
 

 

 

 
  

Elevers konflikter på 
fritidshemmet 
Ett utvecklingsinriktat arbete om kamratmedling 
som verktyg 

 

Erika Olsson 

  

Författare: Erika Olsson 
Handledare: Ann-Katrin Perselli 
Examinator: Liselotte Eek 
Termin: VT19 
Ämne: Instiutionen för didaktik och lärares 
praktik 
Nivå: Grundnivå 

k d

Grundlärarprogrammet 



 

Institutionen för didaktik och lärares praktik 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet 

Svensk titel: Elevers konflikt på fritidshemmet 

Engelsk titel: Students conflicts at the afterschool programs 

Författare: Erika Olsson 

Handledare: Ann-Katrin Perselli 

Abstrakt 
Detta utvecklingsinriktade arbete har sin utgångspunkt i elevers konflikter på 
fritidshemmet. Projektet har bedrivits på en verksamhetsintegrerad skola där 
ett problemområde uppmärksammats genom observationer.  Det som 
upptäcktes var att eleverna hamnade i ett flertal konflikter under deras vistelse 
på fritidshemmet. Detta bidrog även till ett dåligt klimat i den bemärkelse att 
det blev turbulent i elevgruppen och pedagogerna som arbetade på 
fritidshemmet fick lägga mycket tid och energi på att hantera dessa konflikter. 
Aktioner har bedrivits där en utvald elevgrupp som har haft denna problematik 
har fått delta. Eleverna har tränat på att analysera filmklipp i syfte att kunna 
reflektera över sitt eget handlade i konflikter.  De har även fått träna på 
kamratmedling, som skulle kunna fungera som ett verktyg för eleverna i 
framtida konflikthanteringar. Syftet med aktionerna var att eleverna skulle få 
ges möjlighet att kunna bli mer reflekterande i sitt handlande när konflikter 
skedde. De erbjöds även möjligheter att tillämpa kunskaper om 
konflikthantering i form av kamratmedling i form av olika fokusspel. 
Resultatet visade på att eleverna var mycket positiva till att aktionerna sattes i 
kraft och de visade även prov på att kamratmedling skulle kunna användas i 
framtida konflikter.  

Nyckelord 
Konflikt, social kompetens, social utvecklingsnivå, kamratmedling 
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1 Inledning 
Under mina tre år på grundlärarutbildningen har jag fått möjligheteten att göra 
VFU samt verksamhetsintegrerade dagar på tre skolor runt om i Kalmar 
kommun. Det har medfört att jag har fått uppleva och erfara mängder av 
konflikter ute på fritidshemmen jag har befunnit mig. Min upplevelse är att 
elever som går i skolan idag hamnar i mycket konflikter, detta är något som 
Skolinspektionen (2010) också kom fram till i en rapport, där granskades 50 
skolor runt om i landet. Det framkom att kränkande handlingar och 
diskrimineringar var ett vanligt förekommande ute i skolorna. Elever på de 
granskade skolorna vittnade om att de kände en oro för hur de skulle bli 
bemötta när de kom till skolan. Även elevernas språk och attityder framställdes 
som hårt gentemot varandra. Skolinspektionen skrev också att skolorna inte 
alltid klarar av att få stopp på de kränkande handlingar och trakasserierna som 
förekommer. Det är istället snarare något som leder till att det blir 
”vardagsmat” för eleverna. Slutsatsen av det hela blir att de granskade 
skolorna ej kan garantera eleverna en trygg skolgång. Skolinspektionen 
understryker att dessa åtgärder behöver prioriteras omedelbart för att en 
förändring i en positiv bemärkelse det ska ske.  

Konsekvensen av när konflikterna blir många är enligt min upplevelse att det 
skapar problem bland eleverna och personalen på fritidshemmet. Eleverna blir 
ofta ovänner och många känner sig ledsna och kränkta. I Läroplan för 
grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) 
under kap 4 står det att fritidshemmet ska skapa och upprätthålla goda 
relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt 
förhållningssätt. Min upplevelse är att fritidshemmet behöver jobba mer detta 
för att elevernas goda relationer ska upprätthållas. I nuläget får lärarna på det 
fritidshemmet jag har befunnit mig på att hantera många konflikter. Det tar 
både energi och tid av lärarna och det går ut över fritidshemmets övriga 
aktiviteter. Redan år 2007 påvisade Ulrika Sundström i Lärarnas tidning 
(2007) detta i en artikel. Artikeln handlade om hur nyexaminerade lärare i 
fritidshem upplevde sin första tid ute i verksamheten. Genom intervjuer med 
25 nyexaminerade lärare i fritidshem framkom det att flertalet kände att det 
tog mycket kraft till att lösa konflikter. Många upplevde att de saknade 
yrkeskunskap om hur de skulle lösa konflikterna. Några upplevde till och med 
att de inte orkade jobba kvar på grund av den stora belastning som läggs på 
lärarna i fritidshem.  

Den här problematiken upplever jag som en viktig faktor att arbeta med på 
fritidshemmet. Dels för att lärarna ej ska bli utbrända, dels för att eleverna ska 
kunna få bättre relationer till varandra. Troligtvis skulle fritidshemmet på lång 
sikt kunna få en lugnare atmosfär. Elevers konflikter på fritidshemmet kommer 
att vara en utgångspunkt för detta förändringsarbete. Arbetet genomförs med 
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syfte och mål i att elevers konflikter förhoppningsvis kommer att minska. 
Förhoppningen är även att eleverna kommer att lära sig att hantera konflikter 
med hjälp av nya kunskaper.  

Haakvort och Friberg (2015) tar upp att de nordiska länderna har gått från ett 
auktoritärt till ett mer demokratiskt skolsystem, det har medfört att dagens 
konflikter som uppstår på skolorna blir mer uppmärksammade idag än vad de 
blev på den tiden då skolan var allt mer auktoritär. I den dåtida skolan som var 
på början av 1900-talet, ansågs konflikter som uppstod, vara en problematik 
som låg hos läraren. Skulden till att konflikterna förekom lades på läraren, 
eftersom konflikterna sågs vara ett disciplinproblem. Att eleverna hade 
disciplinproblem i klassen ansågs vara en problematik som läraren skulle ta 
tag i. Idag kan dock konflikter ses som både något negativt men också som 
positivt och utvecklande. 

Detta förändringsarbete är relevant i allra högsta grad. Projektet är viktigt dels 
för att det kan få elever att ändra sin inställning till varandra, dels för att de 
kan lära sig att reflektera över sitt förhållningsätt när dem agerar i en konflikt. 
Det kan även bli en utgångspunkt för lärarna hur de kan arbeta med eleverna 
med konflikter och sociala relationer. Eleverna på fritidshemmet kan få mer 
kunskap om konflikter samt få lära sig hur de kan hantera dem på egen hand. 

1.1 Bakgrund 
Efter att ha tillbringat tre år ute på skolor i Kalmar, har jag erfarit många 
konflikter. Min upplevelse är att elever idag har en förändrad attityd mot 
varandra, än vad det jag upplevde som barn. Elever är ofta tuffare i sitt 
beteende idag gentemot andra, än vad jag kan minnas att jag och jämnåriga var 
när vi var lika gamla. Ett vanligt förekommande är att eleverna kränker 
varandra som i sin tur leder till att dem blir ledsna. Dahl (2014) tar upp i sin 
avhandling att elever kan ses som en social aktör som måste förhålla sig på 
många olika sociala arenor. Detta gör att elever idag behöver kunna förhålla 
sig till ett flertal olika platser som skola, fritidshemmet, offentliga platser, 
hemmet och kamratgrupper. Det leder till att många elever idag har svårt att 
anpassa sig till alla sociala möten som de utsätts för. När elever hamnar i 
konflikter på fritidshemmet blir stämningen blir turbulent. Turbulensen 
påverkar atmosfären på fritidshemmet negativt i den bemärkelse att andra 
elever kan bli inblandade. Starka känslor ligger i luften och vissa elever kan 
bli utåtagerande. När bråk ligger i luften påverkas klimatet på fritidshemmet 
negativt och lärarna blir involverade för att de behöver hjälpa eleverna att reda 
ut konflikterna.  

Min pedagogiska grundsyn står för att jag vill skapa ett fritidshem där både 
eleverna och lärarna trivs. Fritidshemmet ska kunna stå för elevernas 
utveckling av förmågor. Förmågorna ska kunna växa fram och elevernas ska 
succesivt formas till att bli demokratiska individer. Som lärare vill jag 
förmedla en trygghet till eleverna och de ska känna förtroende för mig. I min 
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roll som blivande lärare i fritidshem ska jag vägleda eleverna till att utvecklas. 
Jag tycker att ett bra fritidshem ska stå för allas trivsel såväl för elever som för 
lärare. 
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2 Nulägesanalys 
Genom att ha analyserat nuläget som råder ute på min Verksamhetsintegrerade 
skola har ett problemområde identifierats och lagt grunden till detta 
utvecklingsinriktade arbete. Med hjälp av observation och analys om 
problemområde var min upplevelse att det förekom en mängd konflikter på 
fritidshemmet. Min nulägesanalys fungerade som en observation som har lagt 
grunden i denna process som skulle sättas i kraft. Observationen var det första 
steget i Lewins modell i den aktionsforskningsmodell jag valde att arbeta efter 
och som Rönnerman (1998) hänvisar till i sin bok. Hon tar upp att 
observationen är det som lägger grunden för det arbete som forskaren ska 
genomföra. Det är via observationer som ett problemområde kan identifieras. 

