat. Helt plötsligt kan dessa två barn börja bråka om detta och en konflikt har då 

inträffat. Vi anser även att kommunikation och samspel kan användas i ett positivt syfte då det 

kan vara till hjälp vid konflikthantering. Genom att samarbeta med alla inblandade parter i en 

konflikt och kommunicera med dem enskilt eller i grupp beroende på situation, anser vi att det 

sociokulturella perspektivet kan vara till hjälp för att försöka hitta en lösning. 
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3.2 Barns perspektiv  

Ett annat perspektiv som är av relevans för vår studie är barns perspektiv. 

Helander m.fl. (2011) beskriver att barns perspektiv lägger fokus på barns villkor och att rikta 

vuxenvärlden mot att uppmärksamma och förstå barns handlingar och uppfattningar.  

Pramling (1994) beskriver hur viktigt det är att vara intresserad av varje barns uppfattning 

kring flera olika företeelser och fenomen i deras omvärld. Det handlar inte om att leta efter 

vad som är rätt och fel i barns förståelse utan att se varje tankesätt som något nytt och 

spännande. Gärdenfors (2010) beskriver att det är viktigt att leva sig in i andras 

uppmärksamhet, det vill säga att förstå vad någon annan fokuserar på. Vidare beskrivs att en 

förutsättning för att bedriva undervisning är att barnen måste kunna förstå det läraren talar 

om, samt att läraren måste kunna uppmärksamma när barnen inte förstår undervisningen.  

Iwarsson (2016) beskriver att mötet med barn som far illa kan ställa stora krav på oss vuxna 

att se händelser genom barnens perspektiv. Det är viktigt att vuxna erhåller förståelse för 

barns signaler i hantering av konflikter. Barn tenderar att visa upp sig i linje med deras egen 

självbild. Om vi vuxna kommer i kontakt med ett barn som är vant vid ett negativt bemötande 

från vuxna kommer vi, om vi inte tänker till ordentligt, sannolikt bekräfta det mönstret. Det är 

ganska lätt hänt att något sådant inträffar och en konsekvens av detta skulle kunna bli att barn 

i stort behov av stöd skulle kunna få det svårt att ta emot hjälp.  

Vi anser att detta perspektiv är relevant för vår studie då vi som pedagoger bör försöka se på 

konflikter ur ett barns perspektiv för att underlätta vid konflikthantering. Om barnen 

inblandade i en konflikt visar tecken på osäkerhet och inte vågar berätta allt som har hänt för 

en ansvarig pedagog kan det skapa problem när det kommer till att hitta en lösning. Om vi 

försöker se det från deras perspektiv och uppmärksamma vad de anser hände vid en konflikt 

kan vi få en bredare bild av händelsen. Vi anser att alla som arbetar på skolan skulle behöva 

se konflikter ur ett barns perspektiv för att skapa en större förståelse kring vad som kan ha 

orsakat konflikten och att hitta fler metoder som kan vara användbara för att hitta en lösning 

på konflikten. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att barn 

tänker på ett annorlunda sätt gentemot vuxna i olika sammanhang, och genom att prata med 

barnen och försöka se ur deras synvinkel anser vi att pedagoger skulle kunna undvika 

framtida konflikter genom att erhålla förståelse för hur barnen anser att de uppkom.  
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4. Bakgrund 

I detta kapitel refererar vi till olika beskrivningar av konflikter och konflikthantering samt 

styrdokument, allmänna råd för fritidshemmet och konventionen om barnets rättigheter som 

kopplar till barns och pedagogers ansvar kring konflikter. 

Thylefors (2013b) beskriver konflikter som dubbelbottnat. Hon menar att vi både tycker illa- 

om det när en konflikt exempelvis inträffar på en arbetsplats och att vi i vissa fall kan finna 

attraktion gentemot konflikter när de inträffar i film, litteratur eller andra fiktiva verk. Vidare 

beskriver hon att konflikter som förekommer i litteratur eller konst kan förutom att erbjuda 

underhållning även kan fungera som en slags terapi för att bearbeta inre och yttre konflikter. 

Hon beskriver att konflikter är vanligt förekommande, kan uppstå i olika situationer och 

sammanhang som exempelvis mellan nationer, i arbetslivet, i skolan och mellan vänner och 

grannar.  

Ekeland (2006) beskriver att det är viktigt att använda god konflikthantering för att på ett 

produktivt och effektivt sätt lösa en konflikt samt för att behålla arbetsmiljöns kvalitet och 

medarbetarnas hälsa. Han beskriver att det är viktigt att ha kunskap om konflikter för att 

kunna lösa dem på ett bra och effektivt sätt. Vidare beskriver han att konflikter både är 

nödvändiga och oundvikliga på grund av två skäl: nödvändiga, för att vi ska respektera 

varandra vid bestämningstagande och beslutsfattande i komplexa och svåra frågor och 

oundvikliga då människor både har ett driv och förmåga att ta till strid för sina behov, 

intressen och synpunkter. 

Skolverket (2011) beskriver att barnen genom undervisning ska erhålla kunskap om och- 

förståelse för varför konflikter uppstår och hur de hanterar det. Skolorna ska genom 

undervisningen även sträva efter att barnen utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka 

framtiden för att skapa en mer acceptabel levnadsmiljö för alla. Unicef (2009) benämner att 

barns bästa ska komma i första hand. Vi anser att ledarna inom skolan ska se till att barnen har 

en trygg miljö att vistas i samt att få kunskap om konflikter och konflikthantering. Skolverket 

(2014) menar på att skolans personal ska arbeta med att stödja barnen till trygghet, 

självständighet, att ta ansvar för diverse handlingar, att vara en bra kompis och kunna klara av 

att lösa konflikter med kamraterna verbalt, att visa hänsyn och respekt för varandra samt att 

följa gemensamma regler i olika sociala situationer. 
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5. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för fem vetenskapliga studier som berör våra frågeställningar. 

Tuimur och Chemweis (2015) har genomfört en studie om tillgängligheten och användning av 

undervisningsresurser som krävs för undervisning kring konflikter samt konfliktlösning i 

ämnet samhällskunskap i grundskolan. Syftet med studien var att undersöka viktiga faktorer 

för effektiv undervisning inom konflikter och konfliktlösning. Dessutom undersöktes vilka 

positiva faktorer som kan vara användbara för lärare att välja för att hantera resurser och göra 

undervisningen effektiv och produktiv. Studien visade att lärarna saknade tillräckliga- 

undervisningsmaterial i undervisningen om konflikter och konflikthantering som erbjöd 

struktur och tydlighet. Vidare beskrivs i studien att lärare bör använda sig av skolans 

förutsättningar, exempelvis personalstyrka, ekonomiska resurser, lokaler, för att förbättra 

lärande genom relationskompetens och elevinflytande i rast verksamheten.  

London et.al (2014) beskriver att lågstadieskolor i USA har försökt minska konflikter och 

skapa en bättre miljö under raster genom att ta hjälp av en organisation vid namn Playworks 

som i sin tur sänder ut tränade coacher för att hjälpa till med detta. Vidare beskriver de att 

coacherna arbetar för att förbättra rasterna genom att öka möjligheter till säker och 

meningsfull lek samt fysiska aktiviteter. Coacherna är tränade till att arbeta tillsammans med 

barnen för att etablera lekar, introducera användbara verktyg vid konflikthantering och 

uppmuntra till ett vårdat språk och att barnen demonstrerar ett inkluderande beteende. De 

beskriver hur coacherna integrerar dessa förbättringsmetoder under rasterna genom att leka 

tillsammans med barnen och genom att arbeta tillsammans med barn i de äldre åldrarna.  

De äldre barnen har fått i uppgift att agera tillsammans med coacherna som så kallade 

juniorcoacher och hjälpa till med att leda aktiviteter och lösa konflikter på deras egna och de 

yngre barnens raster.  

London et.al (2014) beskriver hur de har analyserat data kring Playworks arbete inom 

skolorna och att de sedan har jämfört olika skolor som bedriver raster i olika kvalité. De har 

även tagit reda på vilka åsikter lärare, barn och rektorer har kring vilka förändringar man kan 

göra för att utveckla rastverksamheten och göra den bättre och säkrare. De beskriver att deras 

datainsamling bedrevs på sex olika skolor där de samlade in olika typer av data på varje skola 

vid tre tillfällen under vår- och höstterminen. På varje skola genomförde de intervjuer med 

rektorn, tre till fyra lärare och coachen. De beskriver sedan att de även har använt 

fokusgruppsamtal med sex till tio barn i årskurs 4 och 5 som var juniorcoacher på varje skola, 
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samt att de har genomfört observationer av rasterna för de olika årskurserna för att samla in 

datamaterial. Vidare beskriver de att de har använt ljudupptagning under intervjuerna och 

fokusgruppsamtalen för att sedan transkribera datamaterialet de erhöll genom insamlingen. 

Resultatet visade att skolorna med de bästa rastverksamheterna hade två utmärkande drag: 

1) lämpliga lekar, utrymme och redskap som barnen kan använda. 2.) att det fanns vuxna som 

medvetet hjälpte barnen att utveckla sociala färdigheter. Vidare beskriver de att de lade märke 

till tre komponenter av social utveckling som var viktiga för att förbättra rastverksamheten. 

Dessa tre sociala färdigheter var inkludering, positivt språk och konfliktlösningar. 

Roberts, Yeomans och Ferro-Almeida (2008) beskriver de positiva effekterna av att utbilda 

mellanstadiebarn i konfliktlösning. Det visade sig att våld och bråk minskade på skolan efter 

att pedagoger introducerat denna utbildningsdel. Barnen som fått undervisning i 

konfliktlösning kunde också uppvisa mer konstruktiva lösningar i fiktiva konfliktsituationer. 

De visade mer villighet att förstå klasskamraters och vänners utgångspunkter, utgå ifrån sina 

egna upplevelser, och söka lösningar som var bra för båda parter. Studiens resultat visar 

vikten av forskning angående konflikthantering i skolan och att den forskningen kommer 

skolan till del. Den visar också den roll som lärare och ledare kan ha genom att lära barn bra 

sätt att hantera konflikter och de positiva effekterna av detta. 

