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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka fritidspersonals inställningar till begreppet ”konflikter” och ta 

reda på hur de arbetar med elever och konflikthantering. Dessutom var syftet att klargöra yrkesrollen 

när det gäller konflikthantering i skolan samt vad utbildning har för betydelse. Deltagarna består av 

sex fritidspersonal, och som metod har semistrukturerade intervjuer används. Intervjuerna har sedan 

transkriberats och analyserats genom den tematiska analysmetoden. Resultatet visade att begreppet 

”konflikter” kan ses som både positivt och negativt, men att den första tanken oftast är negativ. 

Deltagarna tyckte olika när det gäller vad som väger tyngst mellan utbildning och yrkeserfarenhet. 

Resultatet visade också att fritidspersonal får mer erfarenhet av konfliktsituationer än annan personal, 

och de brukar arbeta med eleverna genom styrda aktiviteter, rollspel, samarbetsövningar samt 

värderingsövningar. Slutsatsen är att deltagarna såg begreppet konflikter som ett begrepp med en 

negativ laddning, men att konflikter i sig kan vara positiva. En slutsats är också att fritidspersonal ofta 

får ta konflikterna, men av praktiska skäl. 

Nyckelord 
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Förord 

Under utbildningens gång har konflikthantering varit ett intresse hos mig, och flera tidigare arbeten 

har behandlat just konflikthantering. Min egen erfarenhet av konflikter, framför allt under skoltiden 

har dock inte varit särskilt bred, med främsta anledningen att jag sällan hamnade i konflikter. 

Samtidigt har jag upplevt under utbildningens gång, bland annat via studentkamraterna, att ämnet inte 

fick tillräckligt med plats och behövde lyftas fram ännu mer. Tillsammans med det som nämns i 

inledningen (ändringen i läroplanen, undersökningen av Lärarnas Riksförbund) har detta bidragit till 

denna studie. 

Jag vill tacka mina handledare som under processens gång har gett mig både råd och verktyg. Jag vill 

också tacka de som deltog i denna studie, utan er hade studien inte varit möjlig. Slutligen vill jag tacka 

min underbara mamma för allt stöd och support under studierna. 

 

Eddy Daniel 
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Inledning 

Förra året valde Skolverket att revidera Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011), och en av förändringarna var ett helt nytt kapitel för fritidshemmet. I den nya 

fritidshemsdelen understryker Skolverket (2016) att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla goda kamratrelationer. De förklarar också att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att samarbeta, samt hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Användningen av begreppet 

”konflikter” är nytt från den första versionen som kom ut 2011, där varken konflikter eller 

konflikthantering nämns. I den reviderade versionen nämns konflikter endast i exemplet ovan, vilket 

också betyder att det endast nämns i det nya fritidshemskapitlet och inte i andra delar eller den 

allmänna delen om skolan. Denna studie kommer bland annat att fokusera på denna revidering, och 

varför den har skett just på fritidshemskapitlet.  

Samtidigt lyfter en färsk undersökning från Lärarnas Riksförbund (2016) fram att ungefär hälften av 

lärarstudenterna får lite eller väldigt lite kunskaper och färdigheter i sociala relationer, 

konflikthantering och ledarskap. Under utbildningens gång har det uttryckts bland lärarstudenter att 

konflikthantering inte har tagits upp tillräckligt mycket. Utifrån denna bakgrund kommer denna studie 

att fokusera på fritidspersonal och deras inställning till konflikter, deras yrkesroll inom 

konflikthantering i skolan och vad utbildning har för betydelse, samt deras arbete med elever angående 

konflikthantering.  

Bakgrund 

I detta kapitel ska det presenteras en kort jämförelse mellan Lgr 11 när den kom ut först (2011) och 

den reviderade versionen (2016). 

2011 vs 2016 

I inledningen presenteras ett par av förändringarna gällande kamratrelationer, samarbete samt 

konflikthantering. I den ursprungliga versionen av Lgr 11 fanns som sagt ingen del för just 

fritidshemmet, så jämförelsen kommer att ske med kapitel 1 (Skolans värdegrund och uppdrag) och 2 

(Övergripande mål och riktlinjer).  

I det första kapitlet nämner Skolverket (2011) i ”Skolans uppdrag” att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och med andra elever. I det andra kapitlet nämner 

Skolverket i delen angående kunskaper att skolan ska ansvara för att varje elev kan lära, utforska och 

arbeta självständigt och med andra elever. Båda dessa punkter har gemensamt att de är riktade mot 

skolarbetet och den delen av dagen som är i klassrummet. Det som inte räknas in är situationer som 

ofta är förknippat med fritidshemmet, det vill säga när elever leker med varandra, spelar spel med 

varandra, har en gemensam aktivitet på fritidshemmet och så vidare. Både kapitel 1 och 2 nämner 
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heller inte konflikthantering som en del av att kunna lära, utforska och arbeta med andra elever, varför 

de valde att göra så kan man bara spekulera över. Det ska noteras att även i den reviderade versionen 

av Lgr 11 finns det inga specifika riktlinjer för hur skolorna ska arbeta med konflikthantering i 

fritidshemmet (och skolan), vilket lämnar ansvaret över till skolorna själva. Det kan vara så att 

Skolverket inte anser att det behövs, då det kanske inte finns ett enda sätt att arbeta med konflikter och 

konflikthantering som fungerar på alla skolor.  

Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som har funnits under studiens gång. Förutom en kort 

introduktion handlar det om begreppet konflikter, konfliktmetoder, konflikthanteringsprogram samt 

lärarens roll. 

Introduktion 

Sari, Sari och Ötünc (2008) förklarar att de demokratiska attityder som existerar bland skolledning, 

lärare, elever samt annan personal behöver ligga till grund för att konflikter ska kunna hanteras på ett 

konstruktivt sätt. Barnard m.fl. (2014) lyfter fram att i en skolmiljö är det relationerna mellan elever 

samt mellan lärare och elever som ligger till grund för skapandet av skolklimatet. De menar att om 

elever känner sig accepterade av lärare och andra elever, samt om de har positiva och stödjande 

relationer med andra i skolan, så kommer deras behov att relatera till andra vara mötta. 

Begreppet konflikt 

Iordanides och Mitsara (2014) hävdar att begreppet konflikt har en negativ mening i de flestas ögon, 

både på individnivå samt på gruppnivå. De förklarar dock att konflikter är både naturligt och 

oundvikligt, även om det anses vara dysfunktionellt på grund av omåttlig emotionell stress för de som 

är inblandade. Iordanides och Mitsara hänvisar till två typer av konflikter, funktionella och 

dysfunktionella konflikter. Den stora skillnaden här är att med dysfunktionella konflikter så blandas 

konflikten ihop med känslor och andras personligheter, vilket kan visa sig genom bland annat misstro, 

frustration och ilska. De lyfter fram att dysfunktionella konflikter skadar arbetsklimatet, påverkar ens 

psykiska välmående negativt samt att man kan förlora intresse och engagemang för sitt jobb, i detta 

fall skolan. Med funktionella konflikter menar de att arbetsklimatet stärks, utvecklingen går framåt 

samt att kvalitén på arbetet höjs. Även det kollektiva beslutstagandet stärks inom gruppen.  

Konfliktmetoder 

Barnard m.fl. (2014) genomförde en studie där effektiva och negativa konfliktmetoder bland elever 

undersöktes. De lyfter fram att förmedling är allmänt förekommande och att nästan 77 procent har 

använt sig av det. Eleverna lyfter fram kommunikation och lyssnande, samt förhåller sig kritisk till 

våld och hämnd som metoder. Barnard m.fl. hävdar att användningen av effektiv konflikthantering 

ökade med åldern, vilket de menar visar på att elever mognar med tiden.  
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Barnard m.fl. (2014) nämner att effektiv konflikthantering har en positiv effekt av glädje och 

tillfredställande kommunikation samt att det reducerar negativa känslor. I kontrast till detta nämner de 

också att negativ konflikthantering bidrar till en ökning av negativa känslor samt minskat 

tillfredställande. De hänvisar till Newcomb, Bukowski och Pattee (1993) som rapporterar att 

ungdomar som saknar förmågan att hantera konflikter med andra ungdomar på ett konstruktivt sätt 

riskerar missanpassning samt bli socialt utfrysta. Barnard m.fl. betonar att konflikthantering och 

träning av medling mellan elever har en märkbar betydelse. De framhäver även träning av elever att 

hantera situationer genom tekniker som att kompromissa och medling, lära sig att hantera ilska, lösa 

konflikter på ett lugnt och rationellt sätt, samt utveckling av kommunikation genom olika förmågor 

som till exempel lyssnande och turtagning.  

Konflikthanteringsprogram  

Hakvoort (2010) menar att tidigare studier om konflikthanteringsprogram har gått i positiv riktning. 

Exempel på områden som har fått positiva effekter är skolklimat, elevers vetskap om konflikter, 

skolresultat, kommunikationsförmåga, attityden mot skolan, initiativförmåga, konstruktiv 

konflikthantering i skolan och i hemmet etc. Vad kan identifieras som kärnområden inom 

konflikthantering? Hakvoort framhäver sociala och emotionella kompetenser som kärnområden, med 

exempel som empati, medlidande samt respekt för andra. Andra områden som nämns är 

kommunikation, förmedling, dialog och gemensam problemlösning. Hakvoort förklarar dessa som 

viktiga för den grundläggande förståelsen för arten och dynamiken av konfliktsituationer, samt 

medvetenheten för hur vi reagerar vid konflikter.  

Lärarens roll 

Barnard m.fl. (2014) konstaterar i sin studie (samma som nämnd tidigare) att stöd från lärare påverkar 

elevers konflikthantering, och det finns även en koppling till elevers välmående. De lyfter fram ur sin 

studie att stöd från lärare kan öka effektiva konflikthanteringsbeteenden, samt minska negativa 

konflikthanteringsbeteenden hos eleverna. Barnard m.fl. hävdar att hjälp och support från lärarna ökar 

säkerheten hos eleverna. De menar också att i ett sådant klimat svarar lärare omgående och är 

konsekventa vid konflikter, samt att man ofta tar tiden att lyssna på båda parter och hjälper dem 

igenom konfliktsituationer.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är dels att undersöka fritidspersonals inställning till begreppet konflikter. 

Dessutom, försöka klargöra yrkesrollen när det gäller konflikthantering i skolan och vad utbildning har 

för betydelse. Avslutningsvis, ta reda på hur fritidspersonal arbetar för att ge elever förutsättningar att 

kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Frågeställningarna är följande: 

• Hur ställer fritidspersonal sig till begreppet ”konflikter”? 

