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 Abstrakt 
Den här studien handlar om konflikthantering på fritidshem. Åtta personer 

som arbetar på fritidshem på två olika orter intervjuades för att beskriva hur 

de upplever sitt arbete med konflikthantering samt deras tankar kring före-

byggande arbete mot konflikter. Som en del i intervjuerna fick personalen be-

rätta hur de skulle agera i tre olika konfliktsituationer. Personalens svar analy-

serades och kategoriserades i likheter och skillnader, de jämfördes även med 

den tidigare forskning vi hittat. Fyra områden utkristalliserade sig och följer 

med genom hela examensarbetet som en röd tråd; Konflikter och konflikthante-

ring, Förebyggande arbete mot konflikter, Strategier för att hantera konflikter samt 

Konkreta modeller för konflikthantering. I den första kategorin visade det sig att 

det enligt personalen är missförstånd och meningsskiljaktigheter som främst 

orsakar konflikter mellan elever. I den andra kategorin visar analysen att när-

varande vuxna är den allra viktigaste delen i det förebyggande arbetet mot 

konflikter, enligt informanterna. Personalen menar även att mindre barngrup-

per och mer pedagogiskt utbildad personal på fritidshemmet skulle minska 

antalet konflikter. I den tredje kategorin visade det sig att personalen upplever 

att många elever behöver hjälp att lära sig de sociala koderna för lek och spel. I 

den fjärde och sista kategorin visar vår analys att den intervjuade personalen 

använder sig av medling i sitt arbete med konflikthantering. 

 

Nyckelord: Konflikthantering, förebyggande arbete, konflikter, fritidshem, 

intervjustudie.  
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 Inledning  
Redan i läroplan för grundskolan 1980 menade man att samhället inte var kon-

fliktfritt, och att konflikthantering skulle bli ett självklart inslag i skolarbetet. 

Dock saknade de allra flesta lärare kunskap inom detta område, menar Ellmin 

(2008). Hakvoort (2012) menar att området konflikthantering tydligt måste 

belysas inom lärarutbildningarna för att ge blivande lärare den beredskap de 

behöver för att kunna möta konflikter i den verksamhet som de kommer att 

arbeta inom på ett kompetent sätt. Dessutom finns det ett stort intresse hos 

lärare och lärarstudenter att få kunskap om konflikthantering, eftersom många 

upplever att konflikter är någonting de har att göra med varje dag (Hakvoort, 

2012). 

 

Både i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011 (Lgr 

11) och Allmänna råd för fritidshem (2014) kan man läsa att all personal som 

arbetar på skolan ska arbeta förebyggande mot konflikter. Allmänna råd för 

fritidshem (2014) beskriver att all personal som arbetar på fritidshemmet ska 

stödja eleverna så att de kan ta ansvar för sina handlingar samt att ge dem 

verktyg till att hantera konflikter med sina kompisar (Skolverket, 2014). 

Enligt Lgr 11 (2011) ska all personal som arbetar i skolan medverka till att ele-

verna utvecklar en känsla för samhörighet och solidaritet. Personalen ska även 

medverka till att eleverna präglas av solidaritet mellan varandra (Skolverket, 

2011). Den 9 mars 2005 beslutade Sveriges Riksdag att konstruktiv konflikthan-

tering skulle vara ett obligatoriskt inslag i lärarutbildningen men den sittande 

regeringen tog inte med detta i examensförordningen (Ellmin, 2008; Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2013). Den 28 april 2010 fattade riksdagen ett nytt beslut 

om att göra om lärarutbildningen igen, och den här gången skrevs konflikthan-

tering in som ett av målen (Hakvoort, 2012). 

 

I vår grundlärarutbildning upplevde vi dock att vi fick lära oss väldigt lite om 

hur man som fritidslärare hanterar konflikter. Vi ser det som en stor sannolik-

het att vi kommer att arbeta med konflikthantering i vårt framtida yrke och vill 

genom den här studien få reda på hur fritidspersonal på två olika orter i landet 

upplever sitt arbete med konflikthantering. Genom denna undersökning om 

konflikter och konflikthantering är målet att få en större inblick i hur fritids-

personal tänker och agerar när det kommer till konflikthantering. Vi vill un-

dersöka hur fritidspersonal uppfattar och tänker kring sitt arbete med värde-

grund och konflikthantering med elever under skoltid och fritidshemstid. 

Centralt för undersökningen är även vad personalen på fritidshemmet anser 

om det förebyggande arbetet mot konflikter. 
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Begrepp 

Hakvoort (2012) menar att den breda användningen av begreppet konflikt gör 

att lärare, skolpersonal och lärarstudenter har svårt att orientera sig inom äm-

net konflikthantering. I skolan idag förekommer flera olika program som syftar 

till att arbeta med konflikter och konflikthantering. Vidare menar Hakvoort 

(2012) att begreppet konflikthantering består av två andra begrepp, konflikt 

och hantering, som båda måste förstås för att kunna förstå innebörden i be-

greppet konflikthantering. Beroende på vad som läggs i det ena och det andra 

begreppet har det även konsekvenser för hur konflikthantering förstås. Kon-

flikt betyder enligt Svenska akademiens ordbok motsättning, tvist, slitning, 

friktion, kollision, kamp eller strid mellan människor, åsikter, intressen, tankar 

eller begrepp, medan hantera betyder att bedriva, behandla, handskas med, 

handhava eller behandla (http://g3.spraak-data.gu.se/saob/).  Hakvoort (2012) 

menar dessutom att det finns en viktig skillnad mellan hantering och lösning, 

alla konflikter går inte att lösa men alla går att hantera. Hur vi definierar be-

greppet konflikt inverkar på vårt sätt att hantera den. Har vi som utgångs-

punkt att konflikter är någonting dåligt och destruktivt, då blir hanteringen 

annorlunda än om vi ser på dem som någonting konstruktivt och utvecklande 

(Hakvoort, 2012). 

För oss är en konflikt när två eller fler personer är oense om någonting och 

konflikthantering betyder att man försöker hitta sätt att lösa en konflikt. Ge-

nom den här studien hoppas vi få en tydligare bild av vad konflikthantering 

innebär för personalen på fritidshem på två orter i Sverige. 

 

http://g3.spraak-data.gu.se/saob/
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 Bakgrund 
På grund av brist på tidigare forskning som belyser hur fritidspersonal arbetar 

med konflikthantering eller konflikthantering på fritidshem har vi valt att an-

vända oss av litteratur som handlar om konflikthantering inom skolan. Detta 

eftersom personalen på fritidshemmet även arbetar inom skolan. Konflikter 

uppstår både i skolan och på fritidshemmet, därför anser vi att litteraturen vi 

hittat går att applicera på fritidshemmet. Det har dessutom varit mycket svårt 

att hitta litteratur som belyser pedagogers uppfattningar om arbetet med kon-

flikthantering, därför har vi i vår bakgrund fokuserat på forskning som beskri-

ver olika metoder och modeller för konflikthantering. Den beskriver även hur 

svårt det är att skapa modeller som passar alla typer av konflikter och alla 

människor. Konflikter är mycket individuella och vi tror att det både krävs 

kunskap och erfarenhet för att bli duktig på att hantera konflikter på det sätt 

som passar bäst i situationen. Vi har delat in detta avsnitt i fyra delar: Konflikter 

och konflikthantering som handlar om faktorer som kan påverka konflikter och 

konflikthantering i stort. Förebyggande arbete mot konflikter, här belyser vi vad 

tidigare forskning säger om förebyggande arbete mot konflikter och mobb-

ning.  I Strategier för att hantera konflikter skriver vi om vad forskningen säger 

kring olika strategier för konflikthantering. Konkreta modeller för konflikthante-

ring handlar om tre konkreta metoder för konflikthantering: Konflikthantering 

genom medling, Konfliktpyramiden samt Drama och rollspel. 

 

Konflikter och konflikthantering 

Enligt Ellmin (2008) och Lennèer-Axelson & Thylefors (2013) är förmågan att 

hantera konflikter personlig och lärs in genom träning i arbetet med konflikt-

lösning. Ju mer skolpersonal kan om olika metoder och modeller inom kon-

flikthantering, desto lättare har de att hitta ett sätt som fungerar för just dem. 

Det lärare behöver göra enligt Ellmin (2008) är att öka sin förståelse kring kon-

flikter och vad en konflikt är, samt lära sig att reflektera över sin egen del i 

konflikthanteringen (Ellmin, 2008). Friberg (2012) menar att hur vi hanterar 

konflikter påverkas av hur vi ser på dem. Olika typer av konflikter behöver 

olika metoder för att lösa dem. Därför kan personal inom skolan inte låsa sig 

vid en metod utan behöver skaffa sig nödvändig kompetens för att kunna välja 

den mest lämpliga metoden till de konflikter som uppstår. Friberg menar vi-

dare att om man förstår de behov som ligger bakom en konflikt så är det lät-

tare att se varför de uppstår (Friberg, 2012). 

 

Ellmin (2008) anser att gruppstorlek och relationerna inom gruppen påverkar 

konflikter. För stora barngrupper kan göra att eleverna blir anonyma, det kan 

skapas intriger, de lär inte känna varandra på djupet och det kan bildas mindre 

undergrupper. I en stor grupp har man dock större chans att hitta kompisar, 

positiva förebilder och fler goda idéer kan spridas men risken finns också att 

någon hamnar utanför eller försvinner i mängden. Hamnar man utanför, blir 
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kränkt eller hånad kan det i vissa fall leda till att man försöker hävda sig, vara 

aggressiv eller bråka, i andra fall leder det till att man drar sig undan, blir 

skygg eller isolerad. I en klass finns det många fler relationer än det finns ele-

ver, till exempel i en klass med 30 elever finns det 435 relationer, enligt Ellmin 

(2008). Med tanke på det är det inte förvånande att det uppstår konflikter. Mil-

jön spelar också roll när det kommer till konflikter och dess uppkomst. Tradit-

ionella korridorskolor som är trånga och inte har en planlösning som lämpar 

sig för samspel och samlärande, samt möjligheter till att arbeta enskilt eller i en 

mindre grupp kan vara en orsak till att konflikter uppstår. Skolan som miljö 

har inte förändrats särskilt mycket de senaste 100 åren medan skolans ansvar 

för elevernas hälsa, välbefinnande och deras sociala utveckling har ökat avse-

värt (Ellmin, 2008). 

 

Förebyggande arbete mot konflikter 

Fjällhed & Jensen (2013) menar att den bästa metoden att förebygga mot kon-

flikter är att ge eleverna verktyg till att samarbeta kring konflikthanteringen. 

Genom att träna eleverna i hur de ska göra när en konflikt uppstår så minskar 

det risken att det behövs en tredje part som medlar i den. Det här arbetet kan 

ske på lång sikt genom att eleverna får lära sig att återberätta konflikten för 

varandra sedd ur deras synvinkel. Detta eftersom många konflikter handlar 

om missförstånd från antingen den ena parten eller från båda (Fjällhed & Jen-

sen, 2013). 

 

Lennèer-Axelson & Thylefors (2013) anser att självkänslan är en viktig del i att 

förebygga mot konflikter. Genom att eleverna får ökad självkänsla så ökar tole-

ransen inför andra människors olikheter, vilket i sin tur gör att konflikter med 

andra människor minskar. En god självkänsla ökar även modet att våga säga 

ifrån eller stå upp för sin åsikt och därigenom kan man förbättra sin situation. 

Har elever och lärare respekt för sig själva är det lättare att respektera andra 

och deras åsikter, vilket kan göra att konflikterna på skolan minskar (Lennèer-

Axelsson & Thylefors, 2013).   