Andersson och Kronström (2013) beskriver i en uppsats hur deras resultat visar tydliga tecken 

på att samtliga lärare/pedagoger de har intervjuat lyfter vikten av att barn bör hantera 

konflikter själva. De beskriver att lärarna anser att det även är viktigt att stötta och hjälpa 

barnen att komma till tals, samt att de lyssnar på varandra vid konflikthantering. Lärarna som 

de har intervjuat menar på att konflikten ofta löser sig självt då de hjälper barnen att 

kommunicera med varandra. De beskriver även att lärarna anser att det krävs sunt förnuft som 

då ofta är den bästa strategin. Att föra dialog med barnen och tillsammans diskutera 

eventuella lösningar på problemet brukar ge resultat. Vidare beskriver de att ett sociokulturellt 

perspektiv har varit lämpligt att använda i undersökningen de genomfört. Andersson och 

Kronström (2013) beskriver att de valt att genomföra kvalitativa undersökningar, detta för att 

få en så vid uppfattning som möjligt av hur det ser ut hos olika personal vad gäller konflikter 

och synen på dessa. Deras metod för detta har varit enkätstudier och intervjuer. Deras urval 

bestod av fritidspedagoger, lärare och skolledare. Genom granskningen av författarnas 

uppsats uppmärksammade vi att de har använt två olika metoder för datainsamling, enkäter, 

som kan fungera som ett datainsamlingsverktyg där de som bedriver en undersökning inte 
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behöver lägga ner tid på att närvara vid insamling av data, och intervjuer, som tar längre tid 

men kan resultera i att de som bedriver en undersökning får en bredare kunskap då de lägger 

ner tid på att ställa frågor och samtala med deltagarna i undersökningen. Att kombinera dessa 

två metoder kan i vår mening bidra till ett ökat och mer varierat resultat vilket kan gynna 

studien om det inte blir för omfattande vilket i sin tur kan göra det svårt för forskarna att 

sammanställa resultatet av datainsamlingen. Lärarna som författarna har intervjuat ser barnens 

självständighet i konflikthantering som en styrka och menar på att barn utvecklar en förmåga 

att självständigt kommunicera och samarbeta för att lösa konflikter, vilket i sin tur skapar en 

trygg och säker miljö. Eftersom lärare eller annan personal kan ha missat att se vad som kan 

ha varit orsaken till en konflikt kan det vara till hjälp om barn har kunskap att agera ut efter 

behov för att komma fram till en lösning på problemet.  

Hakvoort och Olsson (2014) har genomfört en studie där de undersökt hur konflikthantering 

kan knyta an till samt eventuellt stärka den svenska skolans demokratiska uppdrag. De-

beskriver att Sveriges sätt att integrera demokratiska värderingar och kompetenser är 

exceptionell, då de riktar in sig mot alla individer i alla årskurser på skolorna. Vidare nämner- 

de hur konflikter både kan vara till hjälp vid inlärning men även orsaka skada. De skriver att 

det kan användas i lärande syfte då barnen som varit inblandade kan stärka sina sociala 

färdigheter och få en djupare förståelse för vad konflikter är och vad de innebär. Konflikter 

betraktas även som skadliga då både skolledare och politiker ser de som destruktiva och 

våldsamma i både fysiska och psykiska sammanhang. Dessutom anser skolledare och 

politiker att de destruktiva konflikterna bör undvikas eller kontrolleras. Vidare beskrivs att 

trots det skadliga som kan inträffa vid konflikter kan både barn och lärare få en bättre 

förståelse och kapacitet för demokratiska värderingar som exempelvis jämställdhet och allas 

lika värde. Barn kan även lära sig att bättre uttrycka åsikter på ett respektfullt sätt. Hakvoort 

och Olsson (2014) benämner att de genomförde en småskalig kvalitativ studie med avsikt att 

undersöka hur konflikter kan ha en positiv påverkan genom integration med demokratiska 

värderingar. De valde att dela upp tio deltagare i fyra grupper. Den första gruppen bestod av 

erfarna pedagoger, detta på grund av att de hade mycket erfarenhet kring konflikter. Den 

andra gruppen bestod av deltagare som uppvisade kunskap och uppskattande kring skolans 

demokratiska uppdrag. Den tredje gruppen bestod av deltagare som hade genomgått träning i 

konflikthantering. Den fjärde och sista gruppen bestod av deltagare med olika grader av 

erfarenhet, som arbetade i olika årskurser och undervisade i olika ämnen. De beskriver att 

anledningen till den fjärde gruppens variationsrika mängd deltagare var för att se vilka 
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skillnader som förekom mellan olika ämnen och årskurser. De nämner att de använde sig av 

semistrukturerade intervjuer i studien. Resultatet från deras studie visade tecken på högt 

engagemang kring att kombinera positiva faktorer från konflikter med demokratiska 

värderingar. Trots detta var det sju av tio deltagare som medgav att det fanns en brist på 

kollegiala diskussioner angående konflikter. Hakvoort och Olsson (2014) beskriver att alla 

deltagare benämnde hur viktigt det är att lyssna, och att barnen, genom att ta till sig av det 

som händer runt omkring dem, kan lära sig respektera andras åsikter och utryck utan att 

skratta eller döma någon annan. 

Sammanfattning 

Den tidigare forskning vi har tagit del av består av fem olika studier som knyter an till vår 

egen studie.  

Tuimur & Chemweis (2015) har genomfört en studie där de har undersökt tillgängligheten 

och användning av undervisningsresurser som krävs för undervisning kring konflikter samt 

konfliktlösning i ämnet samhällskunskap i grundskolan. London et.al (2014) har genomfört en 

studie där de har besökt olika skolor i USA där en organisation vid namn Playworks har hyrt 

ut coacher till skolorna med avsikt att göra skolornas rastverksamhet bättre genom att bland 

annat lära ut konfliktstrategier till barnen.  London et.al (2014) har intervjuat pedagoger och 

coacher för att undersöka vilka förbättringar som har skett för att utveckla rastverksamheten 

på de olika skolorna. Roberts, Yeomans och Ferro-Almeida (2007) har genomfört en studie 

där de undersökt positiva effekter av att utbilda mellanstadiebarn i konfliktlösning. Andersson 

och Kronström (2013) har i en undersökning kommit fram till att pedagoger de har intervjuat 

lyfter vikten av att barn bör hantera konflikter själva. Hakvoort och Olsson (2014) har 

genomfört en studie där de benämner hur konflikter både kan vara till hjälp vid inlärning samt 

orsaka skada. De beskriver att det kan användas i lärande syfte då barnen som varit 

inblandade kan stärka sina sociala färdigheter och få en djupare förståelse för vad konflikter 

är och vad de innebär. 
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6. Metod 

Studiens övergripande syfte är att utifrån barns perspektiv och pedagogers perspektiv skapa 

kunskap kring hur de beskriver att konflikter kan lösas. De frågeställningar vi tagit fram 

benämner hur fritidspedagoger respektive barn beskriver att konflikter kan lösas. 

 För att utföra undersökningen har vi valt att använda en kvalitativ ansats i form av 

fokusgruppsamtal med barn och individuella intervjuer med lärare. Bryman (2011) beskriver- 

att ett fokusgruppsamtal är en slags gruppintervju där intervjuaren ställer frågor som 

deltagarna kan diskutera tillsammans. Vidare beskriver han att frågorna som används vid ett 

fokusgruppsamtal knyter an till ett specifikt ämne. Han benämner att en forskare som 

använder sig av ett fokusgruppssamtal är intresserad av hur deltagarna reagerar på varandras 

åsikter och att se det samspel som äger rum i gruppen.  

Anledningen till att vi valde dessa metoder är för att det stödjer oss bättre för att kunna 

besvara våra forskningsfrågor, det känns mest lämpligt med fokusgruppsamtal med barnen då 

vi menar att samtal i grupp ger en djupare förståelse i hur barn talar om och uttrycker åsikter 

kring vårt ämne. 

I samtal med pedagogerna använder vi oss av semistrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 4 & 5). En semistrukturerad intervju är en intervjumetod där 

intervjuaren utgör frågor utifrån en specifik intervjuguide där frågorna vanligtvis är allmänt 

mer formulerade än i det strukturerade intervjuschemat. Vi har valt att använda denna 

intervjumetod för att ge tydliga ramar för samtalet men samtidigt låta intervjupersonerna 

formulera sina tankar och erfarenheter (Bryman, 2011).  

 

6.1 Urval 

Vår utgångspunkt i urvalsprocessen var att hitta respondenter som är relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Enligt Bryman (2011) kallas denna typ av urvalsprocess för ett 

målstyrt urval. Vi har intervjuat både lärare och barn för att göra resultatet mer varierat och 

för att jämföra hur barn respektive pedagoger uppfattar konflikter. Vi har även intervjuat barn 

i olika årskurser och av olika kön då vi anser att även detta har hjälpt oss att utvinna ett mer 

varierat resultat. 

I vårt urval har vi valt att fokusera på två olika skolor, dels en skola i ett mångkulturellt 

område i en större kommun, dels en skola som inte var lika mångkulturell i en mindre 



 
 

11 
 

kommun. Vi har valt att kalla skolan i den större kommunen för skola A och skolan i den 

mindre kommunen för skola B. Urvalet på den skolan i den större kommunen bestod av fem 

barn i årskurs 5 och 6 samt tre pedagoger med flera års erfarenhet. Urvalet på skolan i den 

mindre kommunen bestod av tre barn som gick i årskurs 2 samt tre pedagoger med varierad 

arbetserfarenhet. Vi har valt dessa skolor dels då vi haft kontakt med dem sedan tidigare men 

också eftersom vi tror att detta kan ge oss en så bred bild som möjligt utifrån undersökningens 

begränsade utsträckning. 

Vi har haft ett fokusgruppsamtal på respektive skola där en grupp bestod av två flickor och en 

pojke i årkurs två och den andra gruppen bestod av två flickor och två pojkar i årskurs fem 

och sex. Vi var noga med att se till så att alla barn som deltog var inskrivna på fritidshem och 

att urvalet var varierat i form av både olika kön och åldrar. De sex pedagoger vi har intervjuat 

har haft varierad erfarenhet, en pedagog hade nyligen börjat arbeta och hade enbart cirka åtta 

månaders erfarenhet medan de andra pedagogerna hade flera års erfarenhet inom 

fritidshemsverksamheten. Observera att alla deltagares namn är fingerade i arbetet, detta för 

att skydda deras identitet. 

