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Kursens upplägg  
Kursen fokuserar på uppsatsarbete med inriktning mot konflikt och ledarskap, särskilt inom 

ramen för fritidshemmets verksamhet. För godkänt resultat på kursen ska studenten:  

 

- visa fördjupad kunskap om konflikthantering och ledarskap,  

- visa förmåga att kritiskt reflektera över sociala relationer i fritidshemmet, samt  
- visa förmåga att tillämpa vetenskapsteori och vetenskapliga metoder samt diskutera 
 förhållandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse 
 för yrkesutövningen.  
  

Dessa förväntade studieresultat examineras genom Skriftlig uppgift samt tillhörande seminarier 

i form av Seminarieuppgifter samt Opponering.  

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning av skriftlig uppgift i 

seminarieform. Den skriftliga uppgiften, se Bilaga 1, genomförs i par. Önskemål om skrivpartner 

lämnas till kursadministratör utifrån instruktion som skickas ut separat. Om önskemål ej lämnats 

i tid eller utifrån instruktion grupperas studenter av administratör och kursansvarig. Utifrån 

nämnda önskemål och gruppering samlas studenter i grupper för handledning och seminarier 

(grupphandledning). Information om konstellationer – ”skrivpartners” – för skriftlig uppgift samt 

handledartilldelning, tillgängliggörs på lärplattformen, i samband med kursstart. Det gäller också 

specifika tidpunkter då grupphandledning genomförs, vilka presenteras i ett så kallat 

”detaljschema”.  

Då examinationer bedöms individuellt ska studenternas insatser beskrivas i arbetet. Seminarier 

är obligatoriska och bygger på individuella och gemensamma förberedelser. Studenterna har ett 

ansvar för att förbereda sig individuellt samt i par enligt instruktioner till handledningstillfällen. 

Handledningspass räknas som seminarier. Frånvaro kompenseras utifrån instruktion från 

ansvarig seminarielärare.   

I kursen används APA som referenssystem, se information och manual på Athena. 

 

Innehåll  

 

All undervisning sker via zoom. 

 

Kursintroduktion   

Kursansvarig: Anna Klerfelt  

Efter introduktionen: Diskutera med din skrivpartner. Vilka intressen har ni sedan tidigare kring 

konflikthantering och ledarskap, inom ramen för fritidshemmets verksamhet? Eftersom ni har 

begränsat med tid rekommenderas att ni redan i detta skede påbörjar arbetet med att skriva 

fram syfte och frågeställning inför Handledning 1 (se nedan), söka litteratur samt fråga deltagare 

på fritidshem om de vill vara med i er studie.  
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Som stöd i detta arbete, läs:  

• Hjerm, Lindgren, & Nilsson (2014), kapitel 1 och 2  

• Se även dokument på Athena: Akademiskt skrivande och vägledning till uppsatsarbete  

 

Tänk på om ni har några kontakter på fritidshem som ni kan använda som möjliga ingångar för er 

datainsamling (intervjuer eller observationer etc.).  

Diskutera med din skrivpartner om vilken metod (intervjuer eller observationer etc.) ni ska 

använda i er studie samt hur denna metod kan hjälpa er att besvara ert syfte och era 

frågeställningar.  

Arbeta med skiss som ska lämnas in inför Handledning 1, se nedan. Som stöd i detta arbete, läs:  

• Ahrne och Svensson (red. 2011/2015), kapitel med rubrikerna ”Intervjuer” samt 
”Observationer och etnografi”.   

  

Föreläsning: Introducerande föreläsning om konflikt, -hantering och ledarskap   

Undervisande lärare: Anna Klerfelt 

Innehåll: Det är en introducerande föreläsning om konflikthantering och ledarskap som ska ge en 

bakgrund inför era mer specifika frågeställningar. 

 

Föreläsning/workshop (obligatoriskt): konflikthantering  

Undervisande lärare: Peter Sundebrant  

Innehåll: Föreläsning samt moment med fokus på konflikthantering, som genomförs i grupper 

utifrån indelning som presenteras separat på Athena.  

  

Seminarium (obligatoriskt): Handledning 1  

Förberedelser: Till denna handledning ska ni i skrivparen ha tagit fram en konkret skiss för den 

kommande undersökningen.  

I skissen ska följande delar finnas med: syfte/vad ni är intresserade av, frågeställning(ar), 

metod (intervju/observation, eller annan metod) och den data (vem vill ni prata med, 

observera etc.) som ni vill samla in och fokusera på.  

Ett tips är att ni redan nu skriver i den mall som är avsedd för uppgiften (se lärplattform). Skissen 

kan skrivas i punktform med kort förklarande text. Ni ska också ha tagit del av etiska riktlinjer från 

Vetenskapsrådet, utgivna 2017, läs särskilt punktlistan som anges på sidan 8. Summera relevanta 

delar ur dessa samt motivera relevansen. Som ett led i era förberedelser ska ni fundera på det 

viktiga med en avgränsning av er studie samt hur syfte och frågeställningar ger struktur till ert 

kommande arbete. 
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Skissen ska lämnas in via lärplattformen (mapp avsedd för handledning, exempelvis: 

Handledning\Handledning 1\A1) samt till respektive handledare via mejl, senast kl. 13.00 dagen 

innan handledning.  

OBS! Till detta och övriga tillfällen då texter skickas in döps filen som lämnas in med grupp, 

efternamn och tillfälle, exempelvis: A1 Andersson Bengtsson Handledning 1.  

Ni ska läsa övriga deltagares inlämnade underlag och förbereda en kommentar eller relevant 

fråga på varje arbete i er handledningsgrupp.  

  

Innehåll: Grupphandledningstillfället – ca tre till fyra skrivpar närvarande – handlar om hur en 

studie läggs upp samt diskuterar era syftesformuleringar och frågeställningar i relation till kursens 

krav och tidsramar.  

Varje skrivpar presenterar sina tankar under ca 5 minuter, följt av fokuserad diskussion kring det 

tänkta upplägget. Efter att era tänkta upplägg ventilerats ska studentgruppen tillsammans med 

handledaren diskutera styrkor och svagheter i relationen mellan valda metoder samt syfte och 

frågeställningar.  

Passet avslutas med en öppen diskussion om hur ni kan få tillgång till material för er analys. 

Tanken med detta är att ni ska vara rustade för att kontakta möjliga informanter eller liknande. 

Vid detta tillfälle ger handledaren klartecken till studiens upplägg och omfattning (se förslag för 

datainsamlingsvecka nedan) eller meddelar studenterna om något måste åtgärdas.  

Notera: exakt tider för handledning under kursen kommuniceras genom ”detaljschema” som du 

hittar via Athena inför kursstart. I detta schema ingår annan information, exempelvis kan länk till 

Zoom ingå.  

Efter handledningen ska ni skriva ett samtyckesbrev (mall finns på Athena) som ni visar för er 

handledare innan ni börjar samla in material (intervjua, observera etc.). 

  

Seminarium (obligatoriskt): Vetenskapliga artiklar om ledarskap och konflikthantering 

Undervisande lärare: Anna Klerfelt 

Förberedelser: Arbeta i skrivparen utifrån de tekniker och strategier som ni tog del av vid 

föreläsningen/kursintroduktionen, för att finna relevanta vetenskapliga (peer-review) artiklar (se 

även tips nedan). Se också instruktioner som sätts upp på Athena. 

Artiklarna ska fungera dels för att underbygga ert syfte, dels som stöd i er diskussion. Biblioteket 

erbjuder också vägledning samt resurser för att finna relevant forskning.  

Inför seminariet ska ni ta fram minst en artikel (som par) som handlar om 

konflikthantering/ledarskap i skola eller på fritidshem och som passar syftet med er studie. 

Förbered en kort presentation: vem har skrivit artikeln; vad handlar den om; vad har 

författarna undersökt; med vilken metod och teori; och vad är resultaten. Reflektera kring hur 

teorier om ledarskap och konflikthantering kan användas för en kritisk granskning av de 

verksamheter som analyseras.  

(Som stöd i ert arbete kan ni titta på: Brunsson (2001). Fokusera i läsning och reflektion på vad 

som utmärker forskning.) 
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Tips för databassökning:   

1. Se följande filmer från biblioteket vid SU (SUB) om att söka efter forskning:   

* Tips för informationssökning inför uppsatsarbete (se:  

https://www.youtube.com/watch?v=MSPyPQ1Gp_E&feature=youtu.be)  

* Hur hittar jag vetenskapliga artiklar? (se: http://shared.infocaption.com/10.guide)   

2. Använd bibliotekets artikelsök (”EDS”) på universitetswebben:   

• Välj ”Advanced search” och ”Boolean/Phrase” som sökalternativ. Ni arbetar här med egna 
sökord på engelska, som är relevanta för ert uppsatsämne. Exempelvis: ”conflict 
management”, ”leadership”. Dessa bör kombineras med begrepp av relevans för er studie 
samt fritidshem (vilka i jakten på forskning kan vara: Extended education / School-age 
educare / Educare centres / After-school programs / After school provisions / Leisuretime 
center / Out-of-school-time (OST) / Children’s leisure centre). Använd begrepp i flera av 
sökfälten och testa vad variationer av AND/OR/NOT ger er för olika resultat. Begränsa 
sökningen genom att klicka i boxen ”Peer-Reviewed” till vänster.   

  

Innehåll: Efter en gemensam introduktion ska ni (skrivparen) hålla en kort presentation (minst 3 

och max 5 min) i små grupper. Fokusera på syftet i artikeln ni valt, de teoretiska 

perspektiv/begrepp som lyfts fram samt hur dessa används för att analysera materialet.  

Efter presentationerna fortsätter diskussionen i smågrupper och fokus ligger då på likheter och 

skillnader mellan artiklarna. Seminariet avslutas med en diskussion i helgrupp kring vad en 

vetenskaplig artikel är och relationen mellan teorier om konflikthantering/ledarskap och 

fritidshemmets verksamhet.   

  

Efterarbete: Arbeta med avsnittet ”tidigare forskning” i uppsatsmallen. För in text om de studier 

som har relevans för er studie och som ni valt ur utifrån er databassökning. Texten bör ta upp 

artiklarnas syfte, teori, material/metod, och resultat (kortfattat). Fokusera på det resultat som är 

relevant för er studie och tänk på hur avsnittet kan organiseras på bästa sätt.  

  

Data- och analysperiod (inledande analys)   

• Riktlinje för veckan, som handledare ger/givit vidare information kring: 2–4 intervjuer, 30–

45 minuter (per intervju), eller ca 8 timmars observation, eller studier av text 

motsvarande minst 20–30 sidor. Under veckan ska materialet förberedas för analys (dvs. 

ha transkriberats utifrån behov; fältanteckningar eller liknande renskrivna; textanalys 

igångsatt).  

  

Föreläsning: om analysmetod  

Undervisande lärare: Elias le Grand och Martina Wiksten 

Förberedelser: Läs kapitel 15 i Ahrne och Svensson (red. 2011/2015), som handlar om att sortera, 

reducera och argumentera. Fokusera särskilt på möjliga innebörder av att argumentera. Läs 

därutöver en eller två artiklar ur referenslitteraturen som handlar om analysmetod, varav en 

förslagsvis är: Braun och Clarke (2006). Fundera i skrivparet hur den analysmetod ni läst in er på 

ska användas konkret, steg för steg (arbeta med analysmetoddelen i uppsatsmallen).   

https://www.youtube.com/watch?v=MSPyPQ1Gp_E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MSPyPQ1Gp_E&feature=youtu.be
http://shared.infocaption.com/10.guide
http://shared.infocaption.com/10.guide
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Innehåll: En kort inledande föreläsning om analysmetod följs av en kortare diskussion utifrån era 

funderingar kring analysmetod (vad är viktigt?). Ambitionen är således att fördjupa möjligheterna 

till analys utifrån diskussioner som förts vid tidigare handledning.  

Efterarbete: Arbeta med ert material för att synliggöra koder och därefter mönster/teman, av 

relevans för ert syfte och frågeställningar.  

  

Seminarium (obligatoriskt): Om analys  

Undervisande lärare: Elias le Grand och Martina Wiksten 

Förberedelser: Fundera i skrivparet på hur den analysmetod ni läst in er på ska användas konkret 

(steg för steg). Ta fram ett utkast i text (ca 0,5 sida) till hur denna analysmetod kan beskrivas och 

användas konkret av er i analys av det insamlade materialet. Förbered även en lista med tre 

punkter som summerar vad ni tycker är viktigt att tänka på och arbeta med gällande 

analysmetod. Läs:  

• Hjerm, Lindgren, & Nilsson (2014), kapitel 3, 4 och 5  

  

Innehåll: Passet rymmer en diskussion om hur vi går från kodning till att skriva fram 

mönster/teman i analys (en analytisk argumentation som hör till detta), konkret utifrån era 

exempel och ert pågående arbete. Vid seminariet ska ni kunna presentera och ge en lägesrapport 

kring er analys utifrån de tre punkter som summerar vad ni tycker är viktigt att tänka på och 

arbeta med gällande analysmetod.    

  

Seminarium (obligatoriskt): Handledning 2  

Förberedelser: Under tiden då ni samlar in empiriskt material hålls en grupphandledning till vilken 

ni ska förbereda en kort summering (eller transkribering) av valda och användbara delar av ert 

material (som är lämpligt att resonera om givet ert syfte och frågeställningar).  

Resonera kort om hur och varför det valda materialet passar som analysmaterial i er studie. Skicka 

in utdraget och er text – tillsammans med den helhet (tex. delar av introduktion, syfte, metod, 

tidigare forskning etc.) ni jobbat på i mallen – till handledaren senast 13.00 dagen innan 

handledning och lägg upp på avsedd plats i lärplattformen (se ovan). Förbered också funderingar 

och frågor som handlar om hur ni tänker använda/analysera ert material. Ni ska läsa övriga 

deltagares inlämnade underlag och förbereda en kommentar på varje arbete.  

  

Innehåll: Vad göra av material, relatera till syfte/frågor. Vid handledningsseminariet beskriver 

studenterna det valda exemplet och resonerar om/motiverar varför det passar in i 

undersökningen, följt av fokuserad diskussion kring det tänkta exemplets relevans. Därefter följer 

en diskussion om hur ni förhåller er till det insamlade materialet: om det transkriberas i delar 

eller i sin helhet (är det möjligt?); om det ska användas i delar och i sådant fall vilka?  

  

Efterarbete: Skriv en motiverande formulering av ert arbete, som handlar om varför ni menar att 

er studie är viktig. Kortfattat och ska vara möjligt att använda i inledning och/eller i anslutning till 

syfte (se uppsatsmallen). Utifrån tidigare moment i kursen – med fokus på problemformulering 
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– tänker ni här vidare kring frågan vad är poängen med vår forskning eller varför behövs den 

forskning vi nu ägnar oss åt. Svaren ni formulerar bör handla om någon typ av samhällsnytta eller 

pedagogisk nytta, eller liknande. 

  

Seminarium (obligatoriskt): Handledning 3  

Förberedelser: under kursens gång har ni skrivit flera delar av det arbete som ni inför denna 

handledning ska sammanställa och utveckla. Arbeta även med övriga delar i uppsatsmallen som 

bör finnas med i ett färdigt utkast. Skicka er ”helhet” till handledaren samt lägg upp i 

lärplattformen (se ovan). Skicka in ert underlag senast klockan 11.00 dagen innan handledning 

eller följ handledares instruktion om annan tidpunkt meddelas. Ni ska översiktligt läsa övriga 

deltagares inlämnade underlag och förbereda en kommentar på varje arbete. Ni ska också 

sammanställa en diskussionsfråga inför seminariet som handlar om vad som utgör ett fullständigt 

och godtagbart arbete, utifrån betygskriterierna (se nedan).  

  

Innehåll: Vid seminariet lyfts er diskussionsfråga om vad som är ett arbete av godtagbar kvalitet, 

därefter fokuseras på var ert arbete befinner sig i förhållande till detta, vilka utmaningar ni står 

inför, följt av en kommentar från handledaren (tid avsätts för varje arbete). Efter att arbetena 

presenterats följer en diskussion kring frågor av gemensam relevans, som handlar om vad ett 

fullständigt arbete är, utifrån betygskriterierna (se nedan). Handledaren beskriver vid detta pass 

kortfattat och utifrån era frågor vad en ”opponering” innebär (som väntar vid nästa seminarium). 

Om tid finns återstår avslutas seminariet med ett fokus på frågor av gemensam relevans för att 

avsluta uppsatsskrivandet på bästa sätt. Seminariet går också igenom formaliakrav utifrån APA. 

Ni ska vara förberedda på att ge synpunkter kring referenshantering utifrån APA (se fil upplagd 

på Athena eller länken guide för referenshantering).  

  

Inlämning av arbetsmanus (”skriftliga uppgiften”) via lärplattformen  

Instruktion: Alla delar ska finnas på plats och formalia ska vara korrekt (se instruktion i Bilaga 1). 

Återstående tid att bearbeta arbetsmanus är ett par arbetsdagar. Här finns möjligheter att 

tillvarata kamraters och handledares synpunkter, så använd denna tiden väl. Skicka in ert 

underlag senast fredagen den 11 mars kl. 14.00 (var ute i god tid så att filen finns tillgänglig i 

lärplattformens mapp för ventileringsseminarium denna tid!). Oppositionsschema presenteras 

därefter på lärplattformen.  

 

Det innebär att ni har tid på er från fredag att förbereda oppositionen inför seminariet (där ni 

kommenterar ett annat arbete). Ni medverkar under oppositionsdagen vid ett pass som pågår 

mellan 1–2 timmar.  

  

16/3 Ventileringsseminarium (obligatoriskt): Oppositionsseminarium/ventilering (skriftliga 

uppgiften).  

Förberedelser: Parvis har ni tilldelats en uppsats att läsa som ni ska förbereda en kort beskrivning 

av (vad arbetet handlar om, tidigare forskning, syfte, teori, resultat och analys, diskussion, 

slutsatser bör fokuseras, samt frågor som ska diskuteras vid ventileringen; lyft här både 
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förtjänster och möjligheter till förbättring; se bilaga nedan för vidare information). Utgå i era 

förslag från den begränsade tid som återstår för att färdigställa arbetet (arbetsdagar till 

inlämning). Säkerställ att referenser följer APA (om så ej är fallet, förbered en lista med förslag 

till åtgärder gällande arbetet ni granskar). Förbered er också inför er egen ventilering.  

  

Innehåll: Uppsatser presenteras av opponent som också står för en kritisk granskning; därefter 

en avslutande kommentar från examinator om hur arbetet kan stärkas samt vad som måste 

åtgärdas (opponenterna förbereder granskning som ska ta maximalt 10 minuter, och totalt 

avsätts maximalt 20 minuter per arbete. Förtydligande om tillgänglig tid kan ske via Athena innan 

detta tillfälle). Vid seminariet försvarar respondenterna sina  val och sin undersökning (det är era 

val som är i fokus, undvik alltså att hänvisa till handledares förslag och rekommendationer).  

  

Efterarbete: Notera att arbetet som presenteras vid seminarium inte är ”färdigt”. Utgå därför 

från kommentarer ni fått vid seminariet för att färdigställa ert arbete inför inlämning av färdig 

uppsats. Fokusera på det som bedömts som viktigast och se till att ni inte missar viktiga ”detaljer”.   

  

21/3 (fredag) Inlämning på lärplattformen (färdigställd skriftlig uppgift), senast 17.00.  

• Observera att endast en student ska lämna in varje arbete (ej alla författare). Arbetet 

plagiatgranskas vid inlämning. Arbetet lämnas in under Examinationer i Athena. Namnge 

filen med era efternamn samt Skriftlig uppgift Fri IV 

  

Inlämning förlängd skrivtid: 28 mars 

Utsedd examinator meddelar betyg samt en kortare kommentar efter att arbetet färdigställts och 

inlämnats.  

Närvaro  

Frånvaro från obligatoriska seminarier kan kompenseras (se ovan). Vid frånvaro över 40 % av 

obligatoriska seminarier anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att 

fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.  

 

Examination  
Kursens examination innefattar:   

• Skriftlig uppgift, som bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala   

• Opponering, som bedöms enligt en tvågradig betygsskala; G = Godkänd, U = Underkänd   

• Seminarieuppgifter, som bedöms enligt en tvågradig betygsskala; G = Godkänd, U = Underkänd.   

  

Datum för genomförande av examinationer anges ovan. I schema anges tidpunkt för 

seminarietillfällen.  
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Seminarieuppgifter  
G. Godkänd. Studenten har aktivt deltagit vid obligatoriska seminarium utifrån aktuella 

instruktioner.   

U. Underkänd. Studenten uppfyller inte kriterierna för G.  

  

Opponering  
G. Godkänd. Studenten har aktivt planerat och genomfört ett oppositionsseminarium, som 

innefattar beskrivning och granskning av ett tilldelat arbete. Därtill har studenten framgångsrikt 

försvarat sitt eget arbete.   

U. Underkänd. Studenten uppfyller inte kriterierna för G.  

Skriftlig uppgift  

Betygsskala: sjugradig  

Examinationsuppgiften beskrivