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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att få och skapa förståelse för hur pedagoger beskriver och 
förstår konflikter mellan barn samt hur de arbetar för att förebygga destruktiva konflikter. Jag 
inleder studien med min teoretiska referensram som består av olika perspektiv på 
konflikthantering: den undvikande synen, den naturliga synen, den vitaliserande, interaktiva 
synen, harmoni-eller konsensusperspektivet och konfliktperspektivet. Det sociokulturella 
perspektivet används för att lärande sker via kommunikation och i socialt samspel med andra. 
Som metodval utgick jag från en kvalitativ ansats där även den kvalitativa intervjun var mitt 
metodval. Resultatet pekade på att pedagogerna bejakar konstruktiva konflikter som positiva 
och lärorika, vilket är i enlighet med konfliktperspektivet, den naturliga synen och den 
vitaliserande, interaktiva synen. Destruktiva konflikter ansågs vara en jobbig typ av konflikt 
som är svår att hantera, vilket tar sin utgångspunkt i harmoni- eller konsensusperspektivet och 
den undvikande synen. Pedagogerna använde sig till stor del av medling i deras sätt att 
hantera konflikter, där kommunikation och samspel var av stor betydelse för att förebygga 
destruktiva konflikter. Pedagogerna gjorde ett medvetet val av strategi i samband med 
konflikten och dess utgångspunkt. 
 
Nyckelord: konflikthantering, kommunikation, samspel, konstruktiva, destruktiva 
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1. Inledning 
När jag har haft verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) har jag stött på många konflikter mellan 
barn och tydligt sett att de är en central del i mitt blivande yrke som fritidspedagog. Maltén 
(1998) uttrycker att konflikter är ett dagligt inslag i undervisningen. Det är därmed viktigt att 
jag i min kommande yrkesroll kan hantera konflikter på ett vettigt sätt för att de inte ska urarta 
i destruktiva konflikter. Enligt Hakvoort (2011) utvecklas konflikten antingen till en 
destruktiv eller konstruktiv konflikt beroende på hur den hanteras av pedagogen. Detta tyder 
på att det bör läggas stor vikt vid hur pedagogen väljer att hantera konflikter. Jag kan ibland 
känna mig osäker i konflikter mellan barn och min ambition är att skapa en större förståelse 
och trygghet, då detta är avgörande för hur utgången blir. Målet är att fördjupa mig i ämnet 
och få mer kunskap om hur konflikter kan hanteras och förebyggas. Konflikter kommer alltid 
att finnas och det är därmed viktigt att kunna hantera dem på ett bra sätt samt lära eleverna 
hur de kan gå tillväga och vända den till en konstruktiv konflikt. Det är viktigt att pedagogen 
kan gå in och medverka till att skapa ett gott klimat och gemenskap i gruppen. I Skolverket 
(2011a) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet anges att skolan ska 
sträva efter att vara en social gemenskap där trygghet samt lust att lära skapas. Vidare framgår 
det att skolan ska främja förståelse för andra människor och omsorg om den enskilde 
individens välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Familjen har det 
övergripande ansvaret över barnet, men även skola och fritidshem utgör en stor del i det 
arbetet. Pedagogen har alltså ett stort ansvar vilande på sina axlar och det är viktigt att 
reflektera över. “Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling” (Skolverket, 2011a, s. 10). Även Orlenius (2001) lyfter att fostran är en del av 
pedagogiken. Detta stämmer överens med mitt sätt att betrakta pedagogens arbete i att skapa 
goda relationer med barnen och mellan barnen och då skapas även ett bättre klimat i gruppen. 
Vidare lyfter Skolverket att skolan ska sträva efter att ha en god social gemenskap som ger 
trygghet, vilja och lust att lära. 
 

Det finns en mängd forskning som visar på positiva, varma och stödjande lärar-elever-
relationer är gynnsamma för såväl elevers skolprestationer som sociala beteende, vilket 
särskilt gäller så kallade “högriskelever”. Ju bättre relationskapital lärare har bland eleverna 
desto större är förutsättningarna för dem att utöva sin fostrande praktik och för att hantera 
konflikter som uppstår, i synnerhet i relation till elever som utmanar skolan (Thornberg, 2010, 
s. 74).  

 
Jag vill utveckla ett mer positivt förhållningssätt till konflikter och inte behöva känna att det 
är något som är jobbigt att hantera – då vi enligt Friberg (2011) också bär ansvar att ingripa i 
konflikter. Vidare anges att pedagogen bör använda den aktuella konflikten som utgångspunkt 
för samtal och lärande. Enligt Skolverket (2011a) ska skolan främja förståelse för andra 
människor och omsorg om den enskilde individens välbefinnande där utveckling står i fokus. 
Utifrån detta anser jag att eleverna ska få det stöd och hjälp av pedagogen som de kan behöva 
i konflikter då det är en viktig process i deras utveckling. 
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2. Syfte  
Syftet med studien är att få och skapa förståelse för hur pedagoger beskriver och förstår 
konflikter mellan barn samt hur de arbetar för att förebygga att destruktiva konflikter uppstår.  
 

2.1 Frågeställning 
• Vilken mening lägger pedagogerna i begreppet konflikt? 
• Hur hanterar pedagogerna de konflikter som uppstår?  
• Hur arbetar pedagogerna för att förebygga destruktiva konflikter?  
 

2.2 Syftesprecisering 
Lennér Axelsson och Thylefors (1996) definierar begreppet konflikt som en situation där två 
eller flera krafter försöker att påverka något i olika riktningar.  
 
I konstruktiva konflikter skapas enligt Johnson och Johnson (1996) personlig utveckling, en 
lösning på problemet och vi går ur konflikten med en känsla av att ingen förlorade och båda 
parter fick det bättre.  
 
Esbjörnsdotter (1994) förklarar att i en destruktiv konflikt hindras vi från att tala med 
varandra om gemensamma lösningar och parterna konkurrerar mot varandra.  
 
Enligt Dysthe (2003) är mening en kommunikativ företeelse eftersom att den kommer från 
insikter och handlingsmönster som vi tar del av genom att vi integrerar med andra människor.   
 
Jag kommer senare i rapporten mer utförligt beskriva begreppet konflikt samt konstruktiva 
och destruktiva konflikter.  
 

2.3 Avgränsningar  
Jag valde att avgränsa till tre informanter, varav två är fritidspedagoger och en är 
grundskollärare. Jag har även valt att avgränsa mig till skola och fritidshem. Det 
sociokulturella perspektivet är det perspektiv jag utgår från, eftersom jag anser att människor 
utvecklas genom att samverka med andra där språket är en central del för att lärande ska ske. 
Jag är medveten att resultaten och mina tolkningar i studien hade blivit annorlunda om 
utgångspunkten hade varit från ett annat perspektiv och om studien blivit genomförd med 
andra pedagoger i andra verksamheter.  
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3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras begrepp och min teoretiska referensram som kommer att användas 
som analysinstrument. Jag lyfter teorier kring företeelsen konflikter/konflikthantering, där jag 
presenterar harmoni- eller konsensusperspektivet samt konfliktperspektivet. Sedan förklaras 
Malténs (1998) tre olika perspektiv på konflikthantering och det sociokulturella perspektivet, 
som är nära sammankopplad med kommunikation. Därefter definieras begreppet konflikt. 
Under denna rubrik lyfts även destruktiva och konstruktiva konflikter, mobbning och 
konflikter, hur en upptrappning av en konflikt kan märkas samt olika konfliktnivåer. Sedan 
förklaras tre olika konflikthanteringsmetoder (Cohens konfliktpyramid, medling och 
kompissamtal). Slutligen presenteras tidigare forskning, lagar och förordningar samt 
värdegrunden.  
 

3.1 Olika perspektiv på konflikthantering 
I Shantz och Hartup (1992) förklaras två perspektiv kring sociala konflikter. Dessa är 
harmoni- eller konsensusperspektivet och konfliktperspektivet. Att försöka avlägsna eller ta 
över elevers konflikter innebär att möjlighet för dem att utvecklas försvinner. Dessa 
perspektiv visar på att beroende på hur konflikten hanteras, skapas möjligheter för om 
konflikten blir konstruktiv eller destruktiv. 
 
Harmoni- eller konsensusperspektivet betonar konfliktbegreppets negativa upplevelser. I detta 
perspektiv betraktas konflikten som något dåligt som bör utrotas, medan forskare som 
anammar konfliktperspektivet ser konflikter som naturliga och utvecklande. I 
harmoniperspektivet antas social ordning uppstå genom att människor enas kring värderingar, 
normer och verklighetsbilder. Den traditionella konfliktlösningen tar sin utgångspunkt i 
harmoniperspektivet och utgår från att konflikter är något negativt samt att det är en tredje 
part som avgör vad som är rätt och vad som är fel. Där antas att det finns en sanning, att 
människan är destruktiv, vi behöver undvika konflikter samt avlägsna olikheter, att människan 
måste kontrolleras och att parterna bråkar om samma sak. Perspektivet ger stöd för att barn 
och ungdomar befinner sig i en process där de lär sig och utvecklas. Konflikter är så kallade 
”nollsummespel”, där en vinner och en förlorar och att kompromissa är en bra lösning. 
 
Inom konfliktperspektivet används konflikter för att underlätta utveckling samt förändringar 
av den redan befintliga sociala ordningen. Här erkänns att båda parterna har sina egna 
historier, sanningar samt behov och dessa måste blir hörda.  
 
Maltén (1998) beskriver tre olika perspektiv på hur vi kan se på konflikter: 
 
- Den undvikande synen  
Många upplever konflikter som negativa och anser att konflikter bör undvikas. De flesta 
ligger lågt, håller sig undan eller tiger stilla i förhoppning om att konflikten ska upphöra. De 
inblandade sopar problemet under mattan och tänker att någon annan får ta tag i det. Den som 
är konflikträdd hävdar att konflikter skapar misstro och de vågar eller orkar inte ta itu med 
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problemet. Enskilda kan känna sig kränkta, vissa är rädda för att de ska bli okontrollerat arga, 
att bli tagen för att vara en bråkmakare och att bli utfryst. Osäkerhet, rädsla och tvekan är 
några av symptomen. Denna syn på konflikter skapar ett hinder för ett målinriktat arbete och 
blir därmed destruktiv. Vidare skapar den apati och leder till stagnation, förändringströghet 
och idétorka. Den undvikande synen är helt förenlig med harmoni-eller 
konsensusperspektivet. 
 
- Den naturliga synen 
Vi ställs dagligen inför konfliktsituationer utan att själva vara medvetna om det. Hela livet är 
egentligen en enda lång problemlösningsprocess. Konflikter är inte alltid negativa, många 
konflikter avtar eller försvinner med tiden och parterna måste lära sig leva med dem. 
Konflikter ses som en naturlig del i livet. 
 
- Den vitaliserande, interaktiva synen 
Konflikten är en omistlig del av en organisations vardag. Konflikten ses som något positivt, 
eftersom den vitaliserar, skapar eftertanke samt leder till självkritik och konflikten utgör 
därmed en god utgångspunkt för förnyelse. Denna syn inriktar sig på att se möjligheterna och 
ett visst mått av spänning och dynamik behövs för såväl institutionell som personlig 
utveckling. Om vi vågar möta problemen på ett konstruktivt sätt kan en konflikt vara 
välgörande. Tankar och idéer ställs mot varandra och vi tvingas tala om våra värderingar och 
åsikter så dessa blir synliga och medvetandegörs. En bearbetning av konfliktsituationer 
motverkar stagnation och stimulerar utvecklingsarbetet. Vi undviker att fastna i 
vanehandlingar och i ritualer och vetskapen om ens egna och andras svaga samt starka sidor 
upplevs som värdefulla. Ens egen självkännedom fördjupas och självtilliten ökar, liksom 
beredskapen inför framtida problemhantering. Stimulans, förändringstrygghet samt utmaning 
är några karakteristiska drag. Den naturliga synen och den vitaliserande, interaktiva synen är 
samstämmiga med konfliktperspektivet. 
 
Slutligen förklarar Maltén (1998) att det är nödvändigt att ta upp värderingar och 
åsiktsskillnader inom skolans värld. På så vis kan kunskap och färdighet i konfliktanalys samt 
konflikthantering, såväl dess teori och praktik, föras över till nästa generation. Om det råder 
konflikträdsla, undviker vi att ta itu med konflikten, vilket representerar en destruktiv 
konfliktsyn. Om vi däremot tar konflikten som en utmaning och positiv möjlighet till 
kreativitet, engagemang och utveckling, tillämpas en konstruktiv strategi i 
konflikthanteringen.  
 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 
Jag valde att lyfta sociokulturellt perspektiv eftersom att den grundar sig på att lärande sker 
genom kommunikation och samspel. Konflikter uppstår oftast i samspel med andra och därför 
ansåg jag denna teori som den mest relevanta i studien. 
 