 

6.2 Verktyg för dokumentation 

De verktyg som vi har använt i genomförandet är anteckningsblock, penna och bandspelare 

för att spela in intervjusamtalen och fokusgruppssamtalen. Vi har suttit tillsammans med en 

enskild pedagog per intervjusamtal och sedan tillsammans med fyra barn i det första 

fokusgruppssamtalet och tre barn i det andra samtalet. Vi har ställt frågor som sedan bidragit 

till att följdfrågor ställdes under fokusgruppssamtalen och intervjuerna.  

 

6.3 Genomförande  

Vi har varit i kontakt med två skolor och har gett dem information om vår studie. Efter 

godkännande från skolorna anordnade vi tillståndsblanketter till barnen, vårdnadshavare och 

fritidspedagoger. När blanketterna var påskrivna anlände vi till respektive skola i god tid för 

att kunna besvara eventuella frågor kring vår undersökning och för att samtala med både barn 

och pedagoger som skulle delta innan undersökningen påbörjades. Fokusgruppsamtalen 

pågick i cirka en timme. Innan fokusgruppssamtalen påbörjades ville vi försöka få barnen att 

känna sig trygga inför det genom att bland annat prata om sådant de tycker om. Vi berättade 
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för barnen vad syftet med studien var och gick igenom vilka rättigheter de hade och att de när 

som helst kunde välja att avbryta sin medverkan om de skulle känna något obehag. Kihlström 

(2007) beskriver att det kan vara bra att påbörja en intervju med barn genom att ställa frågor 

som inte har med studien att göra, frågorna kan beröra bland annat intressen eller dylikt. Vi 

anser att detta kan vara bra då det kan bidra till att de känner sig mer bekväma gentemot att 

samtala med oss om sådant som berör studien om de upplever att vi kan prata med dem om 

sådant de tycker om. I fallet med båda fokusgruppssamtalen satt vi ned på golvet tillsammans 

med barnen i en cirkel. Samtalen genomfördes i lekrum där barnen kände sig bekväma.   

Vi intervjuade pedagoger vid olika tillfällen och berättade kortfattat vad syftet med studien 

var. Intervjuerna pågick i cirka 20-30 minuter vardera. Vi utgick från intervjuguiden och 

ställde följdfrågor för att få fördjupning på svaren de gav. Fokusgruppsamtalen med barnen 

skilde sig från intervjuerna med pedagogerna genom att de tog längre tid samt att deltagarna 

var fler och att de på grund av detta kunde prata med varandra vilket gav möjligheter till 

gruppdiskussion under samtalen. Fokusgruppssamtalen samt intervjuerna med pedagogerna 

spelades in för att sedan transkriberas.  

 

6.4 Bearbetning av datamaterial 

Det datamaterial som undersökningen gav oss genom ljudupptagning har lyssnats igenom och 

ordagrant transkriberats för att underlätta vid analysering av det. Vi anser att transkribera är 

bra inför skrivande av resultatet detta för att de som genomför undersökningen inte ska gå 

mista om någonting. 

Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att forskaren/intervjuaren är medveten om att 

avsätta gott om tid för transkribering i sin planering samt är realistisk när det gäller hur många 

intervjuer man klarar av att genomföra och transkribera under den tid man har till sitt 

förfogande. Vidare beskriver han att problemet med att skriva ut intervjuarna är att det är en 

mycket tidsödande process.  

På grund av att det är tidskrävande att transkribera kom vi överens om att dela upp arbetet 

mellan oss och att var och en transkriberade ett fokusgruppsamtal och tre pedagogintervjuer. 

Därefter sammanställde vi vårt material tillsammans och analyserade det utifrån vår 

frågeställning. De sex pedagogintervjuer och två fokusgruppsamtal som genomfördes, samt 
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transkriberingen av dessa intervjuer och samtal, tog lång tid men i slutändan är vi nöjda med 

genomförandet då vi upplever att de har gett oss bra och spännande material. 

 

När vi hade gått igenom och diskuterat resultatet konstruerade vi underrubriker i 

resultat/analys delen för att ge avsnittet en tydlig struktur. Vi anser att man genom att använda 

tydliga underrubriker underlättar för läsaren och undviker förvirring.  

 

6.5 Tillvägagångsätt vid analys 

Intervjumaterialet från undersökningen har analyserats genom att vi har diskuterat empirin för 

att sedan tillsammans problematisera det som barnen och pedagogerna berättade och genom 

att se på det som sades ur vissa olika perspektiv. Vi pratade med varandra och diskuterade 

resultatet för att kunna jämföra de funderingar vi hade och de problem vi såg i resultatet. 

Genom att fundera kring det som barnen och pedagogerna hade beskrivit kunde vi 

tillsammans problematisera det och jämföra perspektiv med varandra och se på resultatet ur 

deltagarnas olika perspektiv. Vi skapade teman för att göra resultatet tydligt och för att se till 

så det följde en röd tråd genom hela kapitlet. Att dela in datamaterialet i teman gjorde det 

möjligt för oss att dela upp materialet och placera det som ansågs passa ihop under samma 

tema. Att dela upp datamaterialet på det sättet bidrog i vår mening till att läsaren inte skulle 

behöva gå fram och tillbaka i kapitlet för att hitta delar som liknar varandra då dessa har 

placerats under samma tema. Analysen har placerats efter resultatet av varje tema vi har 

sammanställt för att skapa struktur på avsnittet.  

 

6.6 Etik 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra forskningsetiska grunder inom humanistisk 

samhällsvetenskapligforskning. De fyra huvudprinciperna är följande:  

Informationskravet: Deltagarna har rätt att få information om undersökningens syfte och 

vilka moment som ingår. De ska också veta att studien är frivillig och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet: Deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i studien, och i de fall då 

deltagarna är minderåriga krävs även vårdnadshavares tillstånd. 
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Konfidentialitetskravet: All data som samlas in ska behandlas med konfidentialitet, personer 

i studien avidentifieras så att det inte går att se vilka som har deltagit i studien eller vem som 

har sagt vad. 

Nyttjandekravet: Informationen som samlas in får bara användas i den studie som den 

samlats in för och för det syfte som har uppgivits. 

För att uppfylla dessa krav har vi utformat en samtyckesblankett som vi delar ut till 

deltagarna, samt vårdnadshavare. I blanketten så informerar vi om studiens syfte, hur 

informationen kommer att användas samt att deltagarna garanteras konfidentialitet. 

Deltagarna får skriva under blanketten för att ge samtycke men informeras också om att de 

när som helst kan ta tillbaka detta samtycke. Vid intervjutillfällena upprepade vi som 

intervjuade kortfattat de etiska riktlinjerna och påminner deltagarna om att de har rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan. 

 

6.7 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) definierar tillförlitlighet som bestående av fyra delkriterier: 

*Trovärdighet – innebär att se till så att forskning har genomförts enligt de regler som finns, 

men också att de som genomfört forskningen stämmer av med de personer som studien berör 

för att se om det stämmer överens med deras bild (så kallad respondentvalidering). 

 

*Överförbarhet – Att studiens kontext är så pass väl beskriven att andra forskare kan avgöra 

om resultaten är applicerbara i ett annat sammanhang. 

* Pålitlighet – Att studiens utförande beskrivs och dokumenteras så detaljerat att andra kan 

följa studiens process och se eventuella felkällor. 

* En möjlighet att styrka och konfirmera – Att man kan visa att man strävat efter objektivitet. 

Även om fullständig objektivitet inte är möjlig att uppnå så bör man försöka visa att man inte 

medvetet styrt studiens resultat. 

För att lyckas besvara våra frågeställningar var det viktigt att vår undersökning genomsyras av 

tillförlitlighet. Det är viktigt att studien ses som trovärdig och att vi kan göra det troligt att 

resultatet skulle se nästintill likadant ut som vårt resultat om någon annan skulle genomföra 

samma undersökning vid ett senare skede.  
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7. Resultat och Analys 

I detta kapitel behandlas rådatamaterialet från undersökningen som genomfördes på de två 

skolor som ingår i studien. Vi har delat upp datamaterialet från undersökningen och placerat 

det under olika rubriker som teman där vi kommer beskriva och gå igenom resultatet från 

båda skolorna. Varje tema har även analyserats, det vill säga att vi har problematiserat och 

försökt se varje tema utifrån olika perspektiv. Vi har döpt skolorna till A och B för att skapa 

struktur och särskilja dem från varandra då resultatet från två olika skolor är blandat 

tillsammans i avsnittet. Observera att vi har använt fingerade namn i detta avsnitt för att 

skydda alla deltagares identitet.  

 

7.1 Hur kan konflikter lösas enligt barn 

Barnen på skola A heter Johnny, Sandra, Jacob och Jessica och går i årskurs 5 och 6. Barnen 

på skola B heter Saga, Kent och Cassandra och går i årskurs 2. 

 

7.1.1 Närkontakt vid konflikthantering 

När vi diskuterade konfliktlösningar tillsammans med barnen på skola A började de prata om 

närkontakt som lösningar i form av kramar. Jessica beskrev att  

”men liksom ibland så när det är mindre bråk kan det släppa några timmar eller 

efter nån dag men när det är större bråk att man blir osams och man är arg på 

varandra så kan det ta ett tag men för mig när en konflikt är löst, är det typ när 

fröken kommer in och hjälper till och man kramar om varandra och man blir 

vänner innan man går därifrån”.  

Johnny höll med Jessica och berättade att även han anser att kramas kan vara ett sätt att lösa 

en konflikt på men menade även på att det var viktigt att säga förlåt och verkligen mena det i 

samband med kramen.  

