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Sammanfattning

Syftet med studien var att ta reda på hur fritidspersonal upplever, hanterar och förebygger konflikter 
som sker mellan elever på fritidshem. För att kunna inhämta kunskaper om dessa områden har 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer utförts med tio fritidspersonal. Intervjuerna transkriberades 
och bearbetades med den tematiska analysmetoden. Resultatet visade att nästan alla intervjupersoner 
upplevde konflikter som något positivt, eftersom eleverna lärde sig mycket av dem, och som något 
naturligt förekommande i vardagen. Konflikter brukar uppstå i samspel med andra bland annat på 
grund av missförstånd, elaka kommentarer, svordomar och otydliga regler. Resultatet visade även att 
intervjupersonerna inte använder någon särskild konflikthanteringsmetod, men alla hade gemensamt 
att de talar och förhandlar med konfliktparterna i hopp om att finna en lösning. Intervjupersonerna 
brukar förebygga konflikter genom att främst tala med barnen om hur man är en bra kompis och 
utifrån detta göra övningar som tränar på olika förmågor, rollspel som lär barnen att inta andra 
konfliktperspektiv samt titta på filmklipp om konfliktsituationer. Slutsatsen är att kommunikation och 
språket är det främsta redskapet för att hantera och förebygga konflikter på fritidshemmet.
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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till de tio intervjupersonerna som valde att medverka i vår studie. Samtalen 
har varit mycket givande och utan er skulle vi inte ha lyckats med arbetet.  Ett stort tack även till vår 
handledare Camilla Rindstedt som har väglett oss under vår arbetsgång. Vi vill även tacka våra 
familjer och vänner som har haft ett stort tålamod med oss, samt stöttat och motiverat oss under hela 
processen. Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för det goda samarbetet. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien

Eftersom vi var två personer som skrev detta arbete så fördelade vi allting rättvist mellan oss. Vi 
började med att bolla idéer om hur vi ska lägga upp arbetet och dess delar. Vi träffades i biblioteket 
nästan varje dag för att studera tillsammans. De dagar vi inte kunde träffas, så brukade vi skapa ett 
gemensamt dokument på ”Google drive” och skriva allting där, så att båda kunde ta del av arbetet. Vi 
skrev varje avsnitt tillsammans, genom att vi båda sökte efter passande information som vi skrev ner. 
All litteratur som vi har tagit med i vår studie inklusive forskningsartiklar delade vi upp med hälften 
var att läsa. När vi skulle intervjua så gick vi alltid tillsammans och transkriberingarna delade vi även 
upp med hälften var.
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Inledning

I alla sociala sammanhang och platser kan konflikter uppstå (Dogan, 2016). En konflikt är när minst 
två personer är oense (Sharma, 2014). Förklaring till att konflikter uppstår kan handla om att det har 
skett ett missförstånd, när ens värderingar krockar eller när någon har sagt något elakt (Skolverket, 
2014a). Människor ser konflikter på olika sätt. Den traditionella synen på konflikter handlar om att 
konflikter ses som något destruktivt och skadligt och kan exempelvis leda till våld, fientlighet och 
aggression bland eleverna (Göksoy & Argon, 2016). Det finns även många som ser konflikter som 
något positivt och nödvändigt eftersom konflikter kan leda till att eleverna utvecklas och lär sig att se 
situationer ur andra perspektiv (Sharma, 2014).

Konflikter är en verklighet i skolor eftersom det är en plats där elever med olika bakgrunder samlas 
och det krävs ofta att elever samarbetar med varandra (Dogan, 2016). Fritidshemmet är en plats där det
sociala är i fokus. Elevernas socialisation och utveckling inträffar i samspel med andra. Där prövas 
och utvecklas värden och sociala normer men det är även där som konflikter uppstår (Skolverket, 
2014a). 

Skolpersonal hanterar konflikter på olika sätt (Dogan, 2016). Utbildning är viktigt för att kunna 
bedriva en verksamhet med kvalitet. Dock arbetar många outbildade personer i fritidshemmet 
(Skolverket, 2011a). Det är vanligt att skolpersonal löser konflikter mellan eleverna genom att låta 
eleverna be varandra om ursäkt. Kritik mot denna metod är att det inte är en långsiktig lösning. Det 
finns en social obalans mellan konfliktparterna som behöver utredas innan parterna ber varandra om 
ursäkt, annars kan obalansen förstärkas och leda till framtida konflikter (Kolfjord, 2009). Det viktiga 
är inte att reducera konflikter, utan det viktiga är att veta hur man kan hantera och lösa konflikter på ett
konstruktivt och långsiktigt sätt (Sharma, 2014).

Tjosvold (2008) poängterar i sin studie att det även finns vissa som väljer att undvika att hantera 
konflikter vilket inte är bra för hälsan eftersom det kan leda till en fientlig skolmiljö. Göksoy och 
Argon (2016) hävdar att om man inte uppmärksammar och hanterar små konflikter som uppstår 
mellan eleverna så finns det risk att konflikterna eskalerar och leder till våld, trakasserier och 
mobbning. Varje elev bör därför hålla sig undan från att utsätta människor för kränkande behandling 
och förtryck. I Skolverket (2016) står det att skolans mål är att skapa goda medborgare av eleverna. 
Lärarna ska förse eleverna med verktyg som empati, respekt och kommunikation så att barnen får 
möjligheten att kunna lösa olika sorters konflikter. 

Skolverket (2014a) skriver att fritidspersonalen bör hjälpa eleverna med att känna sig trygga och 
självständiga, att vara en god kamrat, att inta ett ansvarstagande för sina handlingar och att lösa 
konflikter verbalt med kompisarna på ett konstruktivt sätt (Skolverket, 2014a). All skolpersonal bör 
även arbeta konfliktförebyggande, motarbeta diskriminering och kränkande behandling av grupper och
individer, samt utveckla elevernas samhörighet och solidaritet (Skolverket, 2016). På fritidshem är det 
vanligt med stora barngrupper och få personal. Fritidspersonalen har dessutom brist på tid för att 
planera, uppfölja och utvärdera verksamheten. Därför kan det ibland bli svårt för fritidspersonal att 
uppnå ovanstående mål (Skolverket, 2011a). 
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I Skolverkets rapporter från 2009, 2011b, 2013 och allmänna rådet från 2012 finns det tydliga 
riktlinjer kring arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Diskriminering 
innebär att ett barn missgynnas indirekt eller direkt på grund av orsaker som har med 
diskrimineringsgrunderna att göra. Diskrimineringsgrunderna är ålder, sexuell läggning, kön, 
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning och funktionshinder 
(Skolverket, 2012). I skolor kan barn inte diskriminera varandra utan det är personal eller huvudman 
som ansvarar för att systemet – skolan möjliggör – att barn kan diskrimineras. Trakasserier innebär ett 
uppförande som kränker en persons värdighet och som är kopplad till någon av 
diskrimineringsgrunderna. Det benämns diskriminering när verksamheten möjliggör att ett barn utsätts
för trakasserier. Med kränkande behandling avses kränkning av barnens värdighet utan att orsakerna är
kopplade till diskrimineringsgrunderna (Skolverket, 2012). 

I Skolverket (2012) står det att kränkande behandling och trakasserier kan utföras av flera eller av en 
person och kan vara riktad mot flera eller en person. Det kan vara subtila och dolda eller handfasta och
synliga. De kan exempelvis uttryckas genom fysiskt våld, utfrysning, ryktesspridning, nedsättande 
tilltal och förlöjliganden. Detta kan ske återkommande och systematiskt men även vid enstaka 
tillfällen. En form av trakasserier eller kränkande behandling är mobbning som innebär att en negativ 
handling upprepas och utförs med avsikt att såra eller skada någon. I Skolverket (2012) står det även 
att skolor bör skydda elever mot trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. 
Verksamheterna bör arbeta målinriktat för att främja elevers möjligheter och lika rättigheter och även 
för att förebygga och förhindra kränkande behandling och trakasserier.

I Skolverket (2014b) står det att förmedla värden och kunskaper ingår i skolans uppdrag. 
Skolverksamheten ska genomsyras av skolans värdegrund och personalen bör gestalta och förmedla 
det. Varje elev bör känna sig respekterade och trygga och få hjälp med att utveckla sin potential till 
fullo. Därför är det viktigt att eleverna inte blir utsatta för trakasserier, diskriminering eller kränkande 
behandling. En tillitsfull och trygg arbetsmiljö bör skapas så att eleverna får maximala möjligheter att 
utvecklas (Skolverket, 2014b). Det finns alltså relativt mycket skrivet om trakasserier, kränkande 
behandling och diskriminering men det saknas råd och stödmaterial kring de mindre konflikter som 
uppstår i fritidshemmets vardag. Vi är medvetna om att konflikter kan ha diskriminering, trakasserier 
och kränkande behandling som grund, men vi har valt att fokusera på mindre konflikter som uppstår 
mellan eleverna, och som kan hanteras och lösas i samma stund. Enligt Skolverket (2011) är det brist 
på kunskaper om fritidshemmet, om dess pedagogiska innehåll och om organisationen. Därför finner 
vi det intressant att ta reda på hur konflikter upplevs, förebyggs och hanteras i fritidshem.

Tidigare forskning

Tidigare forskning om konflikter på fritidshem har sökts efter i olika databaser, trots det har endast 
forskning som behandlar skolverksamheten hittats. Därför kommer forskning som avser skolan att 
introduceras i detta avsnitt. 

Sharma (2014) betonar i sin studie att en konflikt är ett naturligt och socialt fenomen där minst två 
personer är i oenighet med varandra. Konflikter kan uppstå mellan nationer, organisationer, grupper 
och människor. Konflikter är något man inte kan undvika när man är med människor. Sharma (2014) 
hävdar att det lätt kan ske missförstånd och komplikationer när människor från olika länder och 
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kulturer interagerar. Detta beror på att människor har olika förväntningar, värderingar, perspektiv, 
uppfattningar och behov. Dogan (2016) betonar i sin studie att i alla mänskliga relationer och i alla 
sorters miljöer uppstår det konflikter. Konflikter är en verklighet i skolor eftersom det är en plats där 
elever med olika bakgrunder samlas och det krävs ofta att elever samarbetar med varandra. Då kan det 
uppstå konflikter när åsikter, mål, erfarenheter, kapacitet och kunskap krockar (Dogan, 2016).

Göksoy och Argon (2016) berättar i sin studie att enligt den traditionella synen så är konflikter av 
skada för eleven och kan skapa aggression, nolltolerans, våld, fientlighet, depression och misstro. 
Dock uppfattas konflikter också som något nödvändigt och positivt om det hanteras konstruktivt. 
Sharma (2014) menar att konflikter som hanteras konstruktivt kan leda till en personlig utveckling där 
man lär sig att kontrollera sitt uppförande i olika konfliktsituationer, man inser sina misstag, lär sig 
korrekt beteende och man lär sig att inta andras perspektiv. Eleverna får även bättre förståelse för 
medmänniskor, respekt för andras värderingar samt förbättrad kommunikationsförmåga. 

Värdekonflikter som innebär att värden från två eller flera personer går emot varandra, ses enligt 
Hägglund och Johansson (2014) som positiva och ger flera möjligheter till förändring av olika slag. 
Konflikter är oundvikliga men även viktiga och nödvändiga i livet. Dessa sorters konflikter är 
grundade på ett gemensamt intresse bland konfliktparterna för att finna en lösning. Nya perspektiv 
möjliggörs genom konflikter. Oenighet och spänningar är grundade på olika värderingsprioriteringar, 
intressen och positioner och måste hanteras på ett respektfullt sätt. En förutsättning för demokrati är 
konflikter och detta beror på att med demokrati så ska man bland annat konfrontera olika motstridiga 
idéer. Om man tystar ner konfrontationer av värderingskonflikter så kommer det leda till en fara för 
demokratin. När eleverna och lärarna hanterar värdekonflikter i vardagen så gynnar det inlärningen av 
rättvisa, demokrati och hållbarhet (Hägglund & Johansson, 2014). 