Dysthe (2003) förklarar att lärande har med relationer att göra och att lärande sker genom 
deltagande samt genom deltagarnas samspel. Språk och kommunikation är grundläggande 
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element i läroprocesserna. Balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande 
aspekt av varje läromiljö, nämligen att lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud 
och har att göra med omgivningen i vid mening. I likhet med Dysthe förklarar Säljö (2000) att 
det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper samt färdigheter. Vidare 
menar Säljö att det är genom att höra vad andra talar om hur de föreställer sig världen som 
barn blir medvetna om vad som är intressant och värdefullt. Det är i samspel med andra som 
de lär de färdigheter som de behöver för att bli väl fungerande individer. Genom interaktion 
med andra öppnar vi upp för en större förståelse för varandra och att kunna ta deras 
perspektiv. Människans sätt att bete sig, kommunicera, tänka och uppfatta verkligheten är 
formade av sociala och kulturella erfarenheter. Människan är från början en kommunikativ 
varelse och inriktad mot att samspela med andra. Säljö utgår från Vygotskij när han beskriver 
begreppet utvecklingszon, som innebär att ojämlikheten i de båda aktörernas kunskaper ses 
som en förutsättning för att en rörelse inom ramen för utvecklingszonen skall komma till 
stånd. Den mer kompetente är den som vägleder och utvecklingszonen kan därmed ses som en 
guidning in i en speciell kulturs eller delkulturs sätt att uppfatta en företeelse. Genom att 
individen ständigt befinner sig i olika utvecklingszoner när vi lär, kommer dennes utveckling 
att äga rum inom ramen för dessa praktiker. På detta sätt utgör de sociokulturella 
betingelserna både den miljö som utvecklar individen samtidigt som omgivningen som förser 
denne med upplevelser och aktiviteter driver utvecklingen åt ett visst håll. Utvecklingszonen 
kan även ses som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från 
en som är mer kompetent. Vygotskij (1934/1999) belyser att kunskaper från den vuxne 
överförs till barnet och det är ett centralt system i inlärningsprocessen. Barns sociala kontakter 
leder till utveckling och vi använder språket som ett medel för begreppsbildning. Enligt 
Dysthe är det avgörande för motivationen i vilken mån skolan klarar av att skapa en god 
läromiljö som stimulerar till ett aktivt deltagande. Pedagogen bör skapa interaktionsformer 
samt miljöer där eleven känner sig accepterad och som på ett positivt sätt kan stärka elevens 
identitet samt att eleven känner sig uppskattad. Att delta i en grupp och bli uppskattad i den 
ger motivation till fortsatt lärande. I det sociokulturella perspektivet visas tydligt på viljan att 
lära beror på upplevelsen av meningsfullhet som i sin tur beror på om kunskap och lärande 
betraktas som viktiga.  
 

3.3 Definition av begreppet konflikt 
Maltén (1998) förklarar att ordet konflikt härstammar från latinets conflictus och det betyder 
motsättning, sammanstötning eller tvist. En konflikt uppstår vid en kollision, sammanstötning 
eller annan oförenlighet gällande mål, synsätt, intressen, värderingar, personlig stil eller 
grundläggande behov. En konflikt är enligt Jordan (2006) en interaktion mellan minst två 
personer där minst en av parternas önskemål känns för betydelsefulla för att släppas och 
denne upplever sina möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda är blockerade av sina 
motparter. I likhet med Jordan förklarar Ellmin (2008) att en konflikt existerar när oförenliga 
aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med en annan är en sådan som förhindrar, 
blockerar, stör eller skadar den andra aktiviteten och den blir därmed mindre sannolik eller 
effektiv. Konflikter har enligt Carlander (1990) sin grund i oförenliga värderingar, intressen 
och mål, i reaktioner på fientligt beteende som hot eller tvång och i försök att hindra någon 
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annan i dennes verksamhet. De Klerk (1991) utgår från motsättningen mellan varje drivkraft 
som förr eller senare möter en annan och detta möte blir en kollision som leder till en konflikt. 
I likhet med De Klerk menar Lennér Axelsson och Thylefors (1996) att en konflikt är en 
situation, där två eller flera krafter försöker påverka något i olika riktningar och att dessa olika 
krafter orsakar spänningar och ibland även fientligt beteende eller stridigheter. Ur ett 
undervisningsändamål förklarar Utas Carlsson (2001) att en konflikt innebär att parterna inte 
är överens och när minst en av dem hyser negativa känslor p.g.a. detta. Även Lindell (2007) 
och Ekstam (2000) beskriver att en konflikt innebär att det råder oenighet mellan olika parter. 
En konflikt är enligt Esbjörnsdotter (1994) ett tillstånd mellan två personer som är beroende 
av varandra, där minst en av dem känner ilska mot den andre och är kritisk till den andres 
handlingar. Konflikter behöver inte alltid vara högljudda, våldsamma eller explosiva för att de 
ska spela sin roll: de förhindrar arbete och gemenskap. Ilska och aggression är det avgörande 
elementet. Konflikter är något värdefullt och att de kan leda till många olika positiva 
erfarenheter. Davies (2004) har listat fyra definitioner av begreppet konflikt:  
 
1. verklig eller skenbar oförenlighet mellan intressen och ändamål 
2. tron att parternas nuvarande anspråk inte kan tillgodoses samtidigt 
3. en kamp om värderingar och anspråk på status, makt och resurser 
4. ett övergångsstadium i en kamp som eskalerar och blir allt mer destruktiv 
 

3.3.1 Destruktiva konflikter 
Enligt Esbjörnsdotter (1994) är en konflikt destruktiv när den tillåts växa sig så stark att den 
styr vårt beteende och våra känslor. Konflikten förstärker skillnaderna mellan oss och vi 
upplever varandra som främmande snarare än intressanta. Konflikten påverkar vår moral och 
vårt goda omdöme och tar vår energi som vi skulle ha använt till viktigare saker. 
Esbjörnsdotter och Johnson och Johnson (1996) förklarar att en destruktiv konflikt hindrar 
parterna från att tala med varandra om gemensamma lösningar och de konkurrerar mot 
varandra. Vidare förklarar Esbjörnsdotter att ytterligare tecken på att konflikten är destruktiv 
är att vi i konflikten sårar den andre och när vi vill slippa visa oss själva som vi verkligen är. 
Parterna har olika mål som de strävar efter och de ser enbart till sin egen vinning. Både Utas 
Carlsson (1999) och De Klerk (1991) betonar att destruktiva konflikter kan få en aggressiv 
utgång med hämnd och skada. De Klerk förklarar vidare att parterna börjar bete sig utifrån 
sina egna känslor och utagerandet har samband med personliga och psykiska erfarenheter. Det 
kan hårdraget illustreras med att slå till en person och reaktionen blir att slå tillbaka.   
 

3.3.2 Konstruktiva konflikter 
Konflikten är enligt Esbjörnsdotter (1994) konstruktiv när den får parterna att tänka efter var 
de verkligen står och när de låter den bli en anledning till verklig kommunikation. Konflikten 
lär oss att förstå olikheter och vi lär känna oss själva och vårt beteende bättre. Både 
Esbjörnsdotter och Johnson och Johnson (1996) menar att båda parterna i konflikten 
gemensamt finner en lösning som de är nöjda med. Vidare förklarar Esbjörnsdotter att 
konflikten leder till att tidigare dolda spänningar kommer upp till ytan och vi kan lösa 
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problemet. I en konstruktiv konflikt tvingas vi leta nya vägar, vidga våra referensramar och 
testa våra gränser. Konflikten skapar en personlig utveckling, ger en lösning på problemet och 
vi går ur konflikten med en känsla av att ingen förlorade och båda parter fick det bättre. Enligt 
Johnson och Johnson att en konflikt blir antingen konstruktiv eller destruktiv beroende på hur 
den hanteras av pedagogen.  
 

3.3.3 Mobbning och konflikter 
Både Maltén (1998) och Ellmin (2008) anser att konflikt och mobbning inte är samma sak. 
“Mobbning föreligger när en individ (eller flera individer) gång på gång och över tid utsätts 
för kränkande behandling från andra individer som samverkar kring handlingen” (Maltén, 
1998, s 163). Lennéer Axelsson och Thylefors (1996) förklarar att mobbning är en upptakt i 
en eller flera vanskötta konflikter.  
 

3.3.4 Upptrappning av en konflikt 
Utas Carlsson (2001) menar att människan ofta uppfattar konflikter som något negativt och 
skyr dem och detta kan leda till att de växer okontrollerat. Maltén (1998) har en liknande 
uppfattning och förklarar att många människor ser konflikter som något obehagligt och de 
väljer därmed att förtränga dem eller vägrar se dem. Om oförenlighetsprocessen fortgår blir 
de inblandade tvungna att se och erkänna problemet, men de bedömer det som obetydligt och 
därmed som något som inte är värt att ta på allvar. De väljer att släta över och hoppas på att 
allt ska ordna sig, utan att regelrätta åtgärder behöver vidtas. Dock dyker problemen upp förr 
eller senare på nytt och de är då ofta stora och svåra att hantera. Om processen 
vidareutvecklas ytterligare någon tid blir fler uppmärksammade på problemet och 
svårigheterna blir allmänt kända. Detta leder till att många börjar diskutera sinsemellan och 
människorna runt om tar parti för någon av de inblandade och de kanske utser en syndabock 
eller symtombärare. Både Maltén och Cornelius och Faire (2006) talar om att när konflikten 
fortgår inträffar till slut en kris.  
 

3.3.5 Konfliktnivåer 
Ellmin (2008) redogör fyra konfliktnivåer och dessa är:  
 
Nivå 1: smågräl och tjafs. De vanligaste och de minst allvarliga, är de små, återkommande 
störningarna, smågrälen, bråken och tjafsen. Detta är små men lindriga konflikter som sällan 
skadar relationerna på kortare sikt, men bygger heller inte upp dem. Dessa skapar sällan sådan 
disharmoni att samspel och samarbete inte fungerar, men undervisningen blir svårare att 
genomföra och det psykosociala klimatet i klassen försämras. Denna nivå hör till en 
smygande process, där alltför många illa hanterade och ignorerade störningar, tjafs och 
smågräl kan leda till mera svårhanterliga sammanstötningar. 
  
Nivå 2: sammandrabbningar. Alltför många, illa hanterade, småkonflikter kan skapa 
spänningar och de leder till sammandrabbningar av olika slag och därmed utvecklas 
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konflikten till mer svårhanterliga problem. Dessa typer av konflikter är mindre vanliga, men 
mer allvarliga. Fortfarande kan dock de inblandade klara av att av egen kraft hantera 
situationen på ett tillfredställande sätt, men det tar onödig energi av de inblandade. 
  
Nivå 3: kriser. Detta är den ovanligaste men också den mest allvarliga konfliktnivån. Här har 
konflikten gått för långt, de inblandade klarar inte av att hantera konflikten själva och krisen 
är ett faktum. Nu krävs ett ingripande av en tredje part, någon som själv inte är en del av 
konflikten. Denna tredje part kan öka sannolikheten för ett positivt utfall av konflikten. 
  
Nivå 4: bestraffningsåtgärder. Här är egna insatser eller anlitande av tredje part redan 
överspelade och här handlar det om myndighetsutövning mot enskilda individer som är 
inblandade i konflikten. Detta innebär att någon eller några stängs av, flyttas till annan skola, 
anmäls till myndigheter för mobbning eller fysiskt våld eller bestraffas på något annat sätt. 
Myndigheten bestämmer konsekvenser för det som har skett. Denna nivå är den minst 
vanliga, men också den mest tragiska. 
 
Vidare framhåller Ellmin (2008) några punkter som visar på om en konflikt är allvarlig på den 
nivå den har: 
 

- ständig upprepning. 
- alltför omoget agerande av den/de inblandade 
- att det finns inslag av intriger/manipulation 
- att verksamheten förlamas/skadas då konflikten stjäl energi från annat 
- att de sociala relationerna skadas 
- att andra än de direkt berörda drabbas (överspridning) 
- att enskilda personer far illa eller mår dåligt 
(Ellmin, 2008, s. 67). 

 
Ellmin (2008) förklarar att alla konflikter är små i början och att ingen konflikt börjar som en 
färdigutvecklad kris. Att hålla de vanligaste och minst allvarliga småkonflikterna så små som 
möjligt är en investering i en god arbetsmiljö.  
 

3.4 Konflikthantering och metoder 
Detta avsnitt påbörjas med att diskutera kring konflikthantering. Sedan presenteras 
kompissamtal, Cohens konfliktpyramid och medling. Därefter problematiseras 
konflikthanteringsmetoder, där jag lyfter olika sätt att betrakta dess användbarhet. 
 