• Hur beskriver fritidspersonal utbildningens betydelse mot yrkeserfarenhet? 
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• Hur uppfattar fritidspersonal deras roll inom konflikthantering, i förhållande till annan 

personal? 

• Hur beskriver fritidspersonal arbetet med elever när det gäller konflikthantering? 

Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer den valda teoretiska ansatsen, samt relevanta begrepp för studien som har en 

koppling till teorin att förklaras. Utöver det kommer det att motiveras varför just denna ansats är 

lämplig för denna studie.  

Fenomenologi 

Fenomenologi är en filosofisk teori och metod skapad av Edmund Husserl, där man studerar olika 

fenomen. Med fenomen förklarar Denscombe (2009) att det är något som är bekant för oss genom våra 

sinnen. Han beskriver fenomen som något som ”erfars och upplevs direkt, snarare än att 

förståndsmässigt begripas som ett abstrakt begrepp eller en teori” (Denscombe, 2009, s. 111). 

Denscombe framhäver att fenomenologi som samhällsvetenskaplig infallsvinkel ibland använts som 

ett alternativ till positivism. Han menar att vissa forskare ansett fenomenologi användbar då den inte 

omfattar forskningsstilar som baseras på bland annat mätningar och statistik, vanligtvis förknippat 

med kvantitativa metoder. Denscombe menar att fenomenologin ägnar sig i första hand med mänskliga 

erfarenheter. Han förklarar fenomenologi som ett tillvägagångssätt som belyser subjektivitet, 

beskrivningar, tolkningar och medverkan. Han lägger till att fenomenologisk forskning generellt sätt 

behandlar människors uppfattningar eller åsikter, attityder och övertygelser, samt känslor och 

emotioner. 

Szklarski (2015) beskriver fenomenologi, enligt en samhällsvetenskaplig metodologi, som en strategi 

för kvalitativ forskning. Han hänvisar till Karlsson (1993) och Moustakas (1994) som hävdar att 

fenomenologin kännetecknas av egenskaper som är typiskt för kvalitativa forskningsansatser. 

Szklarski lyfter fram två centrala begrepp, förståelseinriktning och induktivt förhållningssätt. 

Förståelseinriktning förklaras av Szklarski (2015) att forskare som använder sig av fenomenologi som 

metod vill utforska vad ett visst objekt har för betydelse för individer, snarare än objektet i sig. Baserat 

på detta hänvisar han till Karlsson (1993) som tydliggör att fokus på objektiva fakta eller samband inte 

är relevant enligt förståelseinriktning, och därmed den fenomenologiska metodologin. Szklarski menar 

att genom kontextuella tolkningar försöker man undersöka mänskliga upplevelser, för att nå en 

förståelse för den subjektiva betydelsen. Denscombe (2009) understryker att fenomenologin inte har 

orsaksförklaringar som huvudfokus, utan syftet är att försöka ge bild av människors upplevelser av ett 

fenomen.   

Med induktivt förhållningssätt hänvisar Szklarski (2015) till Karlsson (1993) som fastställer att 

empirin står i fokus i fenomenologiska studier, inte teorin. Szklarski menar att fenomenologisk 

forskning inte är teoritestande, utan teorigenerande. Han förklarar att en nödvändig förutsättning är ett 

induktivt förhållningssätt inför en analys som baseras på empirin, för att säkerställa en empiritrogen 

analys. Denscombe (2009) framhäver att forskaren måste närma sig empirin utan utomstående ramar, 
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som förutfattade meningar, teorier och vardagsantaganden grundade på sunt förnuft, i syfte att kunna 

ge en ”ren” beskrivning utifrån de erfarenheter som har beskrivits av deltagarna. Szklarski 

understryker att under forskningsprocessen är en viktig faktor att utesluta tidigare teorier, modeller 

eller hypoteser. Han lägger till att deduktion (hypoteser utifrån teorier), samt abduktion (hypoteser 

förankrade i teorier) därmed är oförenliga med den fenomenologiska metodologin.  

Som teoretisk ansats anses fenomenologi vara lämplig för denna studie då: 

• Teorin fokuserar på att studera fenomen, i studien ligger konflikter som fenomen i fokus. 

• Teorin fokuserar på deltagarnas erfarenheter av fenomenet, och med ett induktivt 

förhållningssätt kan studien fokusera på empirin. 

• Studien fokuserar på att utforska fritidspersonal och utöka förståelsen för hur de kan ta sig an 

detta fenomen, utan att för den delen söka efter ”rätta” svar eller relatera till något 

utomstående i första hand (resultatet kommer dock att knytas samman med tidigare forskning 

i diskussionsdelen). 

Metod 

I detta kapitel kommer val av metod att presenteras, samt en text om intervju som metod med bland 

annat styrkor och svagpunkter. Kriterierna för undersökningsgruppen kommer att förklaras och 

motiveras, och genomförandet kommer att beskrivas från sökning av deltagare till själva intervjuerna. 

Dessutom kommer det att förklaras hur bearbetningen av data har gått till (transkriptionen), samt val 

av analysmetod och hur den har implementerats i studien. Avslutningsvis, en reflektion över 

forskningsetiska överväganden samt studiens kvalitet.  

Val av metod 

I den studie som har genomförts användes intervjuer för insamling av data. Dessa intervjuer har skett 

på plats med varje deltagande person. Utifrån frågeställningarna och dess formulering vill studien 

utforska fritidspersonal på ett personligt plan, vilket intervjuer enligt Davidson och Patel (2011) 

handlar om, jämfört med till exempel enkäter och frågeformulär. Studien söker heller inte ”rätta” svar, 

utan vill snarare fördjupa kunskapen och förståelsen för hur fritidspersonal kan ta sig an viktiga 

arbetsområden i yrkeslivet. Szklarski (2015) hänvisar till Giorgi (1997) som lyfter fram intervjuer som 

en vanlig metod för fenomenologiska studier.  

Intervju som metod 

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) framhäver intervjuer som ett mångsidigt verktyg, där man 

bland annat kan höra flera personers reflektioner kring ett fenomen ur deras synvinkel, samt hur de gör 

saker i praktiken (vilka rutiner de använder sig av). De nämner också att man kan rikta in sig på 

intressanta områden efter att ha gjort en första analys. Ahrne och Eriksson-Zetterquist påpekar dock att 

eventuella problem med intervjuer är tillförlitligheten, det vill säga om det som kommer fram vid en 

intervju stämmer överens med vad deltagaren gör i praktiken. Dessutom, om forskarens tolkningar av 
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de intervjuade stämmer överens med de deltagandes svar, alternativt vad forskaren tror stämmer med 

de deltagandes svar.  

En annan aspekt som kan vara en svaghet är antalet deltagande och hur man kan sammanfatta de data 

som samlats in. Vid användning av enkäter eller frågeformulär kan man lättare få fler deltagare, vilket 

bland annat kan påverka generaliserbarheten samt nivån av mättnad.  

När det gäller konstruktionen av frågorna för intervjuerna så finns det dels frågor som rör 

frågeställningarna specifikt, men också större teman som de deltagande kan prata om med möjlighet 

att styra konversationen. Davidson och Patel (2011) förklarar att med kvalitativa studier är det i regel 

oftast låg strukturering på frågorna, vilket ger den deltagande personen utrymme för att svara med 

egna ord. När det gäller ordningen på frågorna menar de att det kan skifta mellan hög standardisering, 

det vill säga ställa frågor i en bestämd ordning, samt låg standardisering, då man utgår mer från varje 

specifik intervju och hur konversationen blir till. En intervjuguide har formats för att kunna fullfölja en 

intervju utan att missa viktiga detaljer, samtidigt som man håller sig flexibel för varje specifik 

deltagare och intervju (när det gäller ordningen på frågorna till exempel). Denna intervjuguide finns 

med som bilaga efter ”Referenser”. 

Urval och avgränsningar 

I denna studie har följande avgränsningar gällt: 

• Deltagarna är utbildade fritidspedagoger (och fritidsledare, förklaras vidare i 

”Genomförande”). 

• Deltagarna har minst tre års erfarenhet inom yrket (förklaras nedan). 

När det gäller skolorna och deras skolform (till exempel kommunala skolor alternativt friskolor) har 

inga specifika avgränsningar tillämpats. Däremot har alla skolor medverkande i studien elever från 

årskurs ett till årskurs tre, då de utvalda deltagarna oftast jobbar med elever i de åldrarna (efter 

lågstadiet är det inte obligatoriskt omsorgskrav med fritidshem efter skoldagen). Baserat på detta har 

skolor som endast har mellan- och/eller högstadiet uteslutits från studien. Då studien är av den 

utforskande arten är en nödvändig avgränsning att inte ha med deltagare som är nyexaminerade eller 

har väldigt lite erfarenhet av yrket. Detta är för att studien bland annat ska undersöka betydelsen av 

utbildning, jämfört med yrkeserfarenhet.  

Undersökningspersoner 

Studien har genomförts med sex deltagare i fem olika skolor i Stockholms län. Deltagarna är utbildade 

och har varierande erfarenhet. Två av deltagarna är fritidsledare, resterande deltagare är 

fritidspedagoger. Deltagarna har även varierande åldrar (tre i 30-årsåldern, två i 40-årsåldern och en i 

60-årsåldern).  

Genomförande 

Till en början kontaktades strax över 30 skolor i Stockholms län, oftast via biträdande rektor, för att 

fråga om jag kunde genomföra min studie med fritidspersonal från deras skola. Tanken var att det i 

första hand skulle vara fritidspedagoger som skulle delta i studien, men utbildad personal var i högsta 

prioritet. Önskemålet när det gällde längden på intervjun var en ostörd timme, efter det skulle 
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deltagaren vara fri att avsluta intervjun (detta lyftes fram inför varje intervjutillfälle). Det fanns ingen 

nedre gräns för hur länge intervjun skulle pågå, det vill säga när båda parter kände sig nöjda så 

avslutades intervjun omgående. Vid sökandet av deltagare skickade jag med informationsbrevet så att 

personen som kontaktats samt eventuella deltagare kunde ta del av brevet. I brevet fanns även 

kontaktuppgifter till mig och min handledare. Denna process var både besvärlig och något långvarig, 

och med tiden fick jag successivt kontakta nya skolor om att få genomföra studien. Totalt kontaktades 

drygt 50 skolor under processens gång. Då det var ett sportlov på uppgång var det tydligt att det fanns 

en press att hitta deltagare snabbt samt att kontakta skolor tidigt, då det skulle bli svårt att kontakta 

skolor och hitta deltagare strax innan lovet. Sex deltagare valde att ställa upp, och deltagarna som 

intervjuades är från fem olika skolor och även skilda områden i Stockholms län, dock var det inte 

nödvändigtvis syftat att deltagarna skulle komma från olika skolor och områden.  