Enligt Sharma (2014) är det viktiga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och inte att reducera 
det. Om konflikter däremot hanteras ineffektivt då kan utfallet bli destruktivt för hälsan. Göksoy och 
Argon (2016) berättar att ibland kan konflikter påverka lärare negativt genom att de reagerar våldsamt,
irriterat och kritiserande och det kan även finnas lärare som ignorerar och undviker konflikter. Dessa 
typer av lärare är dåliga förebilder för eleverna.

Göksoy och Argon (2016) hävdar att det som är viktigt att tänka på som skolpersonal är att vidta 
åtgärder för att förebygga och förhindra konflikter och forma lösningar som gör bägge parterna 
tillfredsställda i en konflikt. Konflikter kan kompliceras och förstoras ifall de inte hanteras eller blir 
lösta på ett effektivt sätt. Lärarna kan arbeta demokratiskt genom att hålla diskussioner med eleverna 
om hur man löser konflikter. Tjosvold (2008) poängterar i sin studie att det inte är bra för hälsan att 
undvika konflikter och det även kan leda till en fientlig skolmiljö. Det är högt uppskattat att diskutera 
konflikter genom att berätta hur man känner och ser på konflikten istället för att undvika den. 

Özgan (2016) påstår i sin studie att konflikter som inte blir lösta konstruktivt kan ibland leda till våld 
och skapa en otrygg miljö. Det är viktigt att eleverna lär sig att konflikter går att hantera effektivt 
vilket i sin tur främjar elevernas akademiska studier, välmående och kompisrelationer. Det är viktigt 
att finna underliggande orsaker till varför konflikter i skolan uppstår och därefter analysera de. Några 
exempel på orsaker kan vara att det är många elever i ett litet klassrum och att eleverna har olika 
behov som tillfredsställs på olika sätt. 

Akgun och Araz (2014) berättar i sin studie att våld i skolan är ett allvarligt problem. En fjärdedel av 
alla elever har någon gång blivit trakasserade av sina klasskompisar. I Turkiet gjordes en studie där 
man kom fram till att 40 % av eleverna hade upplevt emotionellt eller fysiskt våld. Våld bland unga 
ignoreras eller underskattas ofta av vuxna och kan orsaka dåligt självförtroende, känsla av oro, 
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osäkerhet och överkänslighet. Våld kan i värsta fall leda till att man får självmordstankar. Utas 
Carlsson (1999) hävdar att man ska lära barnen i tidig ålder att hantera konflikter utan att ta till våld. 
Barnen ska lära sig att ta hänsyn till varandras behov och försöka finna en lösning som tillfredsställer 
både konfliktparterna. Det handlar om att skåda en konflikt ur många olika synvinklar och att lära sig 
moral och empati. Skolans mål är att skapa en fredlig miljö och en sådan miljö är fri från våld. 

Özgan (2016) poängterar att det är bra att läraren skapar en trygg miljö så att eleverna känner sig 
bekväma att tala om sina problem.  Det är bra att läraren lär känna sina elever personligen då kan 
läraren anpassa sin konflikthanteringsmetod efter elevens behov. Det är lärare som anses ha ansvar för 
att utbilda barnen till goda medborgare därför tycks det vara deras fel ifall barnen växer upp med 
negativa beteenden. Det är därför viktigt att läraren vet hur konflikter ska hanteras. 

Dogan (2016) berättar att konflikter hanteras på olika sätt beroende på person, barngrupp och 
konfliktsituation. Det är viktigt att skolan har en gemensam konflikthanteringsmetod därför krävs det 
att all skolpersonal samarbetar och erbjuds en fortbildning för konflikthantering som bland annat ska 
innehålla aggressionskontroll, stresshantering, kommunikationskompetens, besluttagnings strategier, 
krishantering samt planering. Konfliktstrategier som brukar användas i vissa skolor i Turkiet 
klassificeras i fem steg enligt Dogan (2016): Integration: Bägge parternas önskemål och behov 
tillgodoses. Försoning: Ett beslut fastställs som gynnar båda parterna. Kompromiss: båda parterna 
offrar, möts halvvägs och blir tillfredsställda. Dominans: man ignorerar andra partens förväntningar, 
åsikter och känslor och försöker nå sina egna mål. Undvikande: när varken den ena eller den andras 
behov blir tillfredsställda så undviker man konflikten.

Burton (2012) lyfter dramastrategin i sin studie som innebär att äldre elever får lära sig om konflikter, 
dess orsaker samt konsekvenserna. Därefter tilldelas de olika roller från konfliktsituationer och gör en 
dramaframställning av det.  Varje elev får testa på att vara olika roller. De äldre eleverna får därefter i 
uppdrag att besöka de yngre eleverna i grundskolan för att lära dem samt vägleda dem i 
dramastrategin. Syftet med strategin är att undersöka konflikter och lära sig att inta andras perspektiv.  
Att medverka i drama stärker elevernas självkänsla och de får en bättre och verkligare uppfattning av 
konflikter. 

Johnson och Johnson (1996) betonar att ett sätt att lära sig att hantera konflikter är genom att eleverna 
tilldelas noveller, där de får i uppdrag att identifiera konflikten. Därefter vägleder läraren dem till att 
följa medling eller förhandlingsstegen för att på ett konstruktivt sätt lösa konflikten.  Det finns skolor 
som använder destruktiva konflikthanteringsmetoder. De försöker exempelvis undvika konflikter 
genom att låta vuxna kontrollera och undersöka eleverna och deras ägodelar, inrätta nolltolerans 
regler, vakta skolkorridorerna, straffa eleverna och avstänga elever med negativa beteenden från 
skolan. Denna konflikthanteringsmetod är ingen lösning utan det skapar snarare ett problem enligt 
Johnson och Johnson (1996), eftersom det leder till att elevernas förmåga att styra sitt uppförande 
minskas. När man vägleder barnen med skolbaserade konflikthanteringsprogram så lär de sig att möta 
konflikter på ett positivt sätt. Ett exempel på konflikthanteringsprogram enligt Johnson och Johnson 
(1996) är ”teaching students to be peacemakers”. Metoden innehåller tre nivåer:

(1)Kooperativt lärande: denna nivå främjar kommunikationen, förtroendet samt ledarskapet och den 
inkluderar fem grundläggande villkor: positiv ömsesidighet mellan eleverna, individuellt ansvar, 
interaktion, sociala färdigheter och gruppbearbetning. 

(2)Förhandling: eleverna lär sig att förhandla genom följande sex steg: eleverna lär sig att beskriva vad
de känner och vill. Eleverna lär sig att uttrycka varför de känner som de gör och motiven för deras 
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önskemål. Eleverna lär sig att inta andras perspektiv. Eleverna söker efter minst tre sätt att hitta en 
lösning på. Eleverna väljer den bästa lösning. Eleverna använder den. 

(3)Medling: när eleverna har lärt sig de två stegen ovan så kan de börja medla i andras konflikter. 
Denna metod innebär att en kunnig och opartisk person hjälper till att lösa andras konflikter genom 
förhandling. Alla elever får turas om att vara medlare veckovis. Syftet med att medla är att bli av med 
fientligheten genom att separera parterna så att de får lugna ner sig och därefter förhandla sig fram om 
en lösning som passar båda.  Om elev-medlarna inte lyckas lösa konflikten då får en lärare agera som 
medlare.

Detta program leder till att eleverna lär sig att lösa och hantera andras och sina egna problem. 
Programmet har blivit populärt och framgångsfullt och används i olika länder i Europa, Asien, nord 
och Sydamerika samt i Afrika och mellanöstern. En konflikt blir konstruktiv när alla parter blir 
tillfredsställda med lösningen (Johnson & Johnson, 1996).

Hakvoort (2010) lyfter fram Richard Cohens konflikthanteringsmetod som används i vissa skolor. 
Metoden kallas för konfliktpyramid och består av fyra nivåer:

(1)Förebyggande: skolan förbereder en trygg skolmiljö med massvis av olika förebyggande aktiviteter 
exempelvis som demokratiska skolstrukturer, effektiva klassrumshanteringar, värderingsuppgifter, 
empatiträning, etik, gruppdynamik, moraldiskussioner, klassrumsmassage och social kompetens. 

(2)Konflikthantering: när konflikter uppstår så löser och hanterar eleverna dem själva genom 
förhandlingar med varandra. Detta lär de sig genom konstruktiv konflikthanterings undervisning, 
dialog, förhandling och samarbete i problemlösning.

(3)Hjälp (medling): Alla konflikter kan inte hanteras eller bli lösta genom förhandlingar, därför behövs
en tredje opartisk vuxen/elev som medlar och hjälper parterna i konflikten att prata med varandra och 
försöka lösa situationen. 

(4)Stopp: konflikterna går inte att lösas eller hanteras så de stoppas och parterna separeras (Hakvoort, 
2010).

Lantieri och Patti (1996) skriver i sin studie att skolan bör hjälpa eleverna att bli omtänksamma 
demokratiska medborgare samt skapa en fredlig gemenskap. Undervisningen i skolan bör erbjuda 
elever konkreta verktyg för att kunna hantera konflikter som de stöter på. Om man lär barnen redan i 
förskolan att det är okej med skillnader och känslor och att normen är att inte använda våld, då 
kommer de stegvis med åren att automatiskt använda konflikthanteringsmetoder för att lösa konflikter 
som sker bland kompisarna. Detta leder till att när dessa barn blir vuxna så kommer de att arbeta för 
att skapa en fredlig miljö. 

Lantieri och Patti (1996) lyfter även fram att det är barnen som skapar fred i skolan. I Amerika blir det
allt mer vanligt att tonåringar blir gravida, de begår självmord och de börjar missbruka droger. Det är 
skolans ansvar att förebygga detta. Om man tar hand om barnen i tidig ålder så kommer de att skapa 
en ljusare framtid. Man kan förebygga konflikter genom att fokusera på inlärning av färdigheter som: 
uttrycka känslor på lämpligt sätt, bestämdhet, perspektivtagande, samarbete, empati, förhandling, 
mångfaldsuppskattning och aktivt lyssnande. Lektionerna innehåller intervjuer, rollspel, 
brainstorming, gruppdiskussioner samt andra effektiva strategier (Lantieri & Patti, 1996). 

Det är vanligt att skolpersonal löser konflikter mellan eleverna genom att låta eleverna be om ursäkt 
till varandra.  Dem anser att det är viktigt med förlåtelse eftersom det leder till likställdhet. Kritik mot 
denna metod är att det inte är en långsiktig lösning. Det finns en social obalans mellan konfliktparterna
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som behöver utredas innan parterna ber om ursäkt till varandra annars kan obalansen förstärkas och 
leda till framtida konflikter. Därför är det viktigt att man försöker hitta roten av konflikten och försöka
hantera den istället (Kolfjord, 2009).  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att konflikter kan ses både på ett positivt och negativt 
sätt. Tidigare forskningen visar även att det har utvecklats ett flertal olika konflikthanteringsmetoder 
och förebyggande strategier som kan användas i skolan.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur tio olika fritidspersonal beskriver sitt arbete med 
identifiering och hantering av konflikter mellan eleverna, samt vilka förebyggande åtgärder som tas i 
fritidshemmet. Frågeställningarna är: 

Hur upplever fritidspersonal konflikter i fritidshemmet?