Vi anser att närkontakt kan vara ett bra sätt för de som varit inblandade i en konflikt att 

försonas med varandra och kunna gå vidare om de exempelvis skakar hand eller kramas efter 

en konflikt. Förutom det förstnämnda anser vi även att närkontakt kan vara ett sätt att visa 

respekt för varandra då de inblandade både med ord och genom handling kan visa att de är 

ledsna för det som har hänt genom att skaka hand och be om ursäkt. Enligt oss är dock detta 

en aning problematiskt. Precis som Johnny påpekade är det i vår mening viktigt att de som är 
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inblandade i en konflikt verkligen använder närkontakt som ett sätt att visa respekt och be om 

ursäkt istället för att enbart ge exempelvis en kram för att slippa undan utan att egentligen 

ångra sig. Av det som vi har sett och upplevt under vfu:er är inte yngre barn lika övertygande 

som äldre barn kan vara. Vi anser att det är ganska enkelt att se om ett yngre barn i årskurs 1-

2 inte vill be om ursäkt för sitt agerande då de tenderar att agera på ett tjurigt sätt, det vill säga 

att de exempelvis fortfarande låter arga på tonen när de ber om ursäkt. Vi har upplevt att äldre 

barn som går i årskurs 5-6 kan vara betydligt mer övertygande skådespelare. Problemet enligt 

oss är att det kan vara svårt för pedagoger att urskilja om vissa barn i de äldre årskurserna 

verkligen har förlåtit varandra eller om de fortfarande är osams. 

 

7.1.2 Övertalning som tillvägagångssätt  

Både barn från skola A och B höll med om att övertalning kan vara ett sätt som kan vara bra 

att använda vid konflikthantering. Saga från skola B beskrev att  

”därför ibland så säger jag såhär: Ni vill väl inte slåss mot varandra? Då brukar de 

säga att de egentligen inte vill slåss mot varandra för att det gör ont om någon 

slår dig och det gör lika ont om någon slår dig. Och då brukar jag säga så här: vill 

ni verkligen att ni ska slåss, och då vill de ju inte det och då brukar jag säga att de 

ska säga förlåt till varandra”.  

Sandra från skola A menade på att hon brukar övertala kompisar som bråkar att de ska sluta 

genom att påpeka för dem hur barnsligt det faktiskt är att de bråkar.  

Vi anser att användandet av ord kan vara effektivt vid konflikthantering. Problemet med att 

försöka lösa en konflikt genom att övertala de inblandade att de ska sluta kan i vår mening 

resultera i att det blir värre istället. I det exempel som skulle kunna ha en motsatt påverkan 

istället för det som eftersträvades är det som Sandra beskrev, att hon har försökt övertala sina 

kompisar att sluta bråka genom att påpeka hur barnsliga de är. Enligt vår uppfattning finns det 

en risk med att påpeka en sådan sak om hur ”barnsliga ni är” eftersom de inblandade redan är 

arga vilket kan leda till att de blir ännu mer uppjagade, vilket inte hjälper dem att lugna ned 

sig och komma överens med varandra.  
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7.1.3 Använda tröst som konfliktlösning  

Jessica från skola A påpekade att hon brukar trösta kompisar som varit ledsna efter konflikter. 

Hon beskrev att hon brukar gå fram till personer som är ledsna och trösta dem då hon menar 

på att det är viktigt att finnas där för de som behöver stöd. Saga från skola B beskrev att tröst 

kunde vara bra efter konflikter men hade en annan synvinkel på det. Hon beskrev att ”om jag 

är ledsen eller slår mig, då brukar jag gå till fröken och säga att jag har ont och så tröstar hon 

mig”.  

 

Vi anser att ge tröst kan vara en bra för att få de som varit inblandade i en konflikt att må 

bättre efteråt. Vi ser inte detta som en lösning på konflikter då det inte garanterar att de 

inblandade har släppt det hela. De kanske mår bättre för stunden om tröst används men detta 

är i vår mening inget som stoppar dem från att senare börja bråka över samma konflikt som 

tidigare. Vi anser därför att det är bäst att kombinera tröst med andra metoder som kan 

användas vid konflikter som exempelvis prata med alla inblandade för att finna en lösning då 

tröst enligt oss bäst fungerar som bearbetning av ilska och sorg efter en konflikt har inträffat. 

   

7.1.4 Använda regler som konfliktlösning 

Stensmo (2008) benämner att regler är en väsentlig del i det fysiska- och sociala verksamhet. 

Vidare beskriver han att regler är generella beteenden på barnbeteende i skolan och bör 

utformas som påbud, det vill säga att förslag om vad barnen bör göra, förslag som ger 

information om vad som är rätt barnbeteende till skillnad från förbud som specificerar vad 

barnen inte bör göra, Han talar även om att pedagoger bör komma överens om regler i 

samvaro med barnen.    

Saga från skola B tyckte att de regler som pedagoger hade gått igenom med barnen var 

användbart för att lösa konflikter. Hon beskrev att  

”Vad jag tycker är bra är, först brukar jag säga så här: sluta, jag vill inte att ni ska 

göra så därför att man får faktiskt inte bråka egentligen. Och sen brukar vi ha 

regler i skolan om att man it får bråka och då brukar jag säga så här: Men 

reglerna, de måste ju lyda reglerna, ja just det ja och då gör de ju det ibland fast 

om de inte lyssnar brukar jag hämta fröken”.  

Vi anser att skolornas regler som knyter an till värdegrunden är viktiga i förebyggande syfte 

när det gäller konflikter. Saga benämner att hon har använt regler som ett sätt att lösa 
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konflikter och benämner även att det oftast brukar fungera. Ett problem som vi dock ser med 

detta är att det enligt vår mening bara fungerar som ett effektivt konfliktlösande verktyg om 

det används av yngre barn. Eftersom Saga går i årskurs två ser vi inga konstigheter i hennes 

sätt att använda regler i konfliktsammanhang. Det är vår uppfattning att äldre barn inte har 

samma tolerans för regler som de yngre har. Under våra vfu:er har vi sett barn i årskurs 5 och 

6 strunta i reglerna som skolorna har vid flera tillfällen, ett exempel på en händelse relaterat 

till detta var när några pojkar i årskurs 6 på en av våra vfu-platser klättrade upp på taket av en 

byggnad och totalt ignorerade klasskompisar som påpekade att en lärare var på väg och att de 

skulle hoppa ner. Regler kan enligt oss fortfarande användas som ett verktyg i förebyggande 

syften men bör inte användas som ett helt tillförlitligt verktyg vid konflikter bland äldre barn. 

 

7.2 Hur kan konflikter lösas enligt pedagoger 

Pedagogerna som vi har intervjuat på skola A heter Tobias, Monica och Rebecka. 

Pedagogerna som vi har intervjuat på skola B heter Annika, Anton och Lisa. Alla pedagoger 

har flera års erfarenhet inom yrket förutom Anton som nyligen tog sin lärarexamen.  

 

7.2.1 Konflikter kan lösas genom förebyggande arbete  

Lisa från skola B beskrev att de arbetar förebyggande genom att använda vad hon valt att 

kalla för "killsnack". Hon beskriver att det kallas så för att det mestadels är killarna på deras 

avdelning som hamnar i konfliktsituationer. Vidare beskriver hon att de genom dessa 

killsnack pratar om hur de kan undvika bråk och hur de ska gå tillväga för lösa olika 

konflikter i fall de inträffar. Annika från skola B beskrev hur de arbetar förebyggande på 

hennes avdelning genom att de använder mycket "egna grupper" som hon valt att kalla det. 

Vidare beskriver hon att de i förväg har bestämt vilka barn som ska leka tillsammans och vad 

de ska leka med. Hon fortsatte med att beskriva att de under andra lekpass ändrar grupperna 

så att fler barn som inte är vana att leka tillsammans får göra det. Hon menar på att de lär 

känna varandra bättre genom att dela in dem i grupper vilket i sin tur kan vara till hjälp för att 

minska konflikter då eleverna kan känna sig mer trygga tillsammans. Rebecka från skola A 

beskrev hur de brukar arbeta förebyggande mot konflikter på deras skola genom att berätta att 
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"På våra fritidshem så begränsar vi antalet barn kring varje leksak, om det är till 

exempel barbie dockorna i då kanske det är max fyra barn som ska vara där. Är de 

åtta stycken då är det större risk att det blir konflikt om sakerna, samma sak gäller 

det med bilarna, lego. När vi har lek lotteri då bestämmer vi hur många de ska 

vara runt varje leksak, även om de leker fritt då försöker vi ändå kontrollera lite 

grand. Det är viktigt att överblick barngruppen ganska mycket. På rasterna så 

tycker jag att det finns en rast verksamhet".  

Vi anser att det är bra att pedagogerna arbetar förebyggande för att minska risken att 

konflikter uppstår. Annika beskrev att de har delat in barnen i grupper där de får leka med 

sådana barn som de kanske inte kommer så bra överens med. Problemet med detta är enligt 

vår mening att barnen blir mer inrutade i ett mönster som pedagogerna har skapat. Enligt oss 

finns det en risk att barnen kan må dåligt och känna sig obekväma om de hamnar i grupper 

tillsammans med barn som kanske rentav har utsatt dem för mobbning. Det är vår uppfattning 

att pedagoger inte alltid ser allt som händer bland barnen och har de varit utsatta för 

mobbning kanske de inte vågar berätta för pedagogerna om vad som har hänt. Det kan enligt 

oss vara så att pedagogerna saknar den vetskapen och därför omedvetet placerar barn i en 

grupp där ett eller flera andra barn har utsatt honom/henne för kränkande behandling. Trots 

detta problem anser vi att det finns fördelar med det då det enligt oss kan hjälpa barnen att 

komma i kontakt med andra barn de inte brukar leka med så mycket och på så sätt skapa nya 

kontakter och vidga deras vänskapskretsar. 

 

7.2.2 Samarbete mellan kollegor 

Genom att ha ett gott samarbete kan barnens förutsättning förbättras då olika pedagoger har 

en gemensam syn på pedagogiken samt att de kan anpassa nivån och teman till vad barnen 

arbetar med i den obligatoriska skolan (Skolverket 2014). 