Som tidigare nämnt, blir konflikten enligt Johnson och Johnson (1996) antingen konstruktiv 
eller destruktiv beroende på hur pedagogen hanterar den. Deutsch och Coleman (2000) 
framhåller att konflikter i sig inte är något negativt och det gäller att ge eleverna goda 
erfarenheter på ett sätt som ger långsiktigt goda resultat. Enligt Utas Carlsson och Rosenberg 
Kimblad (2011) är pedagoger i behov av att skaffa modern kunskap om konstruktiv 
konflikthantering och förebyggande av destruktiv utveckling. Utas Carlsson (1999) framhåller 
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att det inte är lätt för pedagogen att avgöra när de ska gå in och bryta konflikten för att 
våldsamt och farligt beteende inte ska uppstå. Att lära sig att ”läsa av” konfliktens förlopp, se 
tidiga tecken och att ingripa är enligt Ellmin (2008) avgörande.  Thornberg (2010) lyfter en 
viktig aspekt, nämligen att konflikter uppstår även mellan pedagogen och barn. Dessa 
konflikter kan då till exempel handla om att barnet motsätter sig pedagogens instruktioner. Vi 
kan enligt Cornelius och Faire (2006) ta udden av den aktuella konflikten genom att kartlägga 
den samt de personer som är inblandade och därigenom distansera sig en aning för att på ett 
mer konkret sätt kunna se sin egen del i konflikten. Carlander (1990), De Klerk (1991) och 
Friberg (2011) menar att genom att ha insikt i problemet kan vi lättare hitta en lösning och 
genom att analysera är det lättare bedöma hur och på vilket sätt konflikten kan lösas. 
Pedagogen bör enligt Bickmore (1998) välja sitt sätt att hantera konflikten beroende på vilken 
relation de inblandade har, balansen mellan dem, om deras gemensamma medvetenhet om 
problemet och om en möjlig lösning. I likhet med Bickmore, menar även Maltén (1998) att 
konflikter ska hanteras utifrån de villkor och förhållanden som råder i den aktuella konflikten. 
När pedagogen vägleder elever i en konflikt bör denne enligt Johnson och Johnson (1996) 
upprätthålla en god miljö där alla känner sig inkluderade. Det är inte någon konflikthantering 
om pedagogen går in och agerar domare och ber de inblandade att skaka hand. Att lyssna, visa 
respekt och leva sig in i det som har hänt krävs för att en konfliktlösning ska ske. Carlander 
förklarar i likhet med Johnson och Johnson att pedagogen inte ska gå in och spela domare. 
Vidare menar Carlander att det är bra om pedagogen skapar sig en bild av vad konflikten 
innebär för de inblandade och om parterna får vara med och lösa konflikten ökar chansen att 
lyckas. När vi lyckas lösa konflikten konstruktivt frigörs mängder av energi som annars finns 
bunden i konflikten. Jordan (2006) lyfter vikten av att föra konstruktiva samtal i konflikten 
samt att lyssna och därmed skapa en större vetskap om konflikten. Konstruktiva samtal i 
konflikten har två mål, nämligen att omvandla en laddad diskussion från en strid om övertaget 
till ett samtal om hur de gemensamt kan lösa problemet samt att upprätthålla fungerande 
relationer mellan parterna. En del barn kan enligt Joshi (2008) behöva gå undan och lugna ser 
sig en stund innan de vill ta itu med konflikten. I Joshi´s studie berättade en flicka så här: 
 

With a friend, you usually ger really mad. So the best way is to usually be seperate for a little 
while. You know it doesn´t necessarily have to be a whole day, but that might be pretty good 
because you won´t… I mean… you will just kind of…you know, if you are seperate for a little 
while you can think about it (Joshi, 2008, s. 144). 

 

3.4.1 Kompissamtal 
Målet med kompissamtal är enligt Edling (2002) att förebygga mobbning samt att eleverna 
ska lära sig att självständigt lösa konflikter. I kompissamtalet ingår det tre rundor: i den första 
rundan får eleverna berätta om de på egen hand har klarat ut något bråk under veckan, i andra 
rundan får de berätta om de gjort någon kompis ledsen och i tredje rundan får de berätta om 
de själva har råkat ut för något. Eleverna sitter i ring för att alla ska se varandra framifrån och 
kompissamtalet sker då på lika villkor. Eleverna får endast berätta om sin egen roll i 
konflikten och inte nämna den andre som är inblandad. Avsikten är att ”förövaren” ska känna 
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igen händelsen och sedan själv berätta vad som hänt. Om förövaren inte vill ta ansvar för sin 
handling får denne aldrig utsättas för tvång och konfliktlösningen är frivillig. Det är  
viktigt att pedagogen skapar en varm och positiv miljö med mycket beröm, där alla känner sig 
accepterade. När två stycken elever talar om en pågående konflikt som sker mellan dem, 
fyller resten av gruppen en viktig funktion. De kommer med idéer samt lösningar och 
pedagogen bör hålla sig neutral så gott det går och bara ge hjälp då det verkligen behövs. 
”Läraren finns med som en garant för att eleverna följer spelreglerna” (Edling, 2002, s. 71).  
 

3.4.2 Cohens konfliktpyramid 
Hakvoort (2011) presenterar Richard Cohens konfliktpyramid och menar att den är ett bra 
verktyg för att kunna hantera konflikter konstruktivt, samtidigt som det är lärorikt för 
eleverna. Konfliktpyramiden utgår från ett helhetstänkande och den innehåller idéer och 
samband. Med hjälp av konfliktpyramiden fångas helheten i den aktuella konflikten och den 
blir begriplig genom att steg för steg presentera och diskutera en bit i taget.  
  
Första nivån (Förebygga)  
På denna nivå hittar vi skolans alla insatser till en stöttande miljö, som till exempel effektivt 
ledarskap, en demokratisk skolorganisation, diskussioner, värdegrundsarbete, gruppdynamik, 
empati, social medvetenhet m.m. Att utveckla goda sociala relationer är centralt.  
 
Andra nivån (Hantering) 
Denna nivå representerar konflikthantering. Även i en stöttande miljö förekommer konflikter 
och det är viktigt att konflikten hanteras av parterna på ett sätt som möjliggör en konstruktiv 
utgång, vilket bidrar till individens eller gruppens utveckling. En destruktiv utgång av en 
konflikt leder inte till något lärande eller utveckling. En stöttande skolmiljö med fungerande 
sociala relationer skapar större förutsättningar för att parterna i konflikten kan lösa eller 
hantera konflikten på ett konstruktivt sätt. Pedagoger och elever behöver utbildning samt 
förses med kunskap och verktyg när konflikter uppstår.  
 
Tredje nivån (Hjälp) 
Alla konflikter kan inte alltid lösas eller hanteras av parterna själva genom dialog eller 
förhandling och eleverna kan ibland behöva hjälp av andra. Även pedagoger kan behöva hjälp 
i konflikter med varandra eller med elever. En neutral tredje part kan hjälpa de iblandade i 
konflikten att återuppta kommunikationen med varandra. Denna tredje part ska inte ta över 
konflikten, utan fokus ligger på processen och vägen från en icke fungerande kommunikation 
till att börja kommunicera igen. Kommunikationen utgör en förutsättning för att finna en 
lösning eller hantering av konflikten.  
 
Fjärde nivån (STOPP) 
På denna nivå blir konflikter inte lösta utan ett oönskat och förbjudet beteende stoppas och 
parterna skiljs åt. Här handlar det om att återgå till de regler som parterna kommit överens om 
samt stoppa oönskat och förbjudet beteende. Det handlar inte om att stoppa konflikten, utan 
fokus ligger på beteendet och vad som är rätt och fel. Våldsamt och extremt aggressivt 
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beteende måste stoppas eftersom det blockerar möjligheterna till dialog, konstruktiva sociala 
interaktioner och det bromsar lärandeprocessen. Elever och pedagoger behöver kunskap om 
vilka verktyg de kan behöva för att hantera olika situationer. Pedagogerna ska kunna förklara 
vad som är tillåtet samt förbjudet, hur regler kan skapas, påminna vad de kommit överens om 
samt vilka gränser, moraliska och etiska riktlinjer som finns.  
 

3.4.3 Medling	  
Kostiainen (2011) förklarar att i en medling ska samtliga parter sitta i ett rum där de får 
reflektera över vad som hänt och var och en får redovisa sin version i turordning. Medlaren 
hjälper till genom att stämma av, fråga om han eller hon har förstått rätt och detta innebär att 
medlaren måste lyssna aktivt. En av medlarens viktigaste uppgift är att hjälpa till med att 
identifiera, sätta ord på och eventuellt erbjuda parterna olika känsloalternativ för att komma åt 
kärnan i konflikten. Att samtala om konflikten kan uppfattas som hotfullt och rubba 
uppfattningen om dem själva, men om parterna ordentligt tänker igenom det som hänt kan det 
också vara utvecklande för dem. Känsliga värderingar och ömma punkter kan bli synliga och 
för att bli medveten om dessa kan parterna behöva hjälp med att upptäcka mönster i sitt 
beteende. När det som tidigare var ouppklarat är löst kan nu medlaren kliva fram som en 
kreativ problemlösare. Nu bör medlaren fråga hur parterna vill ha det istället och 
förhoppningen är att parterna ska vilja samarbeta. När alla förslag lyfts fram ska de enas om 
en passande lösning. De olika förslagen värderas av medlaren genom att uppmana deltagarna 
att tänka efter vilka förslag som kan vara genomförbara och sedan diskuteras och prövas 
förslagen. Att uppnå en lämplig överenskommelse innebär att parterna tränas i att inta den 
andres perspektiv samt att vara beredd på att låta sig utmanas och förändras. Istället för att 
diskutera om vem som gjort vad i konflikten, ligger fokus på vad som går att finna och 
orsaken till konflikten. Ömsesidig tillit mellan medlare och elever och mellan elever blir 
viktig. Skolan ses som en social mötesplats och modell för kommunikation där tillfällen till 
dialog erbjuds, inte bara när konflikten uppstått, utan även förebyggande. Val av arbetssätt 
bör överensstämma med medlingens värdegrund samt modell för kommunikation. Medlaren 
kan inte utdela moraliska domar eller överföra normer och värderingar, han eller hon fungerar 
snarare som en modell för reflektion samt träning i moralisk omdömesförmåga. Medlaren ska 
inte väcka skuld eller skam hos någon av parterna, utan bör istället uppmuntra till personligt 
ansvarstagande. Medlaren bör främja förståelse för andra människor och tro att samtliga 
elever kan ta tag i sina problem med medlarens stöd. De inblandade kan känna sig sårbara och 
det är därmed viktigt att skapa trygghet i medlingen. Genom medling och när interaktionen 
förändras utvecklas båda parterna och de kan då agera som förebilder i klassen. Klassen stärks 
av en förbättrad relationskompetens och kommunikation som ofta leder till trygghet och ökad 
arbetsro. Eleverna lär sig också att lösa konflikter själva då de genom medling får en ökad 
tilltro till sin egen förmåga.  
 

3.4.4 Att använda konflikthanteringsmetoder 
I Skolverket (2011b) Vad fungerar? har en studie genomförts med elever i årskurs 4-9, i totalt 
39 stycken skolor. Studien bygger på intervjuer samt enkäter och har pågått i tre år och utförts 
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av forskare. I samtliga skolor användes flera olika program eller delar av metoder samtidigt, 
där bland annat medling ingick. Utvärderingens syfte var att undersöka vilka arbetssätt och 
olika enskilda insatser som fungerar. Studien ger stöd för att ett systematiskt arbete med både 
förebyggande och åtgärdande insatser är en kärnpunkt i ett framgångsrikt arbete. Störst effekt 
blir om insatserna är tydligt kopplade till varandra och att det finns en tydlig roll samt 
ansvarsfördelning bland pedagogerna. Både elever och pedagoger bör vara medvetna om hur 
de bör agera vid kränkningar och det är också en bidragande orsak till en större effekt. I 
studien anges att införandet av en metod ofta är dåligt förankrat bland personalen och 
eleverna. Även Johnson och Johnson (1996) belyser att de som ska arbeta med 
konflikthanteringsmetoder ofta får otillräckligt med information och vägledning i hur de ska 
arbeta och vad syftet med metoden är. Vidare menar Skolverket att på flera skolor upplever 
pedagogerna att metoder är ytterligare ett projekt som kräver engagemang, där intresset 
snabbt klingar av. Pedagoger och elever får bara en kort introduktion och det innebär att de 
knappast får tillräckligt med förståelse för programmet syfte, form, innehåll, teoretiska 
antaganden samt de färdigheter som behövs. Skolorna behöver grunda sitt arbete på en 
kartläggning och analys av skolans problem samt förutsättningar och utifrån det forma arbetet. 
Ett framgångsrikt arbete bygger på att skolor systematiskt, långsiktigt och med all personal 
samt delaktiga elever arbetar med främjande, förebyggande och upptäckande/åtgärdande 
insatser. Det finns enligt Hakvoort (2011) många alternativa sätt att hantera konflikter och 
flera skolor letar efter nya metoder samt sätt att hantera dem på. För att kunna göra ett 
medvetet val ligger stor vikt vid att orientera sig grundligt och att reflektera över helheten. 
Om pedagogerna ska kunna skapa sig en helhetsbild behövs ett system som hjälper till att 
beskriva samt förstå sambandet mellan konflikthanteringsmetoderna.  
 
Enligt Johnson och Johnson (1996) bör elever få träning i att lösa konflikter och använda sig 
av olika slags metoder. När de själva kan hantera metoden lär de sig att lösa konflikter på ett 
konstruktivt sätt och konflikter i skolan mellan elever minskar då över lag. Att använda sig av 
konflikthanteringsmetoder är effektivt i elevers förhandlingar i konflikter. De elever som inte 
får träna på att lösa konflikter genom någon metod vet inte hur de ska gå tillväga i konflikter 
och hur de tillsammans kan finna lösningar. De går då in i konflikten för att vinna och 
konflikten förblir då olöst och kan urarta destruktivt.  
 
Friberg (2011) menar att det inte finns någon metod som är bäst för att hantera alla konflikter 
på, utan olika konflikter kräver olika slags metoder. Joshi (2008) anger i likhet med Friberg, 
att det mest lämpliga är att använda det tillvägagångssätt som passar i den aktuella konflikten 
och pedagogen bör inte låsa sig vid en viss metod eller strategi. ”Perhaps, then, it is not the 
use of a particular strategy that is crucial to social competence but the use of a strategy that is 
most suitable for the particular conflict and for the behavior of the other person” (Joshi, 2008, 
s. 145). När sammanhanget i konflikten och konflikthanteringsmodellen överensstämmer kan 
konflikten enligt Johnson och Johnson (1996) lättare hanteras. All konfliktlösning bör enligt 
Carlander (1990) ses som en påverkansprocess och det är därför viktigt att försöka bedöma på 
vilket sätt konflikten kan lösas på bästa sätt. Det betyder att pedagogen försöker att analysera 
konflikten och utifrån det utforma en lämplig strategi att hantera den på.  
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3.5 Tidigare forskning 
Om pedagogen medverkar och stöttar eleverna i konflikten ligger det enligt Johnson och 
Johnson (1996) stor vikt vid att pedagogen väljer en konflikthanteringsmodell som passar 
ihop med konflikten. Om inte, då blir konflikten svårare att lösa och löper större risk att bli 
destruktiv. Ytterligare faktorer till om konflikten får ett konstruktivt eller destruktivt utfall 
beror på om parterna är konkurrenter eller samarbetsvilliga och om de tillsammans kan 
komma överens om hur de kan lösa konflikten och nå målet. Elever som självständigt kan 
lösa konflikter presterar bättre i klassrummet. Om skolan skapar en samarbetsvillig miljö, där 
samtliga kommunicerar och är ärliga mot varandra, skapas större möjligheter till att de 
konflikter som uppstår blir konstruktiva.  
 
Enligt Bickmore (1998) lär barn från vad de upplever och de lär sig om konflikter genom att 
observera hur konfliktsituationer hanteras. Att rusta pedagoger med förmåga att kunna hantera 
konflikter är en avgörande faktor för att kunna skapa lugna och utmanande läromiljöer för 
eleverna. Enligt Bickmore är ofta pedagoger stressade och då är det lättare att gå in och i 
konflikten och ”fixa” elevernas beteende istället för att förstå eller förändra ens eget sätt att 
hantera dem på. Konflikter innebär möjlighet till lärande för både pedagoger samt elever och 
samtliga behöver lika mycket stöd i att kunna hantera dem. Att lära ut professionell 
konflikthantering till pedagoger borde innebära: a) ett nytt mönster av samspel och att skapa 
en trygg plats där lärandet för konflikthantering äger rum, b) upprätthålla tillfällen där ett 
demokratiskt överläggande äger rum som leder till pedagogens utveckling av deras egen 
medvetenhet. Pedagoger borde också enligt Bickmore få närma sig olika typer av metoder. 
 
Joshi (2008) har genomfört en studie för att kunna beskriva konflikter mellan barn och deras 
beteende i konflikter. Barn i en konflikt börjar ofta med en strategi och pendlar över till en 
annan slags strategi. Att kunna lösa konflikter är en viktig del i barns sociala kompetens och i 
konflikten lär sig barn olika konflikthanteringsstrategier av varandra. Konflikter är lärorika 
för barn, såvida konflikten blir löst utan att utgöra ett hot mot något av barnen eller deras 
relation. Barn löser konflikter genom att a) försvara sig och diskutera, b) använda sig av mer 
än en strategi i konflikten, c) använder en strategi som motsvarar den strategi som det andra 
barnet använder. 
 

3.6 Förankring i lagar och förordningar 
Fritidshemmet ska enligt Skolverket (2007) Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 
fritidshem komplettera skolans verksamhet, både innehållsmässigt och tidsmässigt. 
Fritidshemmet har till stor del tyngdpunkt i barnens sociala utveckling både i grupp och som 
individer och spelar en viktig roll i att förebygga olika sorters problem.  

  
Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i 
grupp. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I en väl fungerande 
grupp har barnen glädje av varandra. Det är också inom gruppen som sociala normer och 
värden prövas och utvecklas. Gruppen utgör därför ett forum där ett demokratiskt tänkande, 
jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling. Tillsammans med 
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andra lär sig barnen hantera konflikter och intressemotsättningar och att lösa dem på ett 
positivt sätt (Skolverket, 2007, s, 25). 

 
I Skolverket (2011a) lyfts att i skolålder utvecklas successivt barnets självständighet och de 
utvecklar i allt högre grad en egen identitet samt egna intressen. Denna utveckling pågår i 
nära samspel med andra och kamratgruppen och dess värderingar blir allt viktigare. Barnet 
behöver fortfarande stöd av vuxna, men också ökade möjligheter att ta eget ansvar. Ofta 
pendlar barn i dessa åldrar mellan frigörelse från och beroende av vuxna. Kamratgruppen blir 
viktigare ju äldre barnet blir och gruppsamvaron blir mer central. Fritidshemmet bör bidra till 
att barn skapar en tillit till sig själva och till sig egen förmåga. Pedagogen ska öppet diskutera 
och redovisa skiljaktiga värderingar, uppfattningar samt problem och diskriminering och 
kränkande behandling ska aktivt motverkas. Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att 
människor utsätts för kränkande behandling samt främja förståelse för andra människor. 
Vidare redogör Skolverket att pedagogen ska:  
 
- öppet diskutera och redovisa skiljaktiga värderingar, uppfattning och problem, 
- aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. 
 
Enligt 7§, kap. 6, i SOSFS 2010:800 ska huvudmannen se till att åtgärder i fritidshemmet 
genomförs för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling.  
 
I 4§, kap. 1, i SOSFS 2010:800 anges att utbildningen syftar till att elever ska inhämta samt 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande. 
Utbildningen ska också förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  
 

3.7 Att vara pedagog – ett värdepedagogiskt uppdrag 
Colnerud och Thornberg (2003) menar att elever förväntar sig att det finns regler i skolan och 
elever värderar pedagogens sätt att ingripa vid olika slags överträdelser. Pedagogen gestaltar 
moraliska normer dels genom pedagogens sätt att vara och vad han eller hon betonar som 
viktigt. Pedagogens sätt att bemöta eleverna kan uttryckas som ett moraliskt lärarideal och i 
Skolverket (2003) Olikas lika värde förklaras att värdegrunden är en fråga om förhållningssätt 
och det handlar om att se på sitt sätt att agera framför eleverna. Vidare anges att forskning har 
visat på att en av de viktigaste faktorerna för lärande är delaktighet. Eleverna ska få praktisera 
demokrati och genom inflytande blir de förtrogna och motiverade att fortsätta arbeta 
demokratiskt. Orlenius (2001) betonar vikten av att pedagoger har insikt i hur de själva 
förhåller sig till grundläggande värden. I Skolverket (2011a) framgår det tydligt att skolan ska 
förmedla respekt för de grundläggande demokratisk värderingar som samhället vilar på. 
Delaktighet är en centralt och eleverna ska bli stimulerade att vilja lösa problem.  
 
Utifrån detta blir det påtagligt att pedagogen har en viktig roll i att bedriva en pedagogik som 
simulerar och utvecklar elevernas moraliska färdigheter samt att förmedla och diskutera 
normer och värden. Pedagogens förhållningssätt är central och det är därmed viktigt att förstå 
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vikten av värdegrundsarbetet och syftet och forskningsfrågorna i min studie mynnar ut i 
värdegrunden.  
 
Enligt Colnerud och Thornberg (2003) anser pedagoger att de inte är tillräckligt väl 
förberedda och inte har nog med tid i sitt arbete till de värdepedagogiska frågorna. Brynolf, 
Carlström, Svensson och Wersäll (2007) menar att pedagogens uppgift är att diskutera samt 
förklara för eleverna vad värden i värdegrunden innebär samt vad deras olika alternativ kan få 
för konsekvenser och pedagogen ska visa på vetenskapligt beprövad pedagogisk vetenskap. 
 
Det är viktigt att arbetstid ges till samtliga pedagoger i hur ett gott värdegrundsarbete kan 
upprätthållas och Brynolf et al. (2007) menar att pedagogen ska diskutera och reflektera kring 
arbetet med värdegrunden. Om tid ges, kan ett bättre värdegrundsarbete genomföras och 
därmed skapas även bättre förhållningsätt till konflikter samt hur pedagoger och elever löser 
dessa. I Skolverket (2012) Allmänna råd och kommentarer för arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling anges att personalen bör få den kompetensutveckling som krävs för att 
de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Enligt Thornberg (2010) finns det behov av 
att i skolan aktivt försöka lära elever att kunna hantera konflikter konstruktivt och i enlighet 
med den värdegrund som läroplanen tecknar, nämligen att det är en del av skolans uttalade 
värdepedagogik.  
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4. Metod 
I detta avsnitt redogörs mitt tillvägagångssätt för insamling av empiri. Frågor jag anser som 
centrala är hur jag valt att genomföra studien utifrån syftet, vilka jag har valt att intervjua, 
studiens trovärdighet samt genomförandet och hur jag analyserade mitt material.  
 

4.1 Kvalitativ ansats 
I studien har jag intresserat mig av hur pedagoger beskriver, förstår och hanterar konflikter. 
Därmed har jag valt att använda mig av en kvalitativ ansats, då denna enligt Trost (2005) 
medger att forskaren tillåts vara intresserad av att förstå människors sätt att resonera, reagera 
eller särskilja och urskilja olika handlingsmönster. Patel och Davidson (2011) förklarar att 
syftet med en kvalitativ undersökning är att skaffa en djupare kunskap än den fragmentiserade 
kunskap som ofta erhålls vid användandet av en kvantitativ ansats. I en kvalitativ ansats 
används ofta textmaterial, intervjuerna blir till ”fruset tal” i textform, vilket gör att forskaren 
ges möjlighet till att få fatt i det sagda och analysera. Redan vid ett begränsat antal intervjuer 
blir textmaterialet stort och detta gör att en kvalitativ ansats är tidskrävande. Under arbetets 
gång dyker det upp tankar som berör hela problemområdet och det är viktigt att inför den 
slutliga analysen dokumentera dessa tankar. Enligt Kvale och Brinkmann (2010) är det 
nödvändigt att identifiera ämnet för en intervjuundersökning och syftet med den för att kunna 
fatta väl övervägda beslut om vilka metoder som ska användas på de olika stadierna fram till 
målet. I den kvalitativa ansatsen förklarar Trost att forskaren inte bör använda sig av siffror, 
frekvenser och procent. Om studien däremot skulle rikta intresset mot hur ofta, hur många 
eller hur vanligt så bör inte en kvalitativ ansats användas, då föredras i stället en kvantitativ 
ansats. 
 

4.2 Urval 
Jag genomförde intervjuerna med två fritidspedagoger och en grundskollärare. Anledningen 
till att jag intervjuade en grundskollärare var att jag kände att studien då skulle få ett annat 
slags perspektiv, utifrån en skolmiljö. Trost (2005) menar att vi i kvalitativa studier vill få en 
så stor variation som möjligt och inte flera likartade. Det blev då en annan inriktning i 
intervjuerna, vilket jag ansåg som värdefullt. Informanterna kände jag sedan tidigare och 
valde dem utifrån den verksamhet de jobbade i samt deras erfarenheter. 
 
Efter att ha intervjuat tre stycken pedagoger ansåg jag att jag fått ut tillräckligt med 
information till studien. Kvale och Brinkmann (2010) menar att antalet intervjupersoner ska 
anpassas efter studiens syfte samt forskningsfrågor och forskaren avgör när inga fler 
intervjuer behövs.  
 

4.3 Etiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2010) förklarar informerat samtycke, vilket innebär att forskaren 
informerar om hur studien är upplagd och om vilka risker samt fördelar det kan innebära för 
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de som deltar i intervjun. De bör också informeras om vem som kommer att få tillgång till 
intervjun eller annat material, forskarens rätt att publicera intervjun och deltagarnas möjlighet 
till att kunna läsa arbetet. Både Kvale och Brinkmann samt Patel och Davidson (2011) talar 
om att forskaren ska kunna försäkra att deras identitet kommer att bearbetas konfidentiellt och 
i vilket syfte intervjuerna genomförs. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskningens syfte 
anges och att det som samlas in inte kommer användas i något annat syfte än forskning. 
Vidare betonas det att alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras samt 
avrapporteras och informanterna ska inte kunna identifieras av utomstående. De som deltar i 
intervjun ska enligt Trost (2005) ha klart för sig att det råder tystnadsplikt. Jag spelade in 
intervjuerna och Patel och Davidson (2011) förklarar att det då krävs informanternas tillstånd. 
Innan intervjuerna frågade jag pedagogerna om jag fick spela in dem, vilket samtliga 
godkände. 
 
Jag försäkrade deltagarna om deras konfidentialitet och att jag inte nämner deras namn, skola 
eller ort. Jag förklarade också att examensarbetet kommer att publiceras inom LTU´s databas, 
där kan de själva gå in och läsa. I vetenskapsrådet (2002) anges det som önskvärt att 
informanterna får veta var forskningsresultatet kommer att offentliggöras.  
 

4.4 Intervju som metod 
Genom att intervjua pedagoger fick jag en bättre insyn i deras arbete med konflikter. Kvale 
och Brinkmann (2010) menar att genom intervjuer med struktur och ett syfte skapas ett utbyte 
av åsikter. Det blir därmed ett sätt för den som intervjuar att genom omsorgsfullt ställda 
frågor samt lyhört lyssnande skaffa sig grundligt prövade kunskaper. Genom att intervjua lär 
vi oss enligt Trost (2005) mer om den sociala verkligheten. Efter intervjuerna hade jag skaffat 
mig en bättre kunskap till hur verkligheten ser ut gällande pedagogers konfliktarbete och hur 
de går tillväga i konflikter som uppstår mellan barn. Jag formulerade intervjufrågor utifrån 
forskningsfrågorna (se bilaga 1).  
 
Jag valde att spela in intervjuerna eftersom jag tyckte det kändes svårt att hinna få med allt 
som sägs genom att enbart anteckna. Repstad (2007) föredrar att spela in vid kvalitativa 
intervjuer och fördelen är att forskaren då kan koncentrera sig på det som sägs istället för att 
skriva. Fördelarna med att använda sig av att spela in intervjuer är enligt Trost (2005) att 
forskaren efteråt kan lyssna igenom det som sagts ordagrant och lyssna till tonfall samt ordval 
upprepade gånger. Jag valde att göra några anteckningar i samband med intervjuerna om 
sådant som absolut inte fick glömmas bort, vilket enligt Trost är en fördel. Dessa anteckningar 
kan till exempel vara om sådant som hänt under intervjun, irritation och preliminära 
tolkningar.  
 

4.5 Genomförande av intervjuer 
Några veckor innan genomförandet av intervjuerna hade jag frågat tre stycken pedagoger om 
de skulle kunna delta. Veckan innan intervjuerna kontaktade jag dem och vi bestämde att vi 
skulle träffas på skolan i ett rum där vi kunde sitta ostört. Jag talade om för dem hur lång tid 
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intervjun ungefär skulle ta. Trost (2005) förklarar att en någorlunda rimlig tidsplan för 
intervjun ska anges, rimlig i förhållande till ens egen uppskattning och till vad som kan tänkas 
vara rimligt för den som ska bli intervjuad. Vidare förklarar han att i en intervju ska miljön 
vara så ostörd som möjligt och ingen åhörare ska finnas. Inför intervjuerna såg jag till att ha 
bearbetat litteraturen väl och jag kände mig därmed väl insatt i ämnet. 
 

Det är troligen en fördel om den som ska göra en kvalitativ intervju har förkunskaper och är 
förberedd inom det område som ska studeras. Forskaren kan förbereda sig genom att studera 
tidigare forskning inom området och på så sätt tillägna sig en teoretisk färgad kunskap eller en 
uppsättning centrala aspekter eller teman som är aktuella för studien (Patel och Davidson, 
2011, s. 83). 
 

Genom att vara väl påläst kände jag mig också redo att kunna ställa följdfrågor i samband till 
forskningsfrågorna. Kvale och Brinkmann (2010) menar att konsten att ställa följdfrågor 
handlar om att följa upp informanternas svar på ett flexibelt sätt med hänsyn till 
forskningsfrågorna i studien. 
 
Trost (2005) förklarar att en ostrukturerad intervju innebär att den tillfrågade bestämmer vad 
svaret på frågan blir. Både Trost och Patel och Davidson (2011) menar att i en ostrukturerad 
intervju gäller öppna frågor. I intervjuerna hade jag samma frågor till samtliga och det var upp 
till var och en att formulera sitt svar. För att jag skulle kunna skapa mig en större förståelse 
försökte jag att sätta mig in i informantens sätt att tänka, vilket enligt Trost anses vara 
väsentligt. Jag försökte att hålla intervjuerna informella för att skapa en lugn och trygg 
stämning. Jag försökte också få informanterna att känna intervjun som ett vanligt samtal, 
vilket Trost lyfter som viktigt. Forskaren däremot ska helst inte uppfatta intervjun som ett 
samtal. Trost talar om att aldrig avbryta den som bli intervjuad och vikten av att låta han eller 
hon sitta i lugn och ro, även om denne ser tveksam ut. Detta tänkte jag på i genomförandet av 
intervjuerna. Om någon av informanterna såg tveksamma ut, lät jag dem tänka i lugn och ro 
utan att stressa. Kvale och Brinkmann (2010) förklarar att genom att bevilja pauser i intervjun 
får intervjupersonen tid till att associera och reflektera för att sedan själv bryta tystnaden med 
information som är betydelsefull.  
 
Både Patel och Davidson (2011) och Trost (2005) antyder att den som intervjuar bör undvika 
ledande samt långa frågor, ”varför” – frågor och svåra ord. Vidare förklarar Trost att det kan 
uppfattas som att den som blir intervjuad blir ifrågasatt. Detta tog jag fasta på och bearbetade 
så korta och konkreta frågor som möjligt som var enkla för informanterna att förstå.  
 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Forskaren måste enligt Trost (2005) kunna visa läsarna att forskningsresultatet är trovärdigt. 
Det innebär att jag ska kunna visa på att mina data är insamlade på ett seriöst och relevant sätt 
för de aktuella forskningsfrågorna. Patel och Davidson (2011) anger att reliabiliteten ökar vid 
intervjun om forskaren spelar in den. Det blir då möjligt att kontrollera och tolka den flera 
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gånger. Enligt Patel och Davidson kan vi lagra verkligheten och registreringarna kan göras i 
efterhand, vilket även skapar en större trovärdighet. 
 

Vi kan använda oss av inspelningar i form av ljud och/eller bild beroende på vad vi ska 
studera. I och med att verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi 
behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt. Vi kan givetvis också använda 
den lagrade verkligheten för att kontrollera interbedömarreliabiliteten (Trost, 2005, s.104).  

 
Kvale (1997) förklarar att bra intervjupersoner kan ge långa, målande beskrivningar av 
frågorna och det är inte självklart att de som intervjuas ger det allra bästa resultatet. Vidare 
framhåller han att den perfekta intervjupersonen inte finns. Kvale anser också att det som 
intervjupersonerna säger kan vara otillförlitligt och det är svårt att veta om det som 
informanterna säger är sant eller inte.  
 
Trost (2005) särskiljer fyra komponenter i reliabilitet: 
 

1. Kongruens, som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak; 
2. Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar; 
3. Objektivitet har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera,  
     om de registrerar samma sak likadant så är objektiviteten hög; 
4. Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden eller vad det 
kan vara fråga om inte ändrar sig.  
      (Trost, 2005, s. 111).  

  
Validitet innebär enligt Trost (2005) att forskaren kontrollerar samt att instrumentet eller 
frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Kvale och Brinkmann (2010) framhåller att 
validiteten får en avgörande betydelse genom det postmoderna bestridandet av att det finns en 
objektiv verklighet mot den kunskap som ska mätas. Forskarens hantverksskicklighet och 
trovärdighet är av stor betydelse. Vidare framhåller Kvale och Brinkmann att forskarens 
person, dennes moraliska integritet och praktisk visdom av etik anses som avgörande för 
bedömningen av kvaliteten hos den producerade kunskapen.  
 

4.7 Analys 
När jag analyserade resultaten valde jag hermeneutiken som mitt vetenskapliga 
förhållningssätt. ”Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig 
riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga 
existensen” (Patel och Davidson, 2011, s. 28). Forskaren som tolkar texten börjar med att 
först försöka förstå helheten av denna, för att sedan läsa olika delar i texten var för sig för att 
skaffa sig en förståelse av dessa. Därefter kan forskaren pendla mellan de olika synsätten och 
ställa de i förståelse och relation till varandra. När jag hade genomfört intervjuerna och 
noggrant lyssnat igenom dem, kunde jag se likheter och olikheter. Utifrån detta gjorde jag en 
tolkning samt en analys och ställde de olika synsätten mot varandra. Mina egna tolkningar och 
förståelse vävs in i resultatet – i likhet med Patel och Davidsons förklaring, nämligen att 
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forskaren använder sig av sin egen förståelse som ett verktyg i tolkningen. Forskaren är fri 
från att argumentera för vilken tolkning som uppfattas som den bästa.  
 
Kvale och Brinkmann (2010) talar om meningskoncentrering, som innebär att forskaren drar 
samman intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar. Analysen omfattar fem steg:  
 
1. Forskaren läser igenom intervjuerna för att få en känsla av helheten.  
2. Forskaren fastställer de naturliga ”meningsenheterna” i texten som de uttrycks  
3. Forskaren formulerar och omformulerar om det tema som dominerar en naturlig 
meningsenhet så enkelt som möjligt och tematiserar informanternas uttalanden ur den 
synvinkel som de uppfattas av forskaren.        
4. Frågor ställs till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. 
5. Hela intervjuns centrala teman sätts samman i en deskriptiv utsaga. 
 
Det är på detta sätt jag genomfört min analys på. Jag började med att först sätta mig in i 
intervjuerna ordentligt för att få en god känsla av helheten. Därefter fastställde jag de 
uttryckta meningsenheterna och formulerade centrala teman. Utifrån dem gjorde jag därefter 
en resultatdiskussion, där jag diskuterar, analyserar och tolkar. 
 
Kvale och Brinkmann (2010) lyfter forskarens självförståelse: 
 

Uttolkaren försöker här formulera i koncentrerad form vad intervjupersonerna själva uppfattas 
som meningen i vad de säger. Tolkningen är mer eller mindre begränsad till 
intervjupersonernas självförståelse i form av en omformulerad koncentrering av meningen i de 
intervjuades uttalanden ur deras egen synvinkel som den uppfattas av forskaren (Kvale och 
Brinkmann, 2010, s. 230).  

 
I analysen sökte jag inspiration av ovan tillvägagångssätt, där jag ur min egen synvinkel 
tolkade informanternas mening i vad de berättade och jag ställde dem mot olika teorier och 
begrepp som jag tidigare lyft i bakgrunden.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt redogör jag för forskningsfrågorna som i sig leder till syftet.  
 
Fritidspedagogerna arbetade i fritidshem med barn mellan 6-12 år och grundskolläraren 
jobbade med barn mellan 6-9 år. Jag har inte angett vilka av pedagogerna som är 
fritidspedagoger och vem som är grundskollärare. Jag ansåg det som irrelevant kopplat till 
studiens syfte och forskningsfrågor, som inte är inriktat på likheter och olikheter i 
pedagogernas arbete. Pedagogernas fiktiva namn än Lisa, Anna och Kristina.  
 
Utifrån min analys av insamlad data och forskningsfrågorna har jag kunnat utläsa fem teman 
som jag valt att använda som underrubriker i resultatet. Jag har sammanställt pedagogernas 
uppfattningar under dessa rubriker för att synliggöra svaren på intervjuerna. Dessa teman är: 
 
- Konflikt definieras som att det råder oenighet 
- Sakkonflikter 
- Kommunikation och samspel  
- Konstruktiva konflikter är lärorika 
- Destruktiva konflikter är negativa  
 

5.1 Konflikt definieras som att det rådet oenighet 
Under denna rubrik presenteras det i vilken mening pedagogerna lägger i begreppet konflikt.  
 
Lisa förklarade en konflikt som ett bråk mellan två eller flera individer som vill olika saker 
och inte kan komma överens om en lösning. Konflikt innebär att parterna är i affekt med 
varandra, de kan handla om många olika saker och fler än två stycken kan vara inblandade.  
 
Anna definierade konflikt som att flera stycken vill och tycker olika och parterna ser på saker 
på olika sätt. Hon förklarade att det finns olika typer av konflikter och att barn även kan ha en 
konflikt inom sig.  
 

Det behöver inte nödvändigtvis vara så att konflikten alltid är mellan flera barn, de kan även 
handla om att man har en konflikt inom sig, alltså att man har en konflikt med sig själv. Det 
kan också vara en väldigt jobbig typ av konflikt (Anna).  

 
Kristina menade att konflikt innebär att människor bråkar, de har olika åsikter om något och 
tillsammans måste de finna en lösning för att kunna gå vidare. Parterna kan inte acceptera att 
de tycker olika och utifrån det skapas en konflikt mellan dem.  
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Sammanfattning 
I resultatet framgick det att samtliga pedagoger anser att en konflikt innebär att två eller fler 
vill olika saker eller har olika åsikter och att det utifrån det uppstår en konflikt mellan dem. 
Anna menade att människor kan ha en konflikt inom sig.  
 

5.2 Sakkonflikter 
Här redogörs vilka konfliktorsaker som enligt pedagogerna var vanliga mellan barnen.  
 
Samtliga pedagoger förklarade att konflikter om leksaker var vanliga. De berättade att flera 
barn vill ha samma leksak eller någon påstår att ett barn har tagit en leksak som de hade först 
och utifrån det skapas en konflikt. Lisa förklarade så här: 
 

Om det finns fyra stycken barbiedockor, så ska alla barnen som leker ändå ha just den där 
speciella barbiedockan. De tjafsar om vem som ska ha den och utifrån det uppstår konflikter. 
Det finns ofta en leksak som brukar vara mest värdefull. Det tycker jag är en vanlig 
konfliktorsak (Lisa).  

 
Anna förklarade att det ofta skapas konflikter i bandyn på ute-rasten och barnen ser till sitt 
eget perspektiv.  
 

Lagen är ofta ojämna och när det blir mål hävdar det ena laget att det blev mål. Ofta handlar 
det om att barnen ser det utifrån sitt eget perspektiv och de tycker själv att de har rätt, utan att 
se till vad de andra tycker (Anna).  

 
Vidare förklarade Anna en annan typ av vanlig konflikt, nämligen konflikter mellan pedagog 
och barn. ”Ibland uppstår det konflikter mellan pedagogen och ett barn, det kan till exempel 
handla om att barnet inte vill klä på sig när vi ska gå ut, trots att barnet måste” (Anna).   
 
Kristina berättade att det var vanligt att det skapades konflikter i leken och att något eller 
några barn inte får vara med. Matkön uttalades också som en typ av vanlig konflikt, då barnen 
tränger sig före och konflikter uppstår om vem som ska stå vart. 
 

Sammanfattning 
Samtliga pedagoger förklarade att en typisk konflikt som brukade uppstå mellan barnen ofta 
handlade om leksaker och att flera vill ha samma sak. Anna talade om att bandyn var en 
vanlig orsak till att konflikter uppstår, då barnen tycker olika och ser utifrån sitt eget 
perspektiv. Konflikter mellan pedagog och barn lyftes också som en vanlig typ av konflikt. 
Kristina menade att konflikter ofta berör kompisrelationer, som till exempel att någon inte får 
vara med i leken. En annan vanlig konfliktorsak enligt Kristina var också att barn tränger sig 
före i matkön. 
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5.3  Kommunikation och samspel  
Här framgår det hur pedagogerna löste konflikter mellan barn samt hur de arbetade för att 
förebygga destruktiva konflikter. 
 
Lisa förklarade att pedagogen alltid ska finnas till hands. Om barnen tillsammans inte 
kommer fram till någon lösning i konflikten, hjälpte hon dem att finna en passande lösning. 
Delaktighet beskrevs som viktigt samt att fråga barnen i en konflikt om vad som har hänt, vad 
parterna känner, låta dem ge förslag på lösningar och slutligen komma fram till en lämplig 
lösning. Lisa berättade att om barnen tillsammans får resonera, kommer de ofta tillsammans 
fram till en lämplig lösning. Hon lyfte även vikten av att låta barnen inta varandras perspektiv 
och att pedagogen inte ska gå in och styra i konflikten.  
 

Om man som pedagog går in och styr för mycket i konflikten och barnen inte själva får känna 
sig delaktiga, ökar risken att konflikten utvecklas till en destruktiv konflikt. Det är viktigt att 
barnen själva får berätta vad de tycker och känner. Jag tycker också att de bör få komma med 
egna förslag på hur vi kan lösa konflikten (Lisa).  

 
Lisa berättade om konfliktlösaren SET, där barnens sociala och emotionella förmågor 
utvecklas. I SET används rött ljus, som betyder stopp, gult ljus, som betyder att man ska tänka 
efter och grönt ljus, som betyder kör. SET består av flera punkter i hur pedagogen ska gå 
tillväga i en konflikt, pedagogen förklarade att dessa punkter är: 
 
- Vad har hänt 
- Vilka är inblandade 
- Vad känner du 
- Vad vill du, vilket är ditt mål 
- Vilka lösningar finns det 
- Vilka konsekvenser får de 
- Vilken lösning väljer du 
 
Hon jobbade en del utifrån SET och tyckte den var till hjälp i konflikter mellan barn, men de 
hade inte någon gemensamt uttalad metod eller strategi i arbetslaget som samtliga pedagoger 
använde sig av. Valet av hur konflikten hanterades gjorde pedagogen utifrån vilken typ av 
konflikt det gällde. 
 

Det gäller att finna en lämplig lösning i konflikten. Jag tror det är svårt att alltid gå efter en 
viss metod i de konflikter som uppstår, då det finns så många olika typer av konflikter. Jag 
brukar lösa konflikter beroende på vilken typ av konflikt det gäller (Lisa). 

 
Lisa menade att de inte har något stort problem med ständiga konflikter i verksamheten och 
berättade att de därmed inte var i något större behov av en gemensam metod. Lisa förklarade 
vidare att konflikter är en del av yrket och det är viktigt att barnen får de redskap som behövs 
för att kunna reda ut konflikter. Hon gav aldrig barnen mer än tre chanser och förklarade att 
om ett barn till exempel skriker och inte lyssnar på pedagogen när den ber barnet att vara tyst, 
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blir det någon form av konsekvens när hon hade gett tre varningar. Lisa belyste vikten av att 
tala om för barnet vad konsekvensen blir om barnet inte slutar och ger ett exempel: ”Om inte 
du slutar skrika, då måste jag bära ut dig från rummet. Vid det andra tillfället berättar jag igen 
att jag kommer att bära ut barnet om det händer igen och den tredje gången gör jag det” 
(Lisa).  
 
Anna lyfte vikten av att finnas nära till hands och hjälpa till i konflikter när barnen behöver 
det, innan det har gått för långt.  
 

Jag tycker det är viktigt att finnas där och att kunna hjälpa dem att se på konflikten på ett 
annat sätt och bryta innan det blir en låst situation där de känner att det inte längre går. Om jag 
som pedagog bryter i tid, förebygger jag att konflikten blir destruktiv (Anna). 

 
Vidare berättade Anna att de varje höst brukade ha en s.k. tillsammans-vecka, för att barnen 
ska få lära känna varandra och de brukade då ha gruppstärkande lekar. De brukade också 
samla in barnen i grupper där de får säga positiva saker om varandra och lyfta det som är bra. 
”Att tänka på sina kamrater ur en positiv synvinkel är ett sätt att förebygga att konflikter 
uppstår” (Anna). Vidare lyfte Anna vikten av att inte direkt gå in och styra i konflikten samt 
att inte eliminera konflikten eller finna en lösning åt dem och att barnen själva ska få komma 
med lösningar. För att konflikten inte ska utvecklas till en destruktiv konflikt, tyckte Anna att 
det var viktigt att inte ignorera en pågående konflikt. ”Det gäller att kunna och våga gå in i 
konflikten och inte ignorera den” (Anna). När en konflikt uppstod brukade pedagogen samla 
alla inblandade någonstans där de är ifred för att inte andra barn ska höra och parterna får då 
var för sig berätta om vad som har hänt. Utifrån det är målet att de tillsammans kommer fram 
till en lösning. Vid en riktigt stor konflikt brukade Anna prata med varje barn enskilt.  
 

Jag tycker det är mycket viktigt att alla barn i konflikten får komma till tals, att alla får berätta 
hur de upplever saker och ting och då får de andra träna på att lyssna. Då upptäcker också 
barnen att vi är olika och det får de lära sig att acceptera (Anna).   

 
Anna berättade vidare att en del barn ibland kan behöva tid för att lugna ner sig och att det sen 
är lättare att reda ut konflikten. Det fanns inte någon gemensam uttalad metod som de 
använde sig av och Anna berättade att det aldrig har varit tal om någon metod i verksamheten 
hon arbetar i. Hon tyckte dock att det skulle vara bra om det fanns en metod att gå efter, 
speciellt med tanke på att det ofta kommer in ny personal. Hon menade att det vore bra om 
samtliga pedagoger visste hur de bör gå tillväga i konflikter som uppstår. Anna löste 
konflikten beroende på vilken typ av konflikt det gäller och dess situation. 
 
Kristina berättade att de kontinuerligt använder sig av SAMSAS, som är ett förebyggande 
arbete. De har schemalagt tid till att arbeta med metoden, där de arbetar med barnen kring 
språkbruk, regler, hyfs, hur man är en bra kompis också vidare. Kristina förklarade att det som 
de framför allt använder sig av är att vara närvarande hela dagen i alla situationer. Hon 
hanterade konflikter beroende på vilka barn det gällde och dess situation. När en konflikt 
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uppstod pratade pedagogen med samtliga och försökte tillsammans finna en lämplig lösning. 
Kristina förklarade att det gäller att använda sin fingertoppskänsla.  
 

I konflikter måste man som pedagog använda sina känselspröt och sitt sunda förnuft. Det är 
viktigt och det gäller att veta hur man ska lösa konflikten utifrån situation och vilka barn som 
är inblandade. Jag tror det är svårt att alltid gå efter en viss typ av metod, då olika konflikter 
kräver olika lösningar (Kristina).  

 

Sammanfattning 
Samtliga pedagoger lyfte vikten av att låta alla få komma till tals och pedagogen ska finnas 
där som ett stöd. Lisa talade om delaktighet som en viktig del i konflikter. Anna brukade låta 
en prata medan de andra får lyssna och målet är att tillsammans komma fram till en lösning. 
Kristina använde sig av en gemensamt uttalad metod (SAMSAS). Lisa tog hjälp av SET och 
tyckte att det var ett bra stöd i sitt konflikthanterings-arbete, men det var inte en gemensamt 
uttalad metod som samtliga pedagoger använde. Anna tog hjälp av olika förebyggande 
strategier, men det var inte något kontinuerligt arbete. Lisa talade om att barnet brukade få tre 
chanser och sedan blir det en konsekvens. Lisa och Anna ansåg att pedagogen inte direkt bör 
gå in och styra i konflikten. Kristina lyfte vikten av att använda sitt sunda förnuft. Samtliga 
gjorde sitt val av strategi i konflikten beroende på situation och barn.  
 

5.4 Konstruktiva konflikter är lärorika 
Under denna rubrik framgår det vad pedagogerna ansåg att en konstruktiv konflikt innebär.  
 
Lisa ansåg att en konstruktiv konflikt innebär att parterna kan släppa konflikten och gå vidare. 
Parterna löser konflikten samt fortsätter att ha en god relation och de skapar en förståelse för 
att vi är olika. 
 

I en konflikt kan barnen vara riktigt arga på varandra, just då, i stridens hetta. Men det är 
viktigt att de kan lägga konflikten bakom sig och gå vidare. Det är också viktigt att de kan 
fortsätta att ha en bra relation med varandra och acceptera att de tycker olika (Lisa).  

 
Anna menade att det i en konstruktiv konflikt skapas en god lösning med en bra utgång för 
alla och parterna kommunicerar med varandra. De lär sig något av konflikten och börjar se på 
saker på ett annat sätt. De börjar se på sina kompisar på ett annat sätt och får en större 
förståelse för varandra. Parterna kan också upprätthålla en god relation efter konflikten. Hon 
berättade att om vi kan vända konflikten till en konstruktiv konflikt, är den positiv.  
 

Konflikter är inte fel att ha och konflikter kommer alltid att finnas i vårt arbete. Det gäller bara 
för barnen och oss vuxna att hitta bra sätt att hantera dem på så att det blir positivt och leder 
till bra saker. På så vis bli konflikten en konstruktiv konflikt (Anna).  
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Kristina menade barnen i en konstruktiv konflikt, oftast med hjälp av en vuxen, kommer fram 
till en lösning som gör samtliga parter nöjda. De lär sig något av konflikten samt accepterar 
varandras olikheter. Parterna går vidare och fortsätter att ha en god relation.  

Sammanfattning 
Samtliga pedagoger talade om att i en konstruktiv konflikt talar parterna med varandra och en 
bättre utgång skapas för samtliga. De ansåg att i en konstruktiv konflikt blir konflikten löst, de 
släpper det och gå vidare. Pedagogerna uttryckte att konstruktiva konflikter är lärorika för 
barnen. 
 

5.5 Destruktiva konflikter är negativa  
Här beskrivs pedagogernas åsikter om vad en destruktiv konflikt innebär och hur de kan 
förebyggas.  
 
I en destruktiv konflikt menade Lisa att parterna sätter sig på tvären och konflikten blir 
svårare att hantera. För att konflikten inte ska bli destruktiv måste parterna få reda ut 
konflikten tillsammans och ingen ska lösa konflikten åt dem. Pedagogen ska enligt Lisa inte 
spela domare, eliminera konflikten eller finna en lösning åt barnen, eftersom att konflikten då 
kan eskalera ännu mer.  
 
Anna ansåg att en destruktiv konflikt innebär att det inte kommer något gott ur den och 
parterna i konflikten mår dåligt. Konflikten är också svårare att hantera för samtliga. 
 

En destruktiv konflikt är en jobbig typ av konflikt. Den är svårare att hantera, både för barnen 
och för mig som pedagog. De barn som är inbladade i en sådan typ av konflikt blir lätt 
frustrerade och den är då svår att vända till något positivt och lärorikt (Anna).  

 
Kristina menade att parterna inte kommer fram till någon lösning och för pedagogen är den 
svårare att hantera. Det är en jobbig situation för de som är inblandade och den ena sidan 
vinner på grund av översitteri, makt, psykiskt övertag eller fysiskt våld.  
 

I en destruktiv konflikt är det svårare att finna en lösning och konflikten är en svårare 
situation, både för mig och för barnen. Det är viktigt att vägleda barnen och försöka få dem 
rätt spår för att det inte ska bli ännu värre (Kristina). 

 

Sammanfattning 
Samtliga uttryckte att den destruktiva konflikten är svår att hantera. Lisa förklarade att 
parterna sätter sig på tvären. Enligt Anna kommer det inte något gott ur den destruktiva 
konflikten och parterna mår dåligt. Kristina menade att konflikten kan urarta i våld. 
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6. Diskussion 
I avsnittet börjar jag med att diskutera mitt tillvägagångssätt kopplat till metodvalet. Därefter 
presenteras resultatdiskussionen, där jag diskuterar resultatet av den insamlade empirin. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Jag började denna studie med att lyfta olika perspektiv för att få en bra grund att stå på. Jag 
presenterade det sociokulturella perspektivet och är medveten om att om jag i stället till 
exempel hade utgått från det behavioristiska perspektivet, hade jag fått fram en annan 
tolkning av resultatet.  
 
I studien har det framkommit hur pedagogerna tolkar och förstår deras arbete med konflikter 
mellan barn. Intervjufrågorna bröt jag ner i temafrågor som jag ansåg som centrala utifrån 
pedagogernas formuleringar, kopplat till forskningsfrågorna. Intervjuerna bildade en helhet 
som jag tolkade och analyserade. Det var till fördel att jag var påläst innan jag genomförde 
intervjuerna, vilket Patel och Davidson (2011) lyfter som viktigt i kvalitativa intervjuer. Jag 
kunde därmed vid frågor av informanten förklara på ett djupare sätt samt ställa följdfrågor. De 
pedagoger jag intervjuade jobbade i tre olika verksamheter och det var ett avsiktligt val från 
min sida att välja dessa, då det gav mig mer information och olikheter i pedagogers arbete 
med konflikthantering. Trost (2005) framhåller att i kvalitativa studier bör forskaren skapa 
variation och välja ut personer som inte är alltför lika. Eftersom att jag själv läser till 
fritidspedagog kändes det som mest naturligt att intervjua två fritidspedagoger. Jag är 
medveten om att om jag hade valt att intervjua andra pedagoger i andra verksamheter, hade 
jag fått annorlunda svar och tolkningen hade därmed blivit annorlunda. I genomförandet av 
intervjuerna var det en god och trygg stämning, vilket Trost lyfter som viktigt. Dock hade en 
av pedagogerna bråttom och tittade mycket på klockan, vilket gjorde att jag kände mig 
stressad. Jag använde mig av två informationshämtande metoder i intervjuerna, nämligen att 
spela in och anteckna sådant som jag tyckte var extra viktigt. Dessa kompletterade varandra 
och var bra redskap i intervjuerna och även efteråt när jag skulle bearbeta materialet. Genom 
att spela in intervjuerna kunde jag efteråt spola fram och tillbaka, vilket resulterade i att jag 
fick ett bredare perspektiv av studien. Jag använde mig av den kvalitativa ansatsen, där syftet 
är att skaffa en djupare kunskap. Enligt Trost tillåts forskaren vara intresserad av att förstå 
människors sätt att resonera, reagera eller särskilja och urskilja olika handlingsmönster. Det 
var det jag ville uppnå och jag anser därmed att den kvalitativa ansatsen var passande.  
  
När jag hade gjort intervjuerna hade jag ett bra material att utgå ifrån. Intervjuerna var 
ostrukturerade med öppna frågor, vilket innebär att den tillfrågade bestämmer vad svaret på 
frågan blir och studien fick därmed en god variation. Utifrån metodvalet anser jag att jag fick 
svar på de frågor jag hade ställt, men trovärdigheten hade blivit ännu högre om jag hade 
intervjuat fler pedagoger. Om jag hade genomfört observationer i verksamheterna hade också 
resultatets trovärdighet ökat, då jag hade fått se hur pedagogerna förhåller sig i praktiken. Det 
som pedagogerna säger kanske inte syns i deras arbete. Men eftersom att jag gjorde detta 
arbete under en tidsbegränsad period räckte inte tiden till. Konflikter uppstår inte hela tiden 
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mellan barn och det skulle därmed krävas att jag vistades i skola/och eller fritidshem under en 
längre period för att kunna få en god insyn i pedagogernas konfliktarbete. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Mitt syfte med studien var att få och skapa förståelse för hur pedagoger beskriver och förstår 
konflikter mellan barn samt hur de arbetar för att förebygga destruktiva konflikter.  
 
Här diskuterar jag resultatet i jämförelse med den litteratur jag tagit upp i bakgrunden. Jag har 
använt mig av samma underrubriker som i resultatet.  
 

6.2.1 Konflikt definieras som att det råder oenighet 
Samtliga pedagoger definierade begreppet konflikt som att parterna i konflikten vill eller 
tycker olika. Detta stämmer överens med Utas Carlsson (2001), Lindell (2007) och Ekstam 
(2000) samstämmiga definition av begreppet. De menar att en konflikt innebär att parterna är 
oeniga och därmed inte kan komma överens. Jag finner begreppet som mångfacetterat och det 
är svårt att sätta fingret på. Maltén (1998) beskriver att en konflikt uppstår vid en kollision, 
sammanstötning eller annan oförenlighet gällande synsätt, mål, värderingar, grundläggande 
behov eller personlig stil. Detta pekar på att det finns många olika meningar i begreppet. 
 
En av pedagogerna menade att människor kan ha en konflikt inom sig och det behöver inte 
alltid ingå flera parter i en konflikt. Jag fann detta som en intressant aspekt av begreppet, då 
jag ofta har tänkt att en konflikt uppstår mellan två eller flera parter. Maltén (1998) beskriver 
konflikter på individnivå, som innebär att konflikten ligger på ett intrapersonellt plan. Här 
skapas konflikter av oförenligheter i en och samma människa och han förklarar att det till 
exempel kan röra sig om ett val mellan två mål.  
 

6.2.2 Sakkonflikter 
Pedagogerna uttryckte att konflikter om leksaker var vanligt förekommande. En leksak 
klassas som mest värdefull och samtliga barn vill ha just den leksaken. Det var också vanligt 
att något barn tar en leksak som någon annan hade först och utifrån det skapas en konflikt, 
även kallat för ”tjafs”. Ellmin (2008) redogör fyra olika konfliktnivåer och på nivå 1 är 
smågräl och tjafs. Han menar att de vanligaste och de minst allvarliga är de små, 
återkommande tjafsen. Dessa lindriga konflikter skadar sällan relationerna på kortare sikt. 
Samarbetet fungerar, men undervisningen blir svårare att genomföra då de skapas ett sämre 
psykosocialt klimat i klassen. Alltför många illa hanterade och ignorerande störningar kan 
leda till att det blir mer svårhanterligt. Jag anser att denna typ av konflikt tar onödig energi 
som både barn och pedagoger skulle kunna lägga på något annat. Det borde finnas något sätt 
för att motverka att konflikter om leksaker uppstår. Kanske skulle pedagogerna kunna 
resonera med barnen och lägga upp en medveten strategi för att förhindra denna typ av 
konflikt?   
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En annan vanlig konfliktorsak var konflikter mellan pedagogen och barn. En pedagog gav 
som exempel att om ett barn inte vill klä på sig när de ska gå ut, skapas det utifrån det en 
konflikt mellan dem. Enligt Thornberg (2010) uppstår konflikter inte bara mellan barn, utan 
även mellan pedagogen och barnet och det kan till exempel handla om att barnet motsätter sig 
pedagogens instruktioner.  
	  

6.2.3 Kommunikation och samspel  
Endast en av pedagogerna jobbade kontinuerligt för att förebygga att konflikter uppstår. Jag 
reagerade på detta och funderade över hur det kan komma sig att de övriga två pedagogerna 
inte kontinuerligt arbetade med något förebyggande arbete, då jag finner det som viktigt. 
Pedagogerna skulle i det förebyggande arbetet till exempel kunna diskutera med barnen om 
konflikter och hur de kan förhålla sig till dem. Barnen skapar då en bättre relation mellan 
varandra, vilket jag anser är förebyggande. Jag tror också att det blir lättare för pedagogerna 
att hantera konflikter om barnen har en bättre medvetenhet om dem. Johnson och Johnson 
(1996) belyser att ett framgångsrikt arbete bygger på att skolor systematiskt, långsiktigt och 
med all personal där elever arbetar främjande, förebyggande och med upptäckande/åtgärdande 
insatser.  
  
Samtliga pedagoger lyfte vikten av att vara ett stöd i konflikter och att de alltid ska finnas till 
hands i de konflikter som uppstår mellan barnen. Jag tolkar detta som de befinner sig i 
Vytgotskijs utvecklingszon, som Säljö (2000) beskriver. Den innebär att ojämlikheten i 
aktörernas kunskaper ses som en förutsättning där den som är mer kompetent vägleder. I det 
sociokulturella perspektivet förklarar Säljö att det är genom att höra vad andra talar om hur de 
föreställer sig världen som barn blir medvetna om vad som är intressant och värdefullt. Det är 
i samspel med andra som de lär de färdigheter de behöver för att bli väl fungerande individer. 
Enligt Vygotskij (1934/1999) överförs den vuxnes kunskaper till barnet och det är centralt i 
inlärningsprocessen. Jag anser därmed att pedagogens förhållningssätt till konflikter är av 
central del, då det speglar av sig gentemot hur pedagogen hanterar dem. Om pedagogen bär på 
den undvikande synen eller harmoni-eller konsensusperspektivet, löper konflikten större risk 
att urarta destruktivt. Om pedagogen däremot bär på den vitaliserande, interaktiva synen, den 
naturliga synen och konfliktperspektivet, får konflikten med större sannolikhet en konstruktiv 
utgång. Barnen får då en mer positiv syn på konflikter och hur de kan hanteras. Enligt 
Bickmore (1998) lär sig barn hantera konflikter genom att observera hur konfliktsituationer 
hanteras. Pedagogens förhållningssätt mynnar även ut i värdegrunden och i Skolverket (2003) 
förklaras det att värdegrunden handlar om förhållningssätt och pedagogen bör se på sitt sätt att 
agera framför eleverna.  
 
I resultatet framgick vikten av att pedagogen inte ska försöka eliminera konflikten och att 
konflikten då förblir olöst. En av pedagogerna förklarade att det gäller att våga ingripa i 
konflikter. Detta tyder på att det inte råder konflikträdsla och då förebyggs även destruktiva 
konflikter. Om det råder konflikträdsla, undviker vi enligt Maltén (1998) att ta itu med 
problemet och det representerar en destruktiv konfliktsyn. 
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Pedagogerna uttryckte fingertoppskänslan som betydelsefull i konflikter och de gjorde sitt val 
av strategi utifrån situation, vilken typ av konflikt det gäller och vilka barn som är inblandade. 
Vidare framgick det att det kan vara svårt att alltid gå efter en viss typ av metod, då det finns 
många olika typer av konflikter som kräver olika typer av lösningar. Bickmore (1998) 
framhåller att pedagogen bör välja sitt sätt att hantera konflikten beroende på vilken relation 
parterna har. Pedagogen bör enligt Friberg (2011) inte låsa sig vid en särskild metod, utan se 
till att ha den kompetens som behövs för att lösa konflikten. Olika slags konflikter kräver 
enligt Friberg olika slags metoder. Enligt Maltén (1998) måste varje konflikt hanteras utifrån 
dess villkor och förhållanden. Det är enligt Carlander (1990) viktigt att analysera hur och på 
vilket sätt konflikten bäst kan lösas. Om konflikthanteringsmetoden inte passar ihop med 
konflikten blir den enligt Johnson och Johnson (1996) svårare att lösa. Även Joshi (2008) 
förklarar att pedagogen bör välja en passande strategi eller metod i konflikten. ”Perhaps, then, 
it is not the use of a particular strategy that is crucial to social competence but the use of a 
strategy that is most suitable for the particular conflict and for the behavior of the other 
person” (Joshi, 2008, s. 145). Författarna är samstämmiga om att pedagogen bör lägga stor 
vikt vid valet av konflikthanteringsstrategi i den aktuella konflikten. Men hur mycket 
erfarenhet behöver pedagogen för att alltid finna en lämplig strategi i konflikten? Kan det inte 
vara bra att ha en metod i verksamheten som pedagogerna jobbar efter? Fastän pedagogerna 
jobbar efter en viss typ av metod, behöver det inte nödvändigtvis betyda att de alltid måste 
följa den fullt ut. De kan ha den som ett stöd och riktlinje i konflikter. Om pedagogerna har en 
metod som ett stöd i sitt arbete skulle den kunna hjälpa dem att lättare bedriva konstruktiv 
konflikthantering. 
 
I resultatet framgick det som viktigt att barnen får vara delaktiga i konfliktlösningsprocessen, 
där de själva får komma med förslag på hur de kan lösa konflikten. Johnson och Johnson 
(1996) och Bickmore (1998) är eniga om att barn bör få träning i att lösa konflikter. En viktig 
del i barns sociala kompetens är enligt Joshi (2008) att kunna lösa konflikter. Jag finner det 
som viktigt att barn får träna på hur de kan lösa konflikter. Konflikter är oundvikliga, de 
kommer alltid att finnas och vara en del av barns liv, även när de är vuxna. Jag tycker därmed 
det är viktigt att pedagoger visar barn hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Det 
är positivt om barn redan vid tidig ålder får lära sig att hantera konflikter, då jag ser det som 
en viktig del i deras utveckling.  
 
En av pedagogerna ställde sig lite frågande när jag frågade om de använde sig av någon 
särskilt uttalad metod och berättade att det aldrig varit tal om någon. Detta tolkar jag som 
pedagogerna kan tyckas behöva mer kunskap om olika metoder. Hakvoort (2011) förklarar att 
det finns många alternativa sätt att hantera konflikter på och för att kunna göra ett medvetet 
val läggs stor vikt vid att orientera sig grundligt för att kunna reflektera över helheten. De som 
ska arbeta med konfliktlösningsmetoder får enligt Johnson och Johnson (1996) otillräckligt 
med information och vägledning i hur de ska arbeta och vad syftet är. Jag tycker att 
pedagogerna borde få mer information om olika metoder som de själva kan kritiskt granska. 
Om de fick en större kunskap om olika metoder och dess syfte, tror jag att de lättare skulle 
kunna arbeta efter en noggrant utvald metod som överensstämmer med deras arbete och 
behov. 
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I intervjuerna med pedagogerna framgick det att en del barn kan behöva tid för att lugna ner 
sig och sedan reda ut konflikten. Min uppfattning är att en del barn lätt kan bli arga i 
konflikter och sätta sig på tvären och det kan då vara svårt att lösa konflikten. Det kan då vara 
till fördel om barnet/barnen får lugna ner sig och reflektera över vad som hänt och det kan 
sedan bli lättare att finna en lösning. En flicka i Joshi´s studie förklarade så här:  
 

With a friend, you usually ger really mad. So the best way is to usually be seperate for a little 
while. You know it doesn´t necessarily havet o be a whole day, but that might be pretty good 
because you won´t… I mean… you will just kind of…you know, if you are seperate for a little 
while you can think about it (Joshi, 2008, s. 144). 

 
En av pedagogerna lyfte vikten av att hjälpa barnen och bryta innan det blir en låst situation 
där det inte längre går. Men vad innebär en låst situation? Betyder det att konflikten då har 
hunnit utvecklas till en destruktiv konflikt eller bryter pedagogen innan? Om så är fallet, 
tolkar jag det som att pedagogen använder sin känsla och bryter konflikten i tid. Enligt Utas 
Carlsson (1999) är det inte lätt för pedagogen att avgöra när de ska gå in och bryta konflikten 
för att våldsamt och farligt beteende inte ska uppstå. Ellmin (2008) lägger stor vikt vid att lära 
sig att ”läsa av” en destruktiv konflikts förlopp, se tidiga tecken och att ingripa. Jag anser att 
fingertoppskänslan bör råda för att pedagogen inte ska gå in för tidigt i konflikten, då barnens 
chans att lära då går förlorad. Dock bör pedagogen inte heller gå in för sent, eftersom att 
konflikten då kan ha hunnit utvecklas till en destruktiv konflikt.  
 
Utifrån pedagogernas förklaringar av hur de hanterar konflikter, tolkar jag att de till stor del 
använder sig av medling. Pedagogerna lyfte vikten av att samtala med barnen och vara ett 
stöd i konflikter där barnen är delaktiga. De hjälpte också barnen att inta den andres 
perspektiv. Kommunikation och samspel ses som kärnan i konflikthanteringsprocessen och 
därigenom förebyggs det att konflikten utvecklas till en destruktiv konflikt. Genom att 
kommunicera och samarbeta, skapas det enligt Johnson och Johnson (1998) bättre möjligheter 
till konstruktiv konflikthantering. Kostiainen (2011) förklarar att en av medlarens viktigaste 
uppgift är att hjälpa till med att identifiera samt erbjuda parterna olika känsloalternativ för att 
komma åt kärnan i konflikten och tillsammans enas de om en passande lösning. Parterna 
tränas då på att inta den andre perspektiv. Fokus ligger inte på att diskutera vem som har gjort 
vad i konflikten, utan på att vad som går att finna och orsaken till konflikten. Medlaren bör 
uppmuntra till personligt ansvarstagande, främja förståelse för andra människor och tro att 
eleverna själva kan ta tag i problemet med hjälp av medlarens stöd. Medlaren fungerar som en 
modell för reflektion och träning i parternas omdömesförmåga. Eleverna lär sig också att 
självständigt lösa konflikter eftersom att de genom medling får ökad tilltro till sin egen 
förmåga.  
 

6.2.4 Konstruktiva konflikter är lärorika 
Resultatet visade på att parterna i en konstruktiv konflikt kan gå vidare och fortsätta ha en god 
relation, där barnen accepterar varandras olikheter. Konflikten ansågs vara lärorik samt 
positiv för barnen, där de kommunicerar med varandra och samtliga är nöjda med utgången. 



	   32	  

Konstruktiva konflikter är enligt Utas Carlsson (1999) utvecklande och kännetecknas av att 
parterna i konflikten är nöjda med lösningen. Samtliga pedagoger beskrev att parterna i den 
konstruktiva konflikten samarbetar och tillsammans kommer fram till en lämplig lösning. 
Johnson & Johnson (1996) belyser att en konstruktiv konfliktlösning innebär att parterna 
gemensamt finner en lösning. Konflikten blir enligt Esbjörnsdotter (1994) en anledning till 
verklig kommunikation. 
 
Utifrån pedagogernas förklaringar, utgår de från konfliktperspektivet, den naturliga synen och 
den vitaliserande, interaktiva synen. I dessa perspektiv ses konflikter som positiva samt 
välgörande och parterna talar om deras värderingar. 
 

6.2.5 Destruktiva konflikter är negativa  
Pedagogernas förklaringar av en destruktiv konflikt var inte identiska, men samtliga ledde åt 
samma håll, nämligen att det är en jobbig situation för samtliga. Pedagogerna talade om att 
parterna i konflikten sätter sig på tvären, de mår dåligt och det kommer inte något gott ur den. 
Det framgick att pedagogen inte bör gå in och bestämma i konflikten, eftersom att konflikten 
då kan urarta ännu mer. Både Johnson och Johnson (1996) och Carlander (1990) framhåller 
vikten av att pedagogen inte bör gå in i konflikten och agera domare. Jag tror att om 
pedagogen bestämmer hur konflikten ska lösas, kan barnen känna sig förbisedda och risken är 
att pedagogen inte löser konflikten på ett sätt som gör barnen nöjda. Konflikten fortsätter 
därmed att vara olöst och kan trappas upp. Om barnen får vara delaktiga i 
konfliktlösningsprocessen, är risken större att konflikten blir löst på ett sätt som gör samtliga 
nöjda och barnen kan då gå vidare efter konflikten och fortsätta ha en god relation. 
 
Pedagogerna såg destruktiva konflikter som negativa samt svårhanterliga och utifrån deras 
syn, tolkar jag det som att de intar harmoni- eller konsensusperspektivet och den undvikande 
synen. Dessa perspektiv betonar konflikter som något negativt. 
 
Jag anser att en konflikt i sig är neutral, men hur den hanteras kommer att avgöra om den blir 
konstruktiv eller destruktiv. Enligt Johnson och Johnson (1996) blir konflikten konstruktiv 
eller destruktiv beroende på hur den hanteras. Jag anser därmed att det är av stor vikt att 
pedagogen reflekterar över sitt sätt att hantera konflikter, eftersom att konfliktens utveckling 
är beroende av pedagogens tillvägagångssätt. 
 

Sammanfattning 
Begreppet konflikt definierades som att två eller fler vill olika saker och har olika åsikter. 
Människor kan också ha en konflikt på individnivå. En typisk konflikt handlade ofta om 
leksaker och utifrån det skapades ”smågräl och tjafs”.  
 
En av pedagogerna använde sig av en gemensamt uttalad metod i det förebyggande arbetet 
och övriga pedagoger använde sig inte av någon särskild metod.  
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Pedagogerna befinner sig i en utvecklingszon, där den mer kompetente vägleder och barnen är 
mottagliga för stöd från pedagogen. Barn lär sig hantera konflikter utifrån pedagogens 
tillvägagångssätt och det blir därmed avgörande hur pedagogen förhåller sig till konflikter. 
 
Destruktiva konflikter förebyggdes genom att pedagogerna till stor använde sig av medling, 
då de lyfte vikten av att vara ett stöd i konflikter där kommunikation och samspel ses som 
kärnan i konfliktlösningsprocessen. Alla barn bör få komma till tals, inta den andres 
perspektiv och gemensamt komma fram till en lösning. Fingertoppskänslan genomsyrade 
arbetet och det gällde för pedagogerna att veta när de ska gå in och bryta i konflikten för att 
den inte ska urarta destruktivt. Pedagogernas val av strategi gjordes i samband med 
konflikten, vilka barn det gäller och dess utgångspunkt.  
 
Konstruktiva konflikter ansågs vara positiva samt lärorika och båda parterna kan gå vidare 
efter konflikten. I en konstruktiv konflikt skapar också barnen en större förståelse för 
varandra, de kommunicerar och samarbetar. Pedagogernas syn är samstämmiga med 
konfliktperspektivet, den naturliga synen och den vitaliserande, interaktiva synen.  
 
Den destruktiva konflikten sågs ur en mer negativ synvinkel och ansågs vara en jobbig 
situation för båda parterna som är svår för både barnen och pedagogen att hantera. Parterna i 
konflikten sätter sig på tvären, det kommer inget gott ur den, den ena sidan vinner och den 
kan urarta i våld. Deras syn på destruktiva konflikter var samstämmig med harmoni- eller 
konsensusperspektivet och den undvikande synen. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Att genomföra detta arbete har varit en process och under arbetets gång har jag kommit fram 
till att det finns punkter där jag anser att mer forskning borde finnas. 
 
Det borde finnas mer forskning att tillgå om de metoder som finns där pedagogerna själva kan 
gå in och analysera samt kritiskt granska. De kan då skapa en större förståelse för olika 
metoders syfte och välja en metod som överensstämmer med deras arbete och behov. 
 
Det borde även finnas mer forskning på hur destruktiva konflikter kan förebyggas i 
fritidshemmet. 
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Bilaga	  1	  
 
 Intervjufrågor: 
 

1. Hur definierar du begreppet konflikt 
2. Beskriv en typisk konflikt som brukar uppstå mellan barnen 
3. Vad anser du att konstruktiva och destruktiva konflikter innebär 
4. Hur arbetar ni för att förebygga destruktiva konflikter 
5. Hur hanterar du de konflikter som uppstår 
6. Används någon särskild metod eller strategi 