Vilka erfarenheter har fritidspersonal av att hantera och förebygga konflikter mellan eleverna i 
fritidshemmet?

Teoretiskt perspektiv

Den teoretiska utgångspunkten i vår studie baseras på Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv som 
förespråkas av den svenska professorn Råger Säljö vid Göteborgs universitet. Det sociokulturella 
perspektivet kan kopplas till vår studie eftersom en av perspektivets utgångspunkter är samspel och 
kommunikation. I fritidshemmet är det sociala i fokus så när eleverna samspelar och kommunicerar 
med varandra blir det naturligt att konflikter uppstår. Det kan exempelvis bero på att eleverna 
missförstår varandra eller använder språket negativt genom svordomar (Skolverket, 2014a). Å andra 
sidan kan samspel och kommunikation gynna konflikthanteringen, genom att fritidsläraren och 
konfliktparterna samverkar och kommunicerar med varandra om konfliktsituationen för att komma 
fram till en lösning

Lärande och samspel
Det sociokulturella perspektivet har ett intresse för hur grupper och individer utnyttjar och tillägnar sig
kognitiva och fysiska resurser (Säljö, 2005). Lindqvist (1999) har översatt Vygotskijs texter och där 
skriver han att enligt Vygotskij utvecklas människan genom kommunikation, erfarenhet, samspel och 
relation till medmänniskor. Säljö (2005) förklarar att dessa aspekter är centrala för lärandet. Lindqvist 
(1999) fortsätter att berätta att Vygotskij ser människan som en kulturell- och biologisk varelse och 
han hävdar att människan är redan från födseln en kommunikativ och social varelse som är inställd på 
att interagera med andra. Vid födseln startas en biologisk utvecklingslinje som utvecklar färdigheter 
som att springa, gå och ha kontroll över sin kropp och dess funktioner. Barnet försöker röra sig fram 
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mot människor i omgivningen för att ta initiativ till verbal och fysisk kommunikation. I människans 
genetiska och biologiska utrustning finns dessa förutsättningar inlagda. Den sociala och 
kommunikativa utvecklingen inträffar sedan i samspel med andra. Det finns en växelverkan mellan 
kontaktbehov och biologiska förutsättningar samt begäret att få interagera med andra i omgivningen 
(Lindqvist, 1999).

Vygotskij (2001) betonar att människor samspelar och lär av varandra hela tiden. Våra erfarenheter 
skapas i samspel med andra och det hjälper oss att begripa hur världen förstås och fungerar. 
Människan är läraktig och har förmågan att i framtida sammanhang använda sig av tidigare 
erfarenheter. Lärande kan äga rum på både kollektiv och individnivå. Människan har byggt upp en 
kultur med olika hjälpmedel för att kunna hantera omvärlden med.  När människor samspelar så föds 
kunskap som överförs till den enskilda individens tänkande och agerande. Därefter används kunskapen
i nya kommunikativa kontexter som senare konstrueras in i artefakter. Säljö (2005) menar att 
artefakter är alla de konstgjorda, fysiska redskapen som är skapta av människor, exempelvis verktyg 
för vägning och mätning, olika sorters teknologi och fordon. Vi samspelar med artefakter och det leder
till att vi kan behärska sociala praktiker samt lösa problem. Artefakter är inte endast döda objekt utan 
människor har byggt in insikter och kunskaper i dessa apparater (Säljö, 2005). Vygotskij lyfter fram 
att lärarens kommunikativa stöd och handlingar främjar barnens utveckling och lärande. Det är genom 
samspel som barnen lär sig att agera och tänka hur de ska gå tillväga för att platsa in i samhället. I 
skolan möts lärare och barn och samverkar för att skapa färdigheter och erfarenheter (Lindqvist, 
1999). 

Enligt Vygotskij (2001) har människan en kultur som inkluderar normer, värderingar, redskap och 
verksamheter som ett samhälle eller en grupp kännetecknas av. Människor skapar kulturer vilket 
innebär att när man interagerar med omvärlden så förvärvar man en uppsättning av kunskaper, 
värderingar och idéer. Det finns en stor mängd olika kulturer med olika kunskapsgrunder och skilda 
världsbilder runt om i världen. I kulturen skapas och utvecklas artefakter som fyller vardagen och det 
leder till en konstgjord värld. Våra framställningsvärldar och tänkande bearbetas och är formade av 
kulturen och dess fysiska och intellektuella redskap (Vygotskij, 2001).

Säljö (2005) betonar att verktyg och redskap är väsentliga i ett sociokulturellt perspektiv och innebär 
fysiska, intellektuella och språkliga resurser som människan använder för att hantera vardagen med, 
begripa omvärlden och handla i den. Säljö (2005) skriver att mediering innebär att människor 
förmedlar kunskap genom att samverka med artefakter (kulturella redskap), för att begripa och handla 
i omvärlden. Människor står inte i otolkad, direkt och omedelbar kontakt med världen, utan vi hanterar
den med olika intellektuella och fysiska redskap. Exempel på mediering kan vara böcker och 
aktiviteter (Säljö, 2005). Sociokulturella resurser skapas främst genom kommunikation. Praktiska 
sammanhang och problem i vardagen hanteras av intellektuella redskap. Ett exempel är att vi kan 
hantera pengar eftersom vi kan räkna, vilket leder till att vi räknar ut ifall vi har råd med ett nytt hus. 
Fysiska redskap som datorer och telefoner är utformade för att lösa intellektuella problem. Exempelvis
miniräknaren har inbyggd kunskap och är en sammanställning av intellektuella insikter och fysiskt 
material (Säljö, 2005).

Kommunikation/språk

Enligt Vygotskij (2001) är språket en unik del i människors kunskapsbildning. Kommunikation hjälper
oss att samspela med andra i aktiviteter. När två personer kommunicerar så överförs information, 
kunskap och budskap till varandra.  I skolan förmedlar lärarna ut kunskaper som eleverna lär in. När 
eleven lagrat in kunskapen så kan den plockas fram från elevens kunskapsförråd senare vid behov. 
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Säljö (2005) skriver att genom vardagliga samtal får man kunskaper och insikter som individen formas
av. Utveckling och lärande sker genom ett medium som innebär mänskliga kommunikationsformer. 
Länken mellan det yttre samspelet och det inre tänkandet är kommunikationen. Hur individer tänker 
och föreställer sig världen och vad de anser vara naturligt och onaturligt beror på vilken religion, 
världsbild och erfarenheter de har.  Språkliga och fysiska redskap använder människan sig av. Dessa 
redskap utgör en viktig del av vår vardag och kan exempelvis vara telefoner, bilar, datorer och andra 
artefakter som möjliggör för oss att kommunicera, inhämta information och förflytta oss (Säljö, 2005).

Vygotskij (2001) hävdar att genom språket lagras förståelse, insikter och kunskaper hos kollektiv och 
individer. Språket erbjuder en mångfald av samtalsämnen. När vi samspelar och kommunicerar så kan 
vi byta kunskaper, färdigheter och information med varandra. Genom att diskutera och analysera 
konkreta situationer så får vi förutsättningar och idéer för nya handlingar. För att kunna utföra 
handlingar så krävs det kommunikation om tillvägagångssätt som sedan leder till praktiska färdigheter.
Sättet vi uppfattar verkligheten på, tänker, kommunicerar och beter oss på har formats av kulturella 
och sociala erfarenheter. Barnen blir delaktiga i färdigheter och kunskaper genom kommunikation 
(Vygotskij, 2001).

Säljö (2005) menar att när barnet hör vad andra samtalar om samt hur andra ser på världen så 
upptäcker barnet vad som är värdefullt och intressant i en situation. På detta sätt föds barnet in i 
kommunikativa och interaktiva pågående processer där förhållningssätt och perspektiv på omvärlden 
finns inbyggda. Enligt Vygotskij finns det en primär och sekundär socialisation, med olika villkor för 
färdigheter, kunskaper, förhållningssätt och förmedling. Den primära socialisationen inträffar i en liten
gemenskap exempelvis i familjen. Livets viktigaste och grundläggande färdigheter och kunskaper 
förmedlas här. Barnen lär sig hänsynstagande, regler och språk. Barnet lär och agerar i interaktioner 
med andra, exempelvis syskon, föräldrar och släkt. Dessa personer har varit med barnet från födsel 
och de vet barnets historia. Den sekundära socialisationen inträffar i skolan och i andra organisationer.
Bandet till skolan är inte samma som till familjen. Läraren har inte så mycket kunskap om barnet och 
hur barnet fungerar. Barnet lär sig genom att få förklaringar och instruktioner i anknytning till de 
kunskaper och färdigheter med bör bli bekant med (Lindqvist, 1999).

Säljö (2005) lyfter fram att genom kommunikation kan vi berätta om våra känslor, upplevelser och hur
vi tolkar verkligheten. Genom språkliga resurser kan barnet lära sig att ingripa och skapa kontakt med 
omgivningen. Människans sociala, kommunikativa, kognitiva och emotionella utveckling inträffar 
genom omgivningens utmaningar och interaktiva förutsättningar. Man framstår som en skicklig aktör 
när man kan behärska kunskaper och begreppsliga system samt när man kan uttrycka något i olika 
aktiviteter. Moralen och etiken formas genom kommunikation med andra. Språkliga handlingar utgör 
en väsentlig del i människors agerande. Vygotskij (2001) betonar att med stöd av språkliga verktyg 
identifierar och löser vi problem, vi utför handlingar och vi diskuterar. De språkliga resurserna är inte 
bara det verbala språket utan det kan också vara kroppsspråk, teckenspråk och bilder. Därför är språket
ständigt under utveckling, eftersom redskapen omformas kontinuerligt. I skolan följer barnen 
kommunikativa spelregler. Med stöd av rutiner hanterar dem situationer (Vygotskij, 2001).

Den proximala utvecklingszonen

Vygotskij skapade begreppet ”den proximala utvecklingszonen” som innebär skillnaden mellan vad ett
barn kan själv och vad barnet kan med stöd av en vuxen eller annan mer kunnig person. Det barnet kan
klara av med stöd av en vuxen nu, kan barnet klara av senare på egen hand.  Barnet utvecklas och lär 
sig med vägledning av någon annan eller i samspel med andra (Lindqvist, 1999). Säljö (2005) 
förklarar att när barnen blir handledda och tillfrågade saker av en lärare så använder de sina kunskaper
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för att besvara och förstå läraren. Den nya kunskapen behöver sammanflätas med gamla erfarenheter. 
När ett problem uppstår så löser barnet det genom att plocka fram tidigare erfarenheter och nyvunnen 
kunskap. Vygotskij (2001) hävdar att läraren bör känna till barnets kunskapsnivå och behov för att 
kunna ge korrekt stöd i lärandet. Man kan hjälpa elever att förstå hur de ska lösa ett problem genom att
synliggöra och skapa en struktur.  Detta gör man genom att lära eleverna hur de ska inleda och därefter
får de försöka lösa problemet självständigt. Säljö (2005) berättar att vuxna kan stötta barnen genom att
tänka tillsammans med de, vilket leder till att barnen lär sig hur man förklarar och tyder en uppgift.

