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Abstract 

In the kindergarten, school and after-school conflicts occur daily, therefore it is important to 

have good strategies, and how they should be met. This study is aimed to find out how 

teachers are working to prevent and manage conflicts. Based on the issues, how teachers are 

working to prevent and manage conflicts on the children´s leisure time, I have achieved my 

purpose. I used the method in the form of interviews of six professionals who work at after-

school and in school. The results of my investigation show that professionals are actively 

working to manage and prevent conflicts. The teachers defined conflict as when two or more 

individuals disagree. All teachers use the discussion forum as prevention. In addition, results 

showed that none of the teachers consider themselves to use any specific method of conflict 

management. My conclusion is that educators in after-school prevention work through the 

social climate. The conflict they do use some form of mediation.  

Keywords: Conflict, conflict attitude, communication, social climate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammandrag 

I förskolan, skolan och på fritidshemmen uppstår dagligen konflikter, därför är det viktigt att 

ha bra strategier hur de skall bemötas. Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagoger 

arbetar med att förebygga och hantera konflikter. Utifrån frågeställningarna, hur pedagoger 

arbetar för att förebygga och hantera barns konflikter på fritidshemmet har jag uppnått mitt 

syfte. Jag använde mig av metod i form av intervjuer av sex stycken fritidspedagoger som 

arbetar på fritidshem och i skolan. Resultatet av min undersökning visar att fritidspedagoger 

arbetar aktivt med att hantera och förebygga konflikter. Pedagogerna ansåg att en konflikt är 

när två eller flera individer inte kommer överens. Alla pedagoger använder samtalsforum som 

förebyggande arbete. Dessutom visade resultatet att ingen av pedagogerna anser sig använda 

någon specifik metod vid konflikthantering. Min slutsats är att pedagoger på fritidshem 

arbetar förebyggande genom det sociala klimatet. Vid konflikthantering använder de sig av 

någon form av medling. 

Sökord: Konflikt, konflikthantering, kommunikation, socialt klimat. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I skollagen kan man läsa att alla som verkar inom skolans verksamhet aktivt ska motverka all 

form av kränkande behandling (Skolverket, 2009 s.10). Konflikter uppstår dagligen i våra 

skolor och på våra fritidshem och problemet är hur de kan lösas på bästa sätt, samt 

förebyggas. Under min tid som studerande till lärare i fritidshem har jag vid flera tillfällen 

varit ute på VFU, där har jag stött på många konflikter mellan barnen. Jag observerade att 

konflikter hanterades olika av pedagoger och det väckte min nyfikenhet att undersöka inom 

ämnet. Jag ville undersöka hur pedagoger förebygger och hanterar konflikter. Jag anser också 

att konflikter på skolor och fritidshem ökar och är därför ett växande problem. Som blivande 

lärare i fritidshem måste jag vara uppmärksam på de minsta signaler som tyder på 

diskriminering eller kränkande behandling. 

Konflikter inträffar när två parter inte kommer överens eller att deras värderingar inte är 

eniga. En ”konflikt föreligger när parter inte är överens och när åtminstone en av dem hyser 

negativa känslor p.g.a detta” (Utas Carlsson, 2008 s.50). 

Barn bör redan i tidig ålder lära sig hur de kan hantera konflikter och detta då för att 

förebygga framtida motsättningar. En konflikt behöver inte bara ses som något negativt utan 

också något positivt och utvecklande. Konflikter som hanteras väl kan leda till en utveckling 

hos människan, både individuellt och i grupp (Wahlström, 1996 s.12-17). För barn och elever 

är förskolan, skolan och fritidshemmet en viktig arbetsplats där läraren/pedagogen skall 

uppmärksamma om någon behandlas illa. Verksamheterna skall förebygga och motverka all 

form av diskriminering och kränkande behandling och vidta de åtgärder som är nödvändiga 

(Skolverket, 2009 s.101). Om pedagogen inte utgår från barnens uppfattningar av konflikter 

kan det vara ett bekymmer, ett problem kan också vara att barnen inte skapat ett 

förhållningssätt till konflikter. Det behövs förståelse för vad en konflikt är och hur man 

påverkas och uppfattar den, om man ska kunna arbeta med den konflikt som uppstått. Det 

finns olika konflikthanteringsmetoder som pedagoger kan använda sig av för att bli bättre på 

konflikthantering till exempel kompissamtal och medling.  

Jag tycker det är viktigt att de inblandade i en konflikt får möjlighet att lösa den och att alla 

parter får berätta om sin egen upplevelse. Fokus skall läggas på händelsen och inte på 

personerna, man ska inte döma någon om vad som är rätt eller fel. (Wahlström, 1996 s.127).  
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Wahlström beskriver medling som en metod där man inte skuldbelägger någon utan en metod 

för att närma sig varandra. Medling är en frivillig aktivitet där barnen på ett kreativt sätt lär 

sig lösa konflikter utan våld (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011 s.89). Jag anser att 

kunskap kring medling är ett betydelsefullt pedagogiskt redskap för min framtida roll som 

lärare. Med hjälp av medling kan barnen lära sig lösa eventuella konflikter på egen hand med 

hjälp och stöd från mig som lärare (Wahlström 1996 s.124).  

 

I Lpo 94 betonas skolans öppenhet för skilda uppfattningar; 

  Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana 

(Skolverket, 2006 s.4). 

 

När barn, elever och pedagoger möts på förskolan, skolan och fritidshemmet händer det att 

viljor inte alltid stämmer överens. Detta gör att konflikter blir en del av vardagen och av 

människans liv. Det är viktigt att pedagoger känner till att barn reagerar olika när de möter 

motgångar och hanterar konflikter på olika sätt. Pedagogen kan med hjälp av 

konflikthanteringsmetoder hjälpa barnen att få insikt i hur de själva kan påverka en konflikt. 

Lpo 94 betonar elevernas möjligheter att ta ansvar och eget initiativ och ”att de skall ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem” (Skolverket, 

2006 s.4). För att jag i min framtida yrkesroll som lärare skall kunna möta barnen på ett 

pedagogiskt och medvetet sätt måste jag vara väl insatt i skolans styrdokument. Jag behöver 

ha en allsidig kunskap om konflikter och konflikthantering. Detta bedömer jag att jag kan få 

genom att bland annat undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga och hantera 

konflikter och att inhämta kunskap om vad en konflikt är och hur man kan hantera den.  

Eftersom fritidspedagoger arbetar både i skolan och på fritidshemmet kommer arbetet beröra 

båda verksamheterna, men mest fokus ligger på pedagogerna i fritidshemmet. Arbetet grundar 

sig på tidigare forskning och teorier inom ämnet konflikthantering vilket ger mig stöd i mitt 

syfte och mina frågeställningar. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga, bearbeta och 

hantera konflikter mellan barn på fritidshemmet. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur arbetar pedagoger för att förebygga barns konflikter på fritidshemmet? 

 Hur hanterar pedagoger barns konflikter på fritidshemmet? 
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2 Metod 

I detta avsnitt presenterar jag den metod jag använt i min undersökning. Utifrån mitt syfte har 

jag valt att använda den kvalitativa. Jag kommer att presentera min undersökningsgrupp och 

mitt utförande av intervjuerna. Mitt arbete innehåller en teoretisk och en emirisk del. Den 

teoretiska delen består av en litteraturgenomgång kring ämnet konflikter och den empiriska 

delen består av min undersökning som jag redogör längre fram.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

Patel och Davidsson som är verksamma vid Institutionen för pedagogik och psykologi vid 

universitetet i Linköping menar att syftet med den kvalitativa metoden är att skaffa en annan 

och djupare kunskap, är den mer delade kunskap som ofta erhålls när man använder 

kvantitativa metoder. Eftersom jag vill undersöka pedagoger och deras arbetssätt passar den 

kvalitativa undersökningen bäst för mitt syfte, det handlar om att försöka förstå pedagogers 

arbetssätt och analysera helheten av arbetet med konflikthantering (Patel & Davidsson 2003 

s.78). 

 

2.2 Kvalitativ intervju 

Jan Trost är docent och universitetslektor, han förklarar att kvalitativa intervjuer kännetecknas 

bland annat av att man ställer enkla och raka frågor. På dessa enkla frågor får man ofta 

sammanfattande och innehållsmässiga svar (Trost, 1997 s.7). Kvalitativa eller informella 

intervjuer går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och vad denne känner, 

vad de har för erfarenheter och hur deras föreställningsvärld ser ut (Trost, 1997 s. 15-16). Det 

är viktigt att intervjuaren alltid är nyfiken på hur den intervjuade ser på sin egen verklighet. 

Han betonar att nyfikenheten skall styras av projektets syften och de teoretiska perspektiven 

som finns. Trots påtalar även hur viktigt det är att som intervjuare lyssna aktivt och ställa 

fördjupande frågor, samtidigt som att tänka på att frågandet inte får bli ifrågasättande (Trost 

1997 s. 36).  

Vid intervjuerna har jag valt ostrukturerade frågor, med det menas att de inte har något 

speciellt svar, utan varje fråga kan få flera olika svar och att svarsmöjligheterna är öppna. 
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Intervjufrågorna arbetades fram utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. I den 

ostrukturerade intervjun bestämmer den tillfrågade vilken struktur svaret får och jag får 

därigenom mer spontana och utförligare svar från på mina frågor av den jag intervjuar. Detta 

gör att jag får ett bredare och djupare material till min undersökning. Kvalitativa intervjuer 

ger möjlighet till att få svar som blir mer specifika utifrån varje intervjupersons enskilda 

uppfattning (Johansson & Svedner, 2010 s.30). 

 

2.3 Urval 

Jag valde att göra intervjuerna med sex fritidspedagoger som arbetar i skolan och på 

fritidshem med barn i åldrarna sex till tolv år. Undersökningen har utförts i tre kommuner på 

tre olika fritidshem. Eftersom jag har arbetat och haft VFU i olika kommuner, har jag sett att 

skolorna arbetar på olika sätt och att de är olika långt i skolutvecklingen. För att få så brett 

resultat som möjligt bestämde jag mig för två skolor i kommunal regi och en friskola. Då 

undersökningen utfördes i tre olika kommuner och med två olika skolformer fick jag ett 

bredare underlag till undersökningen. I mitt val av fritidspedagoger har jag tagit hänsyn till 

kön och ålder för att få en så stor variation som möjligt. Genom ålder och kön får jag 

pedagoger med olika bakgrunder och erfarenheter. Det var ett kriterier att intervjupersonerna 

var utbildade fritidspedagoger och att de hade olika lång anställningstid. Detta gjorde att 

intervjupersonerna förmodligen hade olika erfarenheter kring ämnet konflikt och 

konflikthantering, vilket gav en större bredd i svaren vid intervjuerna (Johansson & Svedner, 

2010 s.52).  

Första kontakten tog jag per telefon, jag berättade vem jag var och varför jag ringde. 

Pedagogerna på respektive skola fick komma överens om, utifrån mina kriterier, vem som 

ville delta i undersökningen. När jag fick klartecken om vilka pedagoger som skulle delta i 

min undersökning kontaktade jag dem genom ett personligt besök på respektive fritidshem för 

att få till en bra första kontakt. Trost menar att den första kontakten är viktig för hur intervjun 

kommer att bli, eftersom det är vanligt att de man frågar inte vill ställa upp på en intervju 

(Trost 1997 s. 58). Jag stötte inte på detta problem, utan de pedagoger jag tillfrågade var 

positiva till att ställa upp på intervju redan vid första kontakten. Vid första kontakten kunde 

jag boka samtalstider med samtliga pedagoger. Jag uppmärksammade pedagogerna att jag 

ville spela in intervjuerna och försäkrade mig om att det var okej. Vid första tillfället lämnade 
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jag pedagogerna ett informationsblad med lite information om min kommande undersökning 

(bilaga 1). 

 

2.4 Genomförande  

Intervjuerna genomfördes på respektive fritidspedagogs arbetsplats och inför varje intervju 

presenterade jag mig. Jag berättade mer ingående om min undersökning och talade om vilka 

frågeställningar jag hade för arbetet. En intervju ska ske i en så ostörd miljö som möjligt och 

det är viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga i miljön (Trost, 1997 s.42).  Jag valde 

att överlåta till den som skulle intervjuas att bestämma en plats med en ostörd miljö, eftersom 

jag inte kände till skolornas och fritidshemmens lokaler. Valen blev grupprum, arbetsrum och 

klassrum. För att dokumentera intervjuerna använde jag mig av bandspelare och 

stödanteckningar. Trost ger flera olika alternativ för bearbetning av det inspelade materialet 

(Trost 1997 s. 112-118). Jag valde det alternativ som innebar att efter intervjuerna lyssna 

igenom inspelningen, skriva ned anteckningar och sedan strukturera intervjuerna utifrån mina 

frågor. På det viset fick jag en lättillgänglig bild av det mest intressanta materialet, men har 

fortfarande allt råmaterial kvar på inspelningen i fall det skulle krävas att lyssnas om.  

Intervjuerna började med bakgrundsfrågor (bilaga 2) för att ta reda på vad fritidspedagogerna 

hade för utbildning, hur länge de hade arbetat i yrket och om de hade någon vidareutbildning i 

ämnet konflikt och konflikthantering. Utifrån mina frågeställningar och syfte hade jag arbetat 

fram 13 intervjufrågor (bilaga 3) som jag utgick ifrån. Tillsammans med frågorna kom det 

också följdfrågor (bilaga 4). Intervjuerna tog 20 – 30 minuter per pedagog. 

 

2.5 Etiskt förhållningssätt 

Intervjupersonerna som deltar måste få en klar bild av syftet med arbetet och ha möjlighet att 

ställa frågor kring undersökningen. De ska också få information om forskarens namn och det 

frivilliga deltagandet. Genom mitt informationsblad fick de deltagande pedagogerna 

informationen om uppsatsens syfte, mitt namn och det frivilliga deltagandet. Efter att ha gett 

sitt samtycke att vara med i undersökningen måste pedagogerna kunna avbryta sin medverkan 

när de vill.  
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Det är viktigt att ta hänsyn till anonymiteten hos kommunen, skolan, fritidshemmen och 

intervjupersonerna för de ska inte kunna identifieras av utomstående. Den information som 

samlas in ska endast användas till undersökningens ändamål. När man använder sig av 

forskningsetiska anvisningar visar man respekt för respondenterna som deltar i 

undersökningen, vilket är en förutsättning för ett bra examensarbete (Johansson & Svedner, 

2010 s.81). Jag har i arbetet använt mig av figurerade namn för kommun, skola/fritidshem och 

pedagoger.   
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3. Teoretisk bakgrund 

Under avsnittet teoretisk bakgrund beskriver jag vad en konflikt innebär och hur man kan 

arbeta i förskolan, skolan och på fritidshemmen med konflikthantering. Jag utgår ifrån ett 

vetenskapligt förhållningssätt, där jag tar del av hur olika forskare och författare ser på 

konflikter och konflikthantering. Jag kommer att nämna två modeller som är vanliga i 

konflikthanteringsarbetet med barn. Jag har sökt efter forskningsbaserad och relevant 

litteratur på bibliotek och på internet. Valet av litteratur har jag gjort i hänsyn till att 

praktiker/författare har lång erfarenhet av arbetet med barn och unga i skolan, det kan till 

exempel röra sig om pedagoger och psykologer som har närhet till ämnet. Det finns ett relativt 

stort utbud av litteratur med anknytning till konflikt och konflikthantering, men mycket 

litteratur är av äldre upplaga. För att hitta ny litteratur inom ämnet har jag sökt på internet. Jag 

upplever inte att den äldre litteraturen har påverkat mitt resultat eftersom konflikter är något 

bestående och det som står om konflikthantering fortfarande är väsentlig. Igenomgången av 

teorier och tidigare forskning har jag fokuserat på det jag finner relevant till mitt syfte. En 

gemensam faktor teorierna och forskningen beskriver, är att konflikter måste lösas för att som 

individ kunna gå vidare och utvecklas.  

 

3.1 Definitioner 

3.1.2 Konflikt 

Konflikter uppstår överallt i samhället och bland annat mellan människor. Konflikter mellan 

människor kan upplevas som ansträngande både för de inblandade och för omgivningen. En 

konflikt uppkommer genom at det finns flera mål eller behov som inte går att tillgodoses 

samtidigt (Utas Carlsson, 2008 s.50). 

Från latinets ”conflictus” kommer ordet konflikt och betyder tvist, motsättning eller 

sammanstötning. ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan 

oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig 

stil” (Maltén, 1998 s.145).  

En konflikt kan vara destruktiv eller konstruktiv. Om konflikten bygger på att de inblandade 

inte är överens och bara fokuserar på sin egen upplevelse är det en destruktiv konflikt. I en 

destruktiv konflikt har de inblandade svårt att acceptera den andres upplevelser och följden 
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blir en brist på inlevelse i situationen. Omdömesförmågan försvinner och känslorna tar 

överhand och det blir en distans mellan individerna där de känner sig allt mer kränkta av 

varandra. En konstruktiv konflikt utgår från att de inblandade kan se varandras åsikter utifrån 

sitt eget och andras perspektiv. De involverade fokuserar på vad konflikten handlar om och 

kan se möjliga lösningar som tillfredställer behoven. Om konflikten hanteras konstruktivt kan 

det skapas nya idéer där individer ser nya möjligheter att lösa problem. (Esbjörnsdotter, 1994 

s.43-45). 

Ofta ses konflikter som något negativt, men enligt Wahlström är konflikter inte bara utav 

ondo. Om man arbetar med konflikter på ett konstruktivt sätt kan konflikterna bidra till 

utvecklingen och på sikt leda till ökad självinsikt och självständighet (Wahlström, 1996 s. 7).  

Det finns både indirekta och direkta konfliktsituationer. Öppna, verbala och fysiska angrepp 

mot den utsatta är direkta konfliktsituationer. Indirekta konfliktsituationer yttrar sig i form av 

social isolering och utfrysning vilket kan innebära att ett barn inte får vara med i 

kamratgruppen och har svårt att få vänner i skolan och på fritidshemmet (Olweus, 1992 s.5). 

 

3.1.3 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig del av livet och en förutsättning för att människan ska kunna leva 

i samhället. Det är omöjligt att inte kommunicera alls. Kommunikation är ett grundläggande 

behov för att utvecklas som människa (Maltén, 1998 s. 11). 

Ordet kommunikation kommer från latinska ”Communicare” och ”att ha något gemensamt 

eller att dela något med någon”. (Maltén, 1998 s.11).  

Kommunikation är när två eller flera personer förhåller sig till varandra genom tal och 

agerande. Genom flertalet olika språk så som tal, kroppsspråk, mimspel, blickar och andra 

tecken skickas information från en sändare till en mottagare som analyserar budskapet och 

sedan bekräftar sändaren med ett nytt budskap. Någonting sägs, den andre lyssnar och svarar 

därefter. För att få ett bra samspel mellan människor krävs det att vara en god lyssnare, detta 

gäller inte bara hörseln utan även synen. Med ögonen kan lyssnaren upptäcka vilka signaler 

som sändaren uttrycker med sitt kroppsspråk och mimspel. Eftersom kommunikation är 

grunden för hur hanteringen av konflikter ser ut är det av största vikt att den fungerar. Det är 

viktigt att kommunikationen är tydlig för att undvika missförstånd. En god kommunikation 
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kräver också att man får svar från den eller de man kommunicerar med, det handlar om att ge 

varandra ”feeback” på sina tankar och känslor. (Maltén, s.12-18, 1998).  

 

3.1.4 Orsaker till konflikter 

Förskolan, skolan och fritidshemmet har en betydande roll i människans möte med andra. Hur 

barnen bör vara avgörs av åsikter, normer och värderingar. Barnens möte med andra i 

verksamheterna påverkar hur de handlar och uttrycker sig. En konflikt påbörjas ofta av ett 

förhållningssätt eller beteende och kan handla om vad som helst. Oftast är konflikterna helt 

odramatiska (Vedeler, 2009 s.61). Utas Carlsson anser att konflikter uppkommer genom att 

det finns flera behov eller mål som inte går att tillgodoses samtidigt (Utas Carlsson 2008 

s.50). Vedeler skriver att ”Guralnick grupperar konfliktorsaker bland barn på följande sätt: 

 Konflikter som handlar om ägodelar och saker 

 Konflikter som handlar om territorium  

 Konflikter över brott mot sociala regler och sociala koder 

 Konflikter som gäller oenighet om idéer eller rättigheter 

 Konflikter som handlar om social kontroll (dominans och rollfördelning) (Vedeler 2009 

s.63). 

Det har gjorts observationer på barns rollekar som visar att flera av dessa kategorier i en 

kombination ofta är orsaker till konflikter (Vedeler 2009 s.63). 

Wahlström belyser att man redan i tidig ålder kan se att pojkar och flickor har olika strategier 

på att hantera konflikter. Pojkar går ofta rakt på sak genom hotelser, hån eller slagsmål. 

Flickor däremot pratar ofta bakom ryggen på varandra (Wahlström, 1996 s.14). 

 

3.1.5 Bemötande av konflikter 

När det uppstår konflikter barn emellan är det viktigt att man tar det på allvar och bearbetar 

den konflikt som uppstått. Som pedagog och vuxen i skolan och på fritidshemmet är det 

viktigt att kunna kommunicera med både barn och andra vuxna. Det har stor betydelse att 

pedagoger är goda förebilder för barn gör inte som vuxna säger, utan de gör som vuxna gör. 
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Konflikter kan inte sopas under mattan de måste tas upp till diskussion (Wahlström 1996 s. 7-

10). 

  Att hjälpa det uppväxande släktet att hantera sina konflikter är ett utomordentligt viktigt 

arbete. Det är en del av det fredsarbete som förefaller mer och mer livsavgörande för denna 

och kommande generationer (Wahlström 1996 s.10). 

För att kunna hantera konflikter krävs det att pedagogen har vissa färdigheter, det är en 

kommunikativ kompetens att kunna lösa konflikter. En konflikträdd pedagog riskerar lätt att 

någon annan tar makten eller att konflikten sopas under mattan och glömmas bort. 

Konflikthantering är en viktig kunskap som pedagoger ska hjälpa barn att utveckla, det är en 

betydelsefull del i socialisationsprocessen (Wahlström, 1996 s.7-9). 

 

3.1.6 Likabehandlingsplan 

Enligt skollagen kap. 14a har skolan en skyldighet att upprätta en likabehandlingsplan. 

Likabehandlingsplanen är till för att förebygga och förhindra kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering. Planen skall anpassa till all form av verksamhet som finns i 

skolan (Skolverket 2009 s.10). Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och elevombudet och 

Skolinspektionen poängterar att det handlar om att skolan skall förverkliga FN:s 

barnkonvention om elevers mänskliga rättigheter. Likabehandlingsarbete ska finnas för att 

skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En 

förutsättning för att lära och utvecklas är en trygg vardag i skolan (www.bo.se ). 

 

3.2 Barnets sociala kompetens  

Pedagoger i förskolan, skolan och på fritidshemmet har i uppdrag att fostra och utbilda nästa 

generation så de kan fungera i samhället. Att kunna fungera socialt med andra människor är 

en förutsättning för att fungera ute i samhället (Åberg 1997 s.8). Vygotskilj som är en 

pedagogisk teoretiker menar att social kompetens är ett underlag i människors utveckling. 

Alla former av mänskligt samspel är social kompetens och grundläggande för alla människors 

utveckling. Barnens intellektuella, emotionella, sociala och existentiella förmågor har sina 

rötter i sociala relationer (Strandberg, 2006 s.47). I förskolan, skolan och på fritidshemmet 

ska pedagogerna hjälpa barnen att utveckla social kompetens och social förmåga. Social 

http://www.bo.se/
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kompetens handlar om ”hur individer definierar och löser problem i mänskliga relationer” 

(Vedeler, 2009 s.12). Barn som växer upp i dagens samhälle måste också utveckla social 

förmåga, vilket innebär det sociala beteendet som passar i den aktuella situationen. Att 

utveckla god social förmåga är något positivt, har man god social förmåga kan man sköta och 

uppföra sig i lämpligt i sociala sammanhang (Vedeler, 2009 s.13).  

Fritidshemmet ska komplettera skolan och erbjuda en meningsfull fritid, delvis ger de barnen 

olika erfarenheter och kunskaper. Fritidshemmet har möjligheten att erbjuda andra aktiviteter 

där tyngdpunkten i verksamheten är en annan än i skolan. ”Fritidshemmet är ett viktigt 

komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling 

och lärande” (Skolverket, 2007 s.22). Barn i skolåldrarna utvecklar successivt självständighet, 

en egen identitet och egna intressen och denna utveckling pågår i nära samspel med andra. 

Fritidshemmet är en viktig del i barnens utveckling av tillit till sig själva och sin egen förmåga 

(Skolverket 2007 s.24). 

 

3.2.2 Läroplanen 

Fritidshemmen följer skolans läroplan, ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94” (Skolverket 2006). Lpo 94 redogör inte direkt hur 

skolan, förskoleklass och fritidshem ska arbeta med konflikter, men den innehåller vissa 

direktiv för hur vi ska vara mot varandra, så som att ingen skall utsättas för kränkningar, 

mobbing eller trakasserier. Ingen skall känna sig otrygg i skolan och det är viktigt att 

bekämpa alla trakasserier och arbeta aktivt så eleverna får förståelse för andra människor och 

dess åsikter. Det är viktigt att uppmärksamma är vad läroplanen säger om värdegrunden, 

eftersom det är en grundsten i arbetet med konflikt och konflikthantering (Skolverket, 2006 

s.3). 

”Mål att sträva mot. Skolan skall sträva efter att varje elev  

 Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade 

på kunskaper och personliga erfarenheter, 

 Respekterar andra människors egenvärde, 

 Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor, 
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 Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja och att handla 

också med deras bästa för ögonen och 

 Visar respekt för omsorg om såväl närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv” (Skolverket 

2006, s. 8). 

Riktlinjerna i Lpo 94 säger att alla som arbetar i skolan aktivt skall arbeta mot förtryck och 

trakasserier av individer och grupper. Skolan skall också präglas av solidaritet mellan 

människor och det ska finnas ett demokratiskt förhållningssätt med respekt för den enskilda 

individen och gruppen (Skolverket, 2006 s.8). 

Läraren skall lyfta fram det svenska samhällets värdegrund och motverka och förebygga all 

form av kränkande behandling. Lärare och elever ska tillsammans skapa regler för att 

förhindra att detta uppstår och de ska gemensamt uppmärksamma vad för konsekvenser det 

personliga handlandet kan få. Skolan och framförallt läraren ansvarar att ge varje elev 

nödvändiga kunskaper för att fungera som individ i samhället. Varje elev skall i samspel med 

andra känna trygghet, ta hänsyn och visa respekt (Skolverket 2006 s.8-9). 

 

3.2.3 Värdegrund 

Skollagen säger att förskolan, skolan och fritidshemmet ska utformas så de stämmer överens 

med de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Alla 

som arbetar inom verksamheterna ska lyfta fram de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka all form av kränkande behandling (Skolverket, 2011 s.16).  

Allas lika värde ska omfatta alla i skolans verksamheter såväl barn, elever och personal och 

även mötet med föräldrar och omvärlden. Verksamheten ska utformas så att alla elever känner 

trygghet och arbetsro (Skolverket, 2011 s.16). ”Vid alla åtgärder som rör barn, ska barnets 

bästa komma i främsta rum” (Barnkonventionen, artikel 3, 2003).  

I ”Olika likas värde” tar man upp att skolan och dess verksamheter är en viktig plats där unga 

människor lär sig få grepp om olika förhållanden i samhället. De normer och värderingar man 

vuxit upp med kanske inte överensstämmer med skolan och kan på så vis ge upphov till 

konflikter. Det är viktigt att tydliggöra vad som är kränkande behandling och individens egen 

upplevelse (www.skolverket.se).  

http://www.skolverket.se/
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En nödvändighet för lärande och utveckling är att alla barn ska få möjlighet att bli hörda och 

uttrycka sina åsikter. ”Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och 

föreningsfrihet ska respekteras” (Barnkonventionen, artikel 13-15, 2003). 

Att arbeta med värdegrunden handlar i första hand om ett förhållningssätt som ska utgå från 

grundläggande demokratiska värderingar.  Förskolan, skolan och fritidshemmet ska tillvarata 

och utveckla barnens rättigheter och deras demokratiska kompetens. Värdegrunden ska i 

vardagen och i alla pågående lärprocesser omsättas och praktiseras så att det hela tiden pågår 

ett värdegrundsarbete i verksamheterna (Skolverket, 2011 s.40). ”Undervisningen ska syfta 

till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter” 

(Barnkonventionen, artikel 29, 2003). 

 

3.2.4 Gott klimat 

Varje grupp har sitt egna klimat som de olika medlemmarna skapat tillsammans. Ett gott 

klimat är en förutsättning för att det ska finnas arbetsro, och arbetsro behöver barnen så de ska 

kunna koncentrera sig på vad som ska göras. Ett gott klimat förebygger många konflikter. Det 

finns flera egenskaper som kännetecknar ett gott klimat det kan vara t ex. när ett barn känner 

att de är omtyckt och accepterat, när de vet att andra lyssnar på dem, när det finns gränser och 

de vet varför de finns, där de får pröva nya idéer och att de känner att jag duger för den jag är. 

Ett dåligt klimat kännetecknas av bland annat dålig arbetsro, dålig relation mellan pedagog 

och barn och utanförskap på grund av starka gruppbildningar (Åberg, 1997 s.13). 

Pedagoger måste vara medvetna om att de är en del i barnens pågående identitetskapande 

process där de både har makt och möjlighet att påverka deras identitet i det dagliga arbetet. I 

det här arbetet är hantering med konflikter en del. Om ett barn mår bra kan de behandla sina 

medmänniskor med respekt, se andras rätt till integritet och själva visa om de känner sig 

kränkta eller orättvist behandlade (Svaleryd, 2002 s.54). 

Engagerade vuxna är ett viktigt inslag i ett gott klimat och för att pedagogen ska få veta hur 

barnen ser på trivseln i gruppen kan det göras en utvärdering där barnen själva får berätta hur 

de ser på trivsel och sammanhållning i gruppen (Åberg, 1997 s.100). 
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3.3 Konflikthantering 

Genom åren har konflikthantering i förskolan, skolan och på fritidshemmet förändrats. Hur 

dagens konflikthantering ser ut skiljer sig från gårdagens. I litteratur om konflikthantering 

beskrivs konflikthanteringsverktygen i form av vad som anses vara god kommunikation. Hur 

konflikthanteringen kan se ut beror på vilken ålder barnen är i, och vilka krav som kan ställas 

på barnen beror på var de befinner sig i utvecklingen. Barn i åldrarna sju till elva år behöver 

enligt Jean Piagets beskrivning av barnets utveckling ett konkret underlag för sitt tänkande. 

Yngre barn klarar sällan av att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och hur äldre barn klarar 

av det beror bland annat på hur mycket de tidigare fått arbeta med konflikthantering på ett 

konstruktivt sätt (Åberg, 1997 s.58-60). Både Åberg (1997 s.60) och Edman Sthål (1999 s. 

33) benämner att små barn glömmer snabbt, därför är det viktigt att ta upp konflikter så 

snabbt som möjligt efter det uppkommit. Maltén anser också att alla konflikter måste lösas 

inom en snar tid och när det uppstår konflikter är det viktigt att man tar det på allvar och 

bearbetar det problem som uppstått (Maltén 1998 s.146). När negativa känslor tar överhand 

sjunker möjligheterna att lösa en konflikt. Det kan försvåra människors positiva utveckling 

och självkänsla om man får känslan av att inte kunna påverka konflikter på egen hand. Om 

känslan om maktlöshet infinner sig bidrar det till ett förnekande av konflikten (Utas Carlsson, 

2008 s.135).  

En konflikt uppstår när olika intressen eller mål kolliderar. För att lösa konflikter behöver alla 

parter få en ökad förståelse för de andras intentioner och intressen. Vi behöver inte vara vän 

med alla, men det underlättar om vi kan fungera i samhället tillsammans trots våra olika 

åsikter. För barn kan detta vara en svår uppgift, men det går att lära sig. Har man en sund 

självkänsla kan man lyssna till andras åsikter och intressen utan att känna sig hotad eller 

kränkt och att ha en förstående människosyn är också att vara tolerant mot sig själv 

(Wahlström, 1996 s.16-17).  

 

3.4 Förebyggande konflikthanteringsarbete 

För att förhindra att konflikter uppstår måste vi bli bättre på att kommunicera med andra. 

Wahlström (1996) redogör några färdigheter vi behöver bli bättre på, dessa är: 

 Att se och inse att alla inte är som man själv 
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 Att ha tillgång till sina egna känslor och förstå andras 

 Att bli medveten om betydelsen av kroppsspråket 

 Att tala så andra förstår vad man menar 

 Att kunna följa konflikthanteringsmetoden medling i fyra steg- och kunna skilja på person 

och problem. (Wahlström, 1996 s.15) 

Wahlström belyser vidare vikten av hur vi uttrycker oss, då vi pratar med barn. Ett tydligt 

kroppsspråk ger intryck av självkännedom och det är väldigt viktigt att man använder det vid 

samtal med barn. Barnen har svårt att tro på det som sägs om kroppen säger något annat än 

talet (Wahlström 1996 s.67-68). Vi ska även tänka på hur vi lyssnar på barnen, lyssnar vi 

ordentligt får vi betydligt mer information. Barn är väldigt lyhörda till ansiktsuttryck, röstläge 

och kroppsspråk (Wahlström 1996 s.90-91). Det är ytterst viktigt att man försöker sätta sig in 

i den andres perspektiv till exempel vid en konflikt. För att visa att man lyssnar till den andre 

kan man reflektera över vad som sagts till exempel ”så du ser alltså problemet som….” 

(Wahlström, 1996 s.94). 

 

3.5 Metoder för konflikthantering 

Det väsentliga för pedagoger bör inte vara hur vi kategoriserar konfliktbegreppet, utan hur vi 

faktiskt hanterar de konflikter som uppstår. Wahlström presenterar och belyser vissa moment, 

färdigheter och insikter för konflikthantering. Utifrån lämpliga utgångspunkter delar 

Wahlström upp konflikthanteringen i olika steg och syftet är: 

- Att skilja på person och problem 

- Att ge struktur att följa i processen 

- Att hjälpa dem som har konflikten att själva komma fram till en lösning. (Wahlström, 1996 

s.9-10). 

Vi ska lära oss att acceptera varandras olikheter och även lära sig att förstå sina egna känslor 

och värderingar. Vid konflikter fastnas det ofta vid vad som hände, men det är av betydelse att 

även ta hänsyn till vilka känslor som spelar in. Det är viktigt att ta hänsyn till känslorna i en 

konflikt för att den ska få en så tillfredsställande lösning som möjligt för alla parter. 

Wahlström (1996) talar även om vad hon kallar ”JAG- budskap” (Wahlström, 1996 s.69) 

vilket innebär att när vi samtalar under en konflikt bör man utgå från sitt eget perspektiv till 
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exempel ”Jag känner mig förvirrad när du säger….” istället för att påpeka hur den andra säger 

till exempel ”Du gör mig arg….” (Wahlström, 1996 s.70). 

 

3.5.2 Kompissamtal 

Författaren Lars Edling redogör i sin bok hur man arbetat med att uppmärksamma konflikter 

på ett tidigt stadium i en lågstadieklass i Helsingborg. Metoden är ”kompissamtal” och 

introducerades av specialläraren Margareta Runstedt Christensen och klassföreståndaren Eva 

Bergman. Grundtanken är att barnen ska lära sig själva att reda ut de konflikter som uppstår. 

Runstedt Christensen och Bergman menar att redan på ett tidigt stadium är det viktigt att göra 

barnen medvetna om det sociala samspelet, bygga upp självförtroendet och öva sig på 

känslomässig träning. Det är också viktigt att lära sig visa empati, förmågan att lyssna på 

andra samt hur man löser konflikter med ord (Edling 1997, s.20).  

Kompissamtal är en förebyggande metod som fungerar på så sätt att alla sitter i en ring på 

golvet, så att alla ser alla. Under första rundan får barnen möjlighet att berätta om de själva 

varit med och rett upp en konflikt på egen hand under veckan. Man uppmuntrar här 

självständig konflikthantering. Andra rundan handlar om konflikter som inte blivit 

uppklarade. Pedagogen frågar om det är någon som gjort någon annan ledsen under veckan 

och ber dem berätta om detta. Under tredje rundan får de barn som känner att de blivit ledsna 

eller illa behandlade under veckan, men att den som gjorde det glömt säga det under runda 

två. Pedagogen ska här uppmärksamma att det är den specifika händelsen som ska vara i 

fokus, inte ett skvaller på ett annat barn. Under kompissamtalen ska pedagogen objektivt 

vägleda barnen och inte vara dömande och syftet med samtalet är att man skall kunna mötas 

kring konflikter. Det är viktigt att under kompissamtalen skapa en positiv, trygg och varm 

stämning (Edling, 1997 s.14-19). Pedagogerna ska inte skälla utan kramas eller ge rikligt med 

beröm. ”Om inte trygghet och tillit finns i gruppen kan samtalet urarta och bli till rena 

domstolen (Edling, 1997 s.21). Runstedt Christensen och Bergman påpekar dock att ibland 

kan det vara nödvändigt med enskilda samtal om barn finner obehag att prata i grupp eller om 

det är mer problematiska konflikter, kränkningar eller mobbing (Edling 1997 s.24). 

Edling anser att kompissamtal skulle kunna vara förebyggande inför många sammanhang i 

livet där det ställs krav på att kunna hantera relationer och konflikter på ett bra sätt (Edling, 
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1997 s.10). Kompissamtal ger barnen ett verktyg för att lösa konflikter med ord istället för 

med tystnad eller våld. (Edling, 1997 s.13).  

 

3.5.3 Medling 

Vid medling i förskolan, skolan och på fritidshemmet ska man inte söka en syndare, utan man 

ska utnyttja kunskaper i positiv konflikthantering för att lösa problem och förbättra relationer 

mellan människor. Metoden medling lägger en god grund för framtida konflikthanterings 

situationer (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011 s.89). 

Medling är en process där en tredje part ingriper i konflikten, medlaren ska inte bestämma vad 

som ska göras utan vägleda de inblandade barnen till en lösning. Enligt Wahlström (1996) 

skall medlingsprocessen ske i fyra steg. I första steget definierar man problemet så att alla 

parter är överens och man fastställer fakta på ett objektivt sätt. Vad hände? Vad är problemet? 

Det är viktigt att skilja värderingar och känslor från fakta. I steg två får alla inblandade svara 

en och en på frågan, vad känner du? Här ska de uppmuntras att svara i jagform för att undvika 

beskyllningar mot andra. Det är betydelsefullt att fokusera på sin egen roll och sina egna 

känslor istället för motpartens. I steg tre får de inblandade svara på hur det skulle vara om de 

fick bestämma kring den specifika situationen, vad de vill ska hända. I sista steget, steg fyra 

ska man diskutera vad som är möjligt att göra. Flera av de förslag som framkommit under 

punkt tre kanske inte är genomförbara eller accepterade av alla. Utmaningen blir att hitta 

lösningar och åtgärder tillsammans som leder till förlikning mellan parterna. När man som 

medlare kommer in i en konflikt berättar man hur det går till och vilka regler som finns under 

medlingens gång. Tre viktiga regler som alla måste följa är; ingen avbryter, inga skällsord och 

alla ska anstränga sig att hitta en lösning. Som medlare gäller det att vara helt opartisk, alla 

parter skall känna att de lyssnas på och tas på allvar. (Wahlström 1996 s. 124-126). 

Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad skriver att medling är ett av flera sätt att hantera 

konflikter konstruktivt och att det finns olika typer av medling. Saker som kan skilja 

medlingen åt är graden av frivillighet och om medlaren lägger förslag eller inte. Utas Carlsson 

och Rosenberg Kimblad förespråkar att inte ge lösningsförslag utan låta parterna ta tid på sig 

och arbeta igenom bekymret. Medlaren ska hjälpa parterna att se vad som är viktigt för dem 

själva och de andra. På förskolan, skolan och fritidshemmet kan medlingen göras av olika 

personer och det är mest troligt att det är pedagogerna i verksamheten som arbetar med 
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konflikthantering. För framgång med medling är det viktigt ”att göra tänkesättet känt och 

skapa ett gemensamt förhållningssätt på hela skolan samt att ta med föräldrarna i processen” 

(Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 2011 s.103) 

Medling tillämpar sig inte i alla konflikter, ibland måste förskola, skola och fritidshem ta 

avstånd från vissa beteenden. Det kan röra sig om t ex. våld, diskriminering, drogbruk, 

kriminalitet och mobbing (Utas Carlsson, 2008 s.220) 
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4 Resultat 

I resultatet tar jag upp den bearbetade datan. De intervjuer jag har genomfört ligger till grund 

för resultatet. Jag inleder med en presentation av de intervjuade pedagogerna och fortsätter 

med att återspegla pedagogernas syn på vad en konflikt är, hur man hanterar konflikter, 

metoder de arbetar efter och som avslutning redogör jag pedagogernas arbetssätt för att skapa 

och bevara ett gott klimat på fritidshemmen. 

 

4.1 Presentation av kommunen, skolan och de intervjuade pedagogerna 

Staden A ligger i Götland och är en relativt stor industristad med många invånare. Skola A är 

en kommunal centralt belägen. På skolan går det cirka 500 elever från förskoleklass upp till år 

nio. På skolan finns det tre fritidshemsavdelningar. Fritidshemmets lokaler ligger i skolan. 

Anders är 32 år och arbetar på en av fritidshemsavdelningarna på skola A. Just nu arbetar han 

i förskoleklass och på yngre fritids. Han är utbildad fritidspedagog och har arbetat i 

verksamheten sedan 2004. 

Annie är 52 år och arbetar på en annan av fritidshemsavdelningarna på skola A. Annie arbetar 

i skolan mot år tre och på fritids är hon på äldre fritids. Annie är utbildad fritidspedagog och 

har arbetat i verksamheten i 12 år.  

 

Staden B ligger i Götland och är en mellan stor stad. Skolan B är en friskola som ligger i ett 

område i östra delen av staden. På skolan finns cirka 450 elever från förskoleklass upp till år 

nio. Skola B har två fritidshemsavdelningar. Fritidshemmet är integrerat i skolan. Från det att 

barnen börjar förskoleklass följer en av de pedagoger som arbetar med barnen med upp i år 

ett, från år ett följer en av pedagogerna med upp i år 2 och så vidare, ända upp till eleverna 

ska börja i årskurs 6 

Björn är 42 år gammal och arbetar sedan 2001 på en av fritidshemsavdelningarna på skola B. 

Just nu arbetar han i förskoleklass och på fritids för de yngre barnen. Björn är utbildad 

fritispedagog och har arbetat i verksamheten i 21 år. 
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Beatrice är 40 år gammal och arbetar sedan 2001 på en annan av fritidshemsavdelningarna på 

skola B. I år arbetar Beatrice i år två och på fritids för de äldre barnen. Beatrice är utbildad 

fritidspedagog och har arbetat i verksamheten i 17 år. 

 

Staden C ligger i Bohuslän och är en liten kommun. Skola C är en kommunal skola som 

ligger i centrala delen av den lilla kommunen. Skolan har cirka 170 elever från förskoleklass 

upptill år fem. Skola C har två fritidshemsavdelningar. Fritidshemmet ligger i ett hus i 

anslutning till skolan. 

Christer är 35 år och har arbetat sedan 2008 på en av fritidshemsavdelningarna på skola C. 