När det var dags för intervju försäkrades det att deltagaren hade tagit del av informationsbrevet, och 

viktiga detaljer som anonymiteten lyftes fram för deltagaren, men även att deltagarna skulle kontaktas 

igen vid slutfört arbete (för att kunna ta del av studien). Varje intervju har skett i avskilda rum för att 

försöka säkerställa en lugn miljö utan avbrott. Vid en av intervjuerna har avbrott skett av att kollegor 

kommit in, eller att telefonen i rummet ringde. Vid de andra tillfällena genomfördes intervjuerna utan 

avbrott. Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 30 och 60 minuter och efter att frågorna hade ställts 

fick varje deltagare chansen att lyfta fram något som inte diskuterats eller som behövde belysas. 

Intervjuerna spelades in med ljud endast (via mobil) för att sedan transkriberas. För att skydda 

deltagarna och deras identitet skulle materialet förstöras vid avslutad studie. 

Databearbetning och analysmetod 

Under transkriberingen av intervjuerna har vissa beslut tagits, utan att försöka missa eller vinkla 

materialet. Enligt Bucholtz (2000) tar alla transkriptioner sidor, lyfter fram specifika intressen, 

favoriserar vissa deltagare och så vidare. Under studiens gång har hänsyn tagits till att synliggöra varje 

deltagare, samt lyfta fram avvikande svar från ett visst tema. I denna studie har dessa beslut tagits 

under processens gång: 

• Ord som deltagarna har använt sig av när de funderar, till exempel ”eh”, har tagits bort från 

transkriptionen. Det handlar oftast om ord som upprepats regelbundet under intervjuns gång. 

Anledningen är att de inte har något större värde för studien, samtidigt som det försvårar 

transkriptionen i sig. Om dessa ”funderingsord” hade varit av värde för studien hade detta 

beslut inte tagits.  

• Eventuella ljud, det vill säga sådant som inte kunnat uppfattats som ord, har också tagits bort 

för att göra transkriptionerna så läsbara som möjligt. Även hostningar, skratt och annat har 

tagits bort. Dock har det noterats när avbrott har skett, vilket endast gäller för en intervju. 

• När det gäller pauser i deltagarnas svar noterades först flera versioner av pauser, både kortare 

och längre, men inte efterhand har det ändrats till endast en paus (längre än 1 sekund). 

Anledningen till ändringen är att det räcker med endast en symbol för pauser i denna studie, 

och transkriptionerna skulle ta ännu längre (onödig) tid med olika typer av pauser. 

I resultatdelen kommer det att presenteras vilka regler som har gällt för transkriptionerna, med alla 

symboler och dess betydelser. Detta är för att underlätta för läsaren vid läsning av olika citat. 
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Tematisk analys 

De svar som kom fram under studiens gång analyserades sedan genom en induktiv tematisk analys, 

där fokus ligger på att lyfta fram olika teman ur empirin. Braun och Clarke (2006) beskriver det som 

en metod för identifiering, analysering och rapportering av olika mönster inom den empiri som man 

samlat in. För analyseringen av data förklarar de också att det finns två primära sätt att identifiera de 

mönster som kommer fram, induktiv tematisk analys samt teoriledd deduktiv analys. I fältstudien som 

genomfördes används en induktiv tematisk analys, då studien är av utforskande karaktär samt att 

teman skapats ur empirin. Braun och Clarke hänvisar till en guide innehållande sex steg för att förklara 

processen. De betonar att analysen inte är en linjär process som man följer steg för steg, utan en rörlig 

process där man behöver gå fram och tillbaka.  

• Steg 1: Familiarizing yourself with your data. 

• Steg 2: Generating initial codes. 

• Steg 3: Searching for themes. 

• Steg 4: Reviewing themes. 

• Steg 5: Defining and naming themes. 

• Steg 6: Producing the report. 

Braun och Clarke (2006) förklarar att vid det första steget så ska man göra sig familjär med de data 

som man har till förfogande. I detta fall har empirin samlats in till studien och därmed nämner de att 

man kommer till analysen med förkunskap om empirin, och möjligen även initiala analytiska intressen 

och tankar. Braun och Clarke lyfter fram upprepad läsning och att läsa materialet på ett aktivt sätt i det 

första steget, i letandet efter mönster och teman. Redan vid transkriberingen av det inspelade 

materialet blev man familjär med den empiri som har samlats in, vilket Braun och Clarke lyfter fram 

som ett bra tillfälle för det. De framhäver att en av anledningarna till att kvalitativa studier tenderar att 

ha ett mindre urval än studier med frågeformulär visar sig tydligt vid omgångar av läsning, då det är 

tidskrävande. Då de anser denna del vara en grundsten till fortsättningen av analysen varnar de från att 

vara selektiv med läsningen, alternativt skippa den helt, även om det kan vara lockande.  

Efter att ha kommit fram med idéer om vad som finns i empirin och vad som är intressant med det går 

man över till att generera initiala koder från empirin, enligt Braun och Clarke (2006). Koderna ska 

identifiera något i materialet som är ett kännetecken och är intressant för forskaren, men Braun och 

Clarke understryker att hela materialet ska ges likvärdig uppmärksamhet. De noterar att koderna 

skiljer sig från de teman som kommer att ställas fram i ett senare skede, då de oftast är bredare. Braun 

och Clarke lyfter fram att kodningen till viss del kan skilja sig beroende på om studien är datadriven 

eller teoridriven. I denna studie har teman baserats helt på empirin, utan några påverkningar utifrån. 

Enligt Braun och Clarke kan kodningen ske på olika sätt (manuellt eller genom ett program), för denna 

studie har noteringar använts i form av kommentarer vid arbete med varje intervju och dess empiri.  

När kodningen är slutförd går man över till steg 3, där man går tillbaka till en bredare blick av 

materialet. Braun och Clarke (2006) förklarar att koderna nu ska sorteras in i potentiella teman, och 

här lyfter de fram listor och tematiska kartor som hjälpmedel för att underlätta denna process. De lyfter 

fram att man i det här steget börjar fundera på relationerna mellan olika koder, teman och olika nivåer 

av teman (huvudteman och underteman). Under detta steg skrevs alla koder ner för hand, en deltagare 

i taget, och efter detta har en sortering skett av koderna, vilket i sin tur skapade initiala huvudteman 

och underteman. I det här skedet av analysen kan det finnas koder som inte verkar passa in 
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någonstans, men Braun och Clarke markerar att inga koder ska ignoreras (ännu) då man i kommande 

steg ska granska sina teman och ändringar kan ske.  

I steg 4 ska man som sagt granska sina teman, och Braun och Clarke (2006) förklarar att det kan finnas 

teman som inte riktigt är teman (inte nog med data, för splittrad), eller att två teman kan sättas samman 

och vice versa. De poängterar att data inom teman ska ha ett meningsfullt sammanhang och det ska 

finnas tydliga, identifierbara skillnader mellan teman. Braun och Clarke delar upp detta steg i två 

nivåer. Först ska man gå igenom kodade data för varje tema och överväga ifall de verkar stämma 

överens med temat och ha ett sammanhang. Beroende på ifall ens teman passar eller inte, arbetar man 

vidare med sina teman eller fortsätter till nästa nivå. Denna nivå involverar en liknande process men i 

relation till hela ens material. Braun och Clarke förklarar att här undersöker man validiteten av 

individuella teman, i relation till hela materialet. Dessutom, ifall den tematiska kartans reflektion av 

materialet är riktig. De lyfter fram att vad som räknas som riktig representation beror på ens teoretiska 

ansats och analytiska metod. Braun och Clarke framhäver att man ska läsa hela materialet av två skäl, 

det första nämndes tidigare (teman i relation till materialet). Det andra är att koda eventuella data inom 

teman som har missats vid tidigare skede. Behovet av att koda om från materialet är att förväntas 

enligt Braun och Clarke, då det är en ständigt pågående process. 

Vid detta skede har man en tematisk karta som man är nöjd med, och i steg 5 ska man enligt Braun 

och Clarke (2006) definiera och finslipa de teman som man har tänkt att presentera, samt analysera 

data i koderna. De markerar att man ska identifiera essensen av varje tema och vad de handlar om, och 

de understryker att man ska undvika att teman gör för mycket, eller att de är för splittrade och 

komplexa. Braun och Clarke förklarar att det är vitalt att man inte bara citerar från materialet, utan att 

man identifierar vad som är intressant med valt material och varför. I slutet av detta steg menar de att 

det är viktigt att man kan tydligt definiera vad ens teman är och vad de inte är. Ett test för detta enligt 

Braun och Clarke är att se om man beskriva innehållet av varje tema i ett par meningar. Avslutningsvis 

lyfter de fram att man ska fundera över namn till varje tema, och de ska vara koncisa och ge läsaren en 

direkt förståelse för vad det handlar om.  

Vid det sista steget är varje tema utarbetat och rapporten ska produceras. Enligt Braun och Clarke 

(2006) är uppgiften här att övertyga läsaren om värdet och validiteten i analysen av ens studie. 

Resultatet behöver visa på tillräckligt med bevis för varje tema, och de lyfter fram valet av citat som 

nyckel för att visa på essensen för det man försöker förklara. Braun och Clarke markerar att det inte 

räcker med att visa upp citat utan man det ska vara en del av sin analytiska berättelse, som ska ge 

argument i relation till ens forskningsfrågor.  

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra huvudkrav som behöver följas, vilket är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan intervjun 

sattes igång förklarades syftet med studien samt vad frågorna skulle handla om, enligt 

informationskravet. Det förklarades för deltagarna att deras deltagande var anonymt och frivilligt. 

Davidson och Patel (2011) lyfter fram att man behöver fundera över frågornas utformning och hur 

mycket rum det ger för tolkning. Då frågorna är av öppen karaktär behöver frågorna vara så tydliga att 

de inte går att missuppfattas, vilket då kan påverka studien negativt. Dessutom behöver man vara 

medveten att vid en eventuell fundering från deltagaren angående en specifik fråga (under intervjun), 

ska man försöka svara på ett sätt som minimerar risken att deltagaren påverkas i sitt svar på frågan, 

vilket ska undvikas till högsta pris. 
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Vetenskapsrådet (2011) förklarar att den som medverkar har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan, vilket innebär att deltagaren i fråga har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa 

konsekvenser.  

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram att kravet på kvalitet i forskningen kan klargöras genom ett antal 

allmänna principer, där bland annat förutsättningar och utgångspunkter för studien behöver förtydligas 

och motiveras. Vid avsnittet ”Urval och avgränsningar” förklaras bland annat vilka yrken deltagarna 

har, samt att de har ett visst antal års erfarenhet, vilket motiveras till syftet av studien. 