Anton från skola B beskrev hur han såg på samarbete mellan kollegor genom att berätta att 

"Vi pratar med varandra om konflikter som inträffar, det är bra för att en annan kan komma på 

en lösning som inte jag tänkte på, vi är ju olika. Man kan alltid räkna med arbetskamraterna, 

att vi alltid har en dialog med varandra". Tobias från skola A beskrev att pedagogerna 

samtalar med varandra kring varje enskild konflikt och att de gav förslag på förbättring vid 

konfliktsammanhang. Pihlgren (2011) beskriver att verksamheten inom fritidshemmet präglas 

av samarbete. Vidare skriver hon att en god och utvecklad kontakt mellan pedagoger i 

fritidshem är viktigt för barn i deras lärande och utveckling.  
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Samarbete inom fritidshemsverksamheten är enligt oss viktigt då vi upplevt att det kan 

förekomma konflikter som är för omfattande för en ensam pedagog att hantera. Anton från 

skola B och Tobias från skola A berättade att de brukade samarbeta med sina kollegor genom 

att samtala om konflikter och benämnde hur viktigt det är att föra dialog med varandra. Ett 

problem vi ser med detta är dock att det kanske inte alltid räcker att bara prata om konflikter 

som inträffat. Pedagogerna som deltog i intervjuerna nämnde inte huruvida de brukar 

samarbeta med varandra i konfliktsammanhang när det väl inträffar, utan benämnde bara att 

de samarbetar genom att föra dialog och prata om olika händelser. Samarbete i både ord och 

handling går enligt oss hand i hand med varandra och kan enligt vår mening vara en stor brist 

inom en verksamhet om det inte används fullt ut. 

 

7.2.3 Observera och lyssna 

Annika på skola B benämner hur hon brukar gå tillväga för att hantera konflikter. Hon 

beskrev att  

"Barnen som jag jobbar med går ju bara i årskurs 1 så vi måste ju alltid finnas 

nära till hands. Samtidigt är ju deras konflikter mer ”basic” jämfört med de stora, 

här är det liksom ”Han tog ju min cykel, och jag har inte haft cykeln lika länge” det 

är ju sällan alvarligt. Jag brukar inte ofta lägga mig i men ibland så kommer ju 

något barn fram och ber om hjälp. Man kanske får ge barnet förslag på vad de 

kan göra och låta dem gå tillbaka och så kanske det inte funkar och så kommer de 

till mig igen. Man kanske inte är med i första stadiet och rer i det. Men ser man 

utanför att det är slagsmål, då är det inte förhandlingsläge utan då går man fram 

direkt. Så det finns ganska många olika typer av konflikter. Jag försöker nog i 

första hand stå och observera lite, de får försöka att lösa det själva till en början, 

för att de ska hitta verktyg för hur de ska lösa det". 

Rebecka från skola A uppger att  

"försöka lyssna på varandra, oftast är det mycket konflikter därför att man inte 

lyssnar på vad den andra säger utan man kör sitt race, det är jag, det är mycket 

missförstånd att man har bråttom, sociala koder som vissa barn har svårt för, jag 

lär de att backa ett steg, lugna ner sig, oftast är det ilska som leder till att man 

säger fula ord då blir konflikten ännu värre. Jag försöker lära dem att det är okej 

att bli arg men samtidigt är det viktigt att inte låta det falla över andra. Vi lär de 

små till exempel, hur kan man vara som kompis, vad är viktigt och tänka på, med 

de stora barnen så lär vi de om mobbningsringen, illustrera rollerna i 

mobbningsringen".   

Vidare beskriver Rebecka att konflikten är löst när båda parterna känner sig lugna, att de har 

förståelse för det som har hänt och kan släppa det och gå vidare. Hon benämner att de små 
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barnen fortfarande är egocentriska så om de tycker att konflikten är löst då är de ärliga, 

relationen till barnen anser hon är viktig. 

Rebecca beskriver att det är viktigt att barnen försöker lyssna på varandra i 

konfliktsituationer. Vi anser att detta kan vara ett problem för yngre barn då vi har upplevt att 

de är egocentriska, det vill säga att de ofta tycker att de har rätt även om de egentligen inte har 

det. Enligt vår mening är det bra om pedagogerna är närvarande och alltid är ett steg före 

barnen när de har hamnat i en konflikt. Vi anser att pedagogerna bör hjälpa barnen att lyssna 

på varandra genom att engagera sig i diskussionerna mellan barnen. Vi upplever även att det 

är viktigt att pedagogerna hjälper barnen förstå vad som är rätt och vad som är fel i en 

konfliktsituation.  

Hansson (2011) menar att leda inte handlar om att dominera, utan att visa ömsesidig respekt.  

Vidare beskriver han att pedagoger på så vis kan vinna barnens förtroende och att ett tydligt 

ledarskap skapar trygghet för dem. 

 

7.3 Övrigt resultat 

I detta kapitel har vi placerat datamaterial som vi anser är intressant men som inte berör våra 

frågeställningar.  

Vad är en konflikt 

Anton på skola B beskrev konflikter som händelser där två personer har olika åsikter och att 

de då inte kan hantera att de har olika åsikter. Rebecka från skola A gav en beskrivning av vad 

konflikter är genom att berätta "En konflikt för mig är när två parter inte är överens, en 

meningsskiljaktighet".  

Det är i vår mening svårt att säga vad en konflikt är då det egentligen inte finns något rätt eller 

fel svar på frågan eftersom alla människor har olika åsikter. Det Anton beskriver är enligt oss 

detsamma som Rebecka beskriver men med andra ord. Alla intervjuade pedagoger var inne på 

snarlika beskrivningar av vad en konflikt egentligen är vilket vi anser är bra då de har en 

överensstämmande syn på vad en konflikt är. Det hade varit intressant om de hade tänkt i 

olika banor kring detta då vi upplevt att konflikter är komplexa och kan ha olika innebörd från 

person till person. Något som vi ser som ett problem är att det kanske skulle vara bra om de 

faktiskt hade olika åsikter kring konflikter då vi anser att pedagogerna skulle kunna dra nytta 

varandra i konfliktsituationer beroende på vilken typ av konflikt som inträffat.  
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När är konflikten löst enligt barnen? 

Barnen på skola B hade lite olika synpunkter på när en konflikt är löst gentemot varandra. 

Saga tyckte att det räckte med att gå därifrån för att lösa en konflikt medan Cassandra ansåg 

att det var bättre att hämta en lärare istället för att bara gå i väg då hon upplevde det som att 

osämjan mellan de inblandade fortfarande skulle vara kvar om de bara gick i väg från 

varandra. 

När vi ställde följdfrågan ”hur kan fröknarna se till så att det löser sig då”? Beskrev Cassandra 

att ”Fröknarna delar upp oss, nån går till fotbollsplanen, nån går och gungar, och nån får leka 

där och nån får leka där”. Efter att Cassandra sagt sitt svar på följdfrågan nämnde hon även att 

lärarna inte alltid delar på de inblandade barnen direkt utan de brukar få en chans att skärpa 

till sig innan pedagogerna delar på dem. Direkt efter Cassandra hade berättat sitt inflikade 

Kent med att berätta att  

”Man får två chanser, om man typ är på fotbollsplan, om man bråkar, om man typ har bråkat 

två gånger då får man gå därifrån”. När frågan ”hur kan konflikter lösas” ställdes till barnen 

på skola A svarade Johnny med att säga ”När man typ skakar hand, säger förlåt, även om man 

säger förlåt att man menar det”. Som svar på samma fråga berättade Jacob att det finns 

skillnader på mindre och större konflikter. Vidare beskriver han att det är när större konflikter 

eskalerar som det blir svårare och kan ta längre tid att lösa.  

Barnen på skola B berättade att de får extra chanser att skärpa till sig vid konflikter innan 

pedagoger går emellan och delar på dem. Att ge barnen extra chanser att hantera en konflikt 

och försöka ställa allt tillrätta upplever vi som något bra då det i vår mening kan bidra till att 

barnens sociala utveckling. I fallet med skola B anser vi att det är bra att pedagogerna ändå 

påpekar att de får en chans att ställa allt tillrätta då barnen fortfarande befinner sig i årskurs 2 

kan det enligt oss vara lämpligt att pedagoger berättar för dem att "nu har ni en chans att fixa 

det här". Vi upplever det som att yngre barn kan behöva mer upprepning och förtydligande för 

att underlätta för dem att förstå vad som kan tänkas behöva göras. Kent påpekade att de även 

brukar få två chanser att fixa något. Detta anser vi kan vara ett problem då pedagogerna bör 

vara så tydliga första gången att barnen ska förstå allvaret i situationen och skulle det vara så 

att det fortfarande inte fungerar är det enligt vår mening bättre att pedagogerna går emellan 

direkt eftersom barnen redan har fått en chans att hantera problemet men inte fixat det första 

gången. Johnny på skola A upplever det som att större konflikter blir svårare att hantera ju 

längre de pågår. Vår uppfattning av detta är att dessa barn har genomgått effektiv social 
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utveckling genom skolgången och verkar veta hur de ska hantera konflikter. Enligt vår 

uppfattning är konflikter vanligt förekommande på skola A och det kan enligt oss förmodligen 

ha hjälpt barnen att stärka deras egna sociala utveckling då konflikter i vår mening kan vara 

något som även kan bidra till positiv social utveckling hos barnen utöver det negativa som det 

bär med sig.  

 

Skillnader på konflikter bland pojkar respektive flickor 

Barnen på skola A gav beskrivningar på orsaker till att konflikter inträffar mellan pojkar 

respektive flickor på fritidshemmet. Sandra inledde med att berätta följande. 

”Det är alltså mellan tjejerna då, då är det mest att man tjallar för någon hemlis och sedan 

så får man reda på de, och sedan sprids det rykten, och sedan tillslut blir man arg, och folk 

kommer fram och retas och då vill man ju veta källan, alltså vem har sagt det här om mig? 

Alltså vem är det som sprider de här ryktena och sådant och då går man till den personen 

man har pratat med, alltså vem man sa hemlisen till. Och då blir det så att man börjar bråka, 

och den bara: nej, det har jag inte gjort, och så kommer de och säger det sa ju alla och så blir 

det bara värre och värre, men det är ju typ det vanligaste på fritids när det gäller tjejerna. 

Killarna är ju mer på fotbollen att när någon närkampade eller liknande”. 

Efter att Sandra hade pratat färdigt gav Johnny sin beskrivning på vad han ansåg kunde vara 

orsaker till att konflikter uppstod. Han berättade att killar brukar börja bråka på fritids när 

någon startar ett bråk genom att avsiktligt agera på ett provocerande sätt. Han beskriver även 

att han upplever att många pojkar agerar på det sättet för att de tror att de blir coolare. När vi 

sedan frågade om han kunde utveckla det han hade pratat om berättade han att anledningen till 

att pojkarna beter sig på det sättet är att de vill vara ”coola” inför flickorna. Enligt vår mening 

är det en självklarhet att pojkar och flickor skiljer sig från varandra i konfliktsammanhang då 

vi har sett hur olika de kan vara varandra.  

Vi anser att det är viktigt för pedagoger att se konflikter ur barnens perspektiv när det handlar 

om att hitta lösningar och hantera konflikterna. Eftersom vi upplever att pojkar och flickor 

skiljer sig från varandra förstärker detta enligt vår mening innebörden av att se på det hela ur 

barnens perspektiv då pojkar och flickor kan reagera på olika sätt beroende på vilken metod 

som används för att lösa konflikten. En konflikt där flickor har bråkat skulle enligt vår mening 

kunna hanteras genom att exempelvis prata med de inblandade enskilt medan en konflikt där 

bara pojkar är inblandade skulle kanske eventuellt behöva hanteras direkt på plats där alla 

inblandade är närvarande. Detta är självklart något vi anser kan variera då vi upplevt att det 

kan vara nödvändigt att hantera en konflikt med pojkar genom att samtala med dem enskilt 
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respektive prata med flickor i samlad grupp. Generellt sett har vi dock upplevt att pojkar 

tenderar att agera mer aggressivt i konfliktsammanhang och då är det kanske lämpligare att 

diskutera situationen med dem i samlad grupp. 

  

 

 

8. Diskussion 

I detta kapitel har vi diskuterat och reflekterat kring metoden i en metoddiskussion samt 

resultatet i en resultatdiskussion 

8.1 Metoddiskussion. 

Förberedelserna inför datainsamlingen flöt på förvånansvärt bra och vi hade i ett tidigt skede 

varit i kontakt med de två skolor där datainsamling kom att äga rum. Vi konstruerade fyrtio 

tillståndsblanketter och lämnade ut tjugo till respektive skola. När de hade lämnats på 

respektive skola var det dags att boka tid för intervjuer och fokusgruppsamtal. 

Undersökningen genomfördes kvalitativt då det kändes lämpligt med tanke på området som 

skulle undersökas. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken syn barn och pedagoger 

har på konflikter och konflikthantering. En kvalitativ undersökning känns mest lämplig för att 

besvara syftet. Vi ansåg att en kvalitativ undersökning som genomfördes med 

fokusgruppssamtal och enskilda intervjuer skulle bidra till ett fördjupat resultat då vi 

spenderade tid med deltagarna och hade möjligheten att utvinna ett fördjupat datamaterial 

gentemot det relativt ytliga datamaterialet som en kvantitativ undersökning hade bidragit med.   

På skola A uppstod inga problem angående tidpunkter då vi kunde komma dit och genomföra 

studien vid exakt avtalad tid men på skola B inträffade ett problem. När vi var på plats för att 

påbörja pedagogintervjuerna inträffade några incidenter som pedagogerna var tvungna att ta 

hand om. Vi hade redan en begränsad tidsram under förmiddagen då datainsamlingen skulle 

genomföras så på grund av att pedagogerna var tvungna att hantera olika incidenter i samband 

med att intervjuerna skulle påbörjas orsakade problem för oss. Som tur var kunde intervjuerna 

genomföras under det tillfället trots att det blev lite stressigt för alla inblandade. Vi anser att 

detta är ett problem som studenter får räkna med när de bedriver datainsamlingar på skolor 

och fritidshem, om någon exempelvis slår sig eller hamnar i ett bråk måste pedagogerna agera 

och kanske ta hand om eventuella problem. Något vi kunde ha gjort bättre för att inte hamna i 
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en sådan sits hade varit att se till så att fler tillståndsblanketter utöver de planerade är ifyllda 

så att en intervju med en annan pedagog kan påbörjas om den som egentligen skulle intervjuas 

blir upptagen med något annat. Något annat som kunde ha gjorts bättre från vår sida var att 

skicka ut intervjufrågorna till pedagogerna i god tid innan undersökningen ägde rum. 

Anledningen till att vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna innan undersökningen skede 

var för att få spontana svar från pedagogerna när frågorna ställdes. Ett problem som dock 

visade sig var att pedagogerna inte riktigt kunde svara ordentligt när frågorna först ställdes 

utan hade behövt lite mer betänketid för att fullständigt kunna svara på varje fråga. Detta 

skapade som tur var inga större problem för oss när det gällde att få fram ett varierat och för 

vår del ett spännande resultat. Men om vi skulle göra om undersökning hade vi lämnat ut 

intervjufrågor till deltagande pedagoger i god tid innan intervjuerna. Även om det räckte med 

att genomföra en kvalitativ undersökning hade det varit intressant att genomföra en 

kvantitativ undersökning för att få bredare resultat. Genom att använda en kvantitativ 

undersökningsmetod i samband med den kvalitativa metoden hade vi både kunnat undersöka 

frågeställningarna fördjupat med ett fåtal deltagare genom intervjuer och fokusgruppssamtal 

för att sedan nå ut till en bredare mängd individer genom exempelvis enkätstudier. Med hjälp 

av enkätstudier skulle vi kunna jämföra vad många olika barn och pedagoger hade för 

synpunkter på konflikter och konflikthantering samtidigt som den kvalitativa undersökningen 

hade kunnat bidra med en mer djupgående beskrivning av synpunkter som de haft kring 

konflikter. Problemet med att genomföra båda en kvalitativ samt en kvantitativ undersökning 

hade varit att det hade tagit för lång tid då den tid som fanns kändes begränsad till en metod. 

Hade undersökning till en större uppsats bedrivits hade det förmodligen varit möjligt att 

genomföra båda varianterna. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Det resultat som barnen och pedagogerna på skola A och B har varit spännande och intressant 

att ta del av. Det märktes efter sammanställning av resultat och analysen att alla barn som 

deltagit i fokusgruppssamtalen har kunskaper kring vad konflikter är och hur dessa kan tänkas 

hanteras av både dem själva och av pedagoger. Vi upplevde det som att de yngre barnen på 

skola B som bara gick i årskurs två ändå hade en hel del kunskap om ämnet konflikter. Detta 

är i vår mening förvånansvärt positivt då dessa barn enbart har vistats på skolan i cirka två år. 

De äldre barnen på skola A som gick i årskurserna 5 och 6 visade en lika intressant och 

spännande kunskap kring konflikter. De visade dock en något djupare och mer avancerade 
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förståelse kring ämnet gentemot de yngre barnen, detta anser vi är normalt då de har varit 

inskrivna på fritidshemmen under en längre period och har på så sätt förmodligen upplevt 

mer. London et.al (2014) beskrev att skolorna där de genomfört sin studie arbetade aktivt med 

att träna barnen i konflikthantering då skolorna ville hjälpa barnen att stärka deras sociala 

utveckling genom att bland annat hantera och lösa konflikter på egen hand.  Pedagogerna gav 

intressanta svar under intervjuerna och det märktes att det även fanns skillnader på det de sade 

gentemot varandra. Eftersom de hade arbetat som pedagoger under olika lång tid samt inom 

olika barngrupper med olika åldrar och på olika skolor, kom det inte som någon överraskning 

att skillnader förekom. 

När vi pratade om konflikt lösningar med barnen på skola A och B hade alla som deltog 

varierande sätt som de menar att de och pedagogerna hanterar konflikter på. De yngre barnen 

pratade bland annat om att de använde sig av regler som pedagoger hade informerat om för att 

lösa en konflikt. Detta kan vara ett bra verktyg för de yngre barnen att hantera konflikter med 

då vi upplevt att barn i de tidiga årskurserna förhåller sig till det pedagogerna säger. Det 

barnen på skola B berättade om att använda regler vid konfliktlösning tolkades som ett sätt för 

dem att använda det de upplevt att pedagogerna bestämt för att hitta lösningar på konflikter. 

Både barn från skola A och B berättade att de har använt övertalning för att lösa konflikter. 

Saga från skola B beskrev att när hennes klasskompisar bråkar brukar hon berätta för dem att 

de egentligen inte vill slåss för att de inte får göra det enligt reglerna som skolan har. Sandra 

från skola A har använt en liknande metod men talade istället om för sina klasskompisar att 

det är barnsligt av dem att bete sig på ett sådant sätt. Det intressanta med det som de beskrev 

om övertalning som konfliktlösning är att vi upplevt att det förmodligen skulle ha motsatt 

verkan om de båda barnen bytte övertalningssätt med varandra. I fall de äldre barnen får höra 

att de måste förhålla sig gentemot regler vid en konflikt är det vår uppfattning att de 

förmodligen skulle ignorera det som sades medan yngre barn enligt vår mening enbart skulle 

bli mer frustrerade om de blev kallad för barnsliga. Skolverket (2011) beskriver att skolan har 

som mål att varje barn ska leva sig in i andras situationer och förstå dessa samt utveckla en 

vilja att agera med andras välmående i åtanke. Barnen på skola A beskrev även vilka orsaker 

som låg bakom konfliktersuppkomst bland pojkar och flickor. De menade på att konflikter 

mellan flickor uppstod på grund av bland annat "tjafs" och ryktesspridning. De beskrev att 

konflikter mellan pojkar ofta påbörjades på grund av osämja när de håller med exempelvis 

fotboll. Vidare beskrev de att många pojkar agerar på ett provocerande sätt för att verka 

"coola" inför flickorna. I och med att orsakerna bakom konflikter skiljer sig mellan könen 
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upplever vi att det är viktigt att se på konflikten ur ett barns perspektiv. Detta enligt oss för att 

lättare kunna urskilja konflikterna genom att ha en syn utifrån varje enskilt barns synvinkel. 

Skolverket (2011) benämner att pedagoger ska uppmärksamma varje enskilt barns behov, 

erfarenheter, förutsättningar och tänkande. 

Pedagogerna benämnde vikten av förebyggande arbete kring konflikter under intervjuerna. 

Annika på skola B benämnde att pedagogerna på hennes avdelning brukar dela in barnen i 

mindre grupper där de då blir placerade med andra barn på samma avdelning som de kanske 

inte pratar eller interagerar så mycket med. Avsikten med detta menar hon är för att de ska bli 

vana att leka med andra barn som de inte brukar leka med och på så sätt försöka minska 

uppkomsten av konflikter som beror på att barnen känner sig obekväma med varandra. 

Rebecka från skola A beskriver att pedagogerna på hennes avdelning brukar begränsa antalet 

barn per leksak att minska risken att en konflikt uppstår på grund av att för många barn börjar 

bråka om vilka som ska få använda leksaken. Vi upplever att pedagogerna som arbetar på 

fritidshem har ett ansvar att se till så att barnen kan komma överens med varandra genom 

skapa en sammanhållning i barngrupperna. Vi anser att det är viktigt att en del konflikter bör 

inträffa då vi upplever att det positivt kan påverka barns sociala utveckling att utvecklas. Det 

är i vår mening viktigt att pedagogerna arbetar förebyggande för att undvika konflikter men 

att de då även tillåter att vissa mindre konflikter inträffar för att det ska hjälpa barnens sociala 

utveckling att stimuleras. Vi anser att det är en fördel om pedagogerna lär ut egenskaper som 

kan hjälpa barnen att själva hantera konflikter för att sedan låta dem sätta dessa kunskaper i 

handling under en verklig konfliktsituation som de vet att barnen förmodligen kan hantera på 

egen hand.  London et.al (2014) beskriver i deras undersökning att anlitade coacher och 

pedagoger samverkade på de skolor där de bedrivit undersökningen. Vidare beskriver dem att 

coacherna och pedagogerna avsiktligt arbetade med att hjälpa barnen att utveckla sociala 

färdigheter för att skapa rastverksamheter där konflikter förekommer i mindre grad. Vi anser 

att det som London et.al (2014) beskriver utifrån deras studie om barns sociala utveckling 

stämmer överens med vårt eget resultat. De pedagoger vi intervjuade menade på att de 

använder konflikter som ett verktyg för barnens sociala utveckling. Pedagogerna vi har 

intervjuat beskrev bland annat att de i första hand brukar observera barnen när de har hamnat i 

en konflikt för att observera hur de går tillväga för att försöka lösa konflikten. Pedagogerna 

berättade att de ansåg att barnen i ett tidigt skede behövde lära sig att hantera konflikter för att 

de skulle utvecklas socialt och så att de inte ska få problem med att lösa konflikter i framtiden 

när de har blivit äldre.  
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 Pedagogerna benämnde tillvägagångsätt de brukar använda när konflikter inträffar. Annika 

från skola B berättade att hon mestadels brukar stå vid sidan om själva konflikten och 

observera händelsen utan själv ingripa. Hon nämnde dock att hon brukar ge barnen tips på hur 

de kan gå tillväga för att lösa en konflikt under själva händelsen. Hon menade på att eftersom 

barnen på hennes avdelning går i årskurs 1 behöver de träna sina sociala färdigheter genom att 

hantera konflikter i den grad de kan. Vidare beskrev hon att det inte var nödvändigt att ingripa 

så ofta då barnen i årskurs 1 tenderar att hamna i vad hon beskrev som rätt simpla konflikter 

som inte var så omfattande i skala. Hon berättade att hon brukar ingripa när det är slagsmål, 

diskussioner som inte leder någonstans och när "fula ord" används under en längre period. Vi 

anser att det kan vara bra att agera observatör under mindre konflikter med yngre barn. Det är 

i vår mening bra om barnen så tidigt som möjligt under deras skolgång lär sig hur de ska 

hantera konflikter. Vi upplever det som att barn kan få problem att lösa de förmodligen mer 

avancerade konflikter de kan komma att råka ut för om de går miste om social utveckling från 

att lära sig hantera konflikter i tidig ålder. Enligt Jensen & Juul (2009) ska de vuxna när det 

gäller mindre barn, utöva ledarskap och vara ett steg före barnen. Vidare beskriver de att när 

barnen blir äldre kan de vuxna inta en mindre dominerande och vägledande roll. Rebecka från 

skola A beskriver att hon försöker vara en ledare genom att hjälpa barnen lyssna på varandra. 

vidare beskriver Rebecka att hon lär barnen att backa ett steg när de blir arga så att de får en 

chans att lugna ned sig då hon anser att ilska ofta är en bidragande faktor för konflikters 

uppkomst. Vi anser att det är viktigt att inta en positiv ledarroll och vägleda barnen genom att 

lära dem färdigheter som är användbara vid konflikthantering. Exempel på användbara 

färdigheter kan vara att kommunicera på ett lugnt och respektfullt sätt, säga till pedagoger och 

att lära sig att gå vidare och be ursäkt.  

En undersökning som liknar vår egen är genomförd av Andersson och Kronström (2013) och 

fokuserar på hur pedagoger som de har intervjuat hanterar konflikter. Andersson och 

Kronström (2013) beskriver att samtliga pedagogerna som de har intervjuat medgett att de 

helst låter barnen hantera och lösa konflikter så ofta som möjligt. Vidare beskriver de att 

pedagogerna brukar vara närvarande och ge stöd under konflikt situationer. De beskriver att 

pedagogerna har valt att hantera konfliktsituationer på det sättet på grund av att det i deras 

mening stärker barnens sociala utveckling och gör dem mer självständiga när konflikter väl 

inträffar.  

Vår egen undersökning pekar mot ett liknande resultat. Annika från Skola B, som arbetar med 

barn i årskurs 1, benämnde hur hon och kollegorna på hennes avdelning ofta brukar observera 
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barnen i första hand och låta dem försöka lösa konflikten själva utan stöd från pedagoger. 

Detta var enligt henne för att hjälpa barnen att stärka deras sociala utveckling redan från en 

tidig ålder för att underlätta för dem bär de blivit äldre.  

Bowden (2015) benämner i resultatet på sin undersökning vilka orsaker som pedagogerna hon 

har intervjuat anser ligga bakom konflikters uppkomst på skolan där hon bedrivit 

undersökningen. Hon benämner bland annat att olika objekt kan ligga bakom att en konflikt 

uppstår bland barnen. Pedagoger som Bowden (2015) har intervjuat beskriver att cyklarna 

som finns på fritidshemmet ofta är ett orosmoment då många barn vill cykla men att det 

enbart finns tre stycken tillgängliga. Vidare beskriver hon att pedagogerna menar på att det 

även kan uppstå konflikter på grund av att barnen bedömer varandra. Ett exempel hon 

benämner i resultatet är att barnen bland annat hamnar i konflikt över vem som har bäst kläder 

på sig, vem som sjunger bäst eller vem som dansar bäst. 

De likheter som finns i Bowdens (2015) resultat och i vårt eget resultat är att orsaker bakom 

konflikter benämns i både hennes och vår egen resultat del. Skillnaden är att de orsaker 

barnen som vi har pratat med benämner inte handlar om att de bedömer varandra eller att 

objekt ligger till grund för konflikter, vilket var orsaker bakom konflikter på skolan där 

Bowden (2015) genomfört sin undersökning. De orsaker bakom konflikter barnen vi har 

pratat med benämner handlar om vad barnen själva anser ligger bakom konflikters uppkomst 

och vilka skillnader som kan förekomma när konflikter uppstår mellan pojkar respektive 

flickor. 

Vi anser att de kunskapsbidrag som barnen och pedagogerna bidragit med i den här 

undersökningen kan vara till hjälp för nyutexaminerade fritidslärare. Det barnen berättade kan 

i vår mening ge fritidslärare en insikt i hur barn tycker och tänker kring konflikter och 

konflikthantering då de berättade sådant som enligt oss kan vara svårt för vuxna att förstå sig 

på om de inte pratar ordentligt med barnen om konflikter. Genom att läsa denna uppsats 

hoppas vi att nyutexaminerade fritidslärare ska få en bredare förståelse för vad barn tänker 

och tycker kring konflikter. De pedagoger vi har intervjuat har genom sina berättelser erbjudit 

vad vi anser vara bra tips och strategier som kan vara användbara för personer som inte har 

erhållit så mycket erfarenhet inom yrket fritidslärare. Det som pedagogerna benämner som vi 

anser är bra för nya fritidslärare att känna till är bland annat olika tillvägagångsätt vid 

konflikter. De benämner att pedagoger kan agera som observatörer för att dels se över barnens 

kunskaper men även se över huruvida de utvecklar sina sociala färdigheter genom konflikter. 

De benämner även att det är viktigt att de lyssna på varandra för att undvika missförstånd 
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under konflikter. Pedagogerna beskriver hur de brukar gå tillväga för att bedriva 

förebyggande arbete när det gäller konflikter. De benämner bland annat att brukar dela upp 

och begränsa antalet barn per leksak för att minska risken för uppkomsten av konflikter. De 

beskrev även att de brukar skapa mindre grupper inför vissa planerade aktiviteter där de 

placerar barn som inte brukar interagera med varandra. Detta menar de för att få dem att 

känna sig bekväma med varandra och minska risken för att konflikter uppstår på grund av att 

barnen känner sig obekväma vid varandra under raster och på fritidshemmet.  

9. Slutsats 

Alla barn och pedagoger som deltog i undersökningen berättade vilka strategier de brukar 

använda för att hantera och lösa konflikter. Barnen berättade bland annat att de använde 

övertalning genom att bland annat påpeka för de som var inblandade i konflikten att det var 

ett barnsligt beteende från deras sida. Ett annat tillvägagångssätt som barnen berättade att de 

använt var att de påpekade för de som var inblandade i en konflikt att det fanns regler som de 

måste följa. Problemet med att använda regler är enligt oss att det förmodligen inte är lika 

effektivt bland äldre barn då vi upplevt att de tenderar att bortse från regler i större grad än 

yngre barn. Pedagogerna berättade att de brukar observera konflikter bland barnen i första 

hand för att se hur de går tillväga för att hitta en lösning. Detta berodde på att pedagogerna 

strävade efter att använda konflikter som ett verktyg för att stimulera barnens sociala 

utveckling och göra dem säkrare i hur de bör hantera konflikter. Barnen berättade att de ansåg 

att konflikter uppstod på grund av bland annat osämja under aktiviteter, tjafsande och 

ryktesspridning. Pedagogerna hade liknande åsikter kring konflikters uppkomst men 

utvecklade deras svar genom att berätta att det kunde uppstå på grund av att exempelvis två 

barn har olika åsikter och inte kan hantera att de har olika åsikter. Litteratur som vi använt 

under analysen av resultatet är Stensmo (2008), Pihlgren (2011), Skolverket (2014) och 

Hansson (2011) Vi anser att undersökningen har hjälpt oss att besvara de forskningsfrågor 

som sammanställdes i början av arbetet.    

 

 

 

 



 
 

31 
 

10. Referenslista  

Andersson, F., & Kronström, T. (2013). Kommunikation och konflikthantering i fritidshemmet 

(Kandidatuppsats). Kalmar Växjö: Linnéuniversitetet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:738234/FULLTEXT01.pdf. 

 

Bowden, E. (2015). Konflikthantering på fritidshem – En kvalitativ undersökning av orsaker, 

hantering och kunskaper kring konflikter (kandidatuppsats). Huddinge: Södertörns högskola. 

Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:809212/FULLTEXT01.pdf. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.   

 

Ekeland, T. (2006). Konflikt och konfliktförståelse: för vården och den sociala sektorn. (1. 

uppl.) Malmö: Liber. 

 

Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur. 

 

Hakvoort,. & I. Olsson, E. (2014). The School's Democratic Mission and Conflict Resolution: 

Voices of Swedish Educators. Curriculum Inquiry, 44(4), 531-552. 

Hansson, B. (2011). Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Helander, K., Lindgren, A., Sparrman, A., Hillen, S., & Hällström, C. (2011). Barnkultur. 

Locus – tidskrift för forskning om barn och ungdomar. 23(3-4), 1-81.   

 

Imsen, G. (2006). Elevens värld- introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: 

Studentlitteratur.  

Iwarsson, P. (2016). Barnperspektiv i samtal - BRIS. Bris.se. Hämtad 28 april 2016, från 

https://www.bris.se/?pageID=638 

Jensen, H. & Juul, J. (2009). Relationskompetens i pedagogernas värld. (2. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:738234/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:738234/FULLTEXT01.pdf
https://www.bris.se/?pageID=638


 
 

32 
 

Kihlström, S. (2007). Att genomföra en intervju. I Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare att 

utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Klerfelt, A & Haglund, B. (2011). Samtalspromenader - barns berättelser om meningen med 

fritids. I A. Klerfelt & B. Haglund (Red.) (2011). Fritidspedagogik -fritidshemmets teorier 

och praktiker (s.155-182). Stockholm: Liber.  

 

Liberg, C. (2011). Lärandets språkliga uttryck. I M., Jensen (2011). Lärandets grunder- 

teorier och perspektiv (s.167-184). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lind, E. (2001). Medkompis: medling och konflikthantering i skolan. Jönköping: Brain  

Books. 

 

London, A.R., Westrich, L., Stokes-Guinan., K., McLaughlin, M. (2014). Playing Fair: The 

Contribution of High-Functioning Recess to Overall School Climate in Low-Income 

Elementary Schools. Journal of School Health, 85(1), 53-60 

Pihlgren, A.S. (red.) (2011). Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i 

skolan. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Pramling, I. (1994). Föreställningar om barnet. I A, Tham. (red.) (1991). Perspektiv på barn 

& ungdom. Stockholm: Utbildningsradion. 

 

Roberts, L., Yeomans, P., & Ferro-Almeida, S. (2008). Project WIN Evaluation Shows 

Decreased Violence and Improved Conflict Resolution Skills for Middle School Students. 

RMLE Online: Research in Middle Level Education, 30(8), 1-14. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (rev. uppl.) 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2014). Allmänna råd: Fritidshem. Stockholm: Skolverket. 

Stensmo, C. (2008). Ledarskap i klassrummet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 



 
 

33 
 

Säljö, R. (2012). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Lundgren, U.P, Säljö, R. & 

Liberg, C. (red.) (2012). Lärande, skola, bildning grundbok för lärare.(S.139-197).  

Stockholm: Natur & kultur.   

 

 Thylefors, I. (2013a). Konfliktstrategier. I Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I. 

(2013). Konflikter: uppkomst, dynamik och hantering. (2. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

  

Thylefors, I. (2013b). Perspektiv på konflikter. I Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I. 

(2013). Konflikter: uppkomst, dynamik och hantering. (2. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Tuimur, H.N., & Chemwei, B. (2015). Availability and Use of Instructional Materials in the 

Teaching of Conflict and Conflict Resolution in Primary Schools in Nandi North District, 

Kenya. Online Submission, International Journal of Education and Practice, 3(6), 224-234.   

 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige. Hämtad: 18 april 2016, från 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten


 
 

34 
 

BILAGA 1 

Tillståndsblankett   Till Vårdnadshavare  

 

Vi är två studenter som utbildar oss till grundskolelärare med inriktning mot arbete inom 

fritidshem vid Jönköpings Universitet och ska nu skriva vårt examensarbete. För att kunna 

färdigställa arbetet behöver vi utföra en kvalitativ studie angående konflikthantering med barn 

på ett fritidshem där vi genom fokusgruppsamtal med dem ska erhålla datamaterial till 

uppsatsen. Vi vill med denna blankett be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn 

deltar i en intervju där vi förutom att anteckna även spelar in ljudet från fokusgruppsamtalet. 

Ert barn kommer att garanteras konfidentialitet, detta innebär att vi inte kommer att nämna 

eller skriva ner några namn och att det inte kommer vara möjligt att på andra sätt kunna 

urskilja att ert barn deltog i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är 

deltagandet helt frivilligt och ert barn har rättigheten att när som helst välja att avbryta 

deltagandet. Materialet behandlas konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för 

annan forskning eller bearbetning. Vid underskrift ger du oss rätten att genomföra ett 

fokusgruppsamtal under förutsättning att ert barn har gett sitt eget medgivande till att delta. 

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till oss.  

 

 

Vårdnadshavarens namnteckning: 

 

 

__________________________________ 

 

Med Vänliga Hälsningar!  

Abel & Jesper 

 

Kontakt uppgifter 

 

Jesper Magnusson   Abel Fokoe 

Mobil: 0725040407   Mobil: 0720271152 

Mail: maje1377@student.ju.se  Mail: foab13el@student.ju.se

       

mailto:maje1377@student.ju.se
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BILAGA 2 

Tillståndsblankett   Till Fritidspedagoger 

 

Vi är två studenter som utbildar oss till grundskolelärare med inriktning mot arbete inom 

fritidshem vid Jönköpings Universitet och ska nu skriva vårt examensarbete. För att kunna 

färdigställa arbetet behöver vi utföra en kvalitativ studie angående konflikthantering med barn 

på ett fritidshem där vi genom fokusgruppsamtal med barn samt intervjuer med er 

fritidspedagoger ska erhålla datamaterial till uppsatsen. Vi vill med denna blankett be er att 

deltar i en intervju där vi kommer att ställa frågor angående konflikter och konflikthantering 

inom fritidshemsverksamheten. Vi kommer förutom att anteckna det som sägs samt spela in 

ljudet från intervjun. Ni kommer att garanteras konfidentialitet, detta innebär att vi inte 

kommer att nämna eller skriva ner några namn och att det inte kommer vara möjligt att på 

andra sätt kunna urskilja att ni deltog i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som 

gäller är deltagandet helt frivilligt och ni har rättigheten att när som helst välja att avbryta 

deltagandet. Materialet behandlas konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för 

annan forskning eller bearbetning. Vid underskrift ger ni oss ert medgivande till att delta i 

intervjun. Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

 

Namnteckning: 

 

__________________________________ 

 

Med Vänliga Hälsningar!  

Abel & Jesper 

 

 

Kontakt uppgifter 

 

Jesper Magnusson   Abel Fokoe 

Mobil: 0725040407   Mobil: 0720271152 

Mail: maje1377@student.ju.se  Mail: foab13el@student.ju.se 

mailto:maje1377@student.ju.se
mailto:foab13el@student.ju.se
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BILAGA 3 

Tillståndsblankett   Till Barn 

 

Hej  

Vi heter Jesper och Abel. Vi har fått en uppgift från vår skola. För att göra klart uppgiften så 

måste vi åka till din skola och göra ett fokusgruppsamtal tillsammans med dig och två andra 

barn. Det betyder att vi kommer att prata med er i grupp där vi kommer att ställa frågor om 

bråk och andra dåliga saker som kan hända på raster och på fritids. Det här samtalet är helt 

frivilligt så det är okej att säga till oss att du inte vill vara med längre om det är något som 

känns jobbigt.  

Skriv ditt namn på linjen om du vill vara med i samtalet. 

 

 

_________________________________________________ 

 

Med Vänlig Hälsning 

Abel & Jesper  
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BILAGA 4 

Intervjufrågor för fritidspedagoger 

 

1. Vad är en konflikt för dig? 

2. I vilken utsträckning brukar ni låta barnen själva lösa konflikter, hur brukar de gå 

tillväga för att hitta lösningar? Kan ni ge några exempel på detta? 

3. Vad brukar vara vanliga orsaker bakom konflikter bland barnen på ert fritidshem? 

4. När brukar ni ingripa för att lösa en konflikt? 

5. Hur brukar ni gå tillväga för att hantera konflikter? 

6. Vilka verktyg använder ni för att minska för att konflikter uppstår på fritidshemmet? 

7. I vilka sammanhang brukar ni låta barnen själva lösa konflikter, hur brukar de gå 

tillväga vid konflikthantering? 

8. Hur arbetar ni för att lättare kunna upptäcka eventuella konflikter och för att minska 

risken att nya konflikter uppstår? 

9. Vad lär ni ut till barnen för att minska risken för konflikter? 

10. När anser ni att en konflikt är löst? 
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BILAGA 5   

Intervjufrågor för barnen 

 

1. Vad är en konflikt för er? 

2. Vilka konflikter anser ni brukar uppstå på fritidshemmet? 

3. Var någonstans brukar konflikter inträffa? 

4. När brukar konflikter inträffa? 

5. Vad gör du om två av dina kamrater bråkar med varandra? 

6. Vad gör du om någon bråkar med dig? Kan du ge några exempel på detta? 

7. Berätta om hur ni barn hanterar och löser konflikter på fritidshemmet? 

8. Brukar de vuxna hjälpa er att lösa konflikter? Hur gör de då? 

9. När anser ni att det är bättre att de vuxna hanterar en konflikt? 

10. Vad anser ni att syftet med konflikthantering är? 

11. När anser ni att konflikten är löst? 

12. Kan man lära sig något på konflikter?  
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