Christer arbetar lite i förskoleklass, lite i skolan och mycket på fritidshemmet, på avdelningen 

går det barn i åldrarna 6-12 år. Christer är utbildad fritidspedagog och har arbetat i 

verksamheten i 3 år. 

Cissi är 37 år och har arbetat sedan 1995 på den andra fritidshemsavdelningen på skola C. 

Cissi arbetar lite i förskoleklass, lite i skolan och mycket på fritidshemmet, på avdelningen 

går det barn i åldrarna 6-12 år. Cissi är utbildad fritidspedagog och har arbetat i verksamheten 

i 16 år. 

 

4.1.2 Sammanfattning av fritidspedagogernas bakgrund 

Fritidspedagogerna i min undersökning har arbetat i verksamheten från 2 ½ år till 17 år. De 

tog sin fritidspedagogsexamen mellan 1994 och 2008. I ämnet vad som rör konflikt och 

konflikthantering har ingen någon bredare vidareutbildning, men de har olika mycket 

erfarenhet. Skola B har utbildat sig i systematiskt tänkesätt, vilket i viss del kan användas vid 

konflikthanterings arbete.  

 

4.2 Definition av konflikt 

Samtliga pedagoger hade en bestämd åsikt om vad en konflikt är. Deras förklaringar skiljer 

sig i ord men innebörden är egentligen densamma. Pedagogerna menar att en konflikt är när 

två parter inte kommer överens, att de bråkar eller stöter ut någon. Konflikter kan vara både 

fysiskt, psykiskt och verbalt. Vidare pratar de om att barnen inte hittar en gemensam lösning 



 

22 

 

på ett och samma mål, att de helt enkelt inte kommer fram till en likvärdig lösning. Barnen 

har inte samma åsikter, vilket gör att de krockar säger Christer. Cissi påtalar att båda barnen 

inte behöver se det som ett problem, men om en av dem som gör det, så är det en konflikt. 

Alla pedagogerna är överens om att det på något vis är i kommunikationen det brister när 

konflikter uppstår. 

 

4.3 De vanligaste konflikterna på fritidshemmet  

När det gäller de mest vanliga konflikterna på fritidshemmet är pedagogerna delade i sina 

uppfattningar. Anders tycker att de stora konflikterna på fritidshemmet är när barnen bråkar 

och kallar varandra fula saker medans Annie tycker att det oftast är små missuppfattningar 

och tjafs. Annie anser också att det är ofta barnen inte klargjort för sin egen ståndpunkt och att 

de inte vågar stå för vad dem tycker eller har gjort. Barnen ser inte sin egen roll i konflikten.  

Beatrice och Björn som arbetar på samma skola är överens om att den vanligaste konflikten 

just nu är om fotbollen. Det handlar om vilka som ska få bestämma på fotbollsplanen och att 

de är oense om det ska spelas match eller bara skjuta straffar på mål. Under dessa konflikter 

är det mest gnabb, de slåss sällen säger Beatrice. Björn nämner också att en vanlig konflikt är 

när någon inte får vara med i olika lekar, vilket då gör att barnen blir sura och besvikna.  

Christer nämner att oftast när en eller flera inte kan komma fram till ett gemensamt beslut till 

exempel när de ska spela spel, så uppstår det konflikter. Han påtalar att barnen har olika 

erfarenheter om hur de brukar spela spel och då krockar det. Barnens olika erfarenheter gör att 

de börjar bråka. 

Cissi tycker de vanligaste konflikterna på fritidshemmet är när barnen inte vill leka samma 

sak, att man vill ha varandras saker och att någon anser att en annan gjort något fel. 

När det gäller skillnaden mellan en stor och liten konflikt pratar alla utom Beatrice om att när 

det går till fysiska angrepp blir konflikten stor. Beatrice däremot tycker att de största 

konflikterna handlar om genomtänkta och dolda elakheter, det kan vara att man slåss, säger 

elaka saker, fryser ut någon eller att man med kroppsspråket och miner uttrycker elakheter 

mot någon annan. 
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4.4 Strategier för att bemöta konflikter 

Alla pedagoger poängterar att det är viktigt ta konflikter på allvar och att lyssna på båda 

sidorna och gå in opartiskt i konflikten. De är också överens om att barnen måste försöka lösa 

konflikten själva innan en vuxen ska komma och hjälpa till, om det däremot är slagsmål måste 

man bryta direkt. Alla upplever att barn kan lösa konflikter själva, men ibland behöver de 

hjälp av en vuxen att reda ut den. Cissi och Beatrice betonar att det inte är pedagogerna som 

ska komma med färdiga lösningsförslag, utan barnen ska själva vara med att finna lösningar 

på konflikten. 

Christer tar aldrig ställning för någon, han anser att alla måste ha lika rättigheter att säga sitt 

om vad som har hänt. Efter han har hört båda versionerna försöker han göra en kartläggning 

av situationen. Han hör sig även för om någon annan har observerat någonting kring 

konflikten.  

Annie vill gärna vara steget före barnen, med det menar hon att man ska lyssna av och vara i 

bakgrunden under deras lek. Annie åsyftar då man kan bryta innan det brakar och blir en 

större konflikt, hon menar att man ska lägga sig i på ett positivt sätt. Annie tycker det är 

viktigt att barn har konflikter för att de måste träna sig i konfliktlösning och att det är en del 

av barnens sociala utveckling. Hon påtalar även att strategierna för att bemöta konflikter kan 

se olika ut beroende på hur gruppen ser ut, vilken personal som arbetar och hur samspelta 

personalen är.  

Björn och Anders tycker att barnen ofta ber om hjälp för tidigt, det är många gånger lättare att 

be en vuxen om hjälp än att försöka lösa det själva. Vid större konflikter kan man behöva ta 

barnen åt sidan och prata enskilt med dem, i vissa riktigt svåra fall kan man även behöva 

koppla in föräldrarna. 

Pedagogerna är överens om att barn idag ser mycket till sig själva och att de har svårt att sätta 

sig in i hur andra tänker. De upplever också att många barn har svårt att se sin egen roll i 

situationen. Barnen säger hela tiden, han gjorde det eller hon sa det och så vidare. 

 

4.5 Hantering av konflikter 

Enligt pedagogerna är det vanligaste sättet att hantera konflikter att diskutera med de 

inblandade, om det behövs får man göra det i ett enskilt rum. Pedagogerna upplever att detta 
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är ett bra sätt som oftast fungerar bra i vardagskonflikter och att det kan leda till att barnen 

själva kan lösa konflikter så småningom. I stora drag hanterar pedagogerna samtalen lika. 

Alla inblandade får berätta sin version medan de andra lyssnar, de får sedan ge olika förslag 

till en lösning och till sist kommer man förhoppningsvis fram till en lösning tillsammans. I de 

flesta fall är pedagogen med som en samtalsledare och får då inte vara partisk.   

Enligt pedagogerna kan barn i många fall lösa konflikterna själva, men pedagogerna ska 

finnas vid sidan som stöd om det behövs. Björn anser att barnen ofta ber om hjälp för tidigt, 

innan de ens försökt lösa det själva. Pedagogerna tycker det är viktigt att ta barnen på allvar 

och ta sig tid att lyssna på dem. De anser också att lösningen på en konflikt är viktig, dels för 

att konflikten inte ska tas med hem och för att det inte går att bedriva en bra verksamhet på 

fritidshemmet om inte konflikten löses. Samtliga pedagoger bedömer att det beror mycket på 

barngruppen hur aktivt man arbetar med konflikthantering. Ibland behövs det mer och ibland 

mindre. 

Beatrice och Annie poängterar att det är ett ständigt aktuellt ämne som man arbetar med hela 

tiden. De trycker också på att barnen måste få vara delaktiga och att man ska komma överens 

tillsammans med barnen hur det ska vara så bra som möjligt på fritidshemmet. Cissi och 

Beatrice anser att alla pedagoger måste uppmärksamma barnen på vad de har för attityd mot 

varandra, att de bemöter andra så som de själva vill bli bemötta. De påtalar också att om man 

hör något som inte är okej ska man markera och säga stopp, därför är det viktigt att finnas i 

närheten och bryta in om det behövs.  

 

4.6 Förebyggande konflikthanteringsarbete 

Samtliga pedagoger nämner det sociala klimatet som en viktig del i det förbyggande arbetet 

och att barnen får vara med att påverka det som sker på fritidshemmet. Om barnen har roliga 

och aktiviteter de vill göra på fritidshemmet så minskar konflikterna. På alla pedagogers 

skolor finns en likabehandlingsplan som de arbetar efter. På skola A är det under arbete att 

fritidshemmen ska få en egen som enbart gäller fritids.  

På fritidshemmen på skola B har de väljapass under veckan. Det innebär att det finns ett antal 

aktiviteter som barnen kan välja mellan att göra under fritidstiden, väljapassen är utifrån 

barnens önskemål och intresse. Björn och Beatrice ser det som ett förebyggande arbete för att 

barnen delar upp sig i mindre grupper och då blir det automatiskt färre konflikter. De upplever 
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att de har väldigt lite konflikter på fritidshemmen trots sina 120 inskrivna barn. På skolan 

arbetar de också med livskunskap och ringsamtal, enligt Beatrice. 

Annie påtalar att barn måste tränas i att få ett nej eller att man inte alltid kan få vara med bara 

för man vill det. Hon tycker självklart att man ska medla ibland, men det är viktigt att barnen 

får lite mothugg också. Barnen måste få tränas i att möta konflikter, de måste lära sig att de 

inte är de som spelar den första fiolen först hela tiden.  

Anders berättar att de nyss haft ett temaarbete som handlade om hur man är en bra kompis, då 

fick barnen berätta om negativa händelser som de varit med om och sedan komma på en 

lösning hur det skulle bli bättre. Arbetet slutade med att barnen gjorde en film om hur man är 

en bra kompis.  

Björn berättar att han arbetar mycket med berömsamtal, det går ut på att barnen får ge beröm 

eller säga något positivt till närmaste grannen i samlingsringen. Barnen tränas att ge beröm till 

andra och att få beröm. Björn anser att detta är ett förebyggande arbete för att om det senare 

uppstår en konflikt kan det bli lättare att möta och hantera den. Björn berättar vidare att på 

skolan strålar de ibland vissa barn, det är barn som har haft det lite extra tufft eller varit i 

många konflikter en period och behöver mycket positiv uppmärksamhet av vuxna. Det 

innebär att man får extra beröm av alla vuxna som arbetar på skolan och på fritidshemmet. 

Syftet är att stärka barnens självkänsla och har barnen bra självkänsla kan det innebära att de 

inte hamnar lika mycket i konflikter.  

Beatrice berättar att de arbetar med ringsamtal och tjej- och killsamtal. I ringsamtalen är det 

hela gruppen eller mindre grupper som sitter i en ring på golvet och diskuterar olika saker, 

ibland är det speciella ämnen som gäller och ibland är det efter barnens önskemål. Under 

ringsamtalen ska alla få säga sin åsikt och det är viktigt att alla lyssnar på och respekterar 

varandra. Kommer det upp några problem är det viktigt att komma fram till en lösning under 

samtalet. I ringsamtalen kan man arbeta med konflikthantering. Det samma gäller i tjej- och 

killsamtal, bara att det är tjejer för sig och killar för sig. Det händer att det är känsliga ämnen 

vill tas upp, och då kan det vara bra att prata tjejer och killar för sig. Ringsamtalen är bra för 

sammanhållningen i gruppen. 

Cissi tycker det är viktigt att man pratar mycket om att som man själv vill bli behandlad ska 

man behandla andra. Hon påtalar också att det inte är fel med konflikter för att man lär sig 



 

26 

 

alltid något om sig själv och om den man har konflikten med. Cissi anser att vår människosyn 

speglar verksamheten. 

Både Cissi och Christer menar att det är angeläget att prata mycket med barnen om hur man 

är en bra vän. Christer pratar jättemycket med barnen i samlingarna om värdegrund, han anser 

att det är viktigt att barnen får kunskap om den. Han har också vid återkommande tillfällen 

visat värdegrundsfilmer från Utbildningsradion. Christer anser också att det är viktigt att 

markera direkt om någon säger eller gör något som inte är okej och sedan fråga barnen hur 

man skulle kunna säga eller göra annorlunda. Christer vill lyfta fram Vängruppen som finns 

på skolan, de arbetar aktivt med att förbygga konflikter, kränkningar och diskriminering på 

skolan. Han berättar också att det finns kamratstödjare på skolan. Ett arbete som han anser är 

förebyggande är skolans fadderverksamhet, där hjälper de äldre barnen de yngre, vilket gör att 

de äldre barnen inte blir så skrämmande för de yngre. Christer nämner också att de har interna 

resurser på skolan som finns att tillgå som hjälp och stöd. Det är elevvårdsteamet som 

innefattar specialpedagog, skolsköterska och kurator. 

 

4.7 Konflikthanteringsmetoder 

Ingen av pedagogerna säger sig använda någon speciell metod eller modell, men de flesta har 

varit i kontakt med eller hört talas om vissa metoder.  

Anders har varit i kontakt med det på andra skolor han arbetat på men har inte studerat det så 

noga. Anders använder sig av lite här och lite där och han tror på att plocka bitar från olika 

metoder som passar deras barn och barngrupp.  

Farsta och Charlie är två metoder som Annie har varit i kontakt med. Hon upplever att de 

använder delar av olika metoder för att hitta en egen bra metod. Annie påtalar också att 

barnens delaktighet är viktig för att hitta bra former som passar konflikthanteringsarbetet. 

Hon nämner att det är viktigt att barnen lär sig förstå vad man gör fel och hur man kan göra 

det bättre. Annie har arbetat med Fyra hörn övningar, vilket hon tycker är bra. 

På skola B har all personal gått en utbildning i systematiskt tänkesätt, det handlar om hur man 

pratar med och bemöter föräldrar och barn. Beatrice tror på att höja förväntningarna på 

barnen, att man höjer ribban och får barnen att tro mer på sig själva. Björn pratar också om att 

bemötandet är viktigt och att lyssna och läsa av. Han tycker man ska anpassa arbetssättet 
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utefter gruppen och situationen. Björn anser också att barnen har olika erfarenheter har 

betydelse. 

Christer och Cissi använder inte heller någon speciell metod utan plockar bitar och tror på 

sunt förnuft. De försöker fånga upp tidigare konflikter för att komma fram till bättre lösningar 

på nästa konflikt. De poängterar att alla barn är olika, så det handlar om att lyssna av och läsa 

av vad som passar bäst.  

 

4.8 Trevligt klimat 

Alla pedagoger förespråkar att ett trevligt klimat förebygger många konflikter och de arbetar 

med aktivt med att skapa ett gott klimat i gruppen. De anser att barnen ska uppmuntras och 

utmanas för att få nya erfarenheter. Samtliga fritidshem arbetar med att dela upp barnen 

genom att olika aktiviteter som sker under fritidstiden, det är aktiviteter som barnen själva 

väljer om de vill vara med på. Pedagogerna nämner att det är viktigt att man tycker om sitt 

jobb och att personalen fungerar tillsammans. Det handlar om att vara goda förebilder och det 

som händer med och mellan personalen speglar sig för barnen.  

Anders, Annie och Christer tror mycket på tryggheten och att barn och personal ska 

respektera varandra för den man är. Beatrice, Björn och Cissi tycker det är viktigt att man har 

kul tillsammans med barnen och utgår från deras önskemål, erfarenheter och behov. Alla 

arbetar aktivt med värdegrundsarbete på fritidshemmen, de pratar och diskuterar med barnen 

om allas lika värde och hur man ska vara mot varandra. Samtliga poängterar också att barnens 

delaktighet är viktig. Annie tycker också det är viktigt att man tar tillvara på varandras 

kompetenser, både de vuxnas och barnens. Ett trevligt klimat handlar om att ha tilltro till 

barnens egen förmåga och skapa en verksamhet som är tillfredställande för barnen, enligt 

Beatrice. Pedagogerna är överens om att man ska ha glad och trevlig inställning och att man 

ska kunna skämta och skoja tillsammans med barnen. 
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5 Analys 

I analysen kommer jag relatera intervjuresultaten till den teoretiska delen när det är möjligt. 

Jag vill se hur pedagogernas konflikthanteringsarbete stämmer överens med den valda 

litteraturen. 

Pedagogernas förklaringar av vad en konflikt är stämmer väl överens med hur Maltén (1998) 

definierar en konflikt, att det är en sammanstötning av oförenliga mål eller intressen. I 

intervjuerna framhåller inte Anders och Annie något speciellt antal om hur många man kan 

vara vid en konflikt precis som Maltén (1998 s.145). De övriga pedagogerna påtalar att en 

konflikt är när två barn är oense och inte kan komma överens.  

Olweus (1992) skriver om indirekta och direkta konfliktsituationer. Samtliga pedagoger har 

också berättat om att konflikter som uppstår är både fysiska, verbala och utstötande under 

intervjuerna. Alla pedagoger betonar vikten av att prata, lyssna och ta barnen på allvar, de 

anser det också viktigt att de inblandade i en konflikt lyssnar på den som talar. Däremot är det 

bara Beatrice som nämner det icke-verbala språket, bland annat kroppsspråket som Maltén 

(1998) anser vara en mycket stor del av den totala kommunikationen 

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna har olika uppfattningar om vad som är den 

vanligaste konflikten på fritidshemmet. De är överens om, precis som Utas Carlsson (2008) 

skriver att vanligtvis uppkommer konflikter för att barnen har olika behov som inte 

tillgodoses samtidigt. Vedeler (2009) poängterar att det finns olika orsaker till varför 

konflikter uppstår precis som pedagogerna anser. Det kan handla om att barnen är oeniga om 

vad de ska leka, om olika föremål eller om olika sociala situationer (Vedeler, 2009). Bråk om 

regler och lekar blir ofta starten till konflikter och barnen måste söka stöd hos pedagogerna 

för att kunna lösa konflikten. Vedeler (2009) nämner att det har gjorts observationer på barns 

rollekar där det ofta är flera olika anledningar tillsammans som orsakar att konflikter uppstår 

barnen emellan (Vedeler 2009).  

Pedagogerna belyser att det är viktigt att konflikter mellan barn tas på allvar och att man 

bearbetar den konflikt som uppstått, detta tar även Wahlström (1996) upp i sin bok, Hantera 

konflikter – men hur?. Som pedagog på fritidshemmet måste både barn och vuxna kunna 

kommunicera med varandra. Maltén (1998) poängterar att kommunikation är en förutsättning 

för att vi människor ska kunna leva tillsammans i samhället och att det är ett grundläggande 

behov för att utvecklas. I intervjun kommer det fram att pedagogerna är av samma åsikt som 
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både Wahlström (1996) och Maltén (1998) att konflikter ska tas upp till diskussion och inte 

sopas under mattan.  

Alla förskolor, skolor och fritidshem ska ha en utarbetad likabehandling vilket framkommer i 

intervjuerna att samtliga skolor har. Likabehandlingsplanen blev lagstadgad våren 2006 och är 

på så vis ganska ny i verksamheterna vilket gör att det är positivt att samtliga pedagoger 

uppger att de har en likabehandlingsplan och arbetar efter den. Pedagogerna måste vara 

delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen, men det är rektorns ansvar att skolan upprättar, 

utvecklar och reviderar likabehandlingsplanen (www.skolverket.se). Samtliga av de 

intervjuade pedagogerna har god kunskap och kännedom om likabehandlingsplanen, vilket 

måste anses som ett gott arbete av rektor.  Pedagogerna tycker det är viktigt att arbeta med 

allas lika värde och att man ska ha respekt för varandra och varandras åsikter. Flera av 

pedagogerna påtalar att de arbetar dagligen med värdegrunden och precis som skolverket 

(2011) belyser så ska värdegrunden vara pågående i alla lärprocesser.  

Pedagogerna berättar i intervjuerna att det vanligaste sättet att hantera konflikter är att man 

diskuterar med de inblandade barnen. Alla barn får säga sitt medan de andra lyssnar och sedan 

får de komma med olika lösningsförslag och tillsammans hitta en lösning. I samtalen fungerar 

pedagogen som en samtalsledare eller medlare. Detta kan jämföras med metoden medling 

som Wahlström (1996) och Utas Carlsson (2008) och Utas Carlsson Rosenberg & Kimblad 

(2011) förespråkar. Medling är en process där en tredje person, i detta fall pedagogen, 

ingriper i konflikten som medlare. Medlaren ska vara opartisk och inte bestämma vad som ska 

göras, utan vägleda barnen till en lösning. Utas Carlsson (2008) påpekar att medling inte 

passar sig i alla konflikter, vilket också pedagogerna har uppmärksammat. Om det 

förekommer grovt våld, mobbing, diskriminering, drogbruk och kriminalitet kan det vara 

tvunget att hantera det på annat sätt och ta hjälp av andra instanser som har rätt kompetens. 

Alla pedagoger upplever att lyssnandet är en viktig bit i konflikthanteringsarbetet, de lyssnar 

först på vad konflikten handlar om och hjälper sedan barnen att på bästa sätt försöka lösa 

konflikterna. Maltén (1998) anser att en god pedagog måste vara en bra lyssnare. Det handlar 

inte bara om hörseln utan även med andra sinnen så som synen. Om munnen och kroppen inte 

talar samma språk är det svårt att förstå innebörden av det barnen säger. Därför är det viktigt 

att pedagogen kan lyssna aktivt och analysera både barnens kropps- och mimspråk (Maltén 

1998). 

http://www.skolverket.se/


 

30 

 

Beatrice berättar att de arbetar med tjej- och killsamtal och ringsamtal vilket kan 

sammankopplas med metoden kompissamtal. Kompissamtal är en förebyggande metod där 

barnen lär sig prata med och lyssna på varandra. Syftet är att barnen skall lära sig att själva 

reda ut de konflikter som uppstår (Edling, 1997). Det är viktigt att så tidigt som möjligt göra 

barnen medvetna om det sociala samspelet och att de får öva sig genom känslomässig träning 

(Edling, 1997). Att tillsammans i gruppen diskutera och reflektera över åsikter och handlingar 

ger barnen en ökad förståelse för varandra och sin omvärld. Maltén (1998) menar att 

människor får övning i hur vi ska vara mot varandra när det uppstår konflikter.  