 

Lennèer-Axelson & Thylefors(2013) diskuterar fyra uppfostringsstilar som 

både kan vara till fördel och till nackdel för pedagoger i arbetet med att före-

bygga och hantera konflikter.  Alla elever i skolans värld har olika förutsätt-

ningar för att dels klara av att vara i en konflikt och dels att kunna hantera en 

konflikt. Den första uppfostringsstilen kallas “den demokratiska” och handlar 

om att pedagogerna är auktoriteter, men det finns även en dialog mellan 

vuxna och barn. Här får även barnet vara med och fatta beslut men det sker 

inom ramar med tydliga regler och krav som på så sätt skapar en trygg struk-

tur. Den demokratiska uppfostringsstilen bygger på ömsesidig värme och när-

het samt samtal om känslor. Barn som uppfostras i en demokratisk uppfost-

ringsstil blir mer socialt kompetenta, vänligare, får bättre självkänsla, blir mer 

självständiga och mer samarbetsorienterade. På så sätt får dessa barn en stor 

fördel när det kommer till att hantera konflikter, menar Lennèer-Axelson & 

Thylefors (2013). Den andra uppfostringsstilen kallas “den auktoritära” och do-
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mineras av envägskommunikation från de vuxnas sida, där ingår sådant som 

förväntad lydnad, inkonsekvens och att ge order. När den vuxne använder sin 

makt, ord och vilja mot barnet kan barnet bli osäkert, oroligt, tillbakadraget, få 

en låg självkänsla och utveckla en sämre psykosocial kompetens. Den tredje 

uppfostringsstilen kallas “den tillåtande” som tillåter mer och inte sätter grän-

ser. I den här uppfostringsstilen är man ovilligt engagerad när det kommer till 

konflikter. Den tillåtande uppfostringsstilen bidrar till att barnen får sämre 

färdigheter vid social interaktion men också vid konflikthantering med andra 

personer. Här finns risk att barn i en konflikt blir undvikande eller bara försö-

ker anpassa sig till situationen. Den fjärde uppfostringsstilen kallas “den för-

summande” där barnen får uppleva en kärlekslös och gränslös uppfostran. Bar-

nen kan bli utagerande, aggressiva, får en psykisk ohälsa som leder till kaos, 

rädsla och svåra stresstillstånd (Lennèer-Axelson & Thylefors, 2013). 

Enligt Hakvoort (2012) finns det flera olika aktiviteter som ingår i förebyg-

gande arbete mot konflikter som går att göra inom skolan. Till exempel komp-

ismassage i klassrummet, kamratstödjare, faddersystem, samtal och positiv 

gränssättning. En del av dessa aktiviteter ingår i olika program men många 

skolor använder dem utan att utgå från ett speciellt program och det går precis 

lika bra, menar Hakvoort (2012). 

 

Orlenius (2001) menar att om mobbning ska förhindras måste man aktivt 

kämpa för människans okränkbarhet. Mobbning kränker människovärdet och 

personens integritet och det kan aldrig bortförklaras. För att förebygga mot 

konflikter och mobbning inom skolans värld måste vi fundera på vilken typ av 

moralisk miljö som omger barnen inom hem och skola idag, menar Orlenius 

(2001). Om eleverna upplever att det finns vuxna som bryr sig och visar om-

sorg om dem, så lagras de erfarenheterna och bildar en förståelse för hur de 

ska reagera och agera i framtiden. En skola som har en väl inarbetad värde-

grund och som synliggör goda ideal, behöver inte ge sken av att man alltid är 

överens om allting. Den pedagogiska verksamheten behöver genomsyras av 

värdegrundsarbetet, det räcker inte med att arbeta med emotionell kompetens 

ett par gånger i veckan. Det är lika viktigt att ta upp värdefrågor inom till ex-

empel naturkunskap som inom samhällskunskap. Skolpersonalens förhåll-

ningssätt är också viktigt. Elever som möter lärare med en god moral och etik 

lär sig att själva bli goda samhällsmedborgare (Orlenius, 2001).  

 

Ellmin (2008) menar att om skolmiljön präglas av goda möten mellan elever, 

personal och vårdnadshavare och en pedagogik som sätter elevens utveckling 

och kunskapsutveckling i centrum, kan konflikter, mobbning, trakasserier och 

våld bearbetas på ett aktivt och konstruktivt sätt och i bästa fall elimineras. 

Som det ser ut idag är det mobbning som får flest insatser, det är nödvändigt, 

men att få en fungerande konflikthantering på skolan är minst lika viktigt. 

Konflikter spelar en stor roll i grunden till att mobbning växer fram och att 

förebygga negativa konflikter, eller att vända en nedbrytande kurs till något 

kreativt, är att ligga steget före. För att ett sådant arbete ska lyckas krävs det att 

politiker och skolmyndigheter ger sitt stöd för att skapa en dialog och etisk 
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reflektion kring konflikthanteringen inom skolan. Ellmin (2008) har tio önske-

mål inför en bättre skola och en konstruktiv konflikthantering inom skolan: 

1. Mer tid och stöd för föräldrar att umgås med sina barn. 

2. Skapa en skola med olika typer av lärande som passar alla elever. 

3. Förläng skolåret med en tredje termin för att minska stressen och skapa 

en lugnare lärmiljö. En skola med mer fysisk aktivitet, skapande verk-

samhet och reflektion. 

4. Avskaffa högstadiet. 

5. Låt lärare vara just lärare eftersom det är det de är utbildade till. Höj lä-

raryrkets status genom kompetensutveckling, inte genom att ge lärarna 

fler roller. 

6. Öka begreppet baskunskaper att även innefatta social kompetens. 

7. Satsa på språkutveckling och ge eleverna träning i att kommunicera. 

8. Avskaffa det betygsystem som vi har idag och inför portfoliometodik 

istället. 

9. Ge skolan en ny läroplan, skriven för framtidens skola istället för den vi 

har just idag. 

10. Certifiera de skolor som klarar av att vara fria från våld. Konflikter är 

en del av livet men de får inte lösas med våld. 

 

Elever har alltid rätt att uttrycka besvikelse och vrede, men det gäller att ge 

dem verktyg till att hantera dessa känslor på ett konstruktivt sätt. Skolan var-

ken kan eller ska bli en zon fri från konflikter - det är våldet som ska bort 

(Ellmin, 2008).  

 

 

Strategier för att hantera konflikter 

Maltèn (1998) beskriver fyra strategier för konflikthantering. Den första strate-

gin är “den defensiva strategin”, man struntar i eller ignorerar konflikten. Denna 

strategi kallas även “harmonimodellen” eftersom ingen ser konflikten, det är 

som att leva i harmoni där det inte finns några konflikter. Den andra strategin 

är “makt- och tvångsstrategier” och den går ut på att se vilken av parterna som är 

den starkaste och som till slut gör att någon i konflikter ger upp. Man får helt 

enkelt en vinnare och en förlorare. Den tredje strategin är “rituell strategi” som 

ska lätta på anspänningarna i konflikten. Här ska man se till att konflikten han-

teras på rätt sätt genom att vara konsekvent i konfliktlösningen. Det ska till 

exempel finnas en plats där konflikterna hanteras och konflikten hanteras på 

samma sätt varje gång. Den sista strategin är “samverkansstrategin”, vilken är 

ett problemlösande samtal, förhandlingar om det behövs och medling med en 

tredje part. Den här strategin gör så alla parter blir delaktiga och leder till att 

båda parterna i konflikten går där ifrån som vinnare (Maltèn, 1998). 

 

Göthlin & Widstrand (2012) beskriver en fyrastegsmodell skapad av Marshall 

B Rosenberg för att undvika utvecklingen i en konflikt. Modellen heter Nonvi-

lolent communication och handlar till stor del om ett medvetet sätt att kommu-

nicera. De fyra stegen i modellen är observation, känsla, behov och önskan om 
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handling. Modellen går ut på att istället för att ställa krav och kritisera, till ex-

empel ”nu får ni sluta bråka”, så kan man som pedagog uttrycka sina egna 

behov, till exempel “jag känner mig bekymrad över att ni bråkar med varandra 

och jag skulle vilja att vi tillsammans försöker lösa den här situationen”. Som 

pedagog använder man ”jag vill” eller “jag” så det blir en önskan istället för att 

säga ”nu ska ni sluta bråka” eftersom det kan upplevas som kritiserande och 

utpekande mot eleverna. 

 

Thornberg (2010) beskriver de vuxnas maktutövning, vilket innebär att den 

vuxne utnyttjar och hävdar sin makt genom att använda sin fysiska förmåga, 

hot och bestraffning, kommandon, skälla och prata på ett nedlåtande sätt mot 

eleverna.  

Enligt Martin Hoffman måste det finnas en lagom mängd maktutövning hos 

de vuxna för att det ska kunna bli något resultat, menar Palm & Elvin-Nowak 

(2010). Utövar den vuxna för mycket makt kan eleverna inte förstå budskapet 

som den vuxne vill uttrycka. Ges för lite maktutövning kan eleverna helt en-

kelt strunta i att lyssna på budskapet (Palm & Elvin-Nowak, 2010).  

 

Lundström (2008) menar att pedagogerna i hennes avhandling upplever att det 

beror på vilka elever som konflikten är mellan, vissa konflikter är lättare att 

hantera än andra. Pojkars konflikter är lättare att hantera eftersom det finns, 

enligt pedagogerna i avhandlingen en viss sorts mentalitet mot pojkar. Till 

exempel så räcker det med att pedagogen höjer rösten och säger åt dem att 

sluta, då slutar de oftast bråka. Men hos flickor upplever lärarna att det behövs 

mer tid till att hantera konflikter. Som lärare måste man vara fokuserad för att 

kunna göra det osynliga i konflikten synligt. Wester (2008) menar i sin avhand-

ling att offentliga tillsägelser nästan alltid resulterar i att eleven gör som lära-

ren säger, hon menar vidare att detta kan bero på att läraren har en formell 

position som i sin tur ger makt åt läraren. I sin studie observerar Wester (2008) 

att lärarna förväntar sig att pojkars lek ska vara mer våldsam än flickors. På 

grund av dessa förväntningar är lärarna i hennes studie mer observanta på 

pojkarnas beteende. Detta kan enligt Wester (2008) bidra till att könsroller som 

kan tolkas som traditionella skapas och återskapas. Detta går i sin tur mot Lgr 

11 som säger att ”skolan har ansvar för att motverka traditionella könsroller” 

(s. 8). 

 

Lundström (2008) beskriver i sin avhandling tre strategier som lärarna uppger 

att de använder sig av i konfliktsamtal. Den första strategin är “utmaningar” 

och innebär att lärarna utmanar eleverna i deras tänkande. Eleverna utmanas 

till att få en förståelse för hur varje part i en konflikt känner sig så de kan sätta 

sig in i rollen som utsatt. Den andra strategin är “bekräftelsestrategin”, som delas 

in i fem områden. Det första området är att bekräfta elevens utsatthet i konflik-

ten. Det andra området är att definiera flickors konflikter i förhållande till poj-

kars konflikter. Det tredje området är vikten av att bekräfta och behandla flick-

ors konflikter. I det fjärde området ska man undvika att ge bekräftelse och i det 

femte området ska läraren bekräfta de andra eleverna i konflikten genom att 

offentligt förhålla sig till eleverna som bryter mot skolans normer. Lärarna i 



  

 

8 

 

Lundströms studie menar att när de bekräftar eleverna i ett samtal stärker det 

relationen mellan elever och lärare. Den tredje strategin är “fysisk beröring”. I 

avhandlingen uppger alla lärare att fysisk beröring är någonting som är myck-

et viktigt när det kommer till elevkontakt. Den här strategin går ut på att an-

vända sig av olika fysiska beröringar under konflikthanteringen. Om en kon-

flikt har blivit för aggressiv kan fysisk beröring tillämpas genom att ta bort en 

av parterna i konflikten rent fysiskt, men en lätt fysisk beröring kan även göra 

situationen mindre aggressiv. Lärarna i studien som arbetar med yngre barn 

uppger att de ofta får och ger kramar. Lundström (2008) menar att hon ser en 

tendens att det främst är kvinnliga lärare som uppger att de ger kramar medan 

de manliga lärarna i större utsträckning uppger att de får kramar (Lundström, 

2008). 

 

Jensen (2013) beskriver en konstruktiv strategi där man som personal ställer 

öppna frågor vid en konflikt. Till exempel kan man ställa frågor såsom “Kan 

du berätta för mig vad som hände?”, “Vad gjorde du då?”, “Vad gjorde dig så 

arg?” . Genom att ställa öppna frågor visar personalen eleverna att de är in-

tresserade av vad som verkligen har hänt. På det här sättet visar personalen 

även respekt för eleverna genom att inte bara skälla och bestämma. Ett vanligt 

sätt vuxna ofta använder när det uppstår en konflikt är att anklaga och ställa 

frågor som “Vad håller ni på med?” En elev som har starka känslor just då kan 

uppleva en sådan fråga svår att svara på och det kan till och med göra så att 

konflikten trappas upp (Jensen, 2013). 

 

Konkreta modeller för konflikthantering 

Heydenberk, Heydenberk och Tzenova (2006) skriver i sin artikel att det finns 

forskning som visar att mobbing minskar och elevernas sociala förmågor ökar 

om skolan har en utarbetad modell för konfliktlösning. Hakvoort (2010) har 

samma utgångspunkt och menar vidare att Richard Cohens konfliktpyramid i 

fyra nivåer har hjälpt henne att förstå hur hon ska arbeta med konfliktlösning i 

sitt arbete som lärare. Atici (2007) menar att mobbing inom skolan når sin topp 

mellan årskurs fem och nio och anser därför att elever behöver lära sig effek-

tiva metoder för konfliktlösning innan dess (Atici, 2007). 