2.1 Vart och hur konflikterna utspelar sig 
Genom att ha gjort observationer av elevernas konflikter har jag kunnat 
identifiera var det förekom flest konflikter. Flest konflikter förekom på platser 
där det rörde sig flest barn exempelvis på fotbollsplanen och på 
klätterställningen, men också i matkön och i matsalen. Konflikterna som 
utspelade sig handlade ofta om regler som inte följdes, slagsmål eller att någon 
sa något dumt till någon. Detta är något som Szklarzki (1996) betonar som 
förtroenderelaterade orsaker. Det kunde även handla om särskilda 
maktutövningar som vissa elever gjorde för att bestämma och får makt. Den 
sociala kompetensen som Jonsson (2018) skriver hade troligtvis en betydelse 
för hur konflikterna utspelade sig. Vissa elever hade svårigheter med att veta 
hur de skulle bete sig socialt. För att söka kontakt med andra kunde jag 
observera att vissa elever började retas för att ta kontakt. De hade svårt för att 
kommunicera och för samarbeta och såg det mesta ur ett egocentriskt 
perspektiv, som Nemert (1997) understryker att en elev med dålig social 
kompetens gör. Det tyder på en de elever som däremot hade en god social 
kompetens hade enklare för integrera med andra elever och visste hur de skulle 
bete sig för att ta kontakt. De eleverna hade lätt för att samarbeta och för att 
kommunicera med andra elever. 

När konflikterna inträffade slutade det ofta med att en lärare fick ingripa för 
att lösa konflikten mellan elever. Vissa konflikter kunde även urarta och leda 
till slagsmål. Vid dessa tillfällen kunde jag också se att den sociala 
utvecklingsnivån hade betydelse. Nemert (1997) skriver att barn kan befinna 
sig på olika nivåer i den sociala utvecklingsnivån. Hur de yttrade sig beror helt 
på vilken nivå barnet befinner sig på.  

2.2 Fritidsverksamheten 
Fritidshemmet där utvecklingsarbetet trädde i kraft låg på en F-9 skola i 
centrum av staden. Fritidshemmet hade en fristående byggnad som var 
uppdelat med klassrum, fritidsrum och en ateljé. De fick även möjlighet att 
vistas i gymnastiksalen under eftermiddagarna.  
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Den stora skolgården var rik på en mängd saker för eleverna att leka på. Det 
fanns bland annat en multiarena, konstgräsplan och en klätterställning. På 
fritidshemmet inbjöds eleverna till lek och aktivitet i form av en mängd olika 
leksaker och material. I fritidshemmets egen ateljé fanns det också tillgång till 
mycket skapandematerial, vilket bidrog till att eleverna kunde få testa på olika 
verktyg och uttrycksformer. Där kunde eleverna tillbringa alla eftermiddagar 
efter mellanmålet. När ateljén var öppen fanns det alltid en vuxen på plats. 
Oftast var det styrda skapande aktiviteter som eleverna fick testa på. 

Elevantalet på fritidshemmet var stort och i dagsläget är 86 elever inskrivna. 
Detta påverkar såklart ytan som eleverna har tillgång till. Även fast de har 
möjlighet att vara i många rum, så upplevs det ändå som att ytan är begränsad 
på grund av det stora elevantalet. 

2.3 Förankring på fritidshemmet 
Eftersom jag efter kort tid på skolan uppmärksammade mängden konflikter 
som förekom på fritidshemmet, föll det sig naturligt att fråga och samtala med 
lärarna som arbetade på fritidshemmet om hur de upplevde situationen. 
Samtliga framförde att de tyckte att konflikterna var för många bland eleverna. 
Lärarna bekräftade även min upplevelse, nämligen att de kände att mycket av 
deras energi och tid gick åt att lösa konflikter.  

Slutsatsen av nulägesanalysen var att det fanns ett stort behov av en förändring. 
Situationen som råder var inte hållbar i längden, elevernas konflikter skulle 
med säkerhet öka med tiden och lärarna skulle tillslut varken orka eller hinna 
med allt vad det handlar om att bedriva en fritidsverksamhet där läroplanens 
mål ska uppfyllas. 

Ett problem var att fritidshemmets verksamhet blev lidande eftersom 
personalens fokus lades på att lösa konflikter och inte genomföra aktiviteter 
på fritidshemmet. Mycket tid gick snarare åt till att övervaka elever än att 
planera och genomföra stimulerande aktiviteter tillsammans med eleverna. 
Under fritidshemmets kap 4 i Skolverket (2011) finns ett flertal mål som 
fritidshemmet ska uppfylla när det gäller såväl elevers utveckling genom lek 
och skapande som utveckling av förmågor. Konsekvensen av att personalens 
fokus lades på att lösa elevernas konflikter, blev att fritidshemmets mål var 
svåra att uppfylla. 

Behovet för en förändring var relevant för att en förändring i en positiv 
bemärkelse skulle för både elever och lärarnas skull. För att kunna förankra 
förändringsarbetet bedrev jag ett projekt i en liten skala. Eftersom det var svårt 
att bedriva ett arbete där alla elever inkluderades, så blev tanken att träffa 
endast en liten grupp med elever och fokusera hela arbetet kring dem. I samråd 
med min handledare på skolan diskuterade vi fram vilka elever som skulle 
kunna passa. I samråd med en klasslärare i årskurs 2 bestämde vi tillsammans 
att fem stycken elever i hennes klass skulle deltaga. Den tilltänkta elevgruppen 
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hamnade ofta i konflikter med varandra och de behövde ofta personalens hjälp 
för att lösa dem. 

Arbetet var viktigt att genomföra för en förändring till det bättre skulle ske. 
Eleverna behövde ändra sin attityd till varandra, de behövde även lära sig att 
reflektera över sitt eget agerande i konflikter. De behövde konkreta verktyg 
för att kunna lära sig att hantera konflikterna på egen hand. Konsekvensen om 
en förändring inte sker kan bli att eleverna fortsätter i samma hjulspår och 
hamnar i konflikt efter konflikt och situationerna urartar. 

 

2.4 Elevgruppen 
Gruppen som valdes ut blev bestämt i samråd och diskussion med min 
handledare ute på skolan samt klasslärare. Klassläraren framförde tidigt i 
processen av förändringsarbetet att hennes önskan var att fem stycken elever i 
hennes klass skulle få delta. I diskussion med handledaren kring detta förslag 
valdes sedan eleverna ut. Gruppen bestod av fem flickor som gick i årskurs 2. 
Gruppens medlemmar lekte för det mesta tillsammans och definierade 
varandra som bästa vänner. I gruppen förekom det ofta oenigheter som kunde 
leda till större bråk. När bråken sattes i kraft hade eleverna svårt att se sin egen 
del i det. Eleverna hade även svårt förstå vad anledningen till oenigheterna 
uppstod.  De upplevde att de själva inte gjorde någonting fel, utan skyllde 
istället på den som de hade hamnat i konflikten med. Gruppen var i stort behov 
av lärarnas hjälp när konflikterna uppstod, eftersom de hade svårigheter att 
lösa de på egen hand. Oenigheterna som elevgruppen brukade hamna ledde till 
att tjejerna blev ovänner. Vissa tillfällen kunde de till och med leda att de var 
ovänner en hel dag, eftersom det ej reddes ut. Det typiska för oenigheterna 
som hände i gruppen var att de kunde urarta och göra att en liten sak kunde 
leda till ett större bråk. Det hela hamnade oftast om att eleverna i gruppen 
missförstod varandra som sedan ledde till bråk. 
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3 Syfte/ mål 
Syftet med detta utvecklingsinriktade arbete är att eleverna kommer få 
kunskaper om kamratmedling, som de kan använda vid konflikthantering.                                   

•  Att på lång sikt kunna bidra till en lugnare atmosfär på fritidshemmet. 

•  Att eleverna på sikt utvecklar en förmåga till att reflektera mer och djupare 
innan de ger sig in i en konflikt. 

•  Med hjälp av ”Fokusspel” ges eleverna möjlighet att tillämpa kunskaper om 
konflikthantering. 
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning om konflikter att tas upp. För att 
konkretisera ner ämnet är forskningen tematiserad i olika avsnitt. Konflikters 
uppkomst, Elevers agerande i konflikter och Lärarens stöd i konflikthantering. 

4.1 Konflikters uppkomst 
I en avhandling av Lundström (2008) beskriver författaren att konflikter mellan 
elever kan uppstå genom ett flertal olika faktorer i skolan. Det kan vara när ett 
mål inte uppnås, kamp om värden eller materiella värden där avundsjuka kan 
uppstå. Hon beskriver också att konflikter mellan två parter kan upplevas som 
något fientligt och obehagligt. Andrzej Szklarski genomförde år 1996 en studie 
som hade ett huvudsyfte att ta reda på hur barn upplevde och beskrev 
konflikter. För att tar reda på detta genomförde han barnintervjuer och 
berättelser där barnen fick beskriva sina erfarenheter av konflikter. 
Sammanlagt deltog totalt 110 barn i 12-årsåldern från både Sverige och Polen. 
Med hjälp av forskningresultatet framkom det att barns konflikter grundade sig 
i 4 olika orsaker. Det fyra var enligt forskaren objektrelaterade orsaker, 
principrelaterade orsaker, individrelaterade orsaker och situationsrelaterade 
orsaker. Szklarski (1996) skriver att objektrelaterade orsaker handlar om 
materiella ting som barnen blir oense om. Ett vanligt förekommande är att 
barnen blir osams för att de vill leka med samma leksak. Principrelaterade 
orsaker beskriver han som normer och regler i spel eller lekar. Men konflikten 
kan också ha sitt ursprung i förtroenderelaterade och integritetsrelaterade 
orsaker. Förtroenderelaterade orsaker grundar sig i att någon har avvikit från 
att följa regler och normer i spel och lekar. Integritetsrelaterade orsaker 
innebär däremot att en kränkning sker i form utav att någon försöker utöva 
makt. Individrelaterade orsaker beskriver Szklarski något barnen upplever 
som meningsmotsättningar. Han betonar vikten i att alla människor är olika 
och tänker på olika sätt. Konflikterna grundar sig i att barnen helt enkelt tycker 
eller tänker olika och då sker det en meningsmotsättning. Även Jonsson (2018) 
är inne på samma spår i sin studie, konflikter sker mellan elever när det finns 
meningsmotsättningar samt en oförmåga att förstå den andra parten.  

Szklarski (1996) skriver att situationsrelaterade orsaker är den vanligaste 
orsaken till eleverna hamnar i konflikter. Det situationsrelaterade innebär att 
eleverna missförstår tillfällen som är situationsbundna eller när 
kommunikation med varandra sker. Lundström (2008) betonar också vikten i 
att missförstånd i kommunikationen sker. Konflikter i skolmiljö består oftast 
av flera inblandade och en liten sak kan bli väldigt stor. En händelse eller ett 
ord kan bli något helt annat i en annans öra. En historia kan förändras och bli 
betydligt värre ju fler som får höra den, vilket kan förstora konflikten menar 
Lundström (2008). 



 

9(29) 
 

4.2 Elevers agerande i konflikter 
Jonsson (2018) skriver om att barn som ofta hamnar i konflikter oftast har svårt 
med den sociala kompetensen. Den sociala kompetensen definierar Jonsson 
(2018) i sin avhandling. En elev med god social kompetens kan kommunicera 
med andra elever och vuxna, den kan delta i aktiviteter samt samarbeta med 
andra. En elev som inte har god social kompetens har svårare med dessa 
aspekter menar Jonsson (2018). Det kan leda till konflikter då en del elever 
saknar den sociala kompetensen. Även Dahl (2011) beskriver i sin avhandling 
att det sociala spelar stor roll och att bristen på en social förmåga hos eleven 
kan leda till konflikter eller oförmåga att förstå andra. Dahl (2011) och Jonsson 
(2018) belyser den sociala kompetensens betydelse och att den kan vara viktigt 
i en konflikt. Medan Nemert (1997) betonar att barnens sociala kompetens 
utvecklas via olika faser som barnet går igenom tills man är vuxen. Den första 
fasen handlar om att barnet ser världen ur ett enbart egocentriskt perspektiv 
och konflikter är svåra att begripa eftersom barnet bara ser till själv. Fas två 
befinner sig barnet på ett subjektiv plan dvs. att man vänder historien om en 
konflikt till sin egen fördel och gör allt för att komma undan. Barnet känner 
ingen empati för motparten. I fas tre har barnet däremot börjat inse att en 
relation bygger på ömsesidighet och att den andras känslor och uppfattningar 
spelar roll. När barnet har uppnått den fjärde och sista fasen så har barnet insett 
att andra viktiga saker spelar också in. Tillit, sammanhållning och lojalitet är 
viktiga bitar som spelar in i en kompisrelation vilket gör att barnet inte bara 
ser vad konsekvenserna blir vid en konflikt utan även väger in de andra viktiga 
aspekterna. Fanny Jonsdottir (2007) har genomfört en studie om barns sociala 
relationer. 353 barn deltog i undersökningen och fick medverka i 
barnintervjuer om deras egen uppfattning om relationer. Studien har även lagt 
stor vikt i hur pedagogerna uppfattar barnens sociala kompentens och 
färdigheter. Författaren kom fram till att hur elever agerar i en konflikt beror 
helt på deras egen förmåga att förstå sin omvärld, vilket styrs av den kognitiva 
mognaden som eleven befinner sig på. Detta är något som Nemert (1997) är 
också inne på samma spår i sin populärvetenskapliga bok. Hon tar upp att barn 
uppfattar konflikter på olika sätt och att det beror på vilken social 
utvecklingsnivå barnet befinner sig på. Enligt författaren så styrs den sociala 
utvecklingsnivån av barnets ålder. Jonsdottir (2007) skriver att det finns fyra 
olika faktorer som är speciellt viktiga i elevens utveckling av sociala relationer 
och förståelsen av dem. De fyra faktorerna är elevens egenomsorg, glädjen av 
sociala framgångar, affektiva erfarenheter och den sociala kontexten. Hon tar 
också upp i sin avhandling att elevers känslor om olika upplevelser, är det som 
styr hur elever agerar i olika konflikter. 

4.3 Lärarens stöd i konflikter 
Jonsson (2018) påvisar att fritidshemmet har en viktig roll i att vägleda 
eleverna i det sociala lärandet för att de ska veta hur de ska agera i olika 
situationer. Om en elev ofta hamnar i konflikter eller är den som skapar 
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konflikter bör lärarna se till de yttre faktorer som kan påverka eleven, vad som 
kan vara bakomliggande till exempel problematiska hemförhållande etc. Dahl 
(2014) skriver i sin avhandling att pedagogernas relation till varje enskild elev 
är oerhört betydelsefull dels för att känna till varje elevs unika sätt att fungera 
och dels för att kunna bemöta dem på olika sätt. Jonsson (2018) betonar också 
vikten i att pedagogerna behöver ha god relation till samtliga elever på 
fritidshemmet. Genom att ge bekräftelse så talar läraren om för eleverna att 
“jag ser dig”. Bekräftelse kan enligt Lundström (2008) uppfattas som en 
positiv upplevelse hos elever. Genom att läraren bekräftar eleven bidrar de till 
att läraren uppmuntrar till elevens fortsatta utveckling. Eleven kan också känna 
i samband med att bli bekräftat ett stöd av läraren i en svår situation som 
exempelvis en konflikt. Då kan det vara väldigt betydande för de elever att de 
känner att de har lärarens stöd och vägledning i hanteringen av konflikten. En 
form av bekräftelse kan vara den fysiska beröringen som Lundström (2008) 
också skriver om. Hon beskriver i sin avhandling att speciellt upprörda elever 
kan just den fysiska beröringen vara till stor hjälp i konflikthanteringen. Den 
fysiska beröringen kan uppfattas som lugnande och på så vis göra att eleverna 
känner en form av trygghet i situationen. Det gäller dock att läraren i 
fritidshem kan känna av på eleverna om det passar sig att bekräfta på det sätt, 
vilket inte uppskattas av alla elever. Andersson (2013) hänvisar till Hjelte 
(2005) som skriver att de olika yrkesidentiteterna i skolan behöver ha en god 
kommunikation sinsemellan. Både lärarna och lärare i fritidshem behöver ha 
en god samverkan för att kunna bemöta eleverna på liknande sätt och för att 
ha att alla ska ha en kännedom om elevernas eventuella problematik. Men det 
är just mellan dessa yrkesidentiteter som kommunikationen brister, enligt vem 
i sin tur medför att de olika lärarna ej skapar en god relation mellan varandra. 
Hjelte (2005) skriver att det oftast är lärarna som sätter ramarna för 
relationerna mellan det olika yrkesidentiterna. Det är sällan den goda 
samverkan fungerar mellan lärare och lärare i fritidshem. Jonsson (2018) 
skriver att rektorn också behöver vara i allra högsta grad involverad i 
verksamheten och ska värna om fritidshemmet. 

Dahl (2014) och Ihrskog (2006) skriver båda om att lärarna ska agera som 
förebilder mot eleverna. Båda författarna bekräftar att läraren måste föregå 
med gott exempel inför eleverna och gestalta dem demokratiska värdena. 
Därför är det viktigt att den goda relationen även finns mellan lärarna också 
och inte bara till eleverna. Detta kan genomföras till exempel vid samtal och 
gestaltning. 
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5 Metod 
Under detta kapitel redogörs för vilket val av metod jag har använt mig av i 
mitt utvecklingsinriktade arbete. Metoden underlättar i det syfte att det blir 
enklare att följa processen i arbetet. 

5.1 Aktionsforskning 
Aktionsforskning är den valda metoden för detta utvecklingsinriktade arbete. 
Rönnerman (2012) skriver utgångspunkten för aktionsforskning är att 
forskaren har identifierat ett problemområde. Problemområdet ska ligga i 
fokus under hela projektets gång och ska ligga till grund för det 
förändringsarbete som ska bedrivas. En viktig utgångspunkt är att 
problemområdet ska förekomma i verksamheten. Det förutsätter att 
observationer och nulägesanalyser har gjorts för identifiering av problemet. 
Aktionsforskningen bygger på att den som ska bedriva förändringen av 
problemområdet befinner sig i den miljö det ska utspela sig. Genom att 
använda mig av en aktionsforskningsmodell som är utformad av Lewin, har 
jag enklare att se hur upplägget av arbetet ska vara. Modellen jag har använt 
mig av är tagen ur Rönnerman (1998). Den bygger på fyra delar och är en 
cyklisk process. 

 

1. Observera. Med hjälp av nulägesanalysen och tidigare observationer 
identifieras ett problem. Problemet ska vara något specifikt ute i 
verksamheten och ligger till grund för hela förändringsarbetet. Min 
observation och analys tar jag upp i nulägesanalysen. 

2. Planera. Planeringen av förändringsarbetet sätts i kraft och med hjälp 
av nulägesanalysen och forskning om problemområdet börjar aktioner 
planeras. Det är viktigt att komma ihåg vad syftet och målet är med 
själva förändringsarbetet. Min planering av aktioner tas upp under 
kapitlet planera. 

3. Aktioner sätts i kraft och det är nu själva genomförandet av 
förändringsarbetet startar. Med utgångspunkt från tidigare forskning 
och den tidigare planeringen som grundades från nulägesanalysen 
genomförs projektet. Dokumentation av aktionerna är ytterst viktigt för 
att kunna göra reflektion efteråt. Olika typer på dokumentation kan 
vara ljudupptagning, loggbok, anteckningar eller videoinspelning. 
Mina aktioner tas upp under kapitlet genomföra. 

4. Reflektera. Reflektionen är viktigt för att se vad resultatet blev och om 
målet och syftet uppfylldes. Dokumentationen är oerhört viktig och 
ligger till grund för reflektionen. Reflektionen tas upp under kapitlet 
reflektion. 
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Figur 1. Aktionsforskningsmodell enligt Lewin. Bilden är hämtad ur 
Rönnerman (1998). 

5.2 Datainsamling 
Datainsamlingen från aktionerna var ytterst viktig att få dokumenterad 
eftersom de var elevernas reflektioner och tankar som var relevanta i mitt 
projekt. Syftet var att eleverna skulle lära sig att bli mer reflekterande i sitt 
agerande samt att de skulle ges möjlighet att tillämpa kunskaper om 
kamratmedling. Därför var det viktigt att få aktionerna dokumenterade för att 
kunna undersöka om eleverna hade uppfyllt dessa mål. För att kunna samla in 
data från aktionerna valdes två sätt att föra dokumentationen på.  

Det första sättet var genom en Loggbok. Denscombe (2018) skriver att 
loggböcker är viktiga i forskningssyftet eftersom där kan forskaren 
dokumentera ner relevanta händelser för studien. I Loggboken kunde jag 
skriva ner viktiga anteckningar, ändringar, citat från eleverna samt lärarna. 
Den var lätt att ha till hands och var ständigt med på både möten och aktioner. 
Citaten som eleverna framförde kunde jag på ett enkelt sätt skriva ner i 
loggboken under aktionerna. Eftersom loggboken alltid var med så skrev jag 
ner datum för när allt dokumenterades och gjorde att jag enkelt kunde gå 
tillbaka och se när dokumentationen hade gjorts. Enligt Denscombe (2018) ska 
Loggboken innehålla följande tre punkter. 

Faktiska data: Dokumentation som skrivs ner över saker som inträffat, beslut 
som har tagits och involverade människor.  

Betydelsefulla händelser: Saker som uppfattas som ytterst relevanta för 
studien och vilka prioriteringar som har gjorts. 

Personlig tolkning: Personlig reflektion och egen tolkning skrivs ner över 
studien. Forskaren egna känslor och uppfattningar skrivs också ner. 
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Det andra sättet jag valde var Ljudupptagning. Den användes endast under 
elevernas samtal under aktionerna som handlade om kamratmedling. Orsaken 
till detta var att komma ihåg vad eleverna uttryckte. Denscombe (2018) skriver 
att en människas minne är relativt opålitligt, vilket gör att det kan vara svårt 
att minnas allt som sägs. Problemet med att göra ljudupptagningar kan bli att 
eleverna känner sig obekväma med att bli inspelade och kan känna sig blyga 
för att prata. Men om den ansvariga använder ljudupptagningen på ett 
respektfullt sätt mot eleverna finns större chans att de kommer bli opåverkade 
av ljudupptagningen. Innan ljudupptagningen sattes igång förklarade jag för 
eleverna varför det var relevant med att spela in ljudet när de samtalade. 
Eleverna förstod mitt syfte och agerade opåverkade av ljudupptagningen. 
Denscombe (2018) skriver också att ljudupptagning är ett ypperligt sätt att föra 
dokumentation på eftersom forskaren får en permanent dokumentation. Jag 
tycker att ljudupptagningen var ett smidigt sätt att föra dokumentation på. Jag 
är glad att jag valde detta sätt för att få ner elevernas samtal och diskussioner 
på, risken om jag inte hade valt detta sätt hade risken varit stor att jag glömt 
vad eleverna uttryckte.  

5.3 Etiska överväganden 
Förändringsarbetet som bedrevs förutsatte att jag tog ställning till fyra etiska 
huvudkrav som hänvisas i Vetenskapsrådet (2017). Dessa fyra huvudkrav ger 
det berörda i studien grundläggande individskydd. Nedan presenteras hur jag 
förhöll mig till de fyra huvudkraven. 

Informationskravet  

Innebär att jag måste informera de berörda om vad studien ska handla om, vad 
syftet med studien är, berördas frivillighet att delta och på vilka villkor han/hon 
deltar. Informationen om studien ska vara detaljrik. För att informera eleverna 
om projektet så hade jag och de berördas klasslärare samt handledare möten. 
Under mötena diskuterade vi och kom fram till att klassläraren skulle samtala 
och delge eleverna och deras vårdnadshavare informationen om projektet. 
Chansen var högre att vårdnadshavarna skulle godkänna att deras barn fick 
deltaga. Klassläraren hade en förtroendefull relation till dem och så länge hon 
trodde på projektet skulle vårdnadshavarna tycka detsamma. Klassläraren, 
handledare samt biträdande rektor fick också information på mail. Jag lämnade 
även ut mina kontaktuppgifter till samtliga ifall de hade synpunkter eller 
frågor. 

Samtyckeskravet  

Syftar till att jag måste ha de berördas samtycke till att delta i min studie. Det 
ska även belysas vikten av att kunna avbryta sin medverkan under studiens 
gång. Om de berörda är under 15 år som mina tilltänkta medverkande kommer 
att vara, behövs dessutom ett samtycke från vårdnadshavare där de godkänner 
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att deras barn medverkar i studien. De elever som var tänkta till projektet 
tillfrågades om deltagande, efter att information och innehåll presenterats. 
Elevernas klasslärare fick ett informationsbrev av mig vad hon skulle 
informera vårdnadshavarna om. Brevet innehöll relevant information om 
projektet och dess syfte. Informationsbrevet finns som bilaga 1. Klassläraren 
fick godkännande av samtliga vårdnadshavare att deras barn fick deltaga i 
projektet.  

Konfidentialitetskravet  

All information och uppgifter om de medverkande i studien ska handskas med 
försiktighet. Utomstående ska ej ta del av lagrad information och de 
medverkandes namn ska ej lämnas ut. Den insamlade datan av projektet 
dokumenterades enligt följande. Anteckningar och reflekterande tankar skrevs 
ner, ljudupptagning spelades in och en loggbok användes också under 
aktionerna. Efter projektets avslut och utvärderingen hade genomförts så 
raderades all form av data i form av ljudupptagning. 

Nyttjandekravet  

Uppgifter och insamlade data för studien får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller till andra ändamål som ej syftar till forskningsstudien. 
Ljudupptagningar och annat material som tillhör projektet hanterades endast 
av mig, opponenter och handledare på Linnéuniversitetet. (Vetenskapsrådet, 
2017) 

 

5.4 Metoddiskussion 
Den största risken med att bedriva detta projekt var att eleverna inte skulle få 
medverka i aktionerna. Eftersom att hela mitt utvecklingsinriktade arbete 
kretsade kring elevers kunskaper om konflikter och konflikthantering var det 
oerhört viktigt att eleverna skulle få deltaga. Risken medetiska övervägandet 
som samtyckeskravet var att aktionerna skulle vara frivilliga. Det gjorde att 
det var svårt att tvinga eleverna att deltaga, dels för att det var elevernas fria 
tid på fritidshemmet och dels för att man ej fick tvinga elever att deltaga om 
de inte ville. Även om eleverna ville medverka krävdes det också att 
vårdnadshavarna samtyckte att deras barn fick deltaga eftersom de var under 
15 år. Därför var det ytterst viktigt att de berörda fick fullständig information 
om projektet och vad deras medverkan skulle innefatta. Genom att känna en 
trygghet i vad som skulle hända och göras under aktionerna kunde eleverna 
samt vårdnadshavarna känna en trygghet i vad som skulle vänta dem. 

En annan viktig förutsättning för projektet var att jag skulle få möjlighet att 
använda mig av ljudupptagning under aktionerna. Vilket också krävde 
vårdnadshavarnas samtycke. Med ljudupptagningen kunde jag snabbt och 
enkelt få fram elevernas tankar och diskussioner som var viktiga i min 
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reflektion, vilket kunde bli svårt utan den. Det hade blivit problematiskt att 
hinna dokumentera ner allt innehåll från aktionerna i Loggboken så det var en 
viktig förutsättning att ha tillgång till ljudupptagning. 
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6 Planera 
Under detta kapitel kommer planeringen av aktionerna att redovisas. 
Planeringen grundade sig i nulägesanalysen och tidigare forskning. Möten 
med handledare klasslärare på skolan har också påverkat planeringen av 
projektet. Som vägledning i planeringen skriver Rönnerman (1998) att 
forskaren bör ha tre frågor i fokus.  

 Vad ska jag utveckla?  
 Varför just detta?  
 Hur ska jag genomföra studien?  

Förutsättningen är att forskaren har förstått problemet och dess problematik. 
Målet ska vara att aktionerna ska leda till en förbättring som i sin tur kan leda 
till förändring. 

6.1 Möte med handledare 
Innan aktionerna sattes i kraft bestämde jag ett möte med min handledare på 
skolan. Eftersom min handledare arbetade på det fritidshemmet aktionerna 
skulle bedrivas, ville jag ha hennes synpunkter och idéer på hur det kunde 
sättas i kraft på bästa sätt. Under mötet presenterade jag mitt syfte med 
projektet och vad jag önskade att uppnå. Det vi mestadels diskuterade var 
framförallt mängden elever som skulle deltaga och hur aktionerna skulle se ut. 
Från början var tanken att eleverna skulle lära sig tre olika strategier att kunna 
lösa konflikter på men efter både diskussion med handledare på skolan och på 
universitetet, kom jag fram till att enbart använda mig av kamratmedling.  
Orsaken till beslutet var för att risken att projektet skulle bli för stort och svårt 
att hinna med annars. Kvaliteten på aktionerna skulle förhoppningsvis också 
stiga om eleverna enbart fick fördjupa sig i bara en strategi. Det skulle 
förmodligen leda till att eleverna befäster kunskaperna om kamratmedlingen 
på ett betydligt lättare sätt än om de hade behövt lära sig flera olika. Risken 
för att blanda ihop strategier hade varit stor och alltihop hade kunnat bli svårt 
för eleverna ta in och lära sig. 

6.2 Val av elevgrupp 
I samråd med handledare på skolan började diskussionen om val av elevgrupp 
att föras.  

Handledare: Jag tror det vore bra att fokusera på en liten elevgrupp för att du 
ska kunna uppfatta en förändring. (Loggboken, 2019-02-26) 

För aktionerna skulle bli så bra som möjligt skulle elevgruppen ej vara för stor 
och för att enklare kunna uppfatta en förändring var det bra om det var samma 
elevgrupp under hela projektet. Till slut kom vi fram till en relevant elevgrupp 
som bestod av fem flickor som mestadels lekte ihop. Gruppen hade problem 
med oenigheter som kunde leda till större bråk. Valet av elevgrupp 
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presenterades för deras klasslärare på ett senare möte. Hon tyckte det var en 
bra idé att låta dem eleverna få deltaga, eftersom hon också hade upplevt 
samma problematik i gruppen. Därför lovade hon att prata och få godkännande 
av både vårdnadshavarna och eleverna.  

Anledningen till att låta klassläraren samtala med de berörda var helt enkelt 
för att chanserna skulle vara större att få ett godkännande då. Vårdnadshavarna 
hade ingen relation till mig, vilket de hade till klassläraren. Eleverna hade inte 
heller någon större uppfattning om mig utan de kände ett större förtroende för 
deras lärare. Klassläraren fick godkännande av samtliga vårdnadshavare och 
elever att de fick delta.  

Klasslärare: X vårdnadshavare önskar att hon gärna deltar i arbetet. 
(Loggboken, 2019-03-28) 

Vårdnadshavarna var mycket positiva till projektet eftersom de också 
upplevde samma problematik i gruppen. Eleverna var också väl medvetna om 
problematiken som förekom och uttryckte en lättnad med att få hjälp med att 
lösa det. 

Elev: Det är bra att vi är med i detta, för vi brukar bråka mycket. (Loggboken, 
2019-04-29) 

Eleverna var lättade och förväntansfulla över att få deltaga i projektet. 
Problematiken hade pågått under en längre tid och de uttryckte en frustration 
över att de ofta bråkade. 

6.3 Planering av aktioner 
Första aktionen planerades att inledas med ett kort samtal om hur eleverna såg 
på deras konflikter och hur de brukade göra för att lösa dem. Därefter 
planerades två filmklipp att spelas upp som handlade om två konflikter. 
Filmklippen som eleverna skulle få analysera var två filmklipp ifrån Urplay. 
Filmklippen hette Ugglan och kompisproblemet och handlar om två olika 
konfliktsituationer huvudpersonen i filmklippen råkar ut för. Syftet till att låta 
eleverna analysera konflikscener var för träna dem i att kunna bli mer 
reflekterande i sitt agerande när de själva hamnade i konflikter. Genom att få 
stå vid sidan av en konflikt skulle eleverna få en klarare bild över hur en 
konflikt kan gå till och hur de involverandes agerande. Det skulle hjälpa dem 
till att kunna reflektera kring sitt eget agerande i konflikter och på så vis bli 
mer eftertänksamma. 

Eleverna skulle var och en titta och med hjälp av frågor analysera vad det var 
som hände i filmklippen. Avslutningsvis skulle vi ha en gemensam diskussion 
om det dem hade sett och kommit fram till. 

De sista två aktionerna skulle eleverna få träna på kamratmedling. 
Kamratmedlingen skulle fungera som ett verktyg för dem att använda sig av 
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vid hantering av konflikter. Tanken var att samtliga elever skulle skådespela i 
konfliktscener och rotera runt på alla roller, som medlare och deltagare i 
konflikten. För att klargöra för hur kamratmedling gick till och hur eleverna 
skulle lära sig så redovisas det här nedan. 

6.4 Kamratmedling 
Kolfjord (2010) skriver att kamratmedling är en lämplig metod som barnen 
själva kan använda sig av vid hantering av konflikter. Kolfjord (2010) 
beskriver att medling går ut på att en tredje person utses till en medlare mellan 
två parter. Medlaren kan vara ett barn men också en vuxen. Medlarens uppgift 
är inte att lösa konflikten utan ska snarare fungera som en som medlar mellan 
de inblandade. Hakvoort och Friberg (2015) beskriver hur medling går till. 
Medlingen består av fyra steg, som går ut på att de inblandade ska få chans att 
berätta sin version av den inträffade händelsen.  

Steg 1 Vad hände? Går till att båda parter får var och en får berätta sin version 
av händelsen. När den ena partnern berättar så är det viktigt att han/hon inte 
får bli avbruten, utan får bli lyssnad på. Vilket kan vara en konst för många 
barn, eftersom barn vill säga sitt delge sin uppfattning. När den första är klar 
och har redogjort sin version, så stämmer medlaren av så historien har 
uppfattats rätt. Efter det är de andres tur att redogöra sin version av händelsen. 
Medlaren avslutar med att berätta bådas versioner i gruppen. 

Steg 2 Hur kändes det? Medlaren ska försöka få fram de inblandades känslor 
om händelsen. Känslor kan vara svårt att sätta ord på och eftersom barn ofta 
befinner sig i en affekt när en konflikt har uppstått så kan de vara svårt att 
verbalt uttrycka sina känslor. Medlaren kan hjälpa till att lägga fram olika 
”känsloförslag” på hur de inblandade känner sig för att på så vis ha lättare att 
identifiera känslorna. 

Steg 3 Hur skulle du vilja ha det istället? Medlaren ska härmed bli med ett 
redskap för att få de inblandade att vilja samarbeta. Vilket kan vara 
problematiskt eftersom tidigare oenigheter sitter i fortfarande. De inblandade 
kan komma med egna förslag på hur en förändring kan komma i uttryck, 
annars får medlaren komma med förslag. 

Steg 4 Vad är möjligt att göra? När båda parter har framfört sina idéer på 
förslag på lösningar så kan de börja diskuteras. När en lösning bestäms är det 
viktigt att alla med på det. Det viktigaste är att lösningen är genomförbar och 
är på bådas villkor (a.a.) 

Efter sista aktionen planerades en utvärdering i form av frågor som eleverna 
skulle få besvara. Utvärderingsfrågorna skulle handla om projektet i sin helhet 
och om vad eleverna hade för åsikter kring det. Utvärderingen skulle ha en 
avgörande roll i den slutliga reflektionen om projektet. Elevernas synpunkter 
på aktionerna hade också en stor betydelse för att undersöka om mitt syfte och 
mål med projektet hade uppnåtts. 
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7 Genomföra 
I detta kapitel redogörs de tre olika tillfällena projektet utspelade sig. 
Genomförandet är den tredje punkten i Lewins aktionsforskningsmodell i 
Rönnerman (1998) s.73. Rönnerman (1998) skriver att genomförandet innebär 
att man sätter sin planering i kraft. För att genomförandet ej ska glömmas bort 
är det bra att dokumentera på något sätt. Jag har valt att använda mig av 
Loggbok och ljudupptagning vilket går att läsa mer om under rubriken 5.2. 

7.1 Aktion 1 
Aktionen förväntades genomföras med ett inledande samtal om konflikter 
samt en genomgång av aktionens upplägg och dess syfte. Därefter skulle 
eleverna titta och analysera två filmklipp som handlade om konflikter. För att 
sedan avslutas med ett gemensamt samtal och diskussion. 

Aktionen inleddes med att en presentation där jag gick igenom vad den skulle 
handla om. Eleverna var väldigt förväntansfulla och spända på vad som skulle 
hända. De kände sig speciella i en positiv bemärkelse att de hade blivit utvalda 
till projektet. De tyckte det var roligt och spännande. De uttryckte även en 
form av lättnad över att få hjälp med den problematik som hade upplevts i 
gruppen. 

Därefter började jag med att fråga om eleverna visste vad konflikt betydde. 
Någon svarade när man bråkar med varandra. Vi diskuterande sedan ordet 
konflikt och jag redogjorde att konflikter kan handla om olika saker. 
Nödvändigtvis behöver inte konflikter inte handla om bråk utan de kan vara 
andra aspekter. En diskussion fördes vidare till elevernas hantering av 
konflikter. Mitt syfte var att jag ville ta reda på hur de hanterade konflikterna 
när dem uppstod. Vissa av eleverna började direkt att fundera hur de gick 
tillväga vid dessa tillfällen medan vissa satt helt tysta.  

Elev: De flesta av oss säger förlåt direkt, men vissa brukar vänta med det en 
stund. 

Jag: Hur kommer det sig att vissa väntar med att säga förlåt och andra inte? 

Elev: För att när det precis har hänt är vissa arga och då känner man inte för 
att säga förlåt. 

Jag: Brukar ni hämta en vuxen när ni inte vet hur ni ska lösa konflikten? 

Elev: Ja ibland, men de vuxna tycker att vi ska lösa konflikter på egen hand. 
Loggboken, 2019-05-08)  

Eleverna bidrog med viktiga uppfattningar kring deras dåvarande 
konflikthantering. Det framkom att eleverna ibland ville ha lärarnas stöd men 
att de inte alltid fick det. Om det berodde på att eleverna kände sig en okunskap 
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eller sig otrygga är svårt att säga. Jag upplevde att eleverna uttryckte en 
okunskap om hur de ska lösa konflikterna utan lärarnas stöd. 

Sedan fick eleverna titta och analysera filmklipp. Filmklippen var ifrån 
Urplay.se och hette Ugglan och kompisproblemet. För att underlätta analysen 
hade eleverna fem frågor till hjälp. Frågorna till filmklippet finns som Bilaga 
2.  

Det visade sig att eleverna redan hade sett filmklippen jag visade när de gick i 
förskoleklass så de krävdes ingen större presentation av filmklippens innehåll. 

Eleverna fick sedan titta på ytterligare ett filmklipp. Filmklippet kom också 
ifrån Urplay och var som det tidigare klippet Ugglan och kompisproblemet. 

Frågorna de skulle besvara var det samma sedan tidigare. Jag tog bort fråga 
nummer 5 eftersom de redan var något de hade besvarat. Fråga 4 skrev jag om 
så eleverna skulle ha lättare att förstå exakt vad jag menade. Frågorna till 
filmklipp 2 finns som Bilaga 3. 

När eleverna hade analyserat det sista filmklippet frågade jag om de tyckte 
frågorna var enklare eller svårare att besvara denna gången.  

Jag: Tycker ni det var lättare att besvara frågorna denna gången? 

Elev: Ja mycket enklare, nu när man har gjort det en gång innan. (Loggboken, 
2019-05-08) 

Samtliga uttryckte att det var lättare för att de hade gjort det en gång tidigare. 
Vi diskuterade även om eleverna hade upplevt liknande situationer och här 
kom det fram några konflikter som de själva inte hade delaktiga i utan det var 
situationer som de hade åskådat. 

 Elev: En gång såg jag några killar som retade en tjej som inte vågade säga 
ifrån.  

Elev: Jag har sett några killar som är äldre än oss reta en i vår klass. 
(Loggboken, 2019-05-08) 

Eleverna upplevdes ha sett en hel del men de verkade inte hämta en vuxen när 
det såg konflikter eller att kränkningar skedde. Aktionen avslutades med att 
utvärdera mötet och samtliga elever svarade att det var roligt och intressant. 
Jag berättade även kortfattat om vad nästa träff skulle handla om och när den 
skulle vara. Alla diskussioner eleverna hade antecknade jag ner. 

7.2 Aktion 2 
Denna gång hade jag med en klasskamrat till hjälp. Eleverna skulle få lära sig 
mer om kamratmedling. Eleverna samlades i samma klassrum som sist. De var 
mycket förväntansfulla och nyfikna på vad som skulle hända. Träffen 
introducerades med en presentation av min klasskamrat. En genomgång om 
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dagens upplägg gicks igenom. Jag inledde träffen likadant som vid första 
träffen med att ställa frågan om de kommer ihåg vad en konflikt var? Samtliga 
svarade bråk och jag förtydligade de med att det nödvändigtvis inte måste vara 
ett bråk utan när man inte är överens om något. 

Eftersom eleverna denna gång skulle börja träna på kamratmedling så hade jag 
förberett en konfliktsituation mellan två tjejer. Flickorna spelade jag och min 
klasskamrat. Orsaken till konflikten hade jag skrivit upp på smartboarden. Jag 
läste högt för eleverna om konflikten. Efter att eleverna hade fått veta vad det 
var för konflikt förklarade jag för dem att de skulle bli deras uppgift att hjälpa 
oss att lösa den. Jag gick igenom vad kamratmedling var och hur medlaren 
skulle förväntas göra. Bänkar var sedan innan uppställda så att jag och min 
klasskamrat satt mitt emot varandra och medlaren satt emellan oss.  

Jag förklarade att det är viktigt att man som medlaren låter båda parter komma 
till tals och få prata till punkt. Jag frågade om eleverna visste vad jag menade 
med att prata till punkt betydde. En elev räckte upp handen. 

Elev: Det är när man ska få prata klart. 

Jag klargjorde vad prata till punkt innebar. 

Jag tog även upp att det var viktigt att medlaren inte var på någon sida. 
Eleverna fick fundera på vad de kunde betyda. En elev räckte upp handen. 

Elev: Att man inte håller med någon särskild, man är mitt emellan. 

Medlingens genomförande klargjordes för eleverna. Gruppen skulle 
uppmärksamma om de båda parterna avbröt varandra och i sådana fall skulle 
de skrika stopp. Det är medlarens uppgift att fördela ordet mellan parterna och 
se till så att båda en och en får berätta sin version av händelsen. En och en fick 
komma fram och testa på att ställa frågorna. Medlingens frågor skrev jag upp 
på tavlan, så att gruppen lätt kunde hänga med hur det skulle gå till väga.  

Medlingsfrågorna: 

1. Vad hände? 
2. Hur kändes det? 
3. Hur skulle du vilja ha det istället? 
4. Vad är möjligt att göra? 

Eleverna hade svårt att förstå i början. Efter en upprepning och ytterligare 
genomgång om vad dem skulle göra så gick det bättre.  Samtliga elever testade 
på att ställa frågorna till oss och resten av gruppen fick stoppa. Jag bestämde 
att vid nästa tillfälle skulle eleverna agera skådespelare. Därför erbjöd jag 
eleverna att själva få i uppgift att skriva ett manus ihop med en annan i 
gruppen. Eleverna blev mycket eskalterade och nappade på idén. 
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7.3 Aktion 3 
Till den sista träffen hade eleverna fått i uppgift att skriva egna manus. 
Manusen skulle handla om en konfliktscen de kunde relatera till. Några i 
gruppen hade skrivit ett manus så jag valde att enbart använda deras under 
aktionens gång. Eleverna fick träna på liknande sätt som förgående aktion men 
denna gång fick de själva agera skådespelare.  

Manuset som handlade om en konflikt lästes upp av en elev så alla fick ta del 
av hur handlingen var. Därefter roterade samtliga elever runt på de olika 
rollerna som medlare och deltagare i konflikt. Denna gången skulle den som 
var medlaren försöka styra samtalet på egen hand. Medlingen gick betydligt 
bättre än förgående aktion. Eleverna var mer förberedda på hur de skulle bete 
sig och hur de skulle yttra sig. När jag tyckte att medlingsfrågorna var väl 
inarbetade hos eleverna så avslutade vi.  

Eleverna fick sedan besvara några frågor som jag hade förberett. Frågorna var 
i utvärderingssyfte för att ta reda på elevernas åsikter om projektet. Eleverna 
uttryckte tydligt sitt missnöje med att projektet skulle avslutas, de ville gärna 
fortsätta att lära sig mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Reflektera 
I detta kapitel kommer en reflektion att redovisas. I den sista punkten 
Reflektera i Lewins modell. I avsnittet i Rönnerman (1998) tas upp att det är 
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viktigt att reflektera över vilka resultat som har uppnåtts, om det har skett 
någon förbättring samt hur resultaten ska tolkas. 

8.1 Aktion 1  
Vid den första aktionen eleverna deltog i projektet analyserade de två filmklipp 
om konflikter. Klippen var hämtade ifrån Urplay och var pedagogiska och 
särskilt riktade till barn.  

Eleverna fick svara på frågor i samband med att de analyserade filmklippen. 
Innan de fick se klippen förklarade och lyfte jag svåra begrepp för att reda ut 
funderingar. Syftet med att låta eleverna analysera filmklipp om konflikter var 
för att de skulle kunna reflektera över hur konflikter kunde yttra sig. Eleverna 
hade tidigare haft svårt att se orsaken till varför deras konflikter utbröt. 
Problematiken som upplevdes vid just detta tillfälle var att eleverna fastnade 
vid en fråga de skulle besvara i samband med analyserna. Anledningen till att 
de körde fast var för att syftet med frågan ej hade klargjorts tillräckligt. Tanken 
med frågan var om de hade varit med om en exakt liknande händelse, vilket 
eleverna missuppfattade. Min spontana tanke för att klargöra sådana 
eventuella missförstånd är att gå igenom frågorna tillsammans med eleverna 
innan de börjar besvara dem. Då kan eventuella missförstånd och funderingar 
redas ut direkt. Detta var en viktig reflektion som jag tog med till nästa 
aktionstillfälle. Jag bestämde mig för att inleda aktion nummer 2 med en 
gemensam genomgång, för att reda ut eventuella missförstånd som kunde dyka 
upp. 

Eftersom eleverna blev klara olika fort blev det också en aning stökigt när vissa 
fick sitta och vänta. En del elever började prata och springa omkring, vilket 
påverkade de elever som ej var klara med analyserna. Att denna situation 
skulle uppstå var något som jag ej hade haft en tanke på. Detta hade jag kunde 
förhindra genom att hålla de färdiga eleverna sysselsatta i form av 
extrauppgifter. En annan problematik var att eleverna blev hämtade av sina 
vårdnadshavare under aktionen. Det påverkade stämningen och 
koncentrationen hos eleverna. Men att eleverna blev hämtade var något jag ej 
kunde påverka så mycket åt mer än att informera pedagogerna på 
fritidshemmet när nästkommande aktioner skulle infalla. På så vis kunde de 
delge vårdnadshavarna informationen när aktionerna skulle infalla.  

Jag upplevde trots viss problematik längs vägen att jag fick ut de som var syftet 
med aktionen. Eleverna lärde sig vad en konflikt innefattade. De fick uppleva 
och analysera två olika konflikter som de själva kunde relatera till. De krävdes 
av eleverna att de hade följt med i filmklippen för att kunna besvara frågorna. 
Det var en medvetet val av mig för att bibehålla fokus på eleverna. Det kändes 
som att detta var en bra utgångspunkt inför nästkommande aktion eftersom 
eleverna fick lära sig att analysera både orsaker och händelser i konflikter. 
Detta bidrog säkerligen till att de tog med sig kunskaperna till 
kamratmedlingen.  
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För att eleverna ska få en djupare förståelse för hur konflikter uppstår och hur 
de kommer till uttryck borde denna aktion vara ett återkommande 
lärandetillfälle. 

8.2 Aktion 2 
Projektets andra aktion introducerades eleverna i kamratmedling. 
Kamratmedlingen var som en helt ny värld för eleverna och till en början 
förstod de inte mycket av det jag försökte förmedla. Det var svårt för eleverna 
att förstå att en tredje part i form av en annan elev skulle vara medlaren i 
konflikten. För att eleverna skulle få en klarare bild av hur medlingen gick 
tillväga valde jag att ta med mig en klasskamrat som kunde hjälpa mig att 
skådespela i en konfliktscen.  

Aktionen blev något förvirrande för eleverna till en början för att de hade 
svårigheter med att uppfatta hur medlingen skulle gå till och vem som skulle 
sköta det. För att klargöra detta gick jag därför igenom medlingens fyra frågor 
och hur de skulle tänka. När jag insåg att frågorna kunde bli svåra att komma 
ihåg i huvudet för eleverna valde jag att skriva upp dem på tavlan. Detta gjorde 
att eleverna fick ett förtydligande av frågorna och vad de innebar. Till en 
början fick eleverna att hjälpas åt att medla mellan oss i konflikscenen. Vi kom 
överens om att de skulle se till att reglerna skulle följas i medlingen, de vill 
säga att den som hade ordet fick prata till punkt. Eleverna visade stort 
engagemang och inflikade när vi bröt mot regeln. 

Elev: STOPP! Det är inte du som har fått ordet. (Loggboken, 2019-05-14) 

När eleverna verkade förstått medlingens innebörd fick de på egen hand testa 
att medla. Detta uppfattade eleverna som lite svårt till en början eftersom de 
hade svårigheter med vem som skulle vägleda samtalet. Genom tydligare 
instruktioner från min sida flöt det sedan på för dem. 

Andra elever var oerhört nyfikna på aktionens genomförande. De ville veta 
vad de andra eleverna gjorde och orsaken till att just de var utvalda till 
deltagande.   De blev både avbrutna och kom av sig i sitt genomförande av 
medling. Det var svårt för mig att bibehålla fokus på eleverna och ta upp bollen 
igen för att fortsätta. Eftersom eleverna var ovana med denna typ av 
lärandesituation hade ett större fokus varit önskvärt. Jag som ledare för 
aktionen hade kunnat vara mer förberedd på att dessa situationer skulle uppstå. 

8.3 Aktion 3 
Den sista och avslutande aktionen var syftet att eleverna skulle bli så säkra 
som möjligt på kamratmedlingen. Kamratmedlingen skulle vara en strategi för 
dem att använda vid framtida konflikter så de krävdes att eleverna kände sig 
säkra på metoden. Syftet med arbetet är trots allt att de får möjlighet till att 
använda denna metod i framtida konflikter. Denna gången hade jag förberett 
mig mer på de eventuella problematiska moment som jag visste kunde inträffa. 
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Jag satte upp en stör ej lapp på dörren eftersom jag inte ville att inga andra 
elever skulle komma in och störa. Jag hade förberett mig mer inför aktionen 
än de förgående gångerna och jag tyckte det var något som både märktes och 
kändes när aktionen sattes i kraft. I denna aktion fick de träna på 
kamratmedling och med hjälp av sina egenskrivna manus fick de testa på att 
agera i de olika rollerna som fanns i manuset. Samtliga elever fick vara 
medlare minst en gång var. Eleverna var engagerade och visade enorm 
utveckling sedan förra aktionen. Det märktes att vissa av eleverna tyckte det 
skulle bli rolig att få leva sig in i roll och skådespela. Deras positiva känsla 
inför aktionen tror jag hängde ihop med att de fick skriva egna manus. 
Eleverna hade redan förgående aktion uttryckt en glädje över att få skriva egna 
manus och när det nu skulle få spela upp dem kunde dem leva sig in i rollerna 
på ett annat sätt eftersom de visste hur konflikten skulle utspela sig. 

Elev: Det ska bli kul att spela arg i konflikten. (Loggboken, 2019-05-08) 

Deras förhållningssätt var betydligt mer självsäkert och de kändes mer säkra 
på medlingsfrågorna. Orsaken till att denna aktion gick bättre berodde 
förmodligen på att elevernas var mer fokuserade och jag var mer förberedd 
eftersom jag hade reflekterat kring tidigare aktionens problematik. Denna 
aktion hade mindre störningsmoment vilket bidrog till att elevernas fokus 
kunde bibehållas längre. 

Det upplevdes som att eleverna kände sig mer involverade i aktionen eftersom 
de hade fått skriva egna manus och även iscensätta dessa. Tyvärr blev det 
endast ett manus som kunde spelas upp eftersom eleverna hade glömt ta med 
sina manus. Men det manus som eleverna iscensatte visade prov på att de hade 
förstått hur en konflikt kunde lösas med hjälp av kamratmedling. I den konflikt 
eleverna visade kunde man se i deras agerande att de hade förstått. Men ett 
fortsatt arbete med kamratmedling skulle behövas då eleverna behöver bli 
säkrare på medlarens roll. Medlaren ska föra samtalet och de kunde eleverna 
ha svårt med stundtals. 