Pedagogerna lägger ner mycket tid på konflikthanteringsarbete, både i skolan och på fritids. 

Wahlström (1996) anser att ju mer tid pedagoger lägger på konflikthanteringsarbete desto mer 

kan barnen få med sig för att kunna lösa problem i framtiden (Wahlström, 1996). Att som 

pedagog vara en god förebild och kunna hantera konflikter på ett bra sätt är därför väldigt 

viktigt, eftersom barnen tillbringar mycket tid i skolan och på fritidshemmet. 
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6 Diskussion 

Syftet med min undersökning är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga och 

hantera konflikter mellan barn på fritidshemmet. Jag kommer här att presentera en 

redogörelse för reflektioner kring resultatet i undersökningen tillsammans med vad teorin 

säger. Presentationen är uppdelad i fyra delar; resultatdiskussion, metoddiskussion, avslutande 

diskussion och slutsats, och vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I min undersökning framkommer det i resultatet att de sex intervjuande pedagogerna hade en 

gemensam uppfattning om vad en konflikt är. Förklaringarna skiljer sig i ord, men innebörden 

är in princip den samma. Pedagoger menar att en konflikt är när två eller flera parter inte 

kommer överens om något, att de båkar eller att de stöter ut någon. I litteraturen finner jag att 

författarnas definitioner av vad en konflikt är också samstämmer. Maltén (1998) skriver att en 

konflikt uppstår när två eller flera personer stöter samman och inte kommer överens om 

någonting och Utas Carlsson (2008) förklarar att en konflikt är när personer kommer ihop sig 

när det finns olika mål och behov som inte kan tillgodoses samtidigt. Jag anser att 

pedagogerna och författarna har lika syn på vad en konflikt är och kan inget annat än att hålla 

med om det. För mig är en konflikt när två eller flera parter är oense om någonting och att de 

inte kommer överens. Jag tycker precis som en av pedagogerna att en konflikt behöver inte 

vara något negativt utan det kan vara nyttigt och lärorikt att hamna i konflikter och precis som 

Wahlström (1996) belyser, behöver inte konflikter vara utav ondo Konflikter kan bidra till 

barnens utveckling och på sikt leda till bättre självinsikt och självförtroende. Varje gång man 

hamnar i en konflikt och att konflikten kommer till en lösning tar man med sig den kunskap 

man fått till nästa konflikt, och man blir förhoppningsvis bättre på att lösa och hantera 

konflikter med tiden. (Wahlström, 1996). 

Vidare i resultatet framkommer det att de intervjuade pedagogerna anser att när 

kommunikationen brister tar konflikterna vid. En bra kommunikativ förmåga kan förhindra att 

många konflikter uppstår eller att de inte trappas upp. Det kan också innebära att konflikterna 

som uppstår inte blir så stora och därför lättare att reda ut. Maltén (1998) menar att har man 

ett trevligt klimat i gruppen kan man ta upp konflikterna när de uppstår istället för att de ska 

öka i styrka. När det väl har hänt att konflikten ökar i styrka kan det vara svårare att ta tag i 

och lösa den (Maltén, 1998).  
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Pedagogerna i intervjuerna anser att verbala konflikter tillhör de vanligaste. Det kan vara att 

barnen kallar varandra fula saker, retningar och små tjafs. Jag tror att barn tar till fula ord och 

svordomar när kommunikationen brister. När ett barn har svårt att uttrycka sin ilska, tror jag 

det är lättare att ta till svordomar och skällsord. Edling, (1997) skriver att det kan vara svårt 

att tala om när vi känner oss sårade, vilket kan göra att vi uttrycker oss med fula ord istället.  

Oenighet tillhör också en av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan barn, enlig de 

intervjuade pedagogerna. Det handlar oftast om rättvisefrågor i lek och spel. Ofta handlar det 

om otydliga regler som gör att inte alla är överens och då är konflikter ett faktum. Jag anser 

att pedagoger i dag måste vara mer delaktiga i barnens lekar och aktiviteter, att finnas nära 

barnen i fall de behöver hjälp, stöttning eller vägledning. En av pedagogerna poängterade att 

man kan vara ”osynligt” deltagande, med det menade hon att man är nära där barnen leker 

och observerar det som händer så man kan bryta in om det behövs. Enligt mig handlar det 

också att vara genuint nyfiken på barnens aktiviteter och lek för att accepteras av barnen att 

vara delaktig.  

När barnen bråkar och slåss uppstår en fysisk konflikt, detta händer naturligtvis ibland enligt 

pedagogerna. Det händer också att barn blir utanför och utfrysta. Det är oftast pojkar som 

försöker lösa sina problem med slagsmål och hotelser, medans flickor oftare pratar bakom 

ryggen på varandra (Wahlström, 1996). När flickor pratar bakom ryggen på varandra kan det 

leda till utfrysning och utanförskap. Pedagogerna nämner inte i intervjuerna att det oftast är 

pojkar som tar till sparkar och slag och att det är flickor som fryser ut och pratar bakom 

ryggen på någon. Jag kan själv tycka att det stämmer väl överens med verkligheten. Utifrån 

mina egna erfarenheter, iakttagelser och observationer under lärarutbildningen och 

arbetslivserfarenheten har jag många gånger mött dessa beteenden hos barnen och sett 

skillnad på hur pojkar och flickor bemöter konflikter.  

Jag ser det positivt att alla pedagoger anser att det är viktigt med konflikthanteringsarbete och 

att man ska ta barnen på allvar. De belyser även att de arbetar aktivt med konflikthantering 

och att det sker i det dagliga arbetet, vilket är oerhört viktigt. Jag tror att om pedagoger 

blundar för konflikter i gruppen och sopar dessa under mattan kan konflikterna öka i antal och 

bli större. Maltén (1998) och Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) är båda överens om 

att om konflikter ignoreras så trappas de upp och blir större och svårare att lösa. En annan 

åsikt jag har är att de pedagoger som blundar för konflikter är säkert själva konflikträdda.  
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I resultatet framkommer det att ingen av de intervjuade pedagogerna använder någon speciell 

metod för konflikthantering. Jag tycker att om man gör en jämförelse med resultatet och den 

teoretiska bakgrunden så kan man se en tydlig likhet mellan ringsamtal som en pedagog 

nämner och kompissamtal. Jag anser att kompissamtal och ringsamtal är bra metoder, där 

barnen får lära sig ta hänsyn och lyssna på varandra. Kompissamtalen ger barnen möjlighet att 

få redskap för konflikthantering. Edling (1997) menar att genom kompissamtal lär sig barnen 

känna empati och de får en konflikthanteringsmetod som bygger på ord i stället för våld.  

Som förebyggande arbete använder sig pedagogerna av samtal i mindre grupper eller med 

hela gruppen. Samtalen handlar om värdegrund, hur man är en bra kompis och så man själv 

vill behandla skall man behandla andra. Pedagogerna menar att samtal på fritidshemmet ger 

barnen möjlighet att lära känna varandra bättre, vilket kan få ett trevligt socialt klimat och 

även förebygga konflikter. Vedeler (2009) poängterar att det är viktigt att barn utvecklar sin 

sociala kompetens och sin sociala förmåga. En av pedagogerna använder sig mycket av 

berömsamtal, här tränas barnen att säga positiva saker till varandra samtidigt som de får höra 

något positivt om sig själv av andra. Pedagogen anser att barnen senare kan bli bättre på att 

lösa och hantera konflikter, eftersom barnen har gett och fått beröm av andra. Jag tycker 

beröm samtal verkar vara en bra aktivitet, barn idag behöver lära sig att berömma varandra. 

Jag anser också att om man kan säga trevliga och bra saker till varandra kan det bli lättare att 

bemöta konflikter vid senare tillfälle. Detta bidrar till att det sociala klimatet blir trevligare.  

En ökad kunskap hos elever vad det gäller konflikter kan bidra till att barnen får lättare att 

hantera och lösa konflikter. Jag anser att medling innehåller många positiva aspekter, en av de 

positiva aspekterna är att det ger barnen kunskap om konflikter och konfliktlösning. I 

intervjuerna framkommer det att samtliga pedagoger använder sig av samtal där de fungerar 

som medlare i konfliktlösningssituationer, jag tycker därför att de använder sig av medling av 

någon form. Målet i konflikthanteringssamtalen att barnen ska försöka komma fram till en 

gemensam lösning och att de så småningom ska lära sig hantera och lösa konflikter själva. 

Alla de intervjuade pedagogerna tycker dock att barn i många fall kan lösa konflikter själva, 

men ofta ber de vuxna om hjälp för tidigt eller rent av innan de har försökt. Det är viktigt att 

barnen tillsammans hittar en lösning, här ska pedagogen vara ett stöd, inte komma med 

lösningen (Wahlström, 1996). Eftersom varje konflikt är unik finns det inte en lösning som 

gäller för alla (Edman Sthål, 1999). Pedagogerna i undersökningen är överens om att man ska 

gå in i en konflikt opartiskt och att man måste lyssna och låta alla inblandade säga sitt. 

Wahlström (1996) påtalar att medling inte handlar om att skuldbelägga någon eller att ta reda 
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på vems fel det är. Vidare ser Wahlström (1996) det viktigt, precis som pedagogerna säger, att 

lyssna och låta alla säga sitt utan att välja sida. Metoden går ut på att definiera vad konflikten 

egentligen handlar om och att skilja mellan fakta och känslor och mellan person och problem 

(Wahlström 1996).  

Under en av intervjuerna får jag veta att en av skolorna använder sig av kamratstödjare och 

fadderverksamhet. Jag tycker det verkar väldigt bra och därför kan det diskuteras och undras 

över om de andra skolorna använder sig av det eller om det bara inte framkom under 

intervjuerna.  

En pedagog lyfter även fram vikten av att skolan har interna resurser att tillgå. De interna 

resurserna utgör en viktig del i konflikthanteringsarbetet eftersom de har avsatt tid för att 

arbeta förebyggande med konflikter. Jag tror att de interna resurserna ger pedagogerna inom 

verksamheterna trygghet och de finns som stöd och hjälp för alla inom verksamheten – 

pedagogerna, barnen och föräldrarna.  

Pedagogerna i min undersökning påpekar också vikten av att ha roligt på fritidshemmet. De 

menar att man får ett bättre och trevligare klimat i gruppen om barnen trivs och har roligt på 

fritidshemmet. För att kunna skapa och bevara ett trevligt klimat på fritidshemmet måste man 

enligt pedagogerna utgå från barnens erfarenheter, intresse och behov när det planeras och 

genomförs aktiviteter på fritidshemmet. Det gäller också att barnen får vara delaktiga i 

planeringen av aktiviteterna. Jag samtycker med pedagogerna när det gäller ovanstående, jag 

vill däremot tillägga att barnens utveckling också måste ligga i fokus. Jag anser att varje 

individ måste stärkas, stimuleras och utvecklas utifrån deras egna erfarenheter, intressen och 

behov.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. Inför undersökningen har jag 

följt de forskningsetiska anvisningar som finns. Med det menar jag att man skyddar 

intervjupersonernas anonymitet och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill. 

Jag anser att valet av att göra en kvalitativ undersökning var rätt till det jag ville undersöka 

eftersom kvalitativa intervjuer ger möjlighet till att få specifika svar utifrån varje persons 

enskilda uppfattning (Johansson & Svedner, 2010). Jag upplever att validiteten är hållbar i 



 

35 

 

undersökningen, att det insamlade materialet är relevant och att datan mäter det som 

undersökningen ämna mäta.  

Jag valde att spela in intervjuerna samtidigt som jag gjorde stödanteckningar, vilket har varit 

till stor hjälp under bearbetningen av undersökningen. Eftersom jag spelade in intervjuerna 

anser jag att reliabiliteten är högre än om jag enbart hade för anteckningar. Jag har utifrån 

svaren kunnat göra egna tolkningar och analyser. 

Jag upplevde att det var bra att låta de pedagoger som jag skulle intervjua välja var 

intervjuerna skulle ske, på det viset blev det en känd och trygg miljö för dem. Jag anser att det 

var bra att börja med bakgrundsfrågor, det gjorde att det byggdes upp ett förtroende mellan 

mig och pedagogerna jag intervjuade och på så vis blev stämningen mer avslappnad. 

Jag anser att jag har fått svar på de frågor jag ställde till pedagogerna jag intervjuade som 

också motsvarar mitt syfte. Jag upplever att jag har besvarat de frågeställningar jag haft. Jag 

har gjort sex intervjuer vilket är relativt få och därför måste resultatet ses utifrån detta. Mina 

intervjuer visar att pedagogerna har många års erfarenhet av konflikthantering. Jag har ingen 

anledning att tro att jag inte fått fram ett trovärdigt material, men kan däremot inte styrka om 

det efterföljs i den praktiska verksamheten. En brist i undersökningen kan vara att jag hade 

begränsat antal pedagoger till sex stycken. Om undersökningen omfattat fler kunde jag fått ett 

bredare perspektiv. Jag ser det som positivt att jag fått med både manliga och kvinnliga 

pedagoger och att de har olika lång tids erfarenhet inom verksamheten.  

 

6.3 Avslutande diskussion och slutsats 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga, 

bearbeta och hantera konflikter mellan barn på fritidshemmet. Jag anser att jag har nått mitt 

syfte genom de intervjuade pedagogernas svar som omfattar olika infallsvinklar och 

erfarenheter. Pedagogernas erfarenheter av att förbygga och hantera konflikter jämfördes 

med, för ämnet, relevant litteratur. Utifrån mina frågeställningar kan kärnan av det som 

framkommit ge följande slutsats. 

Jag anser att konflikter är ett ständigt inslag i förskolan, skolans och fritidshemmets vardag 

och att alla barn och elever behöver lära sig hantera konflikter och få hjälp med att uttrycka 

sina känslor. Barn behöver träna på att vara arga och ändå klara av att uppföra sig så de inte 
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skadar någon annan. Om barn väljer ett sämre sätt att visa sin ilska på, kan andra människor 

komma till skada. Ilska är bara en känsla och den känslan i sig rättfärdigar varken slagsmål, 

kränkningar eller elakheter. Barnens grundläggande självkänsla och trygghet växer oftast 

fram i hemmet, men skolans verksamheter har också en viktig och betydande roll. ”Skolan 

skall sträva efter att vara en social gemenskap som ger trygghet och lust att lära” (Skolverket, 

2006 s.7). I förskolan, skolan och på fritidshemmet har alla barn och elever rätt att få 

utvecklas, känna glädje och att få uppleva den tillfredsställelse som det ger att övervinna 

svårigheter och göra framsteg (Skolverket, 2006).  

Min slutsats är att pedagoger på fritidshem arbetar med att förebygga konflikter genom det 

sociala klimatet. Det handlar om att barnen skall trivas, känna sig trygga och ha kul på 

fritidshemmet. Barnen måste få vara delaktiga i planeringen av verksamheten och de skall 

kunna påverka det som sker på fritidshemmet. Genom att erbjuda olika och frivilliga 

aktiviteter som är planerade efter barnens önskemål och behov blir det färre barn på samma 

plats. Mindre grupper kan göra att det automatiskt blir färre konflikter. Samtal och 

diskussioner om allas lika värde, kompisrelationer och socialt samspel i olika former används 

mycket på fritidshemmen för att förebygga konflikter. 

Genom att samla delar från olika metoder kan man hitta ett bra arbetssätt som passar just den 

barngrupp man arbetar i, viktigt att tänka på är att alla barn är olika, vilket gör att ett arbetssätt 

inte passar alla. Det handlar om att ta barnen på allvar, och att lyssna och läsa av vad barnen 

eller gruppen behöver. När man på fritidshemmen hanterar konflikter gör man det genom att 

prata och diskutera med barnen. I många fall används arbetssätt som liknar metoden medling. 

Ibland kan barn lösa konflikter själva och ibland behöver de någon vuxen som stöd. 

Pedagogen ska finnas i närheten av barnen för att kunna hjälpa och vägleda. På fritidshemmen 

uppmärksammas det vad barnen har för attityd mot varandra, om någon vuxen hör något som 

inte är okej markeras det och säger stopp. 

Förskolan, skolan och fritidshemmets trovärdighet är beroende av att, och hur det diskuteras 

och hanteras frågor om demokrati och lika värde mellan människor. Jag menar att 

värdegrundsfrågorna måste föras in mer, än det som redan görs, som diskussion i alla skolans 

verksamheter. Ingen får blunda för eller avstå från att ta upp frågor som kan vara känsliga 

eller provocerande. Om det händer avsäger sig skolans verksamheter sin makt och 

påverkansmöjlighet i de kanske mest avgörande etiska och moraliska frågorna. 

Verksamheternas uppgift är att ge etisk handlingsberedskap, så barnen får redskap för det 
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framtida livet. Om inte verksamheterna gör det, vem gör det då? Enligt mig är 

verksamheternas störta utmaning idag, att få de demokratiska värderingarna att genomsyra 

den praktiska verksamheten.  

Barn måste lära sig förstå varandras känslor, det gäller både praktiska saker och händelser. 

Som pedagog ska jag hjälpa barnen att lära sig kontrollera sitt beteende, inte deras känslor. 

Jag som pedagog kan hjälpa barnen genom att förmedla att även om det inte alltid är okej att 

agera ut sina alla sina känslor, så är det alltid tillåtet att prata om dem. Vygotsilj anser att  

  Barnets förhållande till sig själv och världen är från allra första stund relationer med andra 

människor. Barn, de allra flesta, är från början i allra högsta grad socialt kompetenta 

(Strandberg, 2006 s.47). 

Som pedagog är det viktigt att jag tänker på att barnen behöver få lära känna varandra 

ordentligt. Jag anser att det utvecklar ett tryggt och öppet klimat samt att barnen lär sig 

hantera oenighet och fatta beslut. Olikheter är en del av fritidshemmet och det är viktigt att 

skapa utrymme för att olikheterna. Det kan handla om till exempel utseende, viljor, känslor, 

erfarenheter, kunskap och åsikter. Pedagoger och föräldrar bör tillsammans försöka skapa 

hopp och ta kommandot genom att skapa ett gemensamt förhållningssätt för emotionellt och 

socialt lärande. Med ett gemensamt förhållningssätt tror jag barnen lättare utvecklar sin 

sociala kompetens och på så vis blir det ett trevligare klimat i gruppen, vilket i sin tur kan 

förebygga att konflikter uppstår.  

 

6.4 Vidare forskning 

I vidare forskning hade det varit intressant att göra denna undersökning större och mer 

omfattande. Eftersom jag anser att detta ämne är väldigt viktigt hade jag kunnat använda mig 

av fler och djupare intervjuer med pedagoger. Jag hade även kunnat använda mig av barn 

intervjuer och observationer ute i verksamheten. Ett annat intressant ämne för fortsatt 

forskning är också konflikt och konflikthantering i genusperspektiv, både utifrån barn- och 

pedagogperspektiv.  
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Bilaga 1 

 

Till Pedagogerna 

Hej! 

Jag, Pernilla Willman är en lärarstuderande från Karlstads universitet. Jag läser 

lärare i fritidshem med inriktning, uteliv, hälsa och identitet. Nu är jag inne på 

min sista termin och skriver mitt examensarbete. Jag vill be om er hjälp, då jag 

ska skriva om hur pedagoger på fritidshem arbetar med att hantera och förbygga 

konflikter i mitt examensarbete. Genom att ställa upp på min intervju ger ni mig 

material för att göra en analys om pedagogernas arbete med konflikthantering i 

fritidshem.  

Intervjuerna kommer att spelas in, för att jag ska kunna bearbeta resultatet så 

trovärdigt som möjligt. All information som jag får in av er kommer att 

behandlas konfidentiellt. Intervjun är självklart frivilligt och ni kan när som helst 

avsluta er delaktighet.  Jag hoppas att så många som möjligt av er kan ställa upp. 

Jag tackar på förhand för samarbetet!  

M v h Pernilla Willman 

Pernilla Willman 

0708-418445 

pernillawillman@yahoo.se 
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Bilaga 2 

 Bakgrundsfrågor till pedagogerna 

1. Berätta lite om dig själv?  

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat i verksamheten? 

4. Har du arbetat på andra förskolor, skolor eller fritidshem? 

5. Var läste du din utbildning? 

6. Vilket år tog du examen? 

7. Har du fått någon kompetensutveckling i konflikthantering? 
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Bilaga 3 

Frågor till pedagogerna 

1. Vad anser du att en konflikt är?  

2. Vilka är de vanligaste konflikterna mellan barnen på fritidshemmet? 

3. Vilka strategier har du för att möta konflikter? 

4. Anser du att barn kan hantera konflikter själva? 

5. Hur arbetar ni på fritidshemmet för att förebygga konflikter? 

Likabehandlingsplan? 

6. Arbetar du aktivt med konflikthanteringsarbete? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, varför inte? 

7. Ge exempel på en konflikt? Är detta en stor eller liten konflikt? Vart går 

gränsen? 

8. Hur löste ni konflikten? 

9. Hur gör du vid en direkt konflikt? 

10. Använder ni er av några metoder/modeller? 

11. Metoden/modellen du berättar om, används den i förebyggande arbete 

eller vid direkta konflikter? 

12. Vad gör du för att skapa och bevara ett trevligt klimat på fritidshemmet? 

13.  Är det något du vill tillägga eller berätta mer om inom detta ämne? 
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Bilaga 4 

Följdfrågor 

1. Jag förstår inte riktigt vad du menar, kan du förklara mer? 

2. Vill du berätta mer? 

3. Kan du utveckla det du berättar? 

4. Hur tänker du nu? 

 

 

 

 