Metod

Val av metod
Vår studie är en kvalitativ undersökning. Vi valde denna metod eftersom studiens syfte och 
frågeställningar går ut på att ta reda på hur fritidspersonalen upplever, hanterar och förebygger 
konflikter. Syftet passar med kvalitativa undersökningar och kan kopplas till Trost (2010) som hävdar 
att kvalitativa undersökningar har ett intresse i frågor som inleder med ordet ”hur.” Kvale och 
Brinkmann (2014) lyfter fram att med en kvalitativ undersökning så försöker man begripa världen 
utifrån undersökningspersonernas perspektiv genom att de delar med sig av sina erfarenheter. Patel 
och Davidson (2003) förklarar att genom kvalitativa undersökningar kan man inhämta olika sorters 
information som exempelvis beskrivningar av vardagliga och allmänna händelser utifrån 
undersökningspersonens livsvärld, som man inte kan se med ögat, exempelvis upplevelser, tankar, 
känslor och intentioner.  

Ahrne och Svensson (2011) lyfter fram att man kan uppmärksamma olika värderingar och normer 
inom en viss grupp eller ett visst samhälle med stöd av kvalitativa undersökningar. Dessa 
undersökningar kan exempelvis beskriva hur social interaktion ser ut, hur konflikter uppstår eller hur 
makt bedrivs. Bryman (2011) menar att forskare inom kvalitativa undersökningar vill uppfatta 
verkligheten på samma vis som undersökningspersonerna tolkar och upplever den. Trost (2010) 
berättar att kvalitativa metoder kan exempelvis vara intervjuer, observationer och diskursanalyser. 
Bryman (2011) betonar att företeelser som förekommer vanligt i den sociala världen är intervjuer.  
Därför valde vi att använda oss av intervjuer som går ut på att ställa raka och enkla frågor och få 
innehållsrika och komplexa svar tillbaka. När intervjuerna är genomförda så kan man finna ett stort 
antal intressanta mönster, skeenden och åsikter från det insamlade materialet (Bryman, 2011). Ahrne 
och Svensson (2011) förklarar att de sociala förhållandena och människors upplevelser och känslor är i
fokus när man intervjuar. Till skillnad från samtal man har med vänner så bygger intervjun på att 
forskaren vill inhämta kunskaper om något han inte känner till.

Svagheter och styrkor

Ahrne och Svensson (2011) påstår att vissa forskare är tveksamma till att välja intervju som metod 
eftersom det förknippas med ett antal svårigheter som exempelvis att intervjun måste förberedas, 
utföras, transkriberas, analyseras och sist återberättas. Trost (2010) betonar att människor kan vara 
misstänksamma mot kvalitativa data eftersom de utgår från ett litet urval och därmed inte representerar
hela befolkningen. Ahrne och Svensson (2011) lyfter fram att svagheter med intervjun kan även vara 
att den är begränsad och visar bara hur intervjupersonen ser på ett fenomen. För att se en helhet 
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behövs därför flera metoder som komplettering. En annan svaghet kan också vara att intervjupersonen 
säger något som han/hon egentligen inte gör i det verkliga livet (Ahrne & Svensson, 2011). Ahrne och 
Svensson (2011) påstår att en styrka med intervju som metod är att den är smidig och effektiv för att 
inhämta lärdomar om samhället. Det går ganska snabbt att utföra intervjun. När man får ta del av flera 
människors tankar kring ett fenomen så ger den oss ett brett material till användning av analys och 
forskning. Man kan spela in intervjuerna och Trost (2010) hävdar att med ljudinspelning under 
intervjuer kan man lyssna på inspelningarna flera gånger och få intervjun nedskrivet. Man kan även 
fokusera på frågorna och svaren istället för att skriva ner anteckningar.

Konstruktion av frågor

Ahrne och Svensson (2011) hävdar att en kvalitativ intervju kan konstrueras på olika sätt. Bryman 
(2011) förklarar att syftet med intervjun är att få svar på studiens övergripande frågeställningar genom 
intervjufrågorna. Vi har formulerat 13 frågor som varje intervjuperson ska svara på (se bilaga 2). 
Frågorna bör formuleras på ett sätt som inte leder intervjupersonernas tankar åt ett specifikt håll. På 
detta sätt får man reda på intervjupersonernas tolkningar och kunskapsnivå inom ett visst fenomen 
(Bryman, 2011). Detta hade vi i åtanke när vi konstruerade frågorna.

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) berättar att den 
semistrukturerade intervjun innebär att intervjuaren konstruerar ett visst antal frågeställningar vars 
svar kan formges av intervjupersonen samt kan ordningen av frågorna ändras, ifall det passar 
intervjupersonen bättre. Dock kommer frågorna huvudsakligen att ställas i den grundläggande 
formuleringen och ordningen. Intervjuaren kan även ställa följdfrågor till intervjupersonen (Bryman, 
2011).

Vi valde att följa Patel och Davidson (2003) råd som går ut på att man ska undvika ledande, långa och 
förutsättande frågor, samt dubbelfrågor och negationer. I en intervju är det vanligt med inledande 
neutrala frågor i form av bakgrundsvariabler. Därefter kommer de riktiga frågeställningarna som man 
vill ha svar på. Slutligen avslutas intervjun på ett neutralt sätt, exempelvis genom att fråga 
intervjupersonen om det finns något mer att tillägga. 

Urval och avgränsningar
Vi valde att intervjua tio olika fritidspersonal från tio olika grundskolor. Vi valde just detta antal 
eftersom Ahrne och Svensson (2011) hävdar att det inte räcker med ett par individer att intervjua utan 
det behövs minst tio till femton intervjuer för att det ska bli representativt och kunna jämföras med 
andra. Vi bor i två olika kommuner så vi valde att besöka fritidshemmen i vår egen kommun eftersom 
det ligger oss närmast. Därefter sökte vi på internet efter grundskolor i den valda kommunen. Vi skrev 
”grundskolor i kommun x” och då kom det fram en lista på olika skolor. Vi valde ut de första skolorna
som dök upp och gick in på deras hemsida för att hitta telefonnummer till fritidshemmet. Därefter 
ringde vi upp dem och frågade om någon fritidspersonal ville delta i vår intervju. Vissa fritidshem 
hade inte telefonnumret tillgängliga på internet, då valde vi att ringa upp skolans rektor istället för att 
fråga om vi kunde få prata med en fritidspersonal. Vi ringde runt på detta sätt tills tio fritidspersonal 
valde att ställa upp. Vi använde oss av ett målstyrt urval som enligt Bryman (2011) innebär att man 
försöker framställa en överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor. Målet är att hitta 
intervjupersoner som är passande för studiens forskningsfrågor. I vårt fall var målet att hitta 
fritidspersonal som arbetar i fritidshem. Vi valde att intervjua fritidspersonalen om hur dem hanterar 
konflikter som uppstår mellan eleverna, på grund av att det var något som intresserade oss. Vi var 
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även tvungna att avgränsa oss till ett område på grund av tidsbrist. Vi är dock väl medvetna om att 
konflikter även uppstår mellan vuxna och barn och mellan vuxna själva.  

Undersökningspersoner

Vi har valt att döpa om våra intervjuade till ”intervjupersoner 1-10” eftersom vi beaktar 
konfidentialitetskravet som innebär att ingen ska kunna identifiera dem. Intervjupersonerna är mellan 
21-60 år gamla och är tre män och sju kvinnor. De är utbildade till fritidsledare, fritidslärare, 
fritidspedagoger, ämneslärare och barnskötare dock arbetar de alla på fritidshem. Intervjupersonernas 
årserfarenheter i arbete på fritidshem varierar mellan sju månader till 20 år.

Genomförande
Vi ringde upp fritidspersonalen och började med att berätta vilka vi var, vad och vart vi studerade samt
att vi håller på med examensarbetet som handlar om hur fritidspersonal upplever, hanterar och 
förebygger konflikter. Därefter frågade vi om de var intresserade av att ställa upp på en 30 minuters 
intervju. Vi berättade också att vi tog hänsyn till de forskningsetiska aspekterna. Om de tackade ja så 
bokade vi en tid som passade oss båda för att träffas och genomföra intervjun. 

Därefter mailade vi intervjufrågorna samt ett informationsbrev (se bilaga 1 och 2) till dem där det 
bland annat stod att vi skulle spela in intervjun. När vi träffade våra intervjupersoner så satte vi oss ner
i ett ledigt rum eftersom Trost (2010) betonar att det inte ska finnas andra människor i rummet 
förutom intervjuaren och intervjupersonen. Det ska vara en ostörd och trygg miljö för intervjupersonen
att vara i (Trost, 2010). Vi frågade ifall de hade läst mailet med informationsbrevet och om det var 
okej att spela in samtalet och samtliga svarade att de hade läst och accepterat. 

Båda spelade in samtalet med våra mobiltelefoner. Vi berättade hur intervjun skulle gå till och frågade
om de hade några funderingar innan vi skulle sätta igång. Den ena av oss ställde frågorna och den 
andra antecknade det som sades. Ahrne och Svensson (2011) lyfter fram att om man är två som utför 
intervjun då kan den ena ställa frågorna medan den andra skriver ner anteckningar (Ahrne & 
Svensson, 2011) Om det var något vi inte förstod så brukade vi ställa följdfrågor. När vi hade ställt 
klart alla frågor så frågade vi om det fanns något mer intervjupersonerna ville tillägga. Intervjuerna tog
ungefär mellan 30-35 minuter.  När intervjuerna var klara så tackade vi för oss och gick till biblioteket
för att transkribera intervjuerna. 

Databearbetning och analysmetod

Tematisk analys

Vi använde en tematisk analys när vi bearbetade och analyserade den insamlade datan. Tematisk 
analys innebär att data identifieras och analyseras samt att man skapar mönster och teman av 
materialet. Denna metod hanterar och organiserar datamaterialet och innehåller sex steg (Braun & 
Clarke, 2006).

Steg 1: att bekanta sig med data

En transkribering av materialet gjordes till nedskriven text eftersom det var verbala data. Det viktiga 
med transkriberingar är att få med den information man behöver. Därefter fördjupade vi oss och blev 
bekanta med den insamlade datan innan vi satte igång med kodningen. Detta gjordes genom att aktivt 
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läsa igenom data flera gånger för att försöka finna mönster och betydelsefulla yttranden (Braun & 
Clarke, 2006). Vi hade spelat in intervjuerna i mobilen så vi lyssnade på ljudinspelningarna och 
transkriberade allt som sades ordagrant. Vi reducerade data genom att välja och välja bort information 
som inte är relevanta för studien (Trost, 2010). Det går inte att ta med allt och mycket av det man 
samlar in behövs inte i det färdiga arbetet (Ahrne & Svensson, 2011). Vi använde datorn som redskap 
vid bearbetning och intervjuernas olika textavsnitt sorterades i skilda dokument (Patel & Davidson, 
2003).

Steg 2: genererar initiala koder 

Vi skapade koder från datan. Man kodar data genom att bryta ner och organisera texten i mindre delar 
och grupper. Vi arbetade systematiskt igenom datamaterialet och fokuserade på alla intressanta 
aspekter och mönster, som senare blev grunden för olika teman. Det finns olika sätt att koda på. Vi 
gjorde kodningen på ett manuellt sätt genom att markera texten med noteringar. Noteringarna gjordes 
med färgade pennor för att markera mönster. När koderna identifierades matchade vi ihop de med 
andra liknande koder. Man ska se till att kodning av all data har gjorts och sedan samlats ihop. Detta 
gjordes genom att vi kopierade utdrag från transkriberingarna och varje kod samlades ihop i ett separat
dokument i datorn. Med datorprogram kodade vi genom att namnge och markera en del av texten 
(Braun & Clarke, 2006). 

Steg 3: Sökandet efter teman

Vi sorterade koderna som vi samlat in till möjliga teman och sammanställde dem. Därefter 
analyserades koderna genom att vi funderade över hur man kan kombinera olika koder till ett 
övergripande tema. Vi använde oss av visuella representationer för att underlätta sorteringen av 
koderna. Detta gjorde vi genom att namnge de olika koderna och lägga till en kort beskrivning på varje
kod som sedan skrevs ner på ett papper och strukturerades runt till olika teman. Därefter började vi 
tänka på relationerna mellan teman och mellan koderna. Vissa koder formade huvudteman och andra 
koder formade underteman. Det hände att vissa koder inte passade in i något befintligt tema då 
skapade vi ett nytt tema (Braun & Clarke, 2006). 

Steg 4: granska teman

Vi märkte att vissa teman innehöll för lite data för att klassas som ett tema. Medan andra teman 
liknade varandra och kunde sammanställas till ett enda tema. Det fanns även teman som var för stora 
och behövdes delas i två. Vi läste igenom all data som fanns i varje tema och avgjorde ifall ett 
sammanhängande mönster formades. Om det inte fanns ett sammanhängande mönster funderade vi 
över ifall en viss data inte passade in eller om det var ett opassande tema. Då behövde vi bearbeta om 
temat eller forma ett nytt (Braun & Clarke, 2006).

Steg 5: definiering och namngivning av teman 

Vi namngav, förfinade, definierade och avgränsade teman vilket senare användes för att analysera 
datan. Detta innebär att man identifierar varje temas väsentliga innehåll samt avgör vad varje tema har 
för dataaspekter. Teman ska inte vara för komplicerade och åtskilda och de ska relateras till 
undersökningsfrågorna. När vi förfinade teman så avgjorde vi ifall det behövdes ett undertema, som 
hjälpte till att strukturera större teman. En detaljerad analys gjordes därefter av varje tema (Braun & 
Clarke, 2006). Vi fick fram tre övergripande teman som vi döpte till ”konfliktupplevelser, 
konflikthantering och förebyggande arbetet”. Vi fick även flera underteman. 

Steg 6: producering av rapporten
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Vi presenterade rapporten skriftligt. Analysen skrevs in i rapporten och syftet med det är att redogöra 
för datans komplicerade process på ett sätt som får läsarna att bli övertygade om analysens validitet 
och merit. Analysen gav en logisk, intressant, sammanhängande och icke upprepande redogörelse för 
datans process. Tillräckliga bevis för datans teman lyftes fram, dvs att man ska kunna bevisa temans 
utbredning genom datautdrag. Vi valde konkreta utdrag och exempel som stärkte poängen (Braun & 
Clarke, 2006).

Forskningsetiska överväganden 
I vår studie har vi utgått från vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska övervägandena när vi intervjuat
personer. Dessa överväganden har fyra huvudkrav vid namn informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren bör informera undersökningspersonerna om syftet med 
undersökningen, om momenten som ingår och villkoren för deras medverkan. 
Undersökningspersonerna bör upplysas om att deras medverkan är frivilligt och kan avbrytas ifall de 
önskar det, utan några konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Patel och Davidson (2003) hävdar att 
undersökningspersonerna troligen inte kan se nyttan med intervjun, därför är det bra att motivera dem. 
Forskaren kan även berätta att personens bidrag är viktigt och kan leda till en förändring. Det är 
dessutom viktigt att forskaren tydliggör hur personernas bidrag används efteråt (Patel & Davidson, 
2003). All denna information gav vi ut både muntligt och genom ett informationsbrev (se bilaga 2) till 
undersökningspersonerna.

Samtyckeskravet innebär att forskaren bör få in ett samtycke från undersökningspersonerna innan 
intervjun kan startas. Undersökningspersonerna har rätten till att bestämma över deltagandet själva, 
exempelvis hur de vill gå tillväga och dem har även rätt att avbryta undersökningen (Vetenskapsrådet, 
2002). Innan vi utförde intervjuerna så frågade vi undersökningspersonerna om de godkände 
undersökningskraven som står skrivet i informationsbrevet.  Detta frågade vi både via samtal och även
när vi träffades för att utföra intervjun.  

Konfidentalitetskravet innebär att det är tystnadsplikt som gäller när man intervjuar någon. Det ska 
vara omöjligt att kunna identifiera undersökningspersonerna och deras arbetsplats. 
Undersökningspersonen ska alltså vara helt anonym och ingen utomstående ska kunna ta del av 
uppgifterna som anges (Vetenskapsrådet, 2011). Med konfindentiell innebär enligt Patel och Davidson
(2003) att endast forskaren vet vilka svar som tillhör vem och endast forskaren har tillträde till dessa 
uppgifter. Trost (2010) hävdar att intervjun kan ses som en privat relation mellan undersökningsperson
och forskaren (Trost, 2010). Vi tar hänsyn till undersökningspersonernas konfidentialitet genom att vi 
ändrar deras namn till intervjuperson 1-10. Vetenskapsrådet (2011) föreslår att man kan koda 
undersökningspersonernas namn om man vill använda deras svar i undersökningen. Det är dessutom 
bara vi som har tillgång till ljudinspelningarna och annat material från dem, vilket kommer att raderas 
så fort vårt arbete blir godkänt.  Nyttjandekravet går ut på att undersökningspersonens yttrande får 
enbart användas i forskningssyfte. Detta innebär att deras uppgifter inte får brukas i andra kontexter 
(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information tydliggjorde vi både i informationsbrevet och muntligt 
innan vi utförde intervjun.

14



Studiens kvalitet
Metoden som valdes var passande för vår studie och vi fick svar på våra undersökningsfrågor. 
Metodens styrkor var att det gick snabbt och smidigt att utföra intervjuerna och vi fick in ett brett 
material med intressanta aspekter. Styrkan med metoden var även att vi var två personer som utförde 
den, vilket underlättade arbetsprocessen med tanke på den korta tiden vi hade. Många av våra 
intervjupersoner var glada över att de hade ställt upp på intervjun eftersom det fick dem att tänka 
igenom hur de arbetar, vilket de inte hade tid för att göra annars. Svagheter med metoden är att det tar 
tid att förbereda, utföra, transkribera och analysera materialet (Ahrne & Svensson, 2011). En annan 
svaghet med vår metod var att det var svårt att få tag på fritidspersonal som var villiga att ställa upp på
en intervju. Det hände att vissa hade tackat ja men i sista sekund ställt in intervjun. Då var vi tvungna 
att ringa runt för att ersätta platsen. Under intervjun så brukade många intervjupersoner svara på flera 
frågor i en enda fråga. Några av våra frågor var dessutom väldigt generella vilket intervjupersonerna 
tyckte var svåra att svara på. Så vi var tvungna att förklara tydligare så att de förstod. Ett annat 
problem vi stötte på var att vissa intervjupersoner pratade väldigt snabbt och otydligt så det blev svårt 
att lyssna på ljudinspelningarna när vi skulle transkribera dem. Det tog även mycket tid att koda all 
material från tio intervjupersoner. Trost (2010) hävdar att nackdelarna med ljudinspelningar är att det 
tar mycket tid att lyssna igenom dem, man måste spola fram och tillbaka konstant för att inte missa 
någon viktig detalj. Vi kunde ha presterat bättre med detta arbete ifall vi hade mer tid. Det var 
dessutom svårt att begränsa sig till 30 sidor när vi hade ett så brett ämne. Vi fick skära ner på varje del 
för att få plats med det viktigaste. 

Bryman (2011) hävdar att en undersökning ska kunna upprepas för att framstå som tillförlitlig dock är 
detta kriterium svår att uppnå inom kvalitativ undersökning. Detta beror på att sociala förutsättningar 
och den sociala miljön inte går att frysas eller upprepas. För att kunna upprepa en kvalitativ 
undersökning så krävs det för forskaren att kliva in i en social roll som liknar den första forskarens. Då
kan den andra forskaren höra och se det som den första forskaren såg och hörde, vilket leder till att en 
jämförelse kan göras. Patel och Davidson (2003) poängterar att variationerna är stora inom kvalitativa 
undersökningar, därför blir det svårt att hitta kriterier, tillvägagångssätt och entydiga regler för att en 
god kvalitet ska uppnås. För att läsarna ska kunna bedöma trovärdigheten av forskarens tolkningar så 
är det viktigt att man har en balans mellan forskarens kommenterande text och intervjupersonernas 
citat. Texten framstår som tråkig och läsarna blir tvungna att själva göra en analys, ifall det citeras 
mycket och forskarens kommentarer är få. Om det citeras för lite och forskaren tolkar för mycket så 
får läsarna inte chansen att själva tolka och avgöra trovärdigheten. Vi tog hänsyn till detta när vi skrev 
resultatet genom att ha en balans mellan citat och kommenterande text. Trost (2010) berättar att man 
måste reflektera över de etiska aspekterna när man samlar in data för att studien ska framstå som 
trovärdig, vilket vi gjorde i metodavsnittet genom att berätta vad aspekterna innebär och hur vi har 
tagit hänsyn till dem. 

Trost (2010) fortsätter att berätta att trovärdigheten begränsas om man använder många påståenden 
och ”jag” yttranden. Vi valde att inte ha med några påståenden eller ”jag” yttranden förutom i 
metodavsnittet där vi var tvungna. Trost (2010) berättar även att man måste vara objektiv i 
forskningen vilket innebär att man är opartisk, saklig, nollställd, och utan åsikter annars kan det 
påverka resultatet. Under intervjun uttryckte vi inte våra åsikter på något sätt och i skrivandet var vi 
opartiska. Bryman (2011) förklarar att forskaren bör försäkra sig om att hen handlat i god tro. Med 
detta menas att forskarens teoretiska inriktning eller personliga värderingar inte påverkar 
undersökningens genomförande och slutsats. Detta tog vi hänsyn till under intervjun. 
Intervjupersonens åsikter och yttranden rapporterade vi på ett rättvist sätt genom att spela in intervjun 
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så att varje detalj kom med och vi transkriberade intervjuerna ordagrant. Bryman (2011) hävdar att för 
att få en tillförlitlig undersökning så bör man även försäkra sig om att en tillgänglig och fullständig 
redogörelse skapas av forskningsprocessens alla faser som exempelvis intervjuskrifter, anteckningar, 
val av undersökningspersoner, problemformulering och analys. Detta har vi skrivit tydligt i 
metodavsnitten.

Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna som utfördes. Resultatredovisningen 
har delats in under tre huvudteman vid namn ”konfliktupplevelser, konflikthantering och 
förebyggande arbetet”.  

Konfliktupplevelser

Konfliktsyn

Nästan alla intervjupersoner har gemensamt att de ser konflikter som något positivt. Intervjuperson 6 
och intervjuperson 9 ser däremot konflikter som något negativt eftersom det är energikrävande och 
kan leda till upprepade konflikter mellan två parter. En konflikt kan även göra en situation värre och 
leda till våld. Det kan gå så långt att elever som är i konflikt inte klarar av att vara i samma rum 
eftersom de inte står ut med varandra. Många intervjupersoner tycker att konflikter är ett naturligt 
fenomen och en del av skolvardagen som inte går att undvikas. De tycker även att konflikter hör till 
livet och att det inte går att ta sig igenom livet utan att någonsin vara oense med någon. 

Jag ser konflikter som en vardaglig grej som alltid kommer att finnas liksom. Jag ser det som en del 
av människan bara, människans natur. – Intervjuperson 1

Det positiva med konflikter enligt intervjuperson 1 är att det kan leda till att eleverna kan förstå 
varandra bättre. Både intervjuperson 4 och intervjuperson 5 anser att det positiva är att eleverna lär sig 
nya saker om sig själva genom en konflikt. De lär sig även vad som är rätt och fel beteende. 
Intervjuperson 2 anser att konflikter leder till något positivt när dem får möjligheten att se hur eleven 
ser på en konflikt och det leder till att man kan ta del av barnens uppfattningar och perspektiv.