 

Vi har delat in det här kapitlet utifrån tre konkreta metoder och modeller för 

konflikthantering och kommer att beskriva dem var för sig: Konflikthantering 

genom medling, Konfliktpyramiden samt Drama och rollspel. Vi har valt att besk-

riva dessa metoder och modeller eftersom det är dessa tre som återkommer i 

den tidigare forskning vi hittat inom området. 

 

Konflikthantering genom medling 

Lennèer-Axelson & Thylefors (2013) beskriver konflikthantering med en tredje 

part, en person som är helt neutral och har som syfte att gå in i en konflikt och 

hjälpa parterna att lösa den. De menar att det är viktigt att ha en tredje part 

som är neutral, annars kan någon av parterna i konflikten ha en fördel. Det 
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finns två typer av neutralitet, den första är en medlare som har en relation till 

de båda parterna, den andra typen är en person som har ett ställningstagande 

mot en av parterna i konflikten. Den tredje parten ska kunna sätta gränser, 

lyssna, konfrontera, motivera, styra, värdera förslag, underlätta och hantera 

beslutsprocessen. De menar även att många konflikthanterare oftast gör tre 

saker: De försöker få till stånd en kommunikation, försöker förstå problemet 

och de hjälper parterna i konflikten att komma fram till en överenskommelse. 

Lennèer-Axelson & Thylefors(2013) beskriver att det finns två strategier hos en 

lyssnande tredje part. Den första är att vara en neutral lyssnare som är passiv, 

det vill säga, en tredje part som bara lyssnar och inte ger stöd eller förståelse 

för konflikten. Den andra strategin är en lyssnare som är med på ett aktivt sätt 

och använder sig av samtalstekniker som är reflekterande och klargörande 

men utan att ta ställning i konflikten (Lennèer-Axelson & Thylefors, 2013). 

 

Thors (2010) beskriver kamratmedling, när elever på mellanstadiet hjälper de 

yngre eleverna på lågstadiet med deras konflikter. Den här metoden uppkom 

när lärarna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att hantera alla 

konflikter. Konflikterna som hanteras av kamratmedlarna är enklare konflik-

ter. Skulle svårare konflikter eller mobbning uppstå så sköter pedagogerna 

det.  Under kamratmedlingen finns det hela tiden en vuxen i närheten som kan 

stötta och ge tips. Thors (2010) menar att kamratmedling kan vara en bra me-

tod i skolan eftersom det står i samklang med skolans målformuleringar vad 

gäller inkludering, demokrati och lärande. Kamratmedling kan också bidra till 

en bättre skolmiljö då alla elever betraktas som en del av gemenskapen. En 

annan fördel med den här metoden är att barn pratar barnspråk och ofta kan 

sätta sig in i situationen snabbare och har en förståelse utifrån deras egna erfa-

renheter och synsätt (Thors, 2010). 

 

Pruitt & Kim (2004) har flera råd som en medlare kan följa under ett konflikt-

lösningssamtal. Medlaren behöver hålla alla kommunikationskanaler öppna 

och lyssna aktivt och engagerat. Medlaren behöver även visa intresse för pro-

blemlösningen och visa sin omsorg om andras välmående, men även vara öp-

pen för olika förslag som kan överbrygga de båda parternas behov och komma 

till en lösning som gagnar båda parterna. 

 

Konfliktpyramiden 

Richard Cohen, grundare till en av världens äldsta organisationer som bedri-

ver skolbaserad medling, använder sig av en pyramid när han visualiserar ett 

system för att hantera konflikter inom skolan (se bild, nästa sida). Med hjälp av 

konfliktpyramiden kan lärare och fritidspersonal få en förståelse för vilken typ 

av konflikthantering och förebyggande aktiviteter de kan arbeta med för att 

minska antalet olösta konflikter inom skolan (Hakvoort 2010). Även Ellmin 

(2008) beskriver en konfliktpyramid i fyra nivåer och menar att lärare som lär 

sig analysera konfliktens nivå har större chans att lösa konflikten på ett lämp-

ligt sätt. Alla konflikter är till en början små och kan de lösas medan de är på 

den nivån är det ett bra sätt att förebygga större och allvarligare konflikter. 
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Hakvoort (2012) menar att i Cohens konfliktpyramid är en av de viktigaste 

principerna att skolan tar hänsyn till alla nivåerna i pyramiden samtidigt. En 

annan viktig princip är att hålla formen på pyramiden, första nivån ska hållas 

bred och få mest uppmärksamhet, andra nivån är lite mindre, tredje nivån är 

ännu mindre och den fjärde nivån ska vara allra minst. 

Konfliktpyramidens olika nivåer: 

Nivå 1: “Förebygga”. Här handlar det om att hitta sätt att hjälpa eleverna till 

fungerande sociala relationer och ge dem verktyg i social kompetens. På den 

här nivån ligger de aktiviteter som gör skolan till en stöttande verksamhet, till 

exempel värdegrundsarbete, kommunikationsövningar och en demokratisk 

skolorganisation. 

Nivå 2: “Hantering”. Den här nivån handlar om att ge elever och personal på 

skolan verktyg och kunskap om hur de ska hantera konflikter när de uppstår. 

Konflikter är en naturlig del av livet och i en stöttande skola där de sociala 

relationerna fungerar bra, kan alla få goda förutsättningar att hantera och lösa 

konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Nivå 3: “Hjälp”. Baseras på konflikter som medlas. Här ligger fokus på pro-

cessen och kommunikation är mycket viktig. I konflikter som är svåra att han-

tera kan en tredje part, en lärare eller annan elev, hjälpa till genom att vara en 

neutral medlare. 

Nivå 4: “Stopp”. Här blir konflikter inte lösta utan stoppas och de inblandade 

skiljs åt. Det handlar inte om att stoppa själva konflikten, konflikter är inte för-

bjudna, utan att stoppa våldsamt och aggressivt beteende. Dessa beteenden 

måste stoppas för att ge möjlighet till dialog och kommunikation istället. 

 

För att konfliktpyramiden ska fungera får ingen av nivåerna ignoreras. Tyvärr 

är det ofta nivå fyra som används i skolan idag, lärare talar om och påminner 

om de regler som finns, dels för att kunskap saknas om hur de kan hantera 
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konflikter på ett konstruktivt sätt, dels för att de anser att det tar för mycket tid 

att lösa konflikter och tid är något lärare idag har brist på (Hakvoort, 2012). 

 

Drama och rollspel 

Graves, Frabutt och Vigliano (2007) anser att drama och rollspel kan göra att 

eleverna får en ny syn på konflikthantering och på hur man kan lösa konflikter 

bästa sätt. Genom rollspel kan man ge eleverna redskap för hur de ska agera 

om de hamnar i en konflikt. De har utarbetat en modell som de kallar “Win-

win resolutions program”. Det är en modell där man använder sig av drama-

pedagoger och kuratorer för att engagera eleverna till fredliga varianter av 

konfliktlösning. 

 

Heydenberk och Heydenberk (2007) beskriver att eleverna först och främst 

behöver lära sig att känna igen och kunna sätta ord på sina känslor. Därefter 

kan de lära sig hur de kan lösa en konflikt på ett konstruktivt sätt snarare än 

att fastna i negativa känslor eller ältande. De har utarbetat en modell som inne-

fattar tre större aktiviteter som i slutändan ska ge eleverna verktyg för en fred-

ligare konflikthantering. Den första aktiviteten, Check-in, handlar om att sätta 

ord på sina känslor och att våga berätta för andra hur man känner sig. Den 

andra aktiviteten, Peaceful Being, ger eleverna en visuell bild av hur de kan 

vända mindre bra beteenden till bra beteenden och hur man är en bra kompis. 

Den tredje aktiviteten, Konfliktlösningsringen, som enligt deras studie endast 

fungerar bra i förskoleklass och årskurs ett, handlar om att de elever som är 

inblandade i en konflikt får en ring att hålla i medan de löser konflikten. Ele-

verna ges grundläggande kunskaper i hur de löser en konflikt och eftersom de 

har en ring att hålla sig i har de lättare att stanna kvar under hela konflikthan-

teringen (Heydenberk & Heydenberk, 2007). 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur åtta personer som arbetar på fri-

tidshem upplever sitt arbete med konflikthantering. Centralt är även persona-

lens tankar kring det förebyggande arbetet mot konflikter.  
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 Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som 

metod eftersom vi dels har specifika frågor vi vill ha svar på, men vill även ge 

de intervjuade personerna utrymme att berätta fritt om sina upplevelser. Semi-

strukturerade intervjuer ger också möjlighet till att ställa följdfrågor om vi 

upplever att det behövs. Vi har intervjuat personal på fyra fritidshem i två 

olika städer i Sverige. Vi gör detta eftersom vi vill undersöka fritidshemsper-

sonals tankesätt kring konflikter och konflikthantering. 

Ahrne & Svensson (2011) menar att man genom kvalitativa intervjuer kan få en 

bredare bild av informanternas upplevelser och mer nyanserade svar än om 

man använder sig av standardiserade frågor. Våra semistrukturerade inter-

vjuer tillhör denna kategori. I intervjuerna har vi utöver frågor kring persona-

lens egna erfarenheter även valt att ha några påhittade situationer med i inter-

vjuerna, där vi ville höra informanterna berätta fritt om hur de skulle agera i 

de olika situationerna. 

 

Kvalitativa intervjuer 

Det finns många olika typer av kvalitativa metoder, därför kan det vara lättare 

att beskriva vad kvalitativ data eller empiri är. Intervjusamtal, observationer 

och fältanteckningar är exempel på detta. Kvalitativ empiri används när man 

vill studera fenomen såsom upplevelser, tankar eller känslor. När en forskare 

gör en kvalitativ analys av en intervju är forskaren intresserad av vilka termer 

som används och vilken betydelse de har för forskaren, snarare än hur ofta de 

används (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, (2011) menar att semistrukturerade intervjuer 

ger en fördel jämfört med strukturerade. I en semistrukturerad intervju kan 

man anpassa frågorna till situationen och utifrån de svar informanten ger kan 

man ställa följdfrågor. På så sätt får man en bredare bild med fler dimensioner 

och nyanser än vad man kan få om man använder sig av standardiserade frå-

gor. Vidare anser Erikson-Zetterquist och Ahrne (2011) att det är lämpligt att 

inleda en intervju med att be om tillåtelse att spela in den samt berätta om dess 

syfte. Att spela in en intervju är en fördel då respondenten kan koncentrera sig 

på själva intervjun och ställa följdfrågor istället för att koncentrera sig på att 

anteckna svar. Det kan dock vara bra att anteckna stödord, centrala fraser och 

liknande ifall tekniken av någon anledning inte fungerar som den ska. När 

materialet sedan ska transkriberas är det en fördel om den person som ska ut-

föra analysen utför arbetet. På så sätt lär man känna sitt material och kan starta 

tolkningsarbetet redan under transkriberingen, en annan fördel är att sådant 

som är svårt att höra eller förstå i inspelningen är lättare att förstå för den per-

son som gjort intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
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Urval 

Vi har valt att intervjua åtta personer som arbetar på fritidshem uppdelat på 

två orter. I de städer vi bor i är det mycket svårt att hitta högskoleutbildade 

fritidslärare, därför har vi valt att intervjua fritidspedagoger, förskollärare och 

barnskötare med lång erfarenhet av arbete på fritidshem. Med lång erfarenhet 

menar vi minst 10 års arbete på fritidshem. Stukát (2011) menar att det frivil-

liga urvalet är den bästa utvägen eftersom det kan vara svårt att få tag i inter-

vjuobjekt och får man tag i informanter som ställer upp frivilligt, kan det var 

det enda sättet att få en undersökningsgrupp. I vårt fall har vi bland annat ta-

git kontakt med de skolor vi haft kontakt med under utbildningen för att ge-

nom dem få tag i personer vi kan intervjua till vår studie. Då vi har relativt 

kort om tid för att göra vår studie var det en bra väg då rektorerna på de olika 

skolorna känner till oss. 

 

Skolorna och den intervjuade personalen har fått fiktiva namn för att bevara 

deras anonymitet. 

 

De olika skolorna 

Gula skolan ligger i en multikulturell stadsdel i en större stad. Här går ca 700 

elever i förskoleklass - årskurs 9. Fritids är indelat i avdelningar utifrån årskurs 

och de allra flesta elever i förskoleklass - årskurs 3 går på fritids. Här arbetar 

Kim, utbildad fritidspedagog, och Noa som är utbildad förskollärare. Båda 

arbetar i en skolklass under skoldagen och är ansvariga för en fritidsavdelning 

på eftermiddagarna.  

 

Röda skolan ligger i en stadsdel med en mer homogen befolkning i en större 

stad. Här gå ca 200 elever i förskoleklass - årskurs 5. Här har de valt att enbart 

ha en avdelning på fritidshemmet där alla elever blandas. Även här går de 

allra flesta elever i förskoleklass - årskurs 3 på fritids. På den röda skolan arbe-

tar Lena och Agnes. Lena är utbildad förskollärare och arbetar delvis i en för-

skoleklass och delvis på fritidshemmet. Agnes är utbildad barnskötare och 

arbetar under skoldagen i en klass, på eftermiddagarna arbetar hon på fritids-

hemmet. 

 

Gröna skolan ligger i en högre socioekonomisk stadsdel i en mellanstor stad. 

Skolan har cirka 700 elever i förskoleklass till årskurs 9. Fritids är indelat i års-

kurser förutom i årskurs 4-6 där eleverna går tillsammans. På avdelningen 4-6 

arbetar Annika som är utbildad fritidspedagog. Under skoltid så arbetar An-

nika just nu med att vara ansvarig för en årskurs sex, men hon arbetar 

också mycket med värdegrund på olika sätt, dels med grupper men även en-

skilt på skolan.   

 

Blåa skolan ligger också i en högre socioekonomisk stadsdel i en medelstor stad. 

Cirka 400 elever går på skolan som är indelad i förskoleklass till årskurs nio. 

Fritidshemmet består av tre avdelningar; förskoleklass, årskurs 1-2 och årskurs 

3-5. Kerstin är utbildad fritidspedagog och arbetar på avdelningen med elever 
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från årskurs 1-2 och under skoltid så arbetar hon med samverkan och i en 

klass. På fritidsavdelningen med elever från årskurs 3-5  arbetar Monika, hon 

är utbildad förskollärare och ansvarig både över sin egen avdelning men också 

över fritidshemmet i det hela. Under skoltid arbetar hon med samverkan och i 

en klass. Pernilla arbetar på samma avdelning som Monika, hon är utbildad 

fritidspedagog och arbetar bara i fritidshemmet på eftermiddagen. 

 

Genomförande 

Eftersom vi bor på olika orter i Sverige så valde vi att dela upp våra intervjuer 

till fyra intervjuer var. Dels för att vi ville göra lika många intervjuer var, men 

också för att vi hade kontakt med informanter i båda orterna som var villiga att 

ställa upp på att bli intervjuade. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar att 

man behöver använda sig av två steg för att finna informanter till en studie, 

steg ett är att hitta en eller flera organisationer där man vill göra sina intervjuer 

på. Steg två är att hitta de personer som har rätt utbildning för studiens syfte. I 

och med att vi fått kontakt med flera skolor under vår grundlärarutbildning 

var dessa steg enkla för oss. Genom att våra informanter har olika utbildning, 

bor i olika kommuner och olika socioekonomiska områden, är av olika kön och 

arbetar på olika fritidshem anser vi att vi fick en bred spridning i våra inter-

vjusvar.  

 

Stukát (2011) menar att det finns ett antal faktorer som inte gör resultatet gene-

raliserbart. Att urvalet inte är representativt, att undersökningsgruppen är för 

liten eller att det blir ett stort bortfall. Vi har i vår studie utgått från våra fråge-

ställningar när vi bestämde oss för att intervjua enbart personal på fritidshem. 

Eftersom det är deras uppfattningar vi är intresserade av ser vi ingen anled-

ning till att intervjua lärare eller rektorer som inte arbetar på fritidshem. Vi tog 

var och en kontakt med de informanter vi hade kontakt med sedan innan för 

att bestämma tid och plats för intervjun. Vi valde att mejla informanterna cirka 

en månad innan intervjun för att ge informanterna tid att planera in intervjun. 

 

Innan intervjuerna genomfördes formulerade vi frågorna som vi ansåg skulle 

ge oss en bra väg in i fritidshemspersonalens synsätt och hantering av konflik-

ter. Vi valde främst att ha frågor som informanterna kunde ge längre svar på, 

men det fanns även frågor där svaret var kortare. Vi valde också att ha med tre 

påståenden i frågeformuläret som handlade om hur informanten skulle lösa 

olika konflikter. Detta valdes för att vi ville veta hur informanterna tänker och 

agerar i olika konfliktsituationer och hur de skulle gå till väga för att lösa dem. 

Vi utgick från våra egna erfarenheter om vad som kan orsaka konflikter när vi 

formulerade de tre påståendena (intervjuguide, se bilaga 1). 

Frågorna prövades genom en pilotstudie där vi intervjuade en informant var. 

Dessa intervjuer är dock inte med i den här studien. Vi upptäckte genom pilot-

studien att vi var tvungna att ändra några frågor och lägga till några frågor. 

Stukát (2011) beskriver att genom pilotstudier så kan undersökningsinstru-

ment såsom frågor prövas och “tvättas” för att få bort de dåliga frågorna, helst 

flera gånger innan man tar frågorna till den riktiga undersökningsgrup-
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pen.  Ändringarna gjordes dels eftersom vi upplevde att informanterna i pilot-

studien inte förstod syftet med vissa frågor på det sätt vi tänkt oss, men också 

för att vi insåg att det behövdes fler och tydligare frågor kring det vi ville veta 

informanternas uppfattningar om. 

 

Cirka två veckor innan den första intervjun skulle genomföras valde vi att 

skicka ut missivbrev (se bilaga 2) till samtliga rektorer på de skolor där infor-

manterna arbetar. Missivet skickades ut via mejl och vi fick svar från samtliga 

rektorer att de godkände att vi genomförde en studie på deras skolor och med 

deras personal. Då vi fått godkännande av rektorerna skickade vi ut mejl till 

våra informanter där vi bifogade missivbrevet. Därefter avtalade vi tid för in-

tervjuerna. Vi valde att inte skicka ut frågeformuläret i förväg vare sig till in-

formanterna eller till rektorerna. Dels för att ingen begärde detta, dels för att vi 

inte ville få i förhand uttänkta svar på våra frågor. Vi var noga med att infor-

mera våra informanter om att vi ville höra om deras upplevelser och att det 

inte fanns några “rätt” eller “fel” svar. 

 

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011) menar att en intervju på en arbetsplats gör att informanten vill 

uttrycka sig som en god medarbetare. Vi tror att informanterna känner sig 

trygga på sin arbetsplats och därför har lättare att uttrycka sig. 

Sju intervjuer gjordes i ett enskilt rum för att vi inte skulle störas av elever eller 

informanternas kollegor. En intervju skedde i ett personalrum, en större lokal 

där informantens kollegor hördes i bakgrunden men som inte störde intervju-

tillfället särskilt mycket. Under en intervju kom elever och kollegor in under 

intervjun för att fråga eller berätta saker, inte heller det störde nämnvärt. I in-

ledningen till varje intervju berättade vi om syftet med vår studie och bad om 

tillåtelse att spela in intervjun (samtyckesformulär, se bilaga 3). 

Vår ambition var att intervjuerna skulle ta mellan 30 minuter och 40 minuter 

eftersom de intervjuer som gjordes under pilotstudien tog cirka 30 minuter. Då 

vi lagt till frågor i frågeformuläret till själva studien så räknade vi med att in-

tervjuerna skulle kunna bli längre. Den kortaste intervjun blev 25 minuter lång 

och den längsta var 46 minuter. Vi har var för sig transkriberat intervjuerna 

ordagrant men vi har uteslutit sådant som småprat i början av intervjun, det 

prat som försiggicks mellan frågorna som inte har med studien att göra samt 

småprat som skedde i slutet av intervjun. Efter att ha analyserat de åtta inter-

vjuer vi gjort upplevde vi att det fanns en mättnad i svaren och vi hade antag-

ligen inte fått veta något nytt även om vi gjort flera intervjuer. Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2011) menar att när forskaren upplever att forskaren 

känner igen svaren och samma mönster upprepas i intervjusvaren, då är en 

mättnad uppnådd. Det är då liten chans att nya fakta kommer fram även om 

fler intervjuer görs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
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Analysens genomförande 

Det inspelade materialet vi fick fram genom intervjuerna har vi valt att tran-

skribera ordagrant i ett ordbehandlingsprogram i datorn. Stukát (2011) menar 

att det kan ta tre till fem timmar att transkribera en timslång intervju. Av erfa-

renhet från tidigare uppgifter i utbildningen har vi samma upplevelse som 

Stukát, därför valde vi att transkribera våra egna intervjuer, dels för att dela 

upp arbetet lika, dels för att vi upplevde att det gick något snabbare att tran-

skribera det material vi redan hört en gång. Därefter valde vi att skriva ut de 

transkriberade intervjuerna för att kunna kategorisera dem. Eftersom vi inte 

bor på samma ort i Sverige så valde vi att träffas hemma hos en av oss för att 

komma fram till likheter och olikheter i det empiriska materialet. Vi valde först 

att klippa ut det i det empiriska materialet som vi tolkade som lika eller olika. 

Men vi kom snabbt fram till att det skulle ta för mycket tid att klippa och sor-

tera det och försöka kategorisera materialet i pappersform. Därför valde vi att 

istället använda oss av ordbehandlingsprogramet Google docs 

(https://docs.google.com/), i det programmet kunde vi båda två skriva, klippa 

och klistra samtidigt i realtid på våra egna datorer. Rennstam & Wästerfors 

(2011) anser att det är en fördel att använda sig av datorn i analysarbetet ef-

tersom den utgör ett stöd att strukturera, effektivisera och skapa överblick i 

materialet. 

 

Vi kopierade in vårt empiriska material och började processen att kategorisera 

genom att sortera, reducera och argumentera i materialet tills kategorier bör-

jade utformas. Rennstam & Wästerfors (2011) menar att sållning och reduce-

ring är nödvändiga val en forskare måste göra, detta är i sin tur kopplat till 

tidigare forskning som studien riktar sig mot. 

Vi valde att flytta runt det vi tyckte passade ihop till egna kategorier och det 

som inte passade ihop till andra kategorier, detta pågick tills vi upplevde att 

allt empiriskt material hade hamnat under en passande kategori som sedan 

skulle analyseras. Analysen började vi sedan genom att titta på de kategorier vi 

skapat och jämföra dessa med de teman vi har i vår bakgrund. Vi upptäckte att 

de passade väl in under de rubriker vi skapat i inledningen: Konflikter och kon-

flikthantering, Förebyggande arbete mot konflikter, Strategier för att hantera konflikter 

och Konkreta modeller för konflikthantering. Därför har vi dessa även i vårt ana-

lyskapitel. I vår analys har vi tolkat och jämfört de svar vi fått med varandra 

och ställt dem mot vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Etiska överväganden 

I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och anvis-

ningar (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf), all personal informerades 

skriftligt om de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet samt nyttjandekravet (se missivbrev, bilaga 2). Informat-

ionskravet innebär att vi informerar alla medverkande om det huvudsakliga 

syftet med studien samt att det är frivilligt att delta, Samtyckeskravet betyder 

att informanten själv bestämmer om de vill delta eller inte. Konfidentialitets-

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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kravet innebär att alla personuppgifter förvaras på så sätt att ingen obehörig 

kan ta del av dem samt att de medverkande behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Nyttjandekravet betyder att det insamlade materialet enbart 

används för forskning. Vid intervjutillfället informerade vi både muntligt och 

skriftligt vad vårt syfte med studien var, att de när som helst och utan att 

uppge orsak kan avbryta sin medverkan i studien samt att det är helt frivilligt 

att delta. Alla personuppgifter är konfidentiellt behandlade och ingen infor-

mant kan därför identifieras i uppsatsen. Vi förvarar all persondata på ett så-

dant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. Den insamlade empirin används 

enbart till denna studie och kommer att förstöras så snart uppsatsen är god-

känd. Enligt rekommendationer från Vetenskapsrådets forskningsetiska prin-

ciper har vi erbjudit informanterna och skolornas rektorer att få ta del av stu-

dieresultatet. 
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 Analysresultat  
Syftet med vår studie var att beskriva hur åtta personer arbetar på fritidshem 

upplever sitt arbete med konflikthantering. Centralt är även personalens tan-

kar kring det förebyggande arbetet mot konflikter. Vårt analysresultat är upp-

delat i fyra kapitel, Konflikter och konflikthantering, Förebyggande arbete mot kon-

flikter, Strategier för att hantera konflikter samt En konkret modell för att hantera 

konflikter. 

 

Konflikter och konflikthantering 

All intervjuad personal ger uttryck för att en konflikt är när två eller flera par-

ter är oense om någonting. Enligt fritidshemspersonalen kan en konflikt ha 

olika bakgrund såsom missförstånd, meningsskiljaktigheter kring till exempel 

regler och att eleverna inte kan acceptera varandras åsikter. 

Den intervjuade personalen beskriver kommunikation som någonting många 

elever har problem med och det leder ofta till missförstånd. Det är sannolikt att 

kommunikation är ett viktigt verktyg för att minska konflikter både i skolan 

och på fritidshemmet. Konflikter kring regler är ett exempel på fel i kommuni-

kationen, eftersom eleverna inte har gjort upp om vilka regler som ska gälla 

innan de började leken eller spelet. All personal uttrycker att konflikter ofta 

uppstår i korridorer, köer, omklädningsrum och när eleverna tar sig från 

punkt A till punkt B. 

 
Typ stå och vänta i led, det nästan genererar till att det ska bli en, inte 

konflikt kanske, men en början till en konflikt skulle det lätt kunna vara. 

(Monika) 

 

Detta kan bero på att dessa aktiviteter inte är styrda och färre vuxna är på plats 

än i klassrummet. 

I klassrummet har alla elever sin egen plats och de som söker efter konflikter 

gör det kanske inte framför sin lärare. Utifrån personalens tankar upplever vi 

att det finns elever som söker upp konflikter eller provocerar sina kamrater på 

grund av att de inte kan hantera situationen de befinner sig i. Kerstin uppger 

dock att det är just det styrda som gör att konflikter uppstår i och med att ele-

verna tvingas till att göra saker de kanske inte vill. 

Det är sannolikt att personalen lägger olika mycket tid på att hantera konflikter 

mellan flickor och pojkar. 

 
...man kan väl tillägga även att gruppen av killar som är lite lugnare får 

ju inte heller lika mycket av min tid, det är ju så att om man har ett gäng 

killar som faktiskt slåss och säger fula saker till varandra så måste man 

ju lägga tid på dom, dom får, alltså, ja, dom får ju inte slå varandra helt 

enkelt. […] för jag tror att det är av gammal tradition också att tjejer får 

klara sig mer själva. […] för de tjejer vi har som också är fysiska mot 

andra, de ger man ju också mer tid. (Kim) 
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Den intervjuade personalen på de olika skolorna ger uttryck för att de har 

olika uppfattning om flickor och pojkars konflikter. Å ena sidan beskrivs flick-

orna ha konflikter över längre tid och pojkarna är mer rakt på sak för att sedan 

släppa konflikten till stor del och gå vidare. Å andra sidan beskrivs det att de 

allvarligare konflikterna, där eleverna använder våld måste få den tid som 

krävs och därför blir de lugnare konflikterna åsidosatta eftersom våld aldrig 

får förekomma. Det är troligt att personalen önskar att de hade mer tid till att 

hantera konflikter med flickorna då de på så sätt skulle kunna få de verktyg de 

behöver för att lära sig att lösa sina konflikter på egen hand. Men eftersom att 

våld alltid måste gå före inom konflikthanteringen och på grund av personal-

brist så har de inte möjlighet att prioritera det i nuläget enligt informanterna. 

 

Förebyggande arbete mot konflikter 

Enligt personalen på de olika skolorna är närvarande vuxna det allra viktigaste 

i det förebyggande arbetet mot konflikter. 

 
Det är ju att vara närvarande när det händer, det handlar om att prata 

mycket, mycket kommunikation och sånt, men det kommer hända igen. 

Alltså förhoppningsvis inte med samma barn eller i samma situation 

men alltså att, ett konfliktlöst samhälle lär man sig inte så mycket av, 

utan det är det [konflikterna] man lär sig mycket av. (Annika) 

 
Oftast är det ju så att det sker mycket [konflikter] på rasterna, men man 

ser ju det, är det kontinuitet bland vuxna som är ute på rasterna, att det 

är samma vuxna som vi har här på vår skola. […] då vet de vad det är 

för regler som gäller. (Noa) 

 

Enligt den intervjuade personalen är det sannolikt att eleverna blir tryggare 

med vuxna som bryr sig om dem i närheten. Personalen uppger även att de 

tycker att konflikterna minskar när rastvärdsystemet [ett rastvärdsystem är ett 

schema för skolans personal att under elevernas raster gå runt på skolgården 

och se till att alla har det bra.] fungerar bra och det finns många vuxna som går 

omkring på skolgården och kikar i buskar, pratar med eleverna istället för att 

bli stående i klungor och prata med varandra. Möjligen kan det vara så att 

konflikter inte hinner bli så stora att eleverna behöver hjälp med att lösa dem 

om det finns vuxna i närheten. 

 
Man vet ju vilka som är väldigt konfliktbenägna och ja, då är man ett, 

två steg före, det är som på fritids till exempel då vet man att ... Vi säger 

om man har tre, fyra stycken som är väldigt på andra... då är man [som 

pedagog] ute först. Till exempel om man vet att de kommer ut men gör 

man tvärt om, om de kommer ut [först], det räcker med en minut då har 

de varit på vissa och som kommer grinande och han har sagt si och så, 

så det är ju, man försöker vara ett steg, ett, två steg före. (Noa) 
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Att vara ett steg före de elever som personalen vet om har svårt med den soci-

ala samvaron verkar vara ett sätt som personal på flera olika skolor arbetar 

med. 

 

Flera av de skolor vi intervjuat personal från arbetar med värdegrundsfrågor, 

både under skoldagen och på fritidshemmet. Fritidshemspersonalen ger ut-

tryck för att värdegrundsarbetet med eleverna främst består i samarbetsöv-

ningar, gruppstärkande övningar och lekar, diskussionsövningar och hemliga 

kompisar. 

 
Jag har haft eller gjort hemliga kompisar till barnen, så de har barn som 

de liksom ska göra något extra snällt mot något barn och då har jag valt 

ut barn som de inte leker så mycket med och sedan har jag gjort andra 

gruppstärkande övningar. Men för att det inte ska hända igen så gäller 

det ju att man har ögonen öppna, ser vart det kan hända konflikter men 

också att jobba med mycket förebyggande för att stärka gruppen. (Ker-

stin) 

 

Kim upplever att alla barn oavsett hur ofta de hamnar i konflikter anser sig 

vara bra kompisar. Inget barn är elak mot sin kompis, däremot spelar det 

mindre roll för en del barn om de är snälla mot de personer de inte är kompis 

med, menar Kim. Det är sannolikt att detta kan motverkas av att de får leka 

mycket gruppstärkande lekar och göra samarbetsövningar då det kan göra att 

eleverna tycker att de faktiskt är kompisar med alla i gruppen. Analysen visar 

att man på så sätt eventuellt även kan motverka att grupperingar skapas i en 

klass eller i en större grupp. 

 

Flera av informanterna ger uttryck för att de vill ha ett övergripande förhåll-

ningssätt mot konflikter och en samsyn när det kommer till konflikthantering 

på skolorna. 

 
Det handlar om ett gemensamt förhållningssätt någonstans. Det handlar 

också om ett gemensamt tänk att det är allas våra barn. Det är inte så 

det är utan egentligen borde det vara så att ser jag som vuxen en kon-

flikt eller någonting så bör jag ju antigen kunna ta in i den utan problem 

eller stötta upp någon annan pedagog utan problem. (Annika) 

 

Även om personalen har ett likadant förhållningssätt mot konflikter och kon-

flikthantering så beskriver Annika och Monika att de är olika som personer 

och att de hanterar konflikter på olika sätt på grund av det. Det är troligt att 

varje person behöver utgå från sig själv och sina egna erfarenheter för att hitta 

det sätt att hantera konflikter som passar dem bäst. 
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För jag tycker ibland att vi gör, vi tar det liksom i... som ett sjok, egentli-

gen så ska det jobbas med hela tiden, det är ungefär som för flera år sen, 

nu hör det inte riktigt till saken men det här att man… nu ska vi jobba 

med sopsortering... som ett projekt, men... det gör man väl jämt, det är 

ungefär som att tänka att man måste ju ha ett kontinuerligt arbete, lik-

som komma underifrån och stödja barnen, det går ju inte att bara 

punktmarkera så här lite, utan det måste ju vara ett arbete så att... så 

skulle jag tänka. (Agnes) 

 

Agnes, Noa, Kim, Kerstin, Monika och Annika uttrycker en önskan om att det 

skulle vara mindre klasser både i skolan och på fritids och fler vuxna, speciellt 

pedagogiskt utbildad personal. Analysen pekar på att det är sannolikt att det 

förebyggande arbetet mot konflikter skulle kunna få en större plats i verksam-

heten om det fanns mer personal med en pedagogisk utbildning. Det är möjligt 

att antalet stora konflikter skulle minska om elevgrupperna var mindre, på så 

sätt kanske eleverna skulle ha större chans att lära känna varandra på djupet 

och det skulle kunna vara lättare att skapa en stark vi-känsla i gruppen. Elevin-

flytande är också något som flera informanter upplever som viktigt. 

 
Ja, i min värld så handlar det mycket om att involvera eleverna, att de är 

med så långt som bara möjligt. Att man lyssnar och är en god lyssnare 

och tar dem på allvar i alla konflikter och...  att det funkar och genomsy-

rar hela [verksamheten]. Att man känner att man reder ut saker och att 

det blir bra. Det är ju den bästa av världar. (Pernilla) 

 

Enligt personalen på fritidshemmet är det viktigt att eleverna får vara med och 

bestämma över sin egen fritid. Det är sannolikt att konflikterna skulle minska 

om eleverna känner sig delaktiga i verksamheten.  

 

Strategier för att hantera konflikter 

I vår studie har vi frågat våra informanter hur de skulle agera i tre olika kon-

fliktsituationer. Vi har valt och göra så för att informanterna ska få möjlighet 

att förklara de strategier de använder sig av när de hanterar konflikter. Vi ut-

gick från våra egna erfarenheter om vad som kan orsaka konflikter när vi for-

mulerade de tre situationerna. 

 

Ett barn kommer och är ledset för hen inte får vara med och leka 

All personal i studien uppger att de vill hjälpa eleven in i leken, ofta genom att 

följa med barnet till leksituationen och där fråga alla inblandade vad som har 

hänt. Det är troligt att det i de allra flesta fall handlar om rollekar där eleverna 

kan ha svårigheter med de sociala koderna. Flera av de intervjuade upplever 

att eleven egentligen får vara med i leken men kan eller vill inte anpassa sig till 

de ramar som innefattar just den leken. För att hjälpa eleven in i leken kan per-

sonalen försöka hitta på olika roller som kan passa in i leken och eleven i fråga 
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kan tänka sig att vara. Men Noa upplever även att denna typ av konflikt också 

uppstår i andra situationer, till exempel på fotbollsplanen. 

 
Men är det någon som inte får vara med bara för att “Ja, men han är då-

lig på fotboll” eller inte har så hög status i klassen, då hjälper man ju in 

den eleven i leken och det går ju oftast att de… men då är man ju med, 

för oftast är det ju, “Visst får Kalle vara med?” “Ja, visst” säger de och så 

går man därifrån och då vet man att då blir det ju inte så lätt för Kalle 

utan då är man ju med och ser att det går bra. (Noa) 

 

Det är sannolikt att många barn behöver hjälp att lära sig de sociala koderna 

för lek och i våra intervjuer framgår det att personalen på fritidshemmet ver-

kar ha kunskap och verktyg för att ge eleverna detta. Det framgår även i våra 

intervjusvar att personalen upplever den här typen av konflikt som den allra 

svåraste att hantera. 

 

Två elever har slagits med varandra 

I den här situationen ger fritidshemspersonalen uttryck för att de tar med de 

inblandade eleverna till en lugnare plats där de kan prata med eleverna i lugn 

och ro. Båda eleverna får berätta sin syn på vad som hänt och varför konflikten 

uppstod. Missförstånd eller fula ord kan vara vanligaste orsakerna till att 

slagsmål utbryter bland elever. Det är troligt att det i de flesta fall är viktigt för 

personalen men framför allt för eleverna att be om ursäkt efteråt. 

 
[...] att man ska få chansen att be om ursäkt, men ett ursäkt eller ett för-

låt är inte liksom det primära i, utan det är att man liksom, att man ska 

få chans och berätta om sin upplevelse och förklara sig, varför gör jag 

på det här viset eller varför blev det såhär… (Annika) 

 

Lena, Kim, Agnes, Monika, Annika och Pernilla ger uttryck för att många ele-

ver tycker att en kram och ett förlåt är ett bra sätt att avsluta en konfliktlösning 

med, däremot verkar ingen i den intervjuade personalen anse att ordet “förlåt” 

är någonting de vill tvinga fram. 

 
För yngre barn är ett förlåt ganska viktigt, jag brukar inte tvinga av det 

om, om man inte har kommit dithän att de vill säga förlåt självmant så 

är det ju oftast inte så meningsfullt heller att ja... det där förlåt. (Kim) 

 

På den gula skolan ringer personalen alltid hem till de inblandades föräldrar 

om det har varit slagsmål, troligtvis för att de vill hålla elevernas vårdnadsha-

vare informerade och att samarbetet mellan hem och skola är mycket viktigt 

för dem. Men det kan även vara ett sätt att säkerställa att alla föräldrar får 

samma information om vad som har hänt, enligt vår analys. 
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[När två elever har slagits] ringer jag alltid föräldrarna, […] och då ring-

ar jag ju båda [föräldraparen] för att tala om att det har varit bråk och 

det här har hänt och vi har löst det nu men ni kan prata om det hemma. 

(Noa) 

 
Händer ju ibland att man bedömer att nej, jag behöver faktiskt inte ringa 

för de verkar ju vara kompisar och sedan kommer de hem och då blir de 

arga igen när de berättar för mamma eller när mamma hör, ”Jaså, spar-

kade han dig”. Sättet de berättar hemma är ju oftast inte att ”Jag sa först 

att hans mamma var en hora”. Det är ju liksom inte så de börjar berätta 

hemma utan ”Idag sparkade han mig i magen”. Och har man då inte 

ringt så är det klart att det blir en stor grej av det. (Kim) 

 

Tre elever har retat en fjärde elev 

I en sådan här situation uttrycker den intervjuade fritidshemspersonalen att de 

agerar på olika sätt, några pratar med de inblandade eleverna en och en och 

några pratar med dem som grupp. De som börjar med att prata med eleverna 

en och en verkar göra det eftersom de då får höra vad som hänt från varje per-

son men även för att de tre som retat den fjärde inte ska få styrkan av att vara 

en grupp mot en enskild person i konflikthanteringen. 
 

...för att annars kan ju tre stycken lätt gadda ihop sig och så kan det bli 

att den här som har känt sig retad kanske då inte får liksom höras på 

samma sätt. (Lena) 

 

Den personal som väljer att prata med hela gruppen ger uttryck för att samti-

digt gå in under samtalet och leda det för att alla ska få komma till tals och 

säga sin mening. I dessa fall är det troligt att personalen anstränger sig för att 

hjälpa den utsatta eleven att berätta sin syn på konflikten och hur det kan kän-

nas att bli retad. 
 

...så att om man sitter alla, allihopa då som fyra barn, då får en i taget 

berätta och då brukar jag börja med den som har blivit utsatt om den 

vill berätta hur den upplever det och då brukar jag hjälpa till och skjuta 

in så att om den inte får rätta orden. Och ingen annan får prata då, utan 

bara lyssna. (Agnes) 

 

En konkret modell för konflikthantering 

All personal vi intervjuat ger uttryck för att de använder sig av medling när de 

hanterar konflikter. Det är sannolikt att konflikthanteringen sker i ett antal 

olika steg. Olika typer av konflikter verkar dock ha olika många steg och alla 

steg behöver inte användas beroende på vilken typ av konflikt som uppstått.  
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Nedan har vi sammanfattat de olika steg personalen uppger att de använder 

sig av: 

Steg 1: Se att konflikten uppstår. 

Steg 2: Ta de inblandade eleverna till en lugn och neutral plats, eftersom det 

bara är de inblandade som ska hantera konflikten och vid slagsmål kan det bli 

åskådare som inte har med konflikten att göra.   

Steg 3: Bilda sig en uppfattning om konflikten, genom att de inblandade får 

berätta sin version av vad som har hänt. 

Steg 4: Ställa frågor såsom “Vad har hänt?”, “Varför?”, “Hur tror du att det 

kändes för den andra personen?” 

Steg 5: Sammanfatta det de inblandade har berättat för att säkerställa att de 

förstått vad konflikten handlade om och vad som gjorde att konflikten upp-

stod. 

Steg 6: Att be om ursäkt. 

 

Det viktigaste i att hantera konflikter enligt de intervjuade personerna verkar 

vara att alla inblandade i en konflikt ska få komma till tals och säga sin mening 

utan att bli avbrutna och få en förståelse för varandras situation. När det gäller 

konflikter som innefattar grupperingar förstår vi det som att personalen ofta 

vill prata med de inblandade en och en, detta för att få höra från var och en 

vad som hänt och varför. När detta är gjort samlar de gruppen för att få alla att 

förstå varför konflikten uppstått och för att låta de inblandade få lösa konflik-

ten gemensamt, ibland med hjälp av en vuxen som agerar medlare. Dock upp-

ger personalen att de känner att de inte har tiden till att hantera alla de konflik-

ter som uppstår på det sätt de skulle önska. 

 
Alltid så finns inte tiden, det är det som är svårt och ha ett riktigt långt 

samtal som man kanske skulle vilja ibland med elever. Och [samtal 

med] personalen också mellan som utmynnar i hur vi ska göra. (Per-

nilla) 

 

Det viktigaste för personalen verkar vara att eleverna ska få med sig verktyg 

för framtiden, att de ska lära sig hur de själva kan lösa en konflikt utan att be-

höva ta hjälp av en vuxen. 

 
Jag vill att man ska ta sitt fulla ansvar, att se att man är delaktig, att man 

lär sig kommunicera och lösa konflikter med andra. Och helst tänka ef-

ter lite grann att man är delaktig själv, för att en konflikt uppstår ju inte 

av bara en utan det är ju två stycken oftast eller fler som ingång i en så-

dan här konflikt. Så det tycker jag är bra, att man kan få barnen att ta sitt 

eget ansvar för konfliktlösning genom hela livet. (Monika) 

 

Det är sannolikt att elevernas insikt om att de har en del i en konflikt de är in-

blandade i är en viktig del som personalen vill ge dem. Att eleverna ska känna 

sig trygga med och lyssnade på av personalen kan också vara något eleverna 

ska få ut av konflikthanteringen enligt Kim, Monika och Annika. 
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 Diskussion 
Vi har delat upp vårt diskussionskapitel i två delar, Metoddiskussion och Resul-

tatdiskussion. I Metoddiskussionen diskuterar vi den metod vi valt till vår stu-

die. Vi lyfter både styrkor och svagheter i vårt metodval. Resultatdiskussionen 

har vi delat upp i fyra delar: Konflikter och konflikthantering, Förebyggande arbete 

mot konflikter, Strategier för konflikthantering samt Konkreta modeller för konflikt-

hantering. Vi avslutar vårt diskussionskapitel med Avslutande reflektioner och 

Förslag till vidare forskning inom detta område. 

 

Metoddiskussion 

I och med att vi fick möjlighet att göra en pilotstudie innan vi påbörjade vårt 

arbete med studien kunde vi pröva de frågor vi tänkt oss. Detta visade sig vara 

bra då vi upptäckte att vi behövde tydliggöra samt strukturera om vissa frågor. 

Vi har valt att genomgående ha samma teman i vår bakgrund, analysresultat 

samt diskussion eftersom det dels skapar en röd tråd för läsaren, dels ser vi på 

så sätt till att följa upp vårt syfte med studien. 

Då det har varit svårt att hitta högskoleutbildade fritidspedagoger till vår stu-

die har vi valt att intervjua personal på fritidshem med minst tio års erfarenhet 

av arbete på fritidshem. Både Ellmin (2008) och Lennèer-Axelsson & Thylefors 

(2013) menar att konflikthantering är någonting man lär sig ju mer man arbetar 

med det. Därför menar vi att de personer vi intervjuat är mycket kvalificerade 

när det gäller arbetet med konflikthantering. Det är möjligt att vi hade fått 

andra svar om vi haft möjlighet att enbart intervjua högskoleutbildade fri-

tidspedagoger, men då vi inte upplever någon större skillnad i våra informan-

ters svar anser vi att erfarenhet av arbetet väger tyngre än utbildning på högs-

kola eller just en fritidspedagogutbildning. Valet att gå via de skolor vi haft 

kontakt med under vår utbildning anser vi var bra då vi genom att vi redan 

var kända hade förtroende från rektorerna som också gav snabba svar att vi 

fick intervjua personal från deras skolor. Vi är medvetna om att våra tolkning-

ar kan ha färgats av att vi känner till skolorna och personalen sedan innan.  

 

Att vi valde att spela in intervjuerna är något vi är nöjda med, då vi anser att 

det är det bästa alternativet av att anteckna, videofilma eller spela in ljud. Att 

videofilma intervjuerna hade antagligen stört intervjusituationen mycket mer 

än att bara spela in ljudet. Hade vi valt att anteckna svaren hade vi inte haft 

möjlighet att lyssna så aktivt som vi nu kunde då vi kunde fokusera helt på 

informanten och dess svar. I och med att vi kunde fokusera helt på själva in-

tervjun, kunde vi även ställa relevanta följdfrågor som tog intervjun vidare och 

ner på ett djupare plan. Möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna igen gör 

även att citaten blir mer tillförlitliga. 

Att transkribera allt material visade sig ta många timmar men det gjorde även 

att vi blev ännu mer bekanta med materialet vilket i sin tur ledde till att ana-

lysen blev lättare att genomföra. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar att 
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man genom att själv transkribera sitt material gör att man kan fördjupa analys 

och tolkningar på ett annat sätt än om någon annan gör transkriberingen. Er-

iksson-Zetterquist & Ahrne (2011) anser vidare att intervjuer är en bra metod 

då de går snabbt att genomföra och det är relativt lätt att hitta informanter. En 

svaghet är dock att intervjun är resultatet av ett samtal i en viss situation under 

ett visst tillfälle, och det som sägs under en intervju kan ha andra syften än vad 

forskaren tänkt sig. Därför menar författarna att intervjuer ska kompletteras 

med en annan metod, till exempel observationer. På så sätt kan man få en tyd-

ligare studie som säger mer om det man studerar. 

Vårt val att enbart använda oss av intervjuer som metod har enbart med 

tidsåtgången att göra, hade vi haft längre tid på oss hade det varit intressant 

att även göra observationer då det möjligen hade gett oss ännu mer informat-

ion om hur fritidshemspersonalen arbetar med konflikthantering och förebyg-

gande arbete mot konflikter. Detta var dock inte möjligt att genomföra. 

 

Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion har vi jämfört våra analysresultat med den tidigare 

forskning som beskrivits i studiens bakgrund. Vi har, som tidigare nämnts, 

inte hittat någon tidigare forskning kring konflikthantering på fritidshemmet 

utan utgått från den forskning som gjorts inom skolan. I vår resultatdiskussion 

utgår vi dock från arbete på fritidshem eftersom våra informanter arbetar där. 

Vi anser att litteraturen är applicerbar även på konflikthantering inom fritids-

hemmet. 

 

Konflikter och konflikthantering 

Vår studie pekar på att det främst är missförstånd och meningsskiljaktigheter 

som skapar konflikter mellan elever, enligt den intervjuade personalen. Men 

studien visar även att kommunikation är någonting både elever och personal 

kan behöva träna mer på. En bra kommunikation mellan elever och personal, 

samt mellan elever kan göra så konflikterna minskar. Ellmin (2008) menar att 

både elever och personal behöver träna på att kommunicera samt att lära sig 

vara uppmärksamma på vad andra tycker, känner och tänker istället för att 

enbart fokusera på vad man själv vill. Detta är nödvändigt för att kunna skapa 

en konstruktiv konflikthantering på skolan. Friberg (2012) anser att en förstå-

else för bakgrunden av en konflikt och vilka behov hos eleverna som gör att 

konflikter uppstår kan vara bra verktyg i konflikthantering. 

I och med det kan fritidshemspersonalen vara de som är mest lämpade på sko-

lan att hantera konflikter i en klass då de är med eleverna under hela skolda-

gen och även under eftermiddagen då skolan är slut. 

 

I vår studie visar det sig att de platser där det är vanligast att konflikter upp-

står är utomhus och i korridorer. De situationer där konflikter oftast uppstår 

visar sig vara då elever ska förflytta sig från punkt A till punkt B, när de ska 

stå i kö och vänta samt när det inte finns några exakta ramar för aktiviteten de 
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deltar i. Ellmin (2008) menar att det finns fyra faktorer i den fysiska miljön som 

kan vara orsak till att konflikter uppstår: 

1) Interaktion, många människor ska samspela på en gemensam, be-

gränsad yta. 

2) Friktion, många människor på en väldigt begränsad yta. Till ex-

empel i korridorer, klassrum och trappor. 

3) Konkurrens, eleverna konkurrerar med varandra om utrymmen 

för spel, lek och avskildhet. 

4) Bristen på vuxna som ser och befinner sig i närheten. Det finns många 

ställen på en skola där inga vuxna ser vad som händer (Ellmin, 

2008). 

 

Det är kanske inte så konstigt att konflikter uppstår i skolan och på fritidshem 

då det är många elever i varje klass och de ska samsas om gemensamma ut-

rymmen och leksaker. Skolgårdar som är designade för lek med buskar och 

kuperade områden gör att eleverna kan hitta fler ställen att leka på men kan 

även ställa högre krav på personalen för att de ska se allt som händer mellan 

eleverna. Står de bara mitt på skolgården och dricker kaffe, finns risken att de 

missar att konflikter uppstår. 

 

Konflikthantering med pojkar kan vara att helt enkelt höja rösten och säga 

ifrån, medan flickorna får en mer privat tillsägelse, menar Lundström (2008). 

Enligt Wester (2008) får pojkars beteende mer uppmärksamhet än flickors ef-

tersom lärarna förväntar sig att pojkar ska vara mer våldsamma. Hanteringen 

av pojkars och flickors konflikter kan vara helt olika även enligt våra informan-

ter. Det här kan vara någonting som pedagoger behöver tänka på. Vi ser det 

som troligt att alla elever, oavsett kön, skulle må bättre av att få en mer privat 

tillsägelse så inte alla hör att de gjorde någonting fel. Däremot kan det hända 

att man som pedagog måste stoppa någonting som är farligt för andra elever 

och är för långt bort och därför måste höja rösten. I sådana fall kan det vara 

motiverat att höja rösten och säga ifrån så att alla hör vad som händer. Vi ser 

det även som sannolikt att skolpersonalen kan anstränga sig för att ge pojkar 

och flickors beteenden lika mycket uppmärksamhet. På så sätt kan chanserna 

öka till att alla elever får samma möjlighet att tillägna sig de verktyg de kan 

behöva för konflikthantering i framtiden. 

 

 I sin avhandling menar Lundström (2008) att det finns en attityd bland peda-

goger att flickors konflikter är svårare att hantera. I vår studie visar det sig att 

flera informanter har denna attityd och menar att det kan ta lång tid innan de 

förstår vad konflikten mellan flickor handlar om. Studien visar även på att det 

oftare är pojkar som hamnar i konflikter som utmynnar i våld och eftersom 

våld aldrig får förekomma så menar informanterna att den här typen av kon-

flikt får mer av deras tid. Kim uppger dock att det även finns flickor som an-

vänder sig av våld och de flickorna får också mer av hennes tid. På grund av 

detta får de lugnare eleverna inte samma tid och hjälp med att lösa sina kon-

flikter, vilket är någonting informanterna skulle vilja ändra på. Ellmin (2008) 

menar dock att konflikter som utmynnar i våld alltid är mer destruktiva än de 
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som går att lösa genom samarbete och samförstånd. Ser man till det Ellmin 

skriver, kan det vara viktigare att personalen på skolan i första hand hjälper de 

elever som är våldsamma. Dels genom att hantera konflikten tillsammans med 

eleverna, dels genom att ge dem verktyg att på ett fredligt sätt lösa konflikter i 

framtiden. 

 

Förebyggande arbete mot konflikter 

Vår studie pekar på att närvarande vuxna är det allra viktigaste i det förebyg-

gande arbetet mot konflikter, enligt våra informanter. Ett fungerande rastvärd-

system med personal som rör sig på hela skolgården istället för att stå tillsam-

mans med kollegor och prata visar sig vara någonting som är viktigt, enligt 

våra informanter. Enligt Ellmin (2008) är lärarens agerande mycket viktigt i det 

förebyggande arbetet mot konflikter. Lyckas pedagogen ge eleverna budskap 

såsom ”jag ser dig”, ”jag tror på dig” samt ”jag ger plats för dig”, så är chansen 

att lyckas med det förebyggande arbetet större. Vi ser det som sannolikt att 

närvarande vuxna är nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete mot 

konflikter. Om personalen på skolan upplever det som viktigt att hitta sätt att 

minska konflikterna är det mer troligt att de verkligen utför det arbetet till-

sammans med eleverna. Vi tror även att det är viktigt att få med sig eleverna i 

det förebyggande arbetet för att det ska ge effekt. 

 

Värdegrundsarbete är ett annat verktyg som flera informanter uppger att de 

arbetar med i förebyggande syfte. För att kunna minska konflikterna menar de 

att man behöver arbeta med värdegrundsfrågor under hela skoldagen, även 

under fritidstid. På fritidshemmet består detta arbete ofta i gemensamma lekar, 

samarbetsövningar och diskussioner, menar våra informanter. Jensen (2013) 

menar att det är bra att träna elever till att klara av konflikter på ett bättre sätt, 

att lära dem hur de kan berätta om konflikter och hur de kan analysera dem på 

ett enkelt sätt. Eleverna behöver lära sig hur de kan samarbeta och att de 

ibland måste kompromissa när det inte finns någon annan utväg. Vi ser det 

som sannolikt att ett fungerade värdegrundsarbete som genomsyrar elevernas 

hela skoldag och skolår är viktigt för att få det förebyggande arbetet mot kon-

flikter att fungera bra. Det är troligt att tillvägagångssätt såsom gemensamma 

lekar, gruppstärkande övningar och diskussioner med eleverna är en väg som 

både ger ett lärande men även är roligt för eleverna. 

 

Vår studie visar på att en gemensam syn på hur man hanterar konflikter på 

skolan är någonting som samtliga deltagare önskar fanns. Ellmin (2008) har 

samma utgångspunkt och menar vidare att det handlar om att ha samma för-

hållningssätt, begrepp och strategier som skapar en gemenskap. På så sätt kan 

man bygga upp en skola som handlar om inkludering, dialog och respekt för 

varandra. Det är enligt Ellmin, helt avgörande att all personal på skolan är in-

satt i hur dess system för konflikthantering fungerar och på vilket sätt de ska 

använda sig av det. Även vi tror att konflikter inom skolan skulle minska om 

all personal hade samma syn på hur man behandlar varandra. Vi tror att det 

framför allt skulle vara lättare att hitta en typ av konflikthantering som även 
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eleverna lär sig använda om all personal använde sig av samma begrepp och 

strategier. På så sätt skulle samma typ av konflikthantering följa eleverna ge-

nom alla år de går på skolan. 

 

Studien pekar även på att mindre grupper, både i skolan och på fritids, är 

någonting som möjligtvis skulle få konflikterna att minska enligt personalen. 

Flera av våra informanter menar även att mer personal med en pedagogisk 

utbildning på fritidshemmet skulle underlätta i arbetet med att förebygga kon-

flikter. Ellmin (2008) anser att en skola med rimliga klasstorlekar, en engagerad 

skolledning, stöd av kollegor och föräldrar samt kompetensutveckling för per-

sonalen skulle generera i en skola för alla. På så sätt skulle skolan bli bättre och 

konflikthanteringen skulle bli mer konstruktiv. 

Vi ser det som sannolikt att mindre klasser och mer pedagogiskt utbildad per-

sonal på fritidshemmet är viktigt för att få det förebyggande arbetet mot kon-

flikter att bli riktigt bra. Är det något mindre grupper på fritidshemmet än 

idag kan personalen ha större möjlighet att se alla elever och hjälpa dem uti-

från deras egna förutsättningar. Då skulle personalen kanske känna att de har 

tid att hantera alla konflikter, även de små. Vi tror att om personalen har tid att 

reda ut konflikter som inte hunnit bli så allvarliga, skulle antagligen antalet 

våldsamma konflikter minska. Det är även troligt att pedagogiskt utbildad 

personal på fritidshemmet har en större kunskap i konstruktiv konflikthante-

ring än outbildad. Genom att anställa mer högskoleutbildad personal på fri-

tidshemmen tror vi att det skulle vara enklare att skapa en samsyn kring kon-

flikthanteringen på fritidshemmet då konstruktiv konflikthantering numera 

ingår i utbildningen till grundlärare med inriktning fritidshem. 

 

Strategier för att hantera konflikter 

Vår studie visar att många elever behöver hjälp för att lära sig de sociala koder 

som gäller för lek och spel inom skolan. Studien visar även att personal med 

fritidspedagogutbildning i många fall har kunskap om hur de kan ge dessa 

elever hjälp och verktyg till att lyckas i leken. Vi ser det som sannolikt att det 

kan finnas en skillnad i hur pedagogiskt utbildad och outbildad personal arbe-

tar med att hjälpa elever in i leken. Det kan finnas en risk att outbildad perso-

nal på fritidshemmet inte vet hur de ska agera för att eleverna som behöver 

hjälp ska få det. 

 

I situationer som till exempel att elever har slagits med varandra eller retats 

pekar studien på att personalen tar med sig de inblandade till en lugnare plats 

för att där låta var och en få berätta sin syn på vad som hänt och varför. Enligt 

Maltèn (1998) finns det fyra strategier för hur konflikter ska hanteras, den de-

fensiva strategin, makt- och tvångsstrategin, den rituella strategin och samver-

kansstrategin.  I den defensiva strategin ignorerar man helt enkelt konflikten, i 

makt- och tvångsstrategin går ut på att få den ena parten i konflikten att ge sig. 

I den rituella strategin är det viktigt att vara konsekvent med till exempel en 

plats och en ordning för hur konflikter löses. I samverkansstrategin handlar 

det om att medla och hitta sätt att samtala sig fram till en lösning av konflikten 
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(Maltèn, 1998). Ser vi till det Maltèn skriver så använder personalen i vår stu-

die sig av en blandning av strategi tre och fyra, den rituella och samverkans-

strategin. Vi tror även att det är de två bästa strategierna av de fyra om man 

vill ge eleverna verktyg för att själva kunna hantera konflikter i framtiden. 

 

I sin avhandling beskriver Lundström (2008) tre olika strategier för konflikt-

hantering. Den första kallas för ”Utmaningar” och handlar om att lärarna ut-

manar elevernas sätt att tänka så de kan utveckla sin empati och lära sig att 

prata om känslor. Den andra kallas för ”Bekräftelse” och handlar om att be-

kräfta både konflikten och de inblandade, men även att inte bekräfta konflik-

ten. Den sista strategin kallas ”Fysisk beröring” och handlar om att fysisk berö-

ring kan göra en situation mindre aggressiv, dels genom att fysiskt ta bort en 

person från konflikten, dels genom att fysisk beröring kan lugna en upprörd 

person (Lundström, 2008). Vår studie pekar inte på att någon av dessa strate-

gier används på de skolor våra informanter arbetar på. Däremot är det möjligt 

att de använder sig av den första strategin, ”Utmaningar”, i sitt förebyggande 

arbete mot konflikter. Det är troligt att den tredje strategin, “fysisk beröring” 

skulle vara någonting som behövs på alla skolor i det förebyggande arbetet 

mot konflikter. Vi tror att alla människor mår bra av fysisk beröring och det 

kan vara en bra del att ta in i skolan, till exempel i form av kompismassage 

eller lekar där man tar i varandra. 

 

Jensen (2013) skriver om en konstruktiv strategi där personalen ställer öppna 

frågor vid konflikthanteringen. På så sätt visar personalen att de verkligen bryr 

sig om vad som hänt. Genom att ställa öppna frågor istället för att skälla på 

eller anklaga de inblandade i en konflikt visar personalen respekt inför elever-

na. Personalen i vår studie verkar allihop arbeta på detta sätt, genom att ställa 

frågor och medla när de hanterar konflikter. 