8.4 Avslutande diskussion 
Mitt syfte har under projektets gång varit i fokus. Eleverna skulle få ges 
möjlighet att lära sig mer om konflikthantering och kunna tillämpa 
kunskaperna aktionerna skulle ge dem. För att återspegla elevgruppens 
konflikter innan aktionerna sattes i kraft så skulle jag påstå att de grundade sig 
i integritetsrelaterade orsaker. Eleverna betedde sig på olika sätt vilket bidrog 
till att meningsmotsättningar skedde. Men det skulle också kunna bero på 
situationsrelaterade orsaker som Szklarski (1996) tar upp. Situationsrelaterade 
orsaker grundar sig helt i att eleverna missförstår varandra antingen i 
kommunikationen eller i situationer. Detta är något jag har uppmärksammat 
under tiden jag har bedrivit aktionerna. Vissa av eleverna upplevs som snabba 
med att fördöma och anklaga andra elevers misstag. Klimatet i gruppen blev 
oerhört påverkat av detta. Detta kan o andra sidan bero på att eleverna har olika 
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bra social kompentens som Jonsson (2018) betonar i sin avhandling. 
Författarens påstående tror jag stämmer väl överens med min upplevelse. 
Eleverna var olika i sitt sätt att samarbeta med varandra. Vissa utmärkte sig 
vid att de ville utöva makt över de andra i gruppen genom att styra och ställa. 
Detta är en aspekt som jag tror eleverna hade behövt jobba mer med för att 
kunna lära sig att bli mer reflekterande i sitt agerande vilket var mitt ett av 
framåtsyftande målen som jag hade med arbetet. Vissa av eleverna tog 
fortfarande ett egocentriskt perspektiv under aktionerna och hade svårt för att 
se vad de själva gjorde för fel när de anklagade någon annan, vilket tydde på 
att mer träning i reflekterande hade varit ypperligt för att eleverna skulle 
utveckla denna förmåga ännu mer. Detta är något som var svårt att 
åstadkomma under bara några få tillfällen och jag upplever att eleverna 
behöver fler tillfällen med en kontinuitet i denna typ av lektioner för att de ej 
ska glömma bort vad de har lärt sig mellan tillfällena.  

Denna typ av maktutövning definierar Szklarski (1996) som en 
förtroenderelaterad orsak när denna typ av konflikter uppstår, vilket jag säkert 
tror har förekommit i tidigare konflikter. Lärarens stöd kan därför behövas i 
de elever som har svårt med den sociala kompentensen. Den sociala 
utvecklingsnivån som Nemert (1997) tar upp kan bidra till att eleverna är på 
olika nivåer i sin sociala utveckling. Detta kan därför också ses som en faktor 
när elevernas agerande ska bedömas. 

Aktionernas påverkan på eleverna uppfattas om en positiv upplevelse för de 
som deltog. Med hjälp av fokusspelen gavs eleverna möjlighet att tillämpa 
kunskaper om kamratmedlingen. Jag upplevde att fokusspelen var en positiv 
händelse under aktionerna. Eleverna kändes förväntansfulla och nyfikna när vi 
använde sig av det och jag tyckte deras motivation till att vilja lära sig mer fick 
en positiv påverkan av fokusspelen. Anledningen till att jag valde att använda 
mig utav fokusspel vid kamratmedlingen var för elevernas kunskaper skulle 
tillämpas snabbare och lättare när de själva fick involveras kontra sitta vid en 
bänk och läsa om kamratmedling. Mitt val av metod kändes rätt och 
förhoppningen är att eleverna instämde. Under utvärderingen framkom det att 
de upplevde aktionerna som positiva vilket ändå påvisar att eleverna verkade 
uppskatta fokusspelen.  

Eleverna var tacksamma för att få deltaga och lära sig mer om 
konflikthantering men de framförde även att de hade velat fortsätta med 
aktionerna. Vikten av detta betyder att elever känner att de vill ha hjälp och 
stöd av lärarna med sina konflikter. Detta gör att man kan anta att fler elever 
med liknande problematik skulle vara i behov av hjälp med hanteringen av 
detta. Därför är det ytterst viktigt att lärarna fortsätter att bedriva arbetet med 
konflikter och värdegrund vilket något Jonsson (2018) också är inne på i sin 
avhandling. Om lärarna på fritidshemmet upprätthåller arbetet med konflikter 
och konflikthantering tror jag detta arbetet på lång sikt kan bidra till 
fritidshemmet kan få en lugnare atmosfär. Men det kräver att fler elever får 
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chansen att involveras och att få tillämpa samma kunskaper som de 
medverkande fick i mitt arbete. Det räcker inte med att vissa av eleverna 
besitter sådana kunskaper utan jag tror det krävs en större förändring hos 
samtliga elever som är inskrivna på fritidshemmet för att denna typ av 
förändring ska ske. Detta framåtsyftande mål var svårt att uppfylla med tanke 
på den korta tiden arbetet bedrevs på. Arbetet hade behövt innefatta samtliga 
elever för fritidshemmet skulle en lugnare atmosfär, vilket var problematiskt 
att genomföra.  

Lärarna i fritidshem har ofta en god relation till de inskrivna på fritidshemmet 
vilket kan underlätta vid stöttning i konflikter. I mitt kommande yrke som 
lärare i fritidshem kommer en stöttning i elevers konflikter vara viktigt. Med 
hjälp av mitt utvecklingsinriktade arbete kan jag ha lättare att upptäcka denna 
typ av problematik. Kamratmedlingen kan jag ha hjälp med i framtida 
konflikthanteringar med elever. 

För att arbetet skulle uppfyllt sitt huvudsyfte hade aktionerna behövts pågå 
under en längre tid med ständig kontinuitet och mindre störningsmoment. 
Trots den korta period som detta utvecklingsinriktade arbete pågick så kan jag 
ändå se att en grund kring kamratmedling skapades hos eleverna. De gav 
indikationer vid utvärderingen att de möjligtvis ha användning för denna typ 
av konflikthantering i framtida konflikter.  

Eftersom uppföljningen pågick under en så kort tid har det varit problematisk 
att göra en djupare utvärdering med eleverna om de har haft någon användning 
av kamratmedlingen. Eleverna var dock oerhört positiva till aktionerna som 
genomfördes. Förhoppningen är att aktionerna gav en grund till ett föränderligt 
synsätt på konflikter. 
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Bilaga 1 
Hej Vårdnadshavare! 

Mitt namn är Erika Olsson och är student från Linnéuniversitet. Jag läser min 
sista termin på Grundlärare med inriktning mot fritidshem och håller just nu 
på med mitt självständiga arbete. Mitt arbete är ett utvecklingsinriktat arbete 
som innebär att studien har för avsikt att förändra/förbättra något och jag har 
valt att fokusera på elevers konflikter på fritidshemmet.  

Mitt projekt kommer handla om att jag vill lära eleverna mer om 
konflikthantering. Eleverna kommer få titta på olika klipp som handlar om 
konflikter samt få testa på hur de själva kan lösa konflikter. Eftersom det är 
svårt att under kort tid hinna träffa alla elever, har jag valt att träffa cirka fem 
elever i denna klass. Elevernas deltagande är frivilligt och de kan när som helst 
hoppa av. 

I samband med projektet har jag för avsikt att använda ljudupptagning under 
barnsamtalen där jag ställer frågor till eleverna. Insamlade data kommer att 
transkriberas och hanteras konfidentiellt, dvs att endast berörda har tillgång till 
det. Samtalen kommer att ske i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska riktlinjer: 

● Samtyckeskravet: Forskning på och med barn som är under 15 år ska ha 
tillstånd av vårdnadshavare. 

● Informationskravet: Eleverna kommer att få information om sin uppgift 
om medverkan i vårt arbete. 

● Konfidentialitetskravet: Alla personnamn kommer att skyddas. En 
avidentifiering kommer att ske för att inte läsare ska kunna tyda vem som sagt 
vad. 

● Nyttjandekravet: Det är endast jag, opponenter och handledare på 
Linneuniversitetet som kommer att ha tillgång till material och data som 
samlas in. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig på:  

Mail: eo222pv@student.lnu.se                       Handledare: Ann-Katrin Perselli 
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Bilaga 2 
 

Frågor till filmklipp 1                                                                                    

1. Vad var det som hände i filmen? 

2. Vem var det som var en dålig kompis enligt dig i filmen? 

3. Vad hade du gjort om detta hänt dig? 

4. Har du någon gång varit med om en liknande situation? 

5. Hur brukar du göra när du när du hamnar i konflikter/ bråk med kompisar? 
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Bilaga 3 
 

Frågor till filmklipp 2 

1. Vad var det som hände i filmen? 

2. Vem var en dålig kompis i filmen enligt dig? 

3. Vad skulle du göra om det hade hänt dig? 

4. Har du någon gång haft svårt att säga ifrån? 
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Bilaga 4 
 

Utvärderingsfrågor som eleverna fick besvara efter aktionernas slut 

1. Vad tycker du om träffarna vi har haft? 

2. Har du lärt dig mer om konflikter? 

3. Har du lärt dig mer om hur du och dina kompisar kan lösa konflikter/bråk? 

4. Tror du att du kommer använda dig av kamratmedling när du och dina 
kompisar hamnar i konflikter/bråk? 

5. Hade du velat lära dig mer om konflikter och hur man kan lösa dem? 