Konflikter de är ju så härliga ibland. Det är bra för alla att hamna i en konflikt ibland eftersom man 
lär sig mycket av dem om man lyfter upp dem som vuxen. – Intervjuperson 3

Jag ser konflikter som en positiv utveckling. Eleverna lär sig för livet när de stöter på så många olika 
konflikter med så många olika personer. Man måste öva på konflikter för att bli en bra vuxen.  – 
Intervjuperson 8 

Konfliktorsaker

Samtliga intervjupersoner anser att orsaker till varför konflikter uppstår är mycket olika beroende på 
vilka barn och grupper det gäller. Dock är det oftast i samspel och i lekar som konflikter uppstår på 
grund av att man inte följer reglerna och på grund av missförstånd. 

Enligt intervjuperson 1 kan konflikter handla om allt ifrån att en elev tränger sig i ledet till att en elev 
tar en annan elevs leksak. De äldre barnens konflikter brukar handla om att ingen vill leka med en, att 
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de talar illa om en elev i dennes frånvaro eller att man sprider runt varandras hemligheter. Enligt de 
flesta så sker det konflikter när det blir missförstånd och när barnen spelar spel med varandra eftersom
de blir oense om reglerna. Det blir även konflikter när barnen kallar varandra för elaka saker och fula 
ord.  Konflikter kan bero på att barnen ser saker på olika sätt. Det är vanligt att det uppstår konflikter 
när barnen talar på sitt eget språk med varandra så att ingen utomstående förstår. 

Konflikter i fritidshem handlar oftast om att eleverna blir osams om olika saker och regler när de 
leker med varandra. – Intervjuperson 2

Ofta många gånger handlar det om att någon använder nått dumt ord, fula ord, svordomar, eller säger 
någonting dumt helt enkelt. – Intervjuperson 5

Samtliga intervjupersoner anser att konflikter uppstår lite överallt, både inomhus och utomhus 
beroende på årstiderna. De vanligaste platserna där konflikter sker enligt intervjupersonerna är i 
fotbollsplan/bandyplanen på grund av reglerna, på större ytor där vuxna inte är närvarande och i trånga
utrymmen som exempelvis i kapprum, korridorer eller hallar där många barn möts. Det är oftast i fria 
lekar som konflikter uppstår. Konflikter brukar oftast ske när barnen behöver stå tillsammans i väntan 
på något. Det är få personal och många barn i fritidshemmen vilket är en stor anledning till att 
konflikter uppstår. 

Det sker mycket konflikter i fotbollsplanen. Alla vill liksom vara Zlatan, men alla är inte Zlatan. – 
Intervjuperson 3

Konflikter brukar ske under den fria leken när det inte är inramat och vuxna inte är närvarande. -
Intervjuperson 1

Konfliktpåverkan

Samtliga intervjupersoner anser att elever påverkas av konflikter på olika sätt beroende på elevernas 
behov och personlighet. Alla hade dock gemensamt att eleverna blir känslomässigt berörda av 
konflikter genom att de blir utåtagerande, arga, tar till sig våld och blir ledsna. Även barnen som inte 
är involverade i en konflikt mår dåligt över att omgivningen hamnar i konflikter. Konflikter leder till 
en otrygg miljö enligt dem. Intervjuperson 3 berättar att det kan hända att en konflikt som sker på 
morgonen brukar följa med eleven mentalt under hela dagen. Intervjuperson 4 berättar att det finns 
barn som blir mycket upprörda över småsaker för stunden men släpper det snabbt efteråt. Men om en 
konflikt handlar om personangrepp så påverkar det barnet inombords och det blir svårare att släppa 
och glömma. 

Många barn vågar inte ta för sig lika mycket som de skulle ha gjort om övriga barn inte var så 
konfliktbenägna. Konflikterna skapar spänningar bland barnen så de är på sin vakt om det ska hända 
något. – Intervjuperson 7

Konflikthantering
Intervjupersonerna hanterade och löste konflikter på liknande sätt. När de ser att en konflikt uppstår så
försöker de stoppa den, ifall det är våld inblandat så särar de på parterna omedelbart och låter dem 
lugna ner sig. Ibland kan det vara bättre att den som är arg får vara ifred i ett rum och ta ut sin 
aggression där istället för att skada någon annan. Om konflikten handlar om en småsak så brukar de 
reda ut det på plats men om det är en större konflikt så brukar intervjupersonerna ta dessa parter in i ett
avskilt rum och tala med dem var för sig. Parterna får berätta sin syn av konfliktsituationen. När båda 
har fått berätta vad som har hänt så träffas de i ett rum tillsammans och talar ut. Då talar de om hur de 
känner och hur de ska göra för att lösa konflikten. När barnen får sitta ner och tala ut så kommer de 
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ofta själva snabbt på bra förslag till lösningar. Ibland räcker det att en vuxen bara är med där i 
bakgrunden utan att styra samtalet. Intervjupersonerna är där som stöd och frågar exempelvis hur 
barnen har tänkt, och hur de tycker att de ska gå vidare med konflikten. När eleverna möter på en 
liknande konflikt i framtiden så kommer de att tänka tillbaka på hur de hanterade konflikten och 
använda den erfarenheten för att hantera den nya konflikten. Om barnen inte kan komma på lösningar 
så brukar intervjupersonerna hjälpa till att finna en lösning som gör bägge parterna tillfredsställda. Om
parterna inte lyckas finna en lösning så låter intervjupersonerna konflikten vila tills de är mogna att 
tala igen. Ibland går det inte att lösa en konflikt. Då måste man respektera varandra genom att låta 
varandra vara ifred. Parterna ska inte tvingas till att be varandra om förlåtelse eftersom det inte löser 
konflikten, det är snarare en framtvingad ursäkt som inte kommer från hjärtat.

Vi lyssnar på barnen och deras perspektiv av konfliktsituationen samt bemöter de på ett respektfullt 
och fördomsfritt sätt. Det är viktigt att inte säga till barnen vem som har rätt eller fel. Det viktiga är 
att hitta en väg framåt, alltså hur man kan lösa konflikten. – Intervjuperson 4

Jag ger dem verktyg i form av tankeställarfrågor och samtidigt lyssnar jag in barnen och låter dem 
själva komma på vilket sätt man skulle kunna göra för att lösa konflikten. – Intervjuperson 5  

Få av intervjupersonerna använder en bestämd konflikthanteringsmetod. Intervjuperson 8 använder 
stoppljusmetoden som innebär att man agerar utifrån rött ljus, gult ljus och grönt ljus när en konflikt 
uppstår. Rött innebär stopp, gult innebär att man finner en lösning och grönt innebär att man använder 
lösningen. Intervjuperson 9 använder medling som konflikthanteringsmetod. Hon lyssnar först på alla 
inblandade därefter medlar hon och låter barnen förhandla om en lösning. Intervjuperson 7 har ett 
trygghetsteam i skolan där man möts en gång i veckan och går igenom alla konflikter som hänt, vart 
det har hänt och varför det har hänt samt hur man kan jobba vidare med det. 

Få av intervjupersonerna har gått på någon fortbildning kring konflikthantering, de flesta har lärt sig 
om konflikthantering genom sin utbildning och erfarenheter. De anser att en del barn har lättare för att 
hantera konflikter och förstå vad det är som händer så att man kan ta till sig det och gå vidare. Sen 
finns det de som inte kan lösa en konflikt eftersom de fastnar och inte kommer vidare då hjälper dem 
vuxna till. 

Speciellt när man jobbat länge så använder man en egen ihopblandad metod, man har sin utbildning, 
och går därefter olika fortbildningar. Man jobbar med olika kollegor och utifrån detta skaffar man sig 
en egen erfarenhet av vad som funkar. – Intervjuperson 8

Att tänka på vid konflikthantering

Många av intervjupersonerna berättade att skolpersonal hanterar konflikter på olika sätt vilket kan leda
till en otrygg miljö. De flesta anser att man som vuxen ska vara lyhörd och lyssna på vad eleverna har 
att säga så att de får komma till tals och sätta ord på konflikten. Det är viktigt att man lyssnar på båda 
parterna och inte väljer någons sida. Intervjuperson 1 och intervjuperson 7 berättar att man ska vara 
opartisk så långt som möjligt och inte ha förutfattade meningar om barnen. Man ska inte heller höja 
rösten och skrika på barnet utan man ska vara lugn och ha ett lågaffektivt bemötande. 

Det viktiga är att man själv försöker hålla sig lugn. Jag kan bli förbaskad ibland när barnen bryter mot
skolans regler eller mina regler, men jag måste ändå hålla mig lugn, så min egen ilska får jag absolut 
ta till det sista. – Intervjuperson 6

Jag försöker aldrig liksom höja rösten, för då är jag en del av konflikten. Utan jag försöker vara 
lugnet i stormen. – Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 brukar gå in i en konflikthantering med inställning att: ”det finns inga dåliga elever, bara

dåliga pedagoger”. Han menar att om barnen alltid hamnar i konflikter så innebär det att pedagogerna 
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har misslyckats, eftersom barnen inte har fått tillräckligt med stöd av dem att hantera och lösa 
konflikter. 

Problematik med konflikthantering

Många av intervjupersonerna tycker att det finns en viss problematik vid konflikthantering förutom 
intervjuperson 3 som tycker att det alltid fungerar bra.  De flesta hade gemensamt att när familjen 
blandas in i konflikter så uppstår det problematik och konflikten infekteras. Det är även svårt att lära 
ett barn ett visst beteende, när föräldrarna lär barnet ett helt annat beteende hemma, som inte är 
acceptabelt i fritidshemmet. Barnen får höra en sak hemma och en annan sak på fritids. Då kan barnen 
säga ”men pappa säger så”. Det blir väldigt svårt att hitta en gemensam plattform. Det är även svårt att
handskas med barn som alltid får sin vilja igenom hemma. 

Jag har varit med om att föräldrar kommer till fritids och skäller ut ett barn som varit elak mot deras 
barn. Eller att föräldrar ringer varandra och skäller ut varandra på grund av en konflikt mellan deras 
barn. Detta leder till en konflikt mellan föräldrarna också, vilket förvärrar konflikten mellan barnen. –
Intervjuperson 5

Många barn lär sig hemifrån att man ska slå tillbaka om någon slår dem. – Intervjuperson 2

Vissa barn som hamnar i en konflikt brukar hämta sina stora syskon eller kusiner från andra skolor 
till fritidshemmet för att hjälpa till med bråket. Konflikten eskaleras då. – Intervjuperson 6

En annan utmanande konflikt enligt intervjuperson 1 och 8 är när barnen mår dåligt eftersom de har 
det jobbigt hemma exempelvis på grund av att föräldrarna är alkoholister eller att socialen är 
inblandad. Barnen kommer då till fritids och bär med sig massa bekymmer hemifrån. Dessa barn har 
kortare stubin och kan ta ut sina bekymmer på andra barn genom våld. De har inte några medel att 
hantera sig själva med och de agerar utifrån sin egen självbild. Dessa konflikter ligger djupare och är 
svåra att hantera. 