Studiens kvalitet 

Intervjuer som metod har till viss del problematiserats under ”Intervju som metod”, men för en studie 

med en fenomenologisk ansats så är intervjuer den bäst lämpade metoden. Trots att deltagarantalet inte 

är stort har frågorna besvarats, och mycket material har kommit in via inspelningarna. Svårigheterna 

med intervjuerna har varit transkriberings- och analysdelen, då det har handlat om mycket material, 

trots att det endast handlar om sex intervjuer. Speciellt har det handlat om att få in allt under de 

frågeställningar som man hade valt, och de har korrigerats flera gånger under studiens tid. Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist (2011) nämner transkribering och analysering som ett par av en handfull moment 

som förknippas med svårigheter inom metoden, tillsammans med planering, genomförande och 

återgivning. En annan svaghet med metoden har varit att få tag på deltagare, vilket förstärks av antalet 

skolor som kontaktades under studiens gång. 

När det gäller typen av intervju så föll valet på semistrukturerade intervjuer, med fokus på att låta 

intervjupersonen styra samtalet. Här hade man kunnat välja att ha helt ostrukturerat med tanke på den 

fenomenologiska ansatsen, men detta underlättade intervjuprocessen genom att gå igenom olika 

områden, med möjlighet till följdfrågor. Davidson och Patel (2011) menar att även vid låg grad av 

standardisering och strukturering så behöver man täcka alla delområden för studien, och de lyfter fram 

att man kan välja att formulera frågor i förväg, alternativt ha en lista med teman eller frågeområden att 

förhålla sig till. Med den frågeguide som har skapats för intervjuerna fanns förformulerade frågor 

inom olika områden, utifrån syftet och frågeställningarna. Intervjuerna har utgått från frågeguiden men 

deltagarna har fått utrymme att styra samtalet, vilket betyder att ordningen på frågorna inte var 

fastställda. Genom att låta deltagarna styra samtalet har även utrymme skapats för följdfrågor.  

Under metodavsnittet har varje rubrik blivit skrivna med så mycket detaljer som möjligt, för att 

säkerställa tillförlitligheten och giltigheten. Davidson och Patel (2011) förklarar att det är viktigt att 

den slutgiltiga texten författas så att den är tillgänglig för läsaren, där citat från intervjuerna varvas 

med egna kommentarer och tolkningar. Under resultatdelen har hänsyn tagits till att ha en balans 

mellan analys och citat, men med tanke på det stora materialet var man försiktig med att inte missa 

något.  

Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet från det insamlade empiriska materialet att redogöras. Enligt steg 5 

av den tematiska analysen ska essensen av varje tema och vad de handlar om identifieras, vilket 

förtydligas genom namnen på de teman som analysen utmynnat i. Resultatet kommer att läggas fram i 
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fyra huvudteman: begreppet konflikter, utbildning/erfarenhet, yrkesrollen samt elever och 

konflikthantering. Tre av fyra huvudteman innehåller en eller flera underteman, vilket ska noteras. Vid 

vissa citat kommer olika symboler till användning, vilket förklaras nedan (Bucholtz, 2000). 

F = forskaren 

D(x) = deltagaren (siffra) 

(…) = paus (>1 sek) 

(ej hör) = ohörbart 

< > = osäker transkription 

(x2) (x3) = upprepningar  

Begreppet konflikter 

När det gäller fritidspersonalens inställningar till konflikter så dök det upp lite olika svar. Några 

deltagare lyfte fram att konflikter kan vara både negativa och positiva, varav en av deltagarna 

framhävde att ens egen inställning styr ordets värdering. 

D1: ”Ja, alltså (…) det beror ju på hur man ser det, […] en konflikt behöver inte va att, det behöver 

inte bli buller och bång eller bekymmer. Det kan ju leda till lösning också (…) alltså, det kan skap-, 

det kan ju bli något kreativt av det.” 

Flera deltagare medger att den första tanken oftast är att begreppet är negativt laddat, även om man 

själv kanske inte har den inställningen till fenomenet. 

D3: ”Konflikt är oftast negativt tänker man från första början när du säger det, att det är jobbigt”. 

D3: ”Annars […] kan ju också vara positivt också, tycker jag. För det betyder att det händer 

någonting i relationerna.” 

D2: ”Spontant så går det mer åt det negativa hållet men samtidigt kan det komma någonting bra av en 

konflikt.” 

D6: ”Konflikt kan ju vara positivt men, oftast ser man det som negativt.”  

D6: ”Jag försöker att använda konflikter i ett positivt begrepp också men, absolut vanligast är ju 

negativt.” 

”D1” förklarar också att negativiteten kan kopplas till det faktum att det i en konflikt ofta finns en elev 

som av olika skäl har en negativ känsla inombords. 

D1: ”Om man tänker med elever så är det väl oftast i en konflikt, eller vanligt i en konflikt att någon 

är missnöjd eller ledsen eller arg eller, ja, inte tycker att de har blivit sedda eller så. Så på det sättet 

kan man ju koppla till något negativt men det behöver ju inte vara det.” 

Alla deltagare belyser att konflikter sker hela tiden inom skolans värld och behöver därmed 

arbetas med ständigt. Vissa av deltagarna påpekar också att man både finns som stöd vid behov, 

men samtidigt försöker ge elever verktyg till att lösa konflikter själva. 

D5: ”Det pågår hela tiden, det finns överallt. I barngruppen, det är nåt som man ständigt behöver 

jobba med, finnas som vuxen och hjälpa barnen, ge dem verktyg till att lösa det själva men om de inte 

klarar det själva så mås-, så tänker jag att man måste gå in och (…) hjälpa barnen och hitta verktygen 

till att (…) lösa det.” 

D2: ”Ganska mycket (…) som det ser ut på (x2) skolan här, där jag jobbar nu så (x2) vi har ju 

elevgrupper á, ja i stort sett 50 elever (…) vilket gör att det dagligen är en, är en hel del.” 
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D3: ”Konflikter är någonting som är, tillhör vardagen hos oss.” 

D3: ”Det är ett av våra arbetsproblem […] uppgifter kan man säga. Inte problem, uppgifter.” 

I det andra citatet nämns antalet elever i elevgruppen som ett möjligt skäl till antalet konflikter på en 

daglig basis. 

”D4” svarar också att det är många konflikter bland eleverna, men lägger också till detta. 

D4: ”Sen […] kan jag tycka att, va så många barn som det faktiskt är här, och så liten yta så (x2) är 

det inte så mycket konflikter.” 

Med detta lyfts miljön fram som en faktor, och utifrån de förutsättningar man har så kan det 

framställas som ganska självklart att det blir en hel del konflikter i skolan och fritidshemmet, utan att 

det är eleverna själva som är huvudanledningen till detta. 

Nya tillägget i läroplanen ”en bekräftelse” 

När det nya kapitlet diskuterades, med fokus på tillägget av att hantera konflikter på ett konstruktivt 

sätt, ställde sig deltagarna väldigt positiva till detta.  

D5: ”Att på fritids så handlar det mycket om det sociala som händer kring barnen, det sociala finns ju 

under hela skoldagen såklart […] tolkar det som att (…) de viktigt helt enkelt.” 

D4: ”Jag tycker att det är bra att man har lyft in fritidshemsdelen över huvud taget i läroplanen, det 

(x3) var väl på tiden. Att det tydliggörs.” 

D2: ”Jag tycker det är väldigt (x2) sunt faktiskt att det är med. För det (x2) är en naturlig del av 

livet.” 

”D2” förklarade vidare varför det är viktigt med konflikter, vilket också kopplas till synen på 

fenomenet och dess farhågor. 

D2: ”Det (x2) är farligt att hamna i konflikt, det är farligt att bli lite besviken, det är farligt att göra 

fel. Men det är otroligt viktiga […] kunskaper du behöver för att […] utvecklas helt enkelt.” 

D6: ”Jag tycker det var bra att de gjorde det, för det visar på vikten av (…) tidigare så stod det väl 

bara om att ’man ska lära sig samarbeta’ liksom.” 

”D6” menar att det som stod tidigare, att man ska lära sig att samarbeta, delvis handlar om att hantera 

och lösa konflikter, att fokus inte behöver vara att faktiskt komma överens, samt att man ska kunna 

arbeta med olika typer av individer, oavsett vad man tycker om personen eller om åsikterna inte alltid 

stämmer.  

D6: ”Samarbeta handlar ju om att lösa mycket konflikter […] vikten av att kanske inte ens vara 

överens […] man ska kunna samarbeta med den som man tycker olika <med> om.” 

”D4” ställde sig fundersam över ett par saker, trots att deltagaren ställde sig positiv till revideringen. 

Dels varför tillägget inte fanns tidigare, och var motivationen ligger till att man nu har lagt till det.  

D4: ”Är det så att man tycker att det är mer konflikter idag än det var […] för några år sedan.” 

Den största funderingen handlade dock om placeringen av revideringen, med fokus på konflikter, då 

”D4” inte upplever att det är mer konflikter på fritids än i skolan. Snarare tvärtom. 

D4: ”Många barn som (x3) har svårt […] på skoltid, funkar bra på fritids.” 

D4: ”Det finns ju många skäl till det tror jag, därför att vi är fler vuxna […] det är alla krav och alla 

måsten.” 

I efterhand menar deltagaren att det är framför allt vid rasterna som det är mer konflikter, snarare än i 

klassrummet. 
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”D1” spekulerar att det kan vara så att delen om konflikter hamnat i fritidshemskapitlet för att man vet 

av erfarenhet att fritidspersonalen ofta får hantera konflikterna. Dels utifrån hur det ser ut i 

verkligheten på skolorna, men också för att fritidspersonalen har väldigt lång tid med eleverna. 

D1: ”Du […] är både med de i klassen och du träffar de på eftermiddagen, du träffas deras föräldrar 

vid hämtning och lämning. Du lär känna barnen väldigt bra.” 

D1: ”Vi träffar du ju väldigt mycket och hjälper de ju mycket med att reda ut sina kamratrelationer 

och bekymmer så att, det är väl inte så konstigt att det står där. Det är ju en del av verkligheten.” 

”D1” förklarar att vid situationer som sker under rasten så är det oftast inte läraren som tar hand om 

konflikten, utan lektionen sätts igång och så får fritidspersonal gå iväg med berörda elever och 

försöker lösa situationen. Deltagaren förklarar dock att det finns inga hinder för att fritidspersonalen 

tar lektionen, och att läraren går iväg med berörda elever, och att det kan se väldigt olika ut, beroende 

på vem man jobbar med och vad det är för typ av konflikt. Som svar på en följdfråga, angående ifall 

fritidspersonal inte är i klassrummet, svarade deltagaren detta. 

D1: ”Det är ju så att man vill ofta ha med fritids med i klassrummet, inte nödvändigtvis (…) för 

konflikter, men […] finns det två vuxna så är det lättare att hantera om det uppstår en konflikt än om 

det finns en.” 

Utbildning/erfarenhet 

När deltagarna frågades om deras utbildningar, specifikt när det gäller konflikthantering, samt 

utbildningens betydelse jämfört med erfarenhet, så kom det varierande svar. Vissa deltagare lutar mer 

åt att tyngden ligger på erfarenheten, då utbildningen inte kan ge allt. Andra deltagare menar att 

utbildningen är viktig för att få en grund att stå på, även om man sedan bygger på den med 

erfarenheten i efterhand. Det ska också noteras att deltagarna av olika skäl har olika utbildningar, då 

det kan handla om att deltagarna består av både fritidspedagoger och fritidsledare, att man redan hade 

erfarenhet tidigare, eller att man har studerat en längre tid tillbaka.  

På erfarenhetssidan har vi deltagarna ”D1” och ”D2”. ”D2” menar att nya studenter kan få en chock 

när de går ut i verkligheten, och att erfarenheten är väldigt viktig. Deltagaren lyfter fram VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) som inte tillräcklig, även om det är en typ av erfarenhet. Deltagaren 

förklarar bland annat att man inte tar lika stort ansvar under VFU som man behöver när man faktiskt 

går ut, samt att den begränsade tiden gör det svårt att göra en bra konflikthantering, då man behöver 

först ha skapat relationer till eleverna.  

D2: ”Det är ju klart att VFU:n någonstans ger erfarenhet men (…) inte på samma sätt […] det tar en 

stund innan man blir […] varm i kläderna liksom.” 

”D2” nämner också att man med tiden kommer att bli bättre, som med vilket jobb som helst, och att 

man kommer behöva göra sina misstag, för att sedan lära sig av dem. Deltagaren lyfter också att det 

som man har fått med sig från sin utbildning kan skilja sig från sina kollegors arbetssätt, och att detta 

kan leda till att man ger eleverna olika signaler. Om sin egen utbildning säger deltagaren att man inte 

direkt tränade på konfliktlösning, utan det var mycket teori. Deltagaren lägger också till detta, 

angående utbildning på jobbet. 

D2: ”Någonstans kan jag sakna såhär […] alltså påbyggnad […] utbildning, även när man är ute och 

arbetar.” 

”D1” gick en erfarenhetsbaserad utbildning (och därmed en annorlunda synvinkel) men förklarar att 

erfarenheten behövs för att man inte kan få allt i en utbildning. Deltagaren medger att man möjligen 
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kan bli förberedd genom att prata om hur det kan se ut på olika skolor, och att praktiken kan användas 

som ett verktyg för detta. Deltagaren nämner också att man behöver vara lämplig, samt att man har en 

självdistans vid konflikter där elever är inblandade (då ilskan riktas mot en själv), att man inte tar 

saker personligt då det oftast ligger en förklaring bakom som inte har med en själv att göra. 

D1: ”Det blir fel när du själv känner att du blir personligen arg eller upprörd. Måste kunna liksom 

lägga det åt sidan och […] det tar ganska lång tid för många människor.” 

”D1” lägger till att man bygger på med erfarenheten och att man måste lära barnen då de är olika, och 

det finns inga nycklar som gäller för alla elever eller alla typer av konflikter. 

D1: ”Du kan ju inte vara förberedd (…) för allting, det kan man inte vara i övriga livet heller […] jag 

tror att man bygger på sitt […] konfliktlösningskapital, utifrån de situationer du har stött på.” 

Längst ut på utbildningssidan står deltagarna ”D4” och ”D5”. ”D4” förklarar att man under 

utbildningen arbetade med sociala relationer, men att jämförelsen blir svår då väldigt mycket har 

ändrats sen dess, hur samhället och relationerna mellan barn och vuxna var då. Dock lyfter deltagaren 

fram att det är viktigt att ha något att stå på, och att man borde kunna förbereda sig under sin 

utbildning när det gäller konflikthantering (teoretiskt och/eller praktiskt). 

D4: ”Hur kan vi då lära barnen? (…) Om inte vi som vuxna kan (x2) lära oss […] under våran 

utbildning, hur man […] jobbar med konflikthantering.” 

”D4” nämner att de har halvklasser där de håller på med någonting som de kallar för ”social 

orientering”, där de till exempel kan prata om en videosnutt som slutar i en konflikt. Deltagaren la 

sedan till detta. 

D4: ”Om barnen kan lära sig någonting av det, så måste vi som vuxen under utbildning kunna lära 

saker, fast då ett snäpp, några snäpp till.” 

Deltagaren medger att ”learning by doing” visserligen kan vara effektivt, men att det finns flera 

metoder för att lära sig, när det gäller konflikthantering. Däremot markerar deltagaren att man inte kan 

lära sig ett sätt som alltid fungerar, oavsett typ av konflikt eller vilka elever som är inblandade.  

För ”D5” kunde utbildningen ha gett mer när det gäller konflikthantering, men att erfarenheten under 

åren har gett mycket. Deltagaren menar att det behövs praktiska, konkreta tips och råd från 

utbildningen, samt att praktiken är jätteviktig.  

D5: ”Att få vara ute bland barngruppen och […] verkligen se vad som händer och vara med om det. 

Och gå in i olika situationer […] man måste liksom få känna (…) göra det själv.” 

Om man går lite närmare mitten hittar man deltagarna ”D3” och ”D6”. ”D3” framhäver att 

utbildningen gav en del, framför allt när det gäller vägledning i vad man ska leta efter. ”D6” gick en 

utbildning som var huvuddelen praktiskt baserad, med mer praktik och mindre läsa/teori. Deltagaren 

lyfter fram utbildningen som väldigt bra, där man fick träna mycket ledarskap och konflikthantering. 

Dock lägger deltagaren till att den saknade lite fördjupningsläsning, men att den praktiska delen var 

bra. Trots utbildningen fanns det en osäkerhet när det gäller att hantera konflikter. 

D6: ”De första åren (…) även fast man såhär, man kände på sig och man kan koppla till sin 

utbildning […] så gör man ändå (…) man är osäker, tills att man har gjort det några gånger.” 

”D6” understryker att erfarenheten krävs och att praktiken är jätteviktig, men att det är viktigt att ha 

läst det först. Deltagaren förklarar att i de flesta arbetslagen så är det blandat med både utbildad och 

outbildad personal, och att det kan finnas en skillnad där, även om det handlar om erfaren personal. 

D6: ”I samtalen (…) mellan kollegor så finns det en mycket större förståelse […] för samarbetet och 

konflikten (…) hos de som har pluggat. 
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D6: ”De kan vara jätteduktiga ledare men sällan kan de koppla hela varvet (…) och förstå vikten utav 

till exempel dokumentation och återkoppling, och […] de bitarna som man får när man läser.” 

Deltagaren förtydligar att de kan vara jätteduktiga på att prata eller att sitta ner med elever, men att 

man behöver läsa till sig kunskapen kring varför man gör saker. 

Yrkesrollen 

De flesta deltagarna lyfter fram vikten av att vara på plats och att vara närvarande, så att de vid behov 

kan hjälpa till och stödja eleverna vid konfliktsituationer. Dessutom lyfter flera deltagare fram att 

målet är att eleverna lär sig att hantera konflikter själva, och att man arbetar med detta över tid. 

D3: ”Konflikter är ju (…) har vi också som vuxna men barn har väldigt svårt att själva lösa det. Där 

har vi en väldigt stor roll i det hela.” 

Flera deltagare nämner också att man som personal behöver förhålla sig neutral inför en 

konfliktsituation, samt att man försöker se varje situation individuellt, även om det kan finnas en 

bakgrund liggande. 

D2: ”Känner du eleverna, du vet att vissa är mer benägna än andra att (x3), och går du in med (x3) 

tanken om att ’ja men det måste ha vart den elevens fel’ […] då blir det inget bra.” 

”D6” förklarar sin roll som medlaren, där det slutgiltiga målet är att eleverna själva ska kunna hantera 

och lösa konflikter. Även som medlare är det tydligt att det är eleverna som ska lösa konflikten, det är 

inte personalen som ska lösa det åt dem.  

D6: ”Det är inte jag som ska lösa konflikten åt dem, utan de ska ju med min hjälp lösa konflikten 

själv, det är det som är (…) liksom målet.” 

D6: ”Men, rollen är att vara medlande och låta dem lösa konflikten.” 

”D5” förklarar sin roll som väldigt flexibel, där det första steget är att vara lyhörd, samt att vara på rätt 

plats. Det nämns att alla konflikter inte är ”synliga” som till exempel slagsmål, då det kan handla om 

blickar eller att man säger något på vägen, och därmed behöver man vara väldigt uppmärksam. Sen 

när det kommer till själva agerandet så kommer flexibiliteten in, där man till en början försöker vara 

passiv och se om barnen kan lösa det själva. Behövs det stöd så går man in och vägleder, blir 

situationen hetsig blir uppgiften att sära på parterna och lugna ner situationen. Till slut så lyfts även 

vikten av alla hjälper varandra, och att det är allas barn oavsett klasstillhörighet. 

D5: ”Min roll i det hela är ju att vara lyhörd, och se […] vad det är som händer, i barngruppen.” 

D5: ”Och ibland i vissa fall att avvakta lite och se om barnen kan lösa det själva, eller att gå in och 

hjälpa till (…) och ge de (…) vägledning eller verktyg.” 

För ”D4” så vill man se till att lära eleverna att lösa konflikter, det är målet oavsett vem i personalen 

det handlar om. Med tiden som eleverna blir äldre menar deltagaren att man inte lika ”snabbt” ska 

behöva springa till läraren, utan försöka lösa situationer på egen hand. Sen så markerar ”D4” vikten av 

att vara på plats och att vara närvarande, då deltagaren menar att det är ens uppgift att hjälpa till, vara 

ett stöd samt ta tag i saker. 

D4: ”Sen (x2) är jag ju naturligtvis viktig, att […] gå in och se att det händer saker […] att jag 

faktiskt bryr mig om det som händer. Och inte bara liksom ’jaha, det där var ju tråkigt’ och så låtsas 

som jag inte ser detta.” 

För ”D1” så vill man framhäva kommunikation till eleverna, och att använda språket. När elever 

kommer till personalen så vill man först kolla om eleven har pratat med den/de andra eleverna, och se 

ifall de kan lösa det själva. Deltagaren lyfter fram att det kan handla om missförstånd eller att man inte 
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har märkt att man har gjort illa något, och att det inte alltid behöver vara medvetna handlingar. Sen så 

hjälper de till om parterna inte kommer överens. En annan sak som lyfts fram av deltagaren är att 

eleverna vågar säga ifrån, samt att man kan tycka olika om en viss handling eller situation. 

D1: ”Att man vågar säga ifrån är ju viktigt så att man inte heller hela tiden blir utsatt, att våga säga 

[…] ’sluta, det är inte roligt’.” 

D1: ”Många saker som är […] kan vara en anledning till en konflikt, det är att någon gör något som 

den tyckte va skoj, och den andra personen tycker inte alls att det är roligt […] vi tycker inte lika, vi 

tycker inte att samma saker är skoj.” 

”D1” menar att man behöver prata med eleverna om detta regelbundet, att andra barn är olika och att 

andra barn kan tänka annorlunda vid en viss situation än vad man själv gör. Deltagaren lägger till att 

detta inte är givet, med hänsyn till elevernas låga ålder. 

Rollskillnader 

När jag frågade deltagarna om eventuella rollskillnader mellan fritidspersonal och andra lärare fick jag 

blandade svar. Det var ganska enstämmigt om att fritidspersonal får ta mer konflikter, ofta av praktiska 

skäl, och därmed också får mer erfarenhet av konfliktsituationer. Däremot var det spridda åsikter om 

ifall det krävs mer av fritidspersonalen, och till vilken grad det gör det. 

D2: ”Fritids får ta mycket av det, det (x4) får man göra.” 

”D2” förklarade att de har uppdelningen att fritidspersonalen tar hand om rasterna, vilket gör att det 

mesta hamnar på den personalen. Dessutom lyfts det fram att i klassrummet så finns inte samma 

utrymme för konflikter, att det är väldigt fyrkantigt, vilket är den miljön där lärarna främst håller sig 

till. 

Även ”D5” nämner att de har en likande uppdelning på rasterna, och även om det medges att det 

kanske krävs lite mer av fritidspersonalen, då man förutom rasterna även har den friare verksamheten 

på fritidshemmet, så tycker ”D5” att all personal besitter den kunskapen. 

D5: ”På den här skolan är ju fritids ute på alla raster och lärarna är inte ute på några raster […] vi har 

den erfarenheten och den kunskapen lite mer.” 

D5: ”Men samtidigt så tycker jag ändå att […] det är viktigt att alla har den kunskapen också.” 

”D6” menar på att kraven på en som fritidspersonal inte är direkt större men att man får, oftast av 

praktiska skäl hantera de konfliktsituationer som dyker upp. Deltagaren lägger också till att det kan 

finnas skillnader men att de främst är självvalda, utifrån vilja och engagemang. 

D6: ”Kunskapsmässigt, nej (…) det är inte något större krav på kunskap kring det. Däremot så är det 

vanligt att fritids får handskas med det […] händer det under skoltid […] det är inte vi som står där 

framme och håller i lektionen, det är lättare att vi går åt sidan och tar konflikten.” 

När det gäller deltagarna ”D1”, ”D3” och ”D4”, så var svaren liknande angående eventuella 

rollskillnader. De menar att de inte ser någon skillnad på olika personals roller, då de har 

gemensamma skyldigheter samt att de jobbar för samma mål och syften. 

D1: ”Jag tycker inte det är någon skillnad […] alla som jobbar, och det står det ju […] när du läser 

läroplan, alla som jobbar i skolan ska […] reagera på kränkningar till exempel.” 

D1: ”Alla har ju ett ansvar […] det är ingen skillnad om du är lärare eller om du jobbar på fritids […] 

man samarbetar ju naturligtvis, det är inte som att det är den enes eller den andres ansvar.” 

D3: ”Ja det borde det ju göra tycker man egentligen, jag tycker att lärarna är också väldigt duktiga på 

[…] konflikthantering […] vi har väl lite mer tid […] eller vi har mer tid […] än lärarna har, att 

kunna sätta oss ner och försöka lösa konflikterna.” 
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D3: ”Det (x2) gagnar de ju också för att ha bråk på ens, en lektion, det är som att inte ha en lektion 

nästan, för att fokuset är på något helt annat […] de förstår vårat arbete.”  

D4: ”För mig är det ingen skillnad […] vem du är. Är du personal på skolan […] vi är alla här för 

barnens skull, och vi har alla lika stor (…) skyldighet att (x2) se vad som händer, och ta hand om det 

som händer.” 

Både ”D3” och ”D4” pratade om att det finns både utbildad och outbildad personal på fritidshemmen. 

”D3” menar att de som har utbildat sig har mer i ryggsäcken, i kombination med erfarenheten som 

man får genom åren, och ”D4” lyfter fram att det är rimligt att man kan kräva mer av utbildad 

personal, jämfört med outbildad personal. 

D3: ”Vi som är utbildade, vi har ju mer av det med i bagaget sen när vi pluggade, och sen […] all vår 

yrkeserfarenhet som vi har, den som man kan ta lärdom av också […] att kunna göra en bra 

konflikthantering.” 

D4: ”Är du en utbildad fritidspedagog kan man väl ställa allmänt lite högre (x2) krav, än på den som 

är (x2) outbildad som jobbar […] alltså, allmän förväntan.” 

”D1” nämnde att man har gemensamma utvecklingssamtal där fritidspersonal och lärare har varsin del, 

och att man pratar ihop om samtalen. Angående den sociala biten förklarar deltagaren att den delen 

ligger lite mer på fritidshemmet, men lägger också till en annan aspekt. 

D1: ”Lärarna ser ju också en social del […] ett barn kan va på ett sätt på fritids och på ett sätt i (x2) 

skolan […] det är olika former av lärande.” 

Konflikthantering med arbetslaget 

När det gäller fritidspersonalens arbete med konflikthantering inom arbetslaget dök det upp lite olika 

svar, där många hade en modell som man gick efter. Flera nämner också att det finns en struktur för 

hur man gör vid fall av mobbning och trakasserier. I ”D2:s” fall så arbetar de med en så kallad 

”åtgärdstrappa”, där åtgärderna blir större och större, ju högre man kommer upp. Dessutom har de ett 

trygghetsteam som kan bli inkopplat vid behov. 

D2: ”Åtgärderna blir ju större och större, ju högre upp det kommer upp i trappan. Så föräldrarna […] 

kanske inte uppkopplat på första steget.” 

Hos ”D5” så lyfts mötena fram med både arbetslag och fritidsavdelning, där man pratar om eleverna 

och vad som är aktuellt, om det finns några konflikter att diskutera hur man ska ta sig tillväga, i ett 

förebyggande syfte. När det gäller modeller så utgår deltagaren från vad som har hänt, och i vilket 

stadie som konflikten ligger i. Detta liknar ett stoppljus, där vid rött så är känslorna uppe och man 

behöver undersöka vad som händer. Vid gul signal håller man på att lösa konflikten, och fokus ligger 

på lösningar. Och vid grönt ljus så är konflikten löst och man är på banan igen. 

D5: ”Och ibland i vissa fall att avvakta lite och se om barnen kan lösa det själva, eller att gå in och 

hjälpa till (…) och ge de (…) vägledning eller verktyg.” 

Hos ”D6” så är första prioritet alltid att ta tiden att höra alla parter. Ta reda på vad som har hänt och 

vad konflikten handlar om. Deltagaren lyfter fram att elever ofta går bak i tiden och nämner gamla 

händelser, men att de försöker att hålla sig till nuet då man nästan alltid kan gå tillbaka till en 

händelse. Nyckeln är att försöka lista ut vad som triggade just denna konflikt. Sedan beroende på typ 

av konflikt så går man vidare på olika sätt, då det finns styrdokument för grövre händelser i form av 

mobbning eller trakasserier. Dokumentation nämns som en viktig del i detta arbete, och de har ett 

system där de kan rapportera in händelser. Sedan menar ”D6” att själva hanteringen av situationer med 

elever inte nödvändigtvis föregås av någon modell. 
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D6: ”När man sitter ner med eleverna, där har vi inte någon specifik modell utan där är det att vi 

pratar ihop liksom om att vi ska, alla ska få bli hörda och bekräfta alla.” 

”D1” lyfter fram vikten av att arbeta förebyggande, för att förhindra konflikter samt skapa ett bra 

klimat. Genom att blanda elevgruppen i mindre grupper, via styrda, lärarledda aktiviteter, vill man 

också ge eleverna förutsättningar att interagera med andra elever, då det ofta finns grupper i gruppen. 

Som ett exempel nämner deltagaren att de under en period lärde alla elever olika sällskapsspel. 

D1: ”Det innebär ju att ’ja, nu vet jag att alla på fritids kan de här sällskapsspelen. Även om min 

bästa kompis inte är här, jag kan ju fråga någon annan’.” 

”D1” lägger till att de har en typ av trappa för konflikter, till exempel om det handlar om våld, och att 

man kontaktar föräldrar tidigt för att berätta om vad som har hänt. Vid längre, svårare konflikter kan 

ledning och/eller elevhälsoteam kopplas in, och deltagaren markerar vikten av att rapportera in 

händelser (som de har ett system för) för att kunna se ett mönster, till exempel om det gäller kränkande 

behandling. När det gäller pågående situationer försöker personalgruppen jobba för att ta bort 

eventuella triggerpunkter, till exempel om det brukar bli problem vid matkön mellan två elever så kan 

man se man till att ha någon närvarande. 

”D4” lyfter fram kommunikationen med varandra, när saker har hänt, för att tillsammans ta sig an 

situationerna på bästa sätt. För större eller långgående konflikter har de ett trygghetsteam, med en 

kurator i spetsen samt personal från varje arbetslag. De försöker utgå från att se till att den eller de som 

går in i en konflikt, inte är personal som brukar jobba med de inblandade barnen vanligtvis. 

D4: ”Det (x2) pratar vi mycket om i trygghetsteamet, att vi ska […] att det är en poäng att […] att det 

kommer in människor som inte jobbar dagligen med barnen.” 

”D4” nämner också att föräldrakontakten är viktig, och att de är noga med att se till att föräldrar får 

veta om saker från personalen först. 

”D3” förklarar att de tycker att det är viktigt att arbeta med konflikthantering, och vid rasterna (som 

fritidspersonalen har) så försöker de se till att eleverna har en vuxen i närheten, men också se upp för 

saker som man kanske inte alltid hinner se. Genom närvaron kan de ge eleverna hjälp och stöd när 

behovet finns. Skolan arbetar också med Olweusprogrammet, ett antimobbningsprogram för att 

minska och förebygga mobbning i skolan. Bland annat har man utbildningsmöten, samtalsgrupper för 

personalen, samt en kundundersökning varje år för både elever och föräldrar.  