Friberg (2012) anser att det inte finns någon speciell metod som fungerar på 

alla konflikter, utan personalen behöver veta att olika typer av konflikter be-

höver olika metoder för att hantera dem. Vet man vilken metod som fungerar 

på vilken konflikt, gör det att konflikthanteringen kan bli bättre och ta mindre 

tid. Vi tror att det Friberg skriver stämmer, ingen konflikt är den andra lik och 

det gäller att som personal inom fritidshem och skola ha kunskap om olika sätt 

att hantera olika typer av konflikter. Dessutom är alla elever individer som 

skiljer sig åt och vi tror att om man vill kunna nå alla elever och ge dem kun-

skap och verktyg till att hantera sina egna konflikter i framtiden, då är det bra 

om man kan vara flexibel och försöka anpassa strategierna så de passar alla 

elever. 

 

Konkreta modeller för konflikthantering 

Av de tre modeller vi tagit upp i vår bakgrund, Konflikthantering genom medling, 

Konfliktpyramiden och Drama och rollspel är det enbart konflikthantering genom 

medling som vi tydligt hittar i vår analys.  
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Konflikthantering genom medling 

Studien pekar på att det allra viktigaste för personalen är att alla inblandade 

får komma till tals och berätta sin syn på vad som hänt. Men även att de vill ge 

eleverna verktyg till att hantera konflikter på egen hand i framtiden. Lennèer-

Axelsson & Thylefors (2013) menar att en medlare ska hålla sig neutral för att 

ingen av de inblandade ska få en fördel. Medlaren kan hålla sig neutral anting-

en genom att känna alla inblandade eller inte känna någon av dem alls. Vi tror 

att det är ett klokt sätt att se på medlarens roll och arbetar man på ett fritids-

hem är chansen stor att man känner alla inblandade ganska väl eftersom man 

umgås med eleverna hela dagarna. 

Vidare beskriver Lennèer-Axelsson & Thylefors (2013) att det finns två olika 

strategier för medlaren. I den ena förhåller man sig helt passiv och ger varken 

stöd eller förståelse, i den andra förhåller man sig mer aktiv och leder samtalet 

framåt med hjälp av reflekterande samtalstekniker. Vi ser det som sannolikt att 

man som medlare kan använda sig av båda strategierna beroende på vilken 

typ av konflikt det handlar om. Det är även troligt att olika medlarstrategier 

passar olika elever. 

 

Kamratmedling är någonting Thors (2010) skriver om, där elever som går på 

mellanstadiet hjälper lågstadieeleverna med konflikthantering. Metoden upp-

kom på grund av att lärarna inte kände att de hade tid att hantera alla konflik-

ter som uppstod. Thors (2010) menar att det är en fördel att barn hjälper barn 

då de pratar samma språk. Handlar det om allvarligare konflikter är det dock 

personalen som hanterar dem. Den här typen av medling ser vi ingenting av i 

vår analys och vi tror heller inte att den är särskilt bra av flera anledningar. 

Dels ställer det mycket höga krav på mellanstadieeleverna att vara neutrala 

och hantera konflikter på ett korrekt sätt, dels tar kamratmedlingen tid från 

antingen lek eller lektionstid hos de elever som ska hjälpa sina yngre kompisar 

med konflikthantering. Vi tror att det finns bättre sätt att lösa tidsbristen hos 

lärarna än att lägga över mycket av konflikthanteringen på eleverna. Möjligtvis 

genom att satsa på det förebyggande arbetet för att minska antalet konflikter. 

 

Konfliktpyramiden 

Vår studie visar på att alla fyra nivåer i konfliktpyramiden används inom de 

skolor vi intervjuat personal från. Dock är den intervjuade personalen inte 

medveten om att de använder sig av en modell. 

Nivå 1: ”Förebygga”, all personal i studien uppger att de arbetar aktivt med att 

förebygga mot konflikter. 

Nivå 2: ”Hantering”, personalen i vår studie menar att de vill ge eleverna verk-

tyg för att kunna hantera sina egna konflikter i framtiden. 

Nivå 3: ”Hjälp”, medling av konflikter är den typ av konflikthantering som 

våra informanter uppger att de använder sig av. 

Nivå 4: ”Stopp”, uppstår konflikter där eleverna är våldsamma mot varandra, 

då måste personalen gå in och stoppa. Vår studie visar att det första persona-
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len gör i ett sådant fall är att stoppa konflikten för att sedan ta med eleverna till 

en lugnare plats för att fortsätta konflikthanteringen på nivå 3. 

Hakvoort (2012) menar att det allra viktigaste med Cohens konfliktpyramid är 

att hålla formen av en pyramid. Detta genom att ha störst fokus på att före-

bygga, därefter hantering, sedan hjälp och slutligen och minst fokus på att 

stoppa. Vi ser det som troligt att de flesta skolor arbetar med de olika nivåerna, 

men kanske på ett omedvetet sätt. Det är möjligt att det skulle vara lättare att 

skapa en samsyn för en konstruktiv konflikthantering inom skolan om man 

medvetet använde sig av Cohens konfliktpyramid. 

 

Drama och rollspel 

Graves, Frabutt och Vigliano (2007) anser att drama och rollspel kan ge elever-

na en ny syn på konflikthantering och hur man kan lösa konflikter. Genom 

rollspel kan man ge eleverna redskap för hur de ska agera om de hamnar i en 

konflikt. Heydenberk och Heydenberk (2007) menar att eleverna först och 

främst behöver lära sig att känna igen och kunna sätta ord på sina känslor. När 

de kan det, kan de gå vidare och lära sig hur de kan lösa en konflikt på ett kon-

struktivt sätt. 

I vår studie är det ingen som arbetar med drama eller rollspel, varken som 

konflikthanteringsmetod eller i det förebyggande arbetet mot konflikter. Vi ser 

det som sannolikt att drama och rollspel kan vara ett bra inslag i det förebyg-

gande arbetet mot konflikter. Om eleverna blir duktigare på att sätta ord på 

sina känslor, utveckla sin empati och lära sig att sätta sig in i andra människors 

situationer är det möjligt att antalet konflikter kan minska och att konflikthan-

teringen blir något enklare. 

 

Avslutande reflektion 

Vi upplever att vårt syfte och våra frågeställningar har blivit besvarade på flera 

sätt.  

Dels visar studien att fritidshemspersonalens upplevelser av sitt arbete med 

konflikthantering överensstämmer med vad den tidigare forskningen beskri-

ver kring konflikthantering, även om våra informanter gör det utan vara med-

vetna om det. Dels pekar studien på att personalen arbetar aktivt med att före-

bygga konflikter, både under skoldagen och under fritidshemstid. 

Vår studie visar på att närvarande personal är den allra viktigaste faktorn i det 

förebyggande arbetet mot konflikter enligt informanterna. Vidare anser infor-

manterna att ett väl fungerande rastvärdsystem med personal som bryr sig om 

och lyssnar till elevernas tankar och åsikter kan vara bra. Vi tror att om elever-

na känner sig trygga med skolans personal och vet att de blir lyssnade på vå-

gar de ta upp konflikter och be om hjälp med konflikthantering när det be-

hövs. 

 

Flera av våra informanter menar att det förebyggande arbetet mot konflikter 

borde finnas med under hela året för att verkligen befästa den kunskapen hos 

eleverna. Vi ser det som troligt att det vore det allra bästa, det kan dock vara 
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svårt att genomföra i verkligheten. Men om det förebyggande arbetet mot kon-

flikter får en naturlig plats i skolans och i fritidshemmens verksamhet, så kan 

det vara möjligt att ge det en större plats än vad det har idag. Vi tror att det 

kan vara en fråga om inställning, kunskap och medvetenhet från personalens 

sida. Om man som pedagog alltid har med sig tanken om att arbeta förebyg-

gande mot konflikter, då är det mer troligt att det arbetet verkligen blir av. 

 

Vår studie visar att mindre barngrupper och mer pedagogiskt utbildad perso-

nal på fritidshemmet är någonting som personalen önskar. Vi ser det som san-

nolikt att det skulle höja kvaliteten på fritidshemmen samt minska antalet kon-

flikter om det fanns mer högskoleutbildad personal. Är det dessutom färre 

barn per vuxen på fritidshemmet skulle antagligen konflikterna minska. På så 

sätt skulle varje vuxen ha större möjlighet att se varje elev och se vad som hän-

der i gruppen. Detta stämmer även väl överens med vad bland annat Ellmin 

(2008) skriver. Vi tror även att själva konflikthanteringen skulle få en bättre 

kvalitet om all personal på fritidshemmet hade en pedagogisk utbildning. Om 

all personal har samma typ av utbildning kan chansen vara större att persona-

len har en samsyn kring hur konflikter ska hanteras eller vilket mål de har med 

konflikthanteringen. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vi har upplevt den här studien som mycket intressant och då konflikthante-

ring på fritidshemmet inte är särskilt beforskat tror vi att det är viktigt att fort-

sätta studera ämnet. Det är dessutom högst relevant eftersom många elever 

spenderar flera timmar varje dag på fritidshemmet där de kan komma 

i kontakt med konflikter. Då fritidshemspersonalen i vår studie inte utgick från 

någon konkret modell i sin konflikthantering skulle det vara intressant att stu-

dera skillnaden mellan fritidspedagoger som utgår från en konkret modell och 

de som inte gör det. Blir det någon skillnad i konflikthanteringen då? Påverkas 

eleverna på olika sätt? Är någon modell bättre än andra? 

Ett annat förslag är att jämföra hur lärare hanterar flickors och pojkars konflik-

ter genom fältstudier eller observationer. Är det skillnad på pojkar och flickors 

konflikter? Hanteras de på olika sätt av personalen? 

Ett tredje förslag till vidare forskning är att studera hur kvinnor och män han-

terar konflikter genom observationer. Skiljer konflikthanteringen sig åt om det 

är en man eller en kvinna som utför den? 
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BILAGA 1: Intervjuguide 

Namn [fiktivt]:  

 

Utbildning: 

 

Arbetsbeskrivning: 

 

År i yrket:  

 

Beskriv dina arbetsuppgifter:  

 

Vad är en konflikt enligt dig? 

 

I vilka situationer uppstår konflikter enligt dig? 

 

På vilka platser upplever du att konflikter uppstår? (Inomhus och utomhus)     

     

Vilken typ av konflikter upplever du vara de vanligaste bland eleverna på din 

skola? berätta…  

 

Två elever har slagits med varandra. Hur gör du för att lösa denna situation? 

 

Tre elever har retat en fjärde elev, hur skulle du lösa den konflikten? 

 

En elev kommer och är ledsen för hen inte får vara med de andra och leka, hur 

gör du? 

 

Utifrån de här tre påståendena, hur skulle du agera så att ingen av det här tre 

situationerna händer igen?  

 

Utgår du från någon mall eller modell? Beskriv… 

             

Fördelar:  

Nackdelar:  

             

Vad vill du att eleverna ska få ut av konflikthanteringen? 

 

Hur arbetar du förebyggande mot konflikter? 

 

Får du någon fortbildning inom konflikthantering? 

            

Hur skulle du vilja att konflikthanteringen såg ut på skolan? Beskriv. 



  

 

 

 BILAGA 2: Missivbrev  

Hej! 

 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Härnösand som läser till grundlä-

rare med inriktning fritidshem, vi är nu inne på vår sista termin och i full gång 

med att skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vårt ämne för examensarbetet 

är Konflikthantering inom fritidshemmet. 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad fritidspersonal har för uppfatt-

ningar om konflikthantering på fritidshemmet samt hur de anser att de arbetar 

förebyggande mot konflikter. 

 

Vi har fördjupat oss i litteratur och forskning kring det aktuella ämnet, men 

vill även intervjua aktiva fritidspedagoger eftersom det är ni som sitter på de 

faktiska kunskaperna och erfarenheterna inom konflikthantering på fritids-

hemmet. Intervjun består av 15 frågor och tar 30-40 minuter och vi hoppas att 

du har möjlighet att delta. 

 

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så 

kan du när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt delta-

gande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart an-

vändas i forskningsändamål. All data kommer att förstöras så snart vårt exa-

mensarbete är godkänt. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss 

för mer information. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Åsa Jansson         asja1202@student.miun.se 

 

Axel Johansson         axjo1202@student.miun.se 
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BILAGA 3: Samtyckesformulär 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

Konflikthantering på fritidshemmet 

 

Jag har informerats om denna studie skriftligt och muntligt samt fått ett exem-

plar av den skriftliga informationen. Deltagandet är frivilligt och jag kan när 

som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. 

 

---------------------------------          ---------------------------------- 

Ort och datum                            Ort och datum 

 

----------------------------------          ---------------------------------- 

Signatur informant                        Signatur respondent 

 

----------------------------------                    ---------------------------------- 

Namnförtydligande                                  Namnförtydligande 

 

  



  

 

 

 