Förebyggande arbetet

Vuxnas närvaro

De flesta berättar att de förebygger konflikter genom att vara närvarande och synliga bland barnen och
vid platser där konflikter brukar ske, vilket leder till att eleverna känner sig trygga. Det skapar 
förtroende både bland barn och föräldrar så att man vågar tala om saker och ting och man vågar fråga 
om hjälp.  De brukar även erbjuda eleverna olika aktiviteter så att de har något att göra på fritids, 
istället för att gå runt och störa varandra. Intervjupersonerna brukar dessutom försöka att aktivt vara 
med i aktiviteterna och lekarna, eftersom de tror att konflikter sker i fria lekar när vuxna inte är 
närvarande. 

Om det sker konflikter i olika aktiviteter då är det nog för att vi vuxna inte riktigt är med i leken. Vi 
måste även hålla koll på barnen och inte stå med någon kopp te eller hålla på med telefonen. – 
Intervjuperson 2 

Filmklipp och övningar om konflikter

Många av intervjupersonerna förebygger även konflikter genom att tala med barnen om hur man ska 
göra för att vara en bra kompis. De brukar visa filmklipp från UR som handlar om olika 
konfliktsituationer och hur man är en god kompis, vilket får barnen att reflektera. Samtliga 
intervjupersoner använder även olika övningar för att förebygga konflikter. Det är exempelvis 
värderings- turtagnings- och samarbetsövningar. Det är även livskunskap och kompisstund. Fokus 
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ligger på att skapa ett tydligt regelverk med klara strukturer samt hålla olika relationsskapande 
övningar och skapa trygghet i atmosfären och i elevgruppen. Intervjupersonerna brukar hålla 
teater/dramaövningar som går ut på att barnen får prova att inta olika roller under olika 
konfliktsituationer, så att de lär sig att se konflikter ur andra perspektiv. 

Man kan göra sådana små teaterspel där man får pausa mitt i konfliktsituationen och fråga barnen hur
de tror det kändes för den som exempelvis blev retad, och även fråga de vad man kunde ha gjort 
bättre – Intervjuperson 6

Intervjuperson 8 använder ett program som heter social och emotionell träning (SET) som går ut på att
lära barnen att samspela samt stärka deras emotionella förmåga. Intervjuperson 6 använder något som 
heter Emotionell intelligenskvot (EQ) och är ett program som finns på internet. Programmet innehåller
färdiga förslag på lekar och övningar där man kan träna på olika förmågor. 

Kartläggning

Samtliga intervjupersoner brukar även kartlägga konflikterna genom att observera vart, varför och 
mellan vilka konflikter sker och därefter analysera det. Det är även viktigt att observera vilka behov 
barnen har och vilka dem brukar umgås med. Utifrån detta brukar de vara extra uppmärksamma och 
närvara vid riskfyllda platser för att förhindra att konflikter sker.  Intervjupersonerna brukar tänka 
igenom vad det är de presenterar för barnen. De diskuterar vad det är för regler som gäller och hur 
man ska hålla sig till dem så att konflikter inte uppstår. De brukar även försöka dela upp barnen på 
olika ställen så att alla barn inte samlas som en klump på en och samma plats.  

Vi har typ såhär tre stycken ungar som leker jättebra ena sekunden, och andra sekunden är det värsta 
kriget liksom. Då måste man hålla extra koll på dessa barn. – Intervjuperson 1

Om vi vet att två barn ofta hamnar i konflikter så försöker vi sära på de så långt som möjligt så att de 
får gå på varsin aktivitet. – Intervjuperson 7

Analys 

Konfliktupplevelser
Det sociokulturella perspektivet har kommunikation, språk och samspel som utgångspunkter (Säljö, 
2005).  Människan är en social och kommunikativ varelse som strävar efter att interagera med andra 
redan från födseln.  Genom samspel utvecklas den kommunikativa och sociala förmågan (Lindqvist, 
1999). Detta kan kopplas till våra resultat som visade att det sociala är i fokus på fritidshemmet genom
att eleverna samspelar med varandra i form av lekar och aktiviteter. Konflikterna är en del av 
samspelet och kan uppstå när eleverna missförstår varandra eller reglerna om är otydliga, när man 
använder svordomar och pratar dåligt om varandra och när man sprider runt andras hemligheter. Det 
kan även uppstå konflikter när man talar sitt modersmålsspråk för att ingen annan ska förstå. Dessa 
konfliktorsaker har att göra med att de samspelar, kommunicerar och använder språket på olika sätt. 
Resultatet visade även att konflikter kan uppstå när eleverna ser saker ur andra synvinklar, vilket kan 
kopplas till Vygtoskij som hävdar att varje människa uppfattar världen på olika sätt beroende på vilken
kultur de tillhör. En kultur innehåller olika kunskaper, idéer, erfarenheter och värderingar (Lindqvist, 
1999). När elevernas kulturer krockar så kan konflikter uppstå. 
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Konflikthantering
Resultatet visade att intervjupersonerna använder kommunikation för att hantera och lösa konflikter 
genom att de först talar med konfliktparterna enskilt och frågar vad som har hänt. Enligt vygotskij 
(2001) kan vi lösa och identifiera problem med hjälp av språket.  Genom kommunikation kan 
färdigheter, information och kunskaper bytas ut med varandra (Vygotskij, 2001). Därefter träffas 
parterna och intervjupersonerna tillsammans i ett rum och parterna får tala ut om hur de upplever 
konfliktsituationen och hur det ska lösas. Detta kan relateras till Säljö (2005) som berättar att när 
människor lyssnar på andra samtal så upptäcker de intressanta och värdefulla aspekter i en situation. 
Människor kan genom kommunikation uttrycka sina upplevelser, känslor och hur olika företeelser 
tolkas (Säljö 2005). Parterna brukar ofta själva finna bra lösningar genom att förhandla med varandra. 
Vygotskij (2001) berättar att när man analyserar och diskuterar olika situationer så växer det fram nya 
idéer. Man måste kommunicera om olika tillvägagångssätt för att kunna genomföra handlingar 
(Vygotskij, 2001).

Intervjupersonerna lyssnar på bägge parterna och finns där som stöd genom att fråga hur parterna 
tänker om situationen och hur de vill gå vidare. Detta kan kopplas till den proximala utvecklingszonen
som skapades av Vygtoskij och som handlar om vad en person klarar självmant och vad personen 
klarar med en vuxens hjälp.  När en person får vägledning av en vuxen med något som är svårt, så kan 
personen senare klara av att göra samma sak själv (Lindqvist, 1999). Den kunniga personen är i detta 
fall intervjupersonerna som finns där som vägledare. Dessa konflikthanteringssituationer kommer att 
leda till en erfarenhet hos barnen, som de senare kan tänka tillbaka till när de hamnar i en liknande 
konflikt, för att veta hur dem ska agera. Detta kan relateras till Vygotskij (2001) som hävdar att 
kunskap föds genom samspel som sedan överförs till en persons agerande och tänkande. Kunskapen 
leder därefter till erfarenheter som kan plockas fram vid behov i framtida sammanhang. Vygotskij 
lyfter även fram att när läraren stödjer eleverna kommunikativt så främjar det elevernas lärande och 
utveckling (Lindqvist, 1999).

Resultatet visade också att många intervjupersoner hade svårigheter med att hantera konflikter med 
barn som alltid får bestämma hemma. När barnen har lärt sig ett beteende hemma så är det svårt för 
intervjupersonerna att ändra på det beteendet. Detta kan relateras till Vygotskij som berättar om den 
primära socialisationen som sker i familjen. I familjen skapas barnets grundläggande kunskaper och 
färdigheter som bland annat är språket och olika regler (Lindqvist, 1999). Familjen står barnet närmast
och de har ett starkt förtroende till varandra. Därför kan det vara svårt att ändra på ett barns 
uppförande. 

Förebyggande arbetet
Det sociokulturella perspektivet lyfter fram begreppet mediering som innebär att man förmedlar 
kunskap och information med hjälp av artefakter som är olika människogjorda verktyg. Artefakterna 
hjälper människan att lösa olika problem och ha kontroll över det sociala (Säljö, 2005). Mediering kan 
i vårt resultat ses som alla metoder intervjupersonerna använder för att förebygga konflikter. Några av 
intervjupersonernas metoder är kommunikation, övningar som tränar på olika förmågor, filmklipp om 
konflikter, drama och rollspel, social och emotionell träning (SET) och Emotionell intelligenskvot 
(EQ). Dessa metoder är skapta av människan och genom dem förmedlas kunskaper om hur man bland 
annat är en god kompis.
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur tio fritidspersonal beskriver sitt arbete med att identifiera, 
hantera och förebygga konflikter som sker mellan eleverna. Studien utgick ifrån dessa 
frågeställningar: Hur upplever fritidspersonal konflikter i fritidshemmet? Vilka erfarenheter har 
fritidspersonal av att hantera och förebygga konflikter mellan eleverna i fritidshemmet?

Konfliktupplevelser
Resultatet visade att många intervjupersoner såg konflikter som något positivt som förekommer 
naturligt i barnens vardag. Konflikter går inte att undvikas eftersom det är en del av människans natur. 
Konflikter är positiva eftersom eleverna lär sig att förstå sig själva och andra bättre. De lär även sig 
vad som är ett acceptabelt beteende på fritids. Detta stämmer överens med Sharma (2014) som skriver 
i sin forskning att en konflikt är oundviklig och uppstår naturligt när minst två människor är oense. 
Dogan (2016) påstår att konflikter uppstår i alla miljöer och relationer, speciellt i skolan där barn med 
olika bakgrunder möts och samspelar med varandra (Dogan, 2016).  Göksoy och Argon (2016) 
berättar att konflikter uppfattas som något positivt om hanteringen görs konstruktivt. Sharma (2014) 
menar att konflikter leder till att eleverna utvecklas och lär sig att uppföra sig genom att veta vad som 
är passande beteende. De inser misstagen de gör och respekterar varandra (Sharma, 2014).  

Hägglund och Johansson (2014) hävdar att värdekonflikter är positiva och bidrar till 
förändringsmöjligheter. Konflikter är viktiga och nödvändiga i vardagen och leder till att nya 
perspektiv formas. Konflikter gynnar inlärningen av hållbarhet, rättvisa och demokrati (Hägglund och 
Johansson, 2014). Resultatet visade även att två intervjupersoner såg konflikter som något negativt. 
Detta kan kopplas till Göksoy och Argon (2016) som berättar att det finns en traditionell syn på 
konflikter som går ut på att konflikter är något negativt och skadligt för eleven eftersom det kan skapa 
våld, fientlighet och depression (Göksoy & Argon, 2016). 

Resultatet visade att konflikter orsakades oftast när barnen samspelade i olika lekar och aktiviteter och
när det blev missförstånd. Konflikter kan exempelvis också handla om att man talade dåligt om 
varandra genom svordomar och spridning av andras hemligheter, eller att eleverna har olika synsätt. 
Detta kan kopplas till Sharma (2014) som hävdar att när personer från olika kulturer samspelar så kan 
det lätt ske missförstånd eftersom de har olika värderingar, perspektiv, behov och uppfattningar 
(Sharma, 2014). Resultatet visade att konflikter oftast brukar ske i platser där vuxna inte syns till samt 
i små utrymmen där det finns många barn samlade. Detta stämmer överens med Özgan (2016) som 
påpekar att en vanlig orsak till konflikt kan vara när många elever är samlade i ett litet rum (Özgan, 
2016). Konflikter bidrar till en otrygg miljö och eleverna blir oftast arga, sorgsna och våldsamma när 
de hamnar i konflikter. Detta kan relateras till Akgun och Araz (2014) som poängterar att våld som 
förekommer i skolan är ett stort problem. En fjärdedel har någon gång i skolan blivit utsatta för våld 
enligt deras forskning (Akgun & Araz, 2014).