D3: ”All personal på skolan ska sitta i blandade grupper […] och sitter och diskuterar olika […] 

frågor.  

D3: ”Ibland har det varit (ej hör) farliga platser på skolgården, ibland kan det vara nätetik, ibland kan 

de pratat om (…) ordningsregler. Vad är okej, inte okej, sådär.” 

Deltagaren nämner att Olweus skapat undersökningen för att kunna påvisa en förändring när det gäller 

mobbning eller kränkande behandling. Deltagaren förklarar också att man behöver vara med några år 

(och bli testade) innan skolan blir ”certifierad”, samt att det finns krav på vissa saker för att få fortsätta 

kalla skolan certifierad. 

Samsyn i fokus 

Ett tema som var återkommande under intervjuerna var vikten av att ha en samsyn inom arbetslaget, 

och flera deltagare nämnde också detta när frågan ställdes om eventuella utvecklingsområden. Det 

handlar om att säga samma saker till eleverna för att undvika att ge olika signaler. Detta bygger på att 

man inom arbetslaget tänker ungefär lika och har en bra kommunikation med varandra. Sen så nämns 
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det att själva metoden för hur man gör saker kan skilja sig, då man är olika som personer, men att det 

behövs en bakomliggande grund inom arbetslaget. 

D1: ”Något som är viktigt är att personalgruppen har samma förhållningssätt […] att vi säger ungefär 

samma saker till barnen, att man lär de samma saker.” 

D1: ”Det kan man alltid utveckla för, det är nämligen såhär att på arbetsplatser så byts det personal 

hela tiden, att man har liksom någon slags ’såhär jobbar vi här och såhär vill vi att det ska funka’.” 

D2: ”Just när det gäller, och då kanske man framför allt pratar de eleverna som är i behov av särskilt 

stöd, så är det otroligt viktigt att man säger och tänker likadant […] det kan slå väldigt, väldigt fel 

annars.” 

D4: ”Det (x2) är ju viktigt att vi (x2) har någorlunda samma syn […] annars är det svårt för barnen, 

annars är det svårt oss allihopa.” 

D4: ”Sen är det klart, du och jag är olika, liksom att man, jag hanterar en konflikt på ett sätt och du på 

ett sätt, och det (ej hör) lika bra båda två.” 

D5: ”Vi kan inte säga olika saker, då blir det jätterörigt för barnen och vi kommer att få (…) 

jätterörigt. Utan det är jätteviktigt tror jag att man är […] samkörda.” 

D6: ”I mitt arbetslag nu så har vi ganska […] lika syn på hur vi tacklar det här, vilket är jätteskönt 

men jag har varit […] i arbetslag där man gör helt olika […] vilket kan skapa konflikter mellan 

kollegor.” 

”D6” förklarar att man kan ha olika syn på vart gränserna går, hur mycket man ska låta eleverna göra 

själva, dra in rektorer, ringa hem och så vidare. Deltagaren lägger till att det är okej att inte tycka lika, 

så länge man jobbar inom skolans och arbetsplatsen ramar. Deltagaren menar också att utbildning är 

en faktor här, då utbildad personal har det lättare för vad som gäller, vad man ska följa och varför man 

ska göra det. 

Elever och konflikthantering 

När jag frågade fritidspersonalen om deras arbete med eleverna så var styrda (lärarledda) aktiviteter, 

rollspel, samarbetsövningar (och försöka blanda grupper), och värderingsövningar (ofta via film) 

vanliga svar. Dessutom, att försöka skapa situationer där eleverna bjuds in till lek och kan ha roligt 

tillsammans, samt skapa förutsättningar att få eleverna att leka i olika gruppkonstellationer.  

D2: ”Det kan vara allt från samarbetsövningar till (…) ja, alltså trevliga aktiviteter där eleverna får ha 

roligt tillsammans.” 

D1: ”Styrda aktiviteter med […] vuxennärvaro, och där man blandar barnen, så att det blir lite mindre 

grupper […] lära känna-lekar.” 

D3: ”Vi håller på och läser om historia nu, om forntiden […] vi håller på och försöker […] bygga upp 

en stenåldersby, ute i vårt närområde.” 

D3: ”Då har de ju läst några saker i skolan, och så ska de samsas om att göra det här tillsammans […] 

men det ställer litegrann på sin spets, för alla har ju sin […] syn på hur en stenåldersby ska se ut, och 

sin (…) egna tanke.” 

Hos ”D5” så nämns samarbetsövningar i samband med tjejgrupper som sker regelbundet, där man 

försöker förebygga konflikter och skapa kamratrelationer via bland annat kompismassage, samt att 

man diskuterar hur man är en bra kompis och andra frågor av den karaktären. Dessutom så har man 

trivselgrupper med representanter från alla klasser, där man bland annat diskuterar olika begrepp som 

man sedan bollar med resten av sina klasskamrater. 

D5: ”Den här gången var det ett ord som heter ansvar till exempel, så får de gå tillbaka till klassen 

och så får de prata med klassen om det här ordet, vad det är och vad det innebär.” 
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För ”D6” så försöker man erbjuda så mycket olika verksamheter som möjligt, bland annat genom att 

använda sig av gymnastiksalen och de flera gårdar som de har runt skolan.  

D6: ”Bara att erbjuda de här olika miljöerna inbjuder till olika typer utav lek, och olika typer utav lek 

gör att man tränar olika saker […] man bryter mönster och försöker att, få de att leka i olika 

grupperingar.” 

”D4” har, i samband med halvklasser under skoldagen, något som de kallar för ”social orientering”. 

Bland annat handlar det om att diskutera sociala frågor, kolla på videosnuttar, rollspel. Vanligtvis har 

de blandade grupper men vid behov (då det hade varit konflikter hos tjejerna) så delar de om 

grupperna under en period. 

D4: ”Vi kanske tittar på någon […] videosnutt som handlar om, och så slutar det i en konflikt och sen 

pratar man om det.” 

Att lyssna för att kunna förstå 

När jag frågade fritidspersonalen om nyckeln till att hantera konfliktsituationer (med eleverna), kom 

det fram några liknande svar. De flesta av deltagarna framhäver att en nyckel är att ge varje part 

chansen att få säga sin sak, samt att parterna ska lyssna på varandra. 

D1: ”Att man, alla parter får berätta sin sida av saken […] att alla lyssnar på varandra.” 

D5: ”Ja då kan jag fråga, för det första vad det är som har hänt (…) fås en bild av vad det är som är 

problemet (…) fråga de inblandade.” 

D6: ”Det viktigaste i början är att alla får plats, att alla får säga sitt, att alla blir hörda och 

bekräftade.” 

D6: ”Och att alla känner att deras del är viktig, även om det är den som kanske uppfört sig illa. Att 

den får känna ’nämen jag fick säga’.” 

D3: ”En av de stora verktygen skulle jag säga, är väl […] att man lyssnar in (…) när vi får 

konflikter.” 

D4: ”Enda sättet att lösa, hjälpa till att lösa en konflikt är ju att man, får veta ’vad det handlar om’ på 

riktigt […] sen får man plocka in de andra.” 

D4: ”Jag brukar jobba med att ’nu är det, nu är det de här mellan’ […] ’och då får ni gå undan […] 

jag vet att ni, vi vet att ni kan hjälpa till men nu måste jag, måste jag få höra’.” 

Med de två sista citaten så förklarade ”D4” att det oftast är många elever som är vid situationen, elever 

som kanske bara var där och såg händelsen. För att på enklast möjligaste sätt få en klar bild över 

situationen så tar man och pratar med de inblandade först, och separerar de från de andra eleverna. 

Sedan, i efterhand kan man ta in de andra eleverna också. 

”D2” lyfte fram en annan nyckel för att hantera konfliktsituationer. 

D2: ”Att inte gå in med en förbestämd mening (…) som jag tror är väldigt, väldigt vanligt.” 

Med detta så menas att elever som är mer benägna än andra att göra vissa saker löper en risk att bli 

orättvist behandlade, och detsamma gäller elever som inte är benägna att göra vissa saker, fast med 

motsatt effekt. 
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Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka fritidspersonals inställning till konflikter, samt klargöra 

yrkesrollen när det gäller konflikthantering i skolan och vad utbildning har för betydelse. Dessutom 

var syftet att ta reda på hur fritidspersonal arbetar för att ge elever förutsättningar att kunna hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt. Studien utgick ifrån fyra frågeställningar: Hur ställer fritidspersonal 

sig till begreppet ”konflikter”? Hur beskriver fritidspersonal utbildningens betydelse mot 

yrkeserfarenhet? Hur uppfattar fritidspersonal deras roll inom konflikthantering, i förhållande till 

annan personal? Hur beskriver fritidspersonal arbetet med elever när det gäller konflikthantering? 

Begreppet konflikter 

Resultatet visade att den första tanken angående konflikter oftast är negativ, då begreppet har en 

negativ laddning. En deltagare menar också att den allmänna synen är att det är farligt att hamna i 

konflikt och att göra fel. Detta stämmer överens med Iordanides och Mitsara (2014) som hävdar att 

begreppet har en negativ mening i de flestas ögon, både på individnivå och på gruppnivå. De förklarar 

också att konflikter är både naturligt och oundvikligt, och alla deltagare understryker att konflikter 

sker hela tiden i skolans värld, samt att det kräver ständigt arbete.  

Flera deltagare lyfte fram att det är en individuell fråga beroende på hur man själv värderar konflikter, 

och att det kan komma fram något positivt av det, då de menar att det händer något i elevernas 

relationer. Detta kan kopplas till Iordanides och Mitsara (2014) som hänvisar till två typer av 

konflikter, funktionella och dysfunktionella konflikter. Med funktionella konflikter menar de att 

arbetsklimatet stärks, utvecklingen går framåt samt att kvalitén på arbetet höjs. De lyfter även fram att 

det kollektiva beslutstagandet stärks. För dysfunktionella konflikter menar de att arbetsklimatet 

skadas, och att det kan visa sig genom misstro, frustration och ilska. 

Resultatet visade att deltagarna ställde sig positiva till den revidering av Lgr 11 som berör konflikter, 

då det är en del av livet och skolan. Angående det faktum att delen om konflikter står i 

fritidshemskapitlet, så förklarar flera deltagare att fritidshemmet har mer de sociala ”bitarna”, vilket då 

inkluderar konflikter. En deltagare lyfter fram att det kan handla om att fritidspersonal ofta får ta 

konflikterna, vilket bekräftas när rollerna mellan lärare och fritidspersonal jämfördes.  

Utbildning/erfarenhet 

Angående utbildning och erfarenhet, vad som väger mest, så visade resultatet på blandade svar. Några 

deltagare menar att erfarenheten krävs då utbildningen inte kan ge allt, och en av deltagarna hävdar att 

praktiken inte räcker till då man inte tar det ansvar som kommer att behövas när man börjar jobba. 

Andra deltagare menar att det behövs en grund att stå på, och en av deltagarna lyfter fram att man 

behöver få praktiska, konkreta råd och tips, samt att praktiken är jätteviktig då man får ut i 

”verkligheten” och göra det själv. En annan deltagare belyser det faktum att man ska lära eleverna om 

konflikthantering, och att man då behöver kunna förbereda sig som student innan man går ut. Ett par 

deltagare var mer åt mitten, och båda understryker att utbildningen gav en hel del. En av deltagarna 

betonar dock att erfarenheten behövdes för att bli säker på att hantera konflikter. 
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Yrkesrollen 

När det gäller den egna rollen handlar det ofta om att vara närvarande, lyssna samt vägleda de igenom 

konflikter vid behov, om de inte klarar av det själva. Flera deltagare är medvetna om att försöka låta 

eleverna lösa konflikterna själva, genom kommunikation och sitt språk, i syfte att de ska kunna 

hantera konflikter själva över tid. Detta kan kopplas till Barnard m.fl (2014) som lyfter fram att det är 

relationerna mellan elever, samt elever och lärare som ligger till grund för skapandet av skolklimatet. 

De menar att positiva, stödjande relationer med elever och lärare som accepterar en, bidrar till att möta 

elevers behov av att relatera till andra. Barnard m.fl. betonar också att träning av medling mellan 

elever har en märkbar betydelse. De framhäver även träning av elever att hantera situationer genom 

tekniker som att kompromissa och medling, lära sig hantera ilska, lösa konflikter på ett lugnt och 

rationellt sätt, samt utveckling av kommunikation genom olika förmågor som till exempel lyssnande 

och turtagning. 

Resultatet visade att deltagarna hade olika åsikter ifall det krävs mer kunskapsmässigt av 

fritidspersonalen, men att konflikterna i de flesta fallen hamnar på dem, ofta av praktiska skäl. Bland 

annat handlar det om rasterna där alla deltagare antyder att huvudansvaret ligger på fritidspersonalen. 

Dessutom förklarar de att när eleverna går in från raster och det har dykt upp en konfliktsituation, så 

blir det ofta att fritidspersonalen tar eleverna och läraren sätter igång lektionen (angående praktiska 

skäl).  

Resultatet visade att arbetet inom arbetslagen ofta innefattar någon typ av modell för större konflikter 

som kan leda till bland annat mobbning, varav flera använder sig av olika typer av åtgärdstrappor. En 

deltagare nämner att de arbetar med Olweusprogrammet, ett antimobbningsprogram. Detta kan 

kopplas till Hakvoort (2010) som lyfter fram att tidigare studier om konflikthanteringsprogram har gått 

i positiv riktning. Exempel på områden som har fått positiva effekter är skolklimat, elevers vetskap om 

konflikter, kommunikationsförmåga samt konstruktiv konflikthantering, både i skolan och i hemmet. 

Hakvoort framhäver sociala och emotionella kompetenser som kärnområden, med exempel som 

empati, medlidande samt respekt för andra. Deltagarna lyfter fram arbetslagsmöten där de pratar om 

eleverna, samt olika trygghetsteam/elevhälsoteam, beroende på vad de kallar det på sina respektive 

skolor. Flera deltagare lyfter fram dokumentation som en viktig del av arbetet, framför allt i syfte att 

upptäcka mönster som eventuellt kan handla om mobbning till exempel. Även föräldrakontakten lyfts 

fram som en viktig del av flera deltagare, och att kontakta tidigt. Sari, Sari och Ötünc (2008) förklarar 

att de demokratiska attityder som existerar bland skolledning, lärare, elever samt annan personal 

behöver ligga till grund för att konflikter ska kunna hanteras på ett konstruktivt sätt. 

Elever och konflikthantering 

Resultatet visade att deltagarna jobbar för att försöka skapa situationer där elever bjuds in till lek och 

kan ha roligt tillsammans. Dessutom vill man försöka bryta mönster, genom att skapa förutsättningar 

för att eleverna ska leka i olika gruppkonstellationer, utöver styrda situationer där man kan blanda 

elevgruppen. Några vanliga svar var rollspel, samarbetsaktiviteter och värderingsövningar, och man 

försöker skapa diskussioner med eleverna, till exempel via film där en konflikt sker och man ska prata 

om det. Några deltagare nämner att de arbetar med detta under skoltid, till exempel via halvklasser. 

Resultatet visade att en nyckel för de flesta deltagarna är att lyssna på eleverna, och att eleverna ska 

lyssna på varandra när de ges möjlighet att berätta sin sida. Genom sin aktiva närvaro vill de bekräfta 

varje elev, oavsett om det handlar om eleven/parten som har gjort något fel eller inte. Detta kan 
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kopplas till Barnard m.fl. (2014) som skriver i sin studie att stöd från lärare påverkar elevers 

konflikthantering när det gäller att öka effektiva konflikthanteringsbeteenden, samt att det finns en 

koppling till elevers välmående. De menar att i ett sådant klimat svarar lärare omgående och är 

konsekventa vid konflikter, samt att man ofta tar tiden att lyssna på båda parter och hjälper dem 

igenom konfliktsituationer.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Konflikter är något som är vanligt i skolans värld, där många elever samlas i ett begränsat område och 

ska samsas med varandra under en längre period. De interagerar med varandra i klassrummet, på 

skolgården, i matsalen, och många platser till. Detta innebär att de som arbetar i skolan behöver jobba 

mycket med konflikthantering, både inom arbetslag och med eleverna, och med hjälp av denna studie 

kan man se hur man kan arbeta med konflikthantering i skolan. Studien försöker också belysa 

utbildningens betydelse, och hur det väger mot yrkeserfarenhet.   

Slutsatser 

Studiens slutsatser var att deltagarna såg konflikter som ett begrepp med en negativ laddning, men att 

konflikter i sig kan vara positiva. En annan slutsats var att fritidspersonal ofta får ta konflikterna, men 

att det handlar om praktiska skäl och hur skolan ser ut i dagsläget. Deltagarna tyckte olika om vad som 

vägde mest av utbildning och yrkeserfarenhet, men en gemensam nämnare var vikten av erfarenhet 

(inom/efter utbildningen). Deras sätt att hantera konflikter på är oftast medlande, med fokus på 

kommunikation, språket och att lyssna. Deltagarna jobbar med eleverna genom att försöka skapa 

diskussioner med eleverna, försöka skapa situationer där elever bjuds in till lek, samt ge 

förutsättningar till att elever leker i olika gruppkonstellationer. 

Vidare forskning 

Under och efter studiens gång har flera intressanta tankar dykt upp. Tanken var till en början att 

studien skulle fokusera på barns perspektiv, i kombination med att studera fritidspersonal. Då var 

tanken att elever skulle få svara på frågeformulär, och eftersom studien endast har behandlat 

fritidspersonal så har det inte varit möjligt att studera barns perspektiv. Utöver detta skulle det vara 

intressant att studera olika utbildningar och hur mycket man kan förbereda sig när det gäller 

konflikthantering, alternativt skillnaden mellan praktik och yrkeserfarenhet. Dessutom olika typer av 

konflikter, och då med fokus på synliga och osynliga konflikter (vad är en osynlig konflikt, hur 

upptäcker/hanterar man sådana konflikter). Nya frågeställningar kan vara: Hur arbetar fritidspersonal 

för att identifiera och förebygga ”osynliga” konflikter? Hur ställer elever sig till begreppet 

”konflikter”? Hur beskriver (utbildad) fritidspersonal skillnaden mellan VFU och yrkeserfarenhet? 
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Bilagor  

Bilaga 1: intervjuguide 

 

Syfte 

Att undersöka fritidspersonals inställning till konflikter. Dessutom, försöka klargöra yrkesrollen när 

det gäller konflikthantering i skolan. Avslutningsvis, ta reda på hur fritidspersonal arbetar för att ge 

elever förutsättningar att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.  

Frågeställningar 

• Hur ställer fritidspersonal sig till begreppet ”konflikter”? 

• Hur uppfattar fritidspersonal deras roll inom konflikthantering, i förhållande till annan 

personal? 

• Hur arbetar fritidspersonal med elever när det gäller konflikthantering? 

Introduktion 

-Ålder? 

-Yrke och utbildning? 

-Erfarenhet? 

Låt deltagaren berätta lite kort om verksamheten. 

Kategori 1: Konflikter 

Vad tänker du på när du hör ordet ”konflikter”? Egna erfarenheter? 

Vad är nyckeln för dig när det gäller att hantera konfliktsituationer? 

Kategori 2: Yrkesrollen 

Lyft fram den nya fritidshemsdelen i Lgr 11 (Rev. 2016). 

Hur tolkar du den reviderade versionen? 

Lyft fram undersökning av Lärarnas Riksförbund (2016). 

Hur tänker du kring din utbildning och konflikthantering? 

Hur uppfattar du din roll hos eleverna när det gäller konflikthantering? 

Hur uppfattar du andra lärares roll hos eleverna när det gäller konflikthantering? 

Andra faktorer utanför skolan? 

Kategori 3: Elever och konflikthantering 

Lyft fram undersökning av Skolvärlden (2016). 

Hur uppfattar du elevers attityder mot varandra, respektive lärare och annan personal i skolan? 
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Hur arbetar ni på fritidshemmet med konflikthantering (inom arbetslaget, med eleverna)? 

Vad skulle du vilja utveckla i ert arbete med konflikthantering? 

Avrundning 

Ge deltagaren chansen att lägga till något som inte har diskuterats/behöver belysas. 
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Bilaga 2: informationsbrev 

 

 
 

Spånga 29 januari 
 

Hej fritidspersonal på [skolans namn]! 
 
Jag är student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under denna 
termin skriver vi ett självständigt arbete. Min studie kommer handla om konflikthantering. 
 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid fritidshemmet/skolan 

under tiden 30/1-17/2. Vid dessa tillfällen vill jag intervjua fritidslärare/fritidspedagoger med hjälp av 

anteckningar och ljudupptagningar. 

 

I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 

2011). Det innebär exempelvis att personalens och skolans identitet inte får avslöjas. Allt insamlat 

material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att upprättas. 

Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

              Eddy 

 

Eddy Daniel 

Tel: 073-716 35 01 

Mail: eddan001@hotmail.com 

 

Johanna Lindholm (handledare) 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

106 91 Stockholm 

Tel: 08-120 765 60, 073-693 08 38 

Mail: johanna.lindholm@buv.su.se 
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