Konflikthantering
Resultatet visade att endast få intervjupersoner har haft fortbildning inom konflikthantering. De flesta 
har lärt sig om konflikter utifrån tidigare utbildning och erfarenheter. Det är även endast få som 
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använder en konflikthanteringsmetod. De flesta använder kommunikation för att hantera en konflikt 
och varje skolpersonal gör på sitt sätt. Detta kan kopplas till Dogan (2016) som menar att beroende på 
konfliktsituation, barngrupp och barn så behöver olika konflikthanteringsmetoder tillämpas. En 
gemensam konflikthanteringsmetod är viktigt att ha i skolan för att eleverna ska känna sig trygga och 
skolpersonalen bör erbjudas en fortbildning om konflikter för att lära sig att hantera konflikter på ett 
pedagogiskt sätt (Dogan, 2016). Resultatet visade att intervjupersonerna talade med elever som är 
inblandade i konflikten för att först förstå vad som har hänt och därefter för att förhandla om hur det 
ska lösas. Detta stämmer överens med Özgan (2016) som påpekar att det är väsentligt att hitta 
konfliktens underliggande orsak och analysera den. Tjosvold (2008) berättar att det är viktigt att 
diskutera konflikter med eleverna genom att de får uttrycka hur de känner. Utas Carlsson (1999) 
betonar att en konflikt bör skådas ur flera synvinklar och eleverna bör lära sig att beakta andras behov 
och forma lösningar som alla konfliktparter tillfredsställs av. 

Både Hakvoort (2010) och Johnson och Johnson (1996) skriver om medling i sin forskning som är en 
vanlig konflikthanteringsmetod, och som går ut på att en opartisk och kunnig person hjälper till andra 
att lösa sina konflikter, genom att förhandla med dem. Denna metod liknar det som står i resultatet 
som intervjupersonerna använder, även fast de påstår att de inte använder någon metod.  Resultatet 
visade även att intervjupersonerna inte tror på att en framtvingad ursäkt löser konflikter eftersom 
ursäkten inte sägs med en ärlig avsikt. Detta kan kopplas till Koljord (2009) som poängterar att när 
skolpersonalen hanterar konflikter så brukar det vara vanligt att dem låter barnen be om ursäkt till 
varandra. Detta är dock ingen långsiktig lösning enligt Kjolford (2009), eftersom konfliktparterna har 
ett socialt problem som måste utredas.  Det finns annars risk att problemet förstoras och leder till 
konflikter i framtiden (Kjolford, 2009).

Intervjupersonerna brukar vara lyhörd och lyssna på eleverna. När de hanterar en konflikt så brukar de
vara opartiska och ha en lugn attityd utan att höja rösten. Intervjuperson 2 hävdar att det inte finns 
dåliga elever endast dåliga pedagoger. Med detta menas att när elever ständigt hamnar i konflikter så 
innebär det att pedagogerna har misslyckats med att ge barnen tillräckligt med stöd. Detta kan relateras
till Göksoy och Argon (2016) som hävdar att lärare som påverkas negativt av konflikter är dåliga 
förebilder för barnen eftersom de kan reagera irriterat, våldsamt och kritiserande vilket bara förvärrar 
situationen. Tjosvold (2008) hävdar att konflikter som undviks är inte bra för hälsan och gör 
skolmiljön otrygg. 

Förebyggande arbetet
Göksoy och Argon (2016) hävdar att konflikter bör förhindras och förebyggas genom att 
skolpersonalen vidtar åtgärder. Om konflikter inte hanteras effektivt så kan de eskalera. Resultatet 
visade att konflikter förebyggs främst genom att fritidspersonal är synlig och närvarande bland 
eleverna på områden där det är vanligt med konflikter. Detta leder till en trygghet hos eleverna och ett 
förtroende till de vuxna. Det bidrar även till att eleverna känner sig bekväma att be om hjälp. Detta kan
relateras till Özgan (2016) som hävdar att det är viktigt att eleverna känner trygghet i skolan för att 
våga berätta om sina bekymmer. Hakvoort (2010) skriver att man förebygger konflikter främst genom 
att skapa en skolmiljö som är trygg.

Intervjupersonerna brukar vara med i lekarna och aktiviteterna för att minska antalet konfliktrisker. 
Konflikt förebyggs även genom att berätta för eleverna hur en god kompis ska vara. Filmklipp om 
konflikter visas för att få eleverna att reflektera. Förebyggande av konflikter görs även genom olika 
övningar och program som tränar på olika förmågor och färdigheter, kompisstund, livskunskap, tydligt
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regelverk, skapa trygghet, drama och rollspel om konflikter. Detta kan kopplas till Lanteri och Patti 
(1996) som förebygger konflikter på ett liknande sätt.  Fokus ligger på barnens sociala och emotionella
utveckling. Det handlar om att barnen får öva på olika färdigheter som exempelvis perspektivtagande, 
empati, samarbete, aktivt lyssnande och uttryckning av känslor. Detta kan eleverna göra bland annat 
genom rollspel, intervjuer och gruppdiskussioner. Burton (2012) berättar om dramastrategin som går 
ut på att eleverna lär sig om konflikternas orsaker och konsekvenser. Därefter får de göra ett drama där
de intar olika konfliktroller för att få en bättre uppfattning om hur andra upplever en konflikt (Burton, 
2012). 

Konflikterna brukar kartläggas av intervjupersonerna genom att observera vart, när varför och mellan 
vilka konflikter uppstår. Därefter analyseras det insamlade materialet. Intervjupersonerna lär även 
känna eleverna och deras behov. Dessa upplysningar underlättar det förebyggande arbetet och leder till
att konflikter förhindras. Detta kan relateras till Özgan (2016) som hävdar att för att veta hur man ska 
hantera konflikter effektivt så är det viktigt att läraren känner till varje elevs behov.  

Betydelse för praktiken och professionen
I skola och fritidshem samlas barn med olika behov och personligheter. När barnen interagerar med 
varandra så är det vanligt att konflikter uppstår. Med detta innebär att fritidspersonal kommer dagligen
att möta på konflikter. Därför är det viktigt som fritidspersonal och annan skolpersonal att inhämta 
kunskaper om hur konflikter kan hanteras och förebyggas. Studiens resultat underlättar för dem som 
arbetar eller ska arbeta med barn att förstå hur man kan tänka och agera när konflikter uppstår. 
Resultatet ger även kunskap om hur man kan förebygga konflikter på ett lustfyllt sätt.

Slutsatser
Studiens slutsatser var att intervjupersonerna såg konflikter som något positivt eftersom barnen lärde 
sig mycket från dem. En annan slutsats var att intervjupersonerna inte använde någon bestämd 
konflikthanteringsmetod utan det främsta redskapet för att hantera konflikter på var genom 
kommunikation och språket. Deras sätt att hantera konflikter på kan liknas vid 
konflikthanteringsmetoden ”medling” (Hakvoort, 2010). Intervjupersonerna förebyggde konflikter 
genom att hålla olika lustfyllda aktiviteter och övningar med barnen samt skapa en trygg miljö på 
fritidshemmet. 

Vidare forskning
Efter att vi har intervjuat fritidspersonalen om hur de upplever, hanterar och förebygger konflikter så 
blev vi även intresserade av att komplettera intervjuerna med observationer för att få en bredare och 
trovärdigare helhet. Med detta vill vi se ifall intervjupersonernas upplevelser av konflikter och 
konflikthantering stämmer överens med barnens vardag. En annan intressant inriktning kan vara att se 
ifall det finns någon skillnad mellan hur flickor och pojkar går tillväga för att hantera konflikter. Nya 
frågeställningar kan vara: Hur upplever barnen att konflikter hanteras och förebyggs i fritidshemmet? 
Finns det någon skillnad mellan hur en flicka respektive pojke bemöter och hanterar konflikter?
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Bilaga 1 - informationsbrev
Hej!

Våra namn är Nour Jarjes och Karolin Turgay. Vi är två studenter som läser vår sjätte och sista termin 
i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, vid Stockholms universitet. Vi håller 
just nu på att skriva en uppsats inom kursen ”självständigt arbete” som handlar om konflikthantering 
på fritidshem. Under våra VFU perioder på fritidshem så mötte vi ständigt på konflikter mellan 
eleverna som vi varken kunde hantera eller lösa på grund av brist på kunskap, vilket gjorde oss 
frustrerade.  Den forskning vi har tagit del av behandlar endast konflikthantering i skolverksamheter 
dock vill vi ta reda på hur fritidspersonal i fritidshem identifierar, hanterar och förebygger konflikter 
som sker mellan eleverna.  För att inhämta kunskap om detta område behöver vi intervjua 
fritidspersonal från olika skolor.  Med detta brev undrar vi om du skulle vilja ställa upp på en intervju 
som tar runt 30-40 minuter.  Studien kommer att gå till på följande sätt: vi kommer att ställa 13 frågor 
som du ska svara på. Under tiden kommer intervjun med ditt samtycke att spelas in med mobilen och 
därefter transkriberas. Vi spelar endast in för att inte missa viktiga detaljer som tas upp under 
intervjun. Vi kommer att utgå från vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter vilket innebär att du 
själv får bestämma över din medverkan dvs. ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta det 
precis när du vill. Ditt deltagande är anonymt så ingen kommer att kunna identifiera dig eller din 
arbetsplats. Vi kommer endast använda det insamlade materialet till forskningsändamål så ingen 
obehörig kommer att kunna ta del av det. Vi kommer att förstöra materialet så fort det självständiga 
arbetet blir godkänt. Det självständiga arbetet kommer att publiceras på DIVA portalen när det blir 
godkänt. Där kan du och andra intresserade ta del av det. Det skulle uppskattas oerhört mycket ifall du 
valde att medverka i vår studie. Din medverkan kanske bidrar till en förändring.  Om du har frågor 
eller funderingar kring arbetet så är det bara att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Nour Jarjes, 0704027171, Nour.jarjes@hotmail.com

Karolin Turgay, 073599 94 48, Karolin.turgay@hotmail.com

Handledare: Camilla Rindstedt

Stockholms universitet                                                                                                        

Mailadress: Camilla.rindstedt@buv.su.se
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Bilaga 2 - intervjufrågor

Vilken utbildning har du? 

Vad är ditt arbetsuppdrag? 

Hur gammal är du?

Hur många år har du arbetat i fritidshem? 

Hur många personaler och barn finns det i fritidshemmet? 

---------------------------------------------------------------------------

1.Beskriv vad din syn är på konflikter? (positivt/negativt)

2.Vad brukar konflikterna handla om?  

3.Beskriv vid vilka tillfällen och vart (inomhus, utomhus) som det ofta uppstår konflikter? 

4.Hur påverkas eleverna av konflikter?

5.Vad är dina kunskaper kring konflikthantering? Någon fortbildning?

6.Beskriv konkret hur du brukar gå tillväga för att hantera och lösa konflikter? (Någon specifik 
metod?)

7.Hur går du tillväga när konflikter leder till våld?

8.I vilken grad brukar eleverna själva få lösa sina konflikter? Hur går de tillväga då?

9.Vad är viktigt att tänka på vid konflikthantering? 

10.Möter du på någon problematik i samband med konflikthantering?

11.Berätta om vilka konflikter du anser är mest utmanande för dig som fritidspersonal? 

12.Kan du beskriva ert förebyggande arbete med konflikter? 

13.Hur tycker du att konflikthanteringen och det förebyggande arbetet fungerar på din arbetsplats? – 
finns det något som borde förändras på fritidshemmet för att reducera antalet konflikter?

Något mer du vill tillägga?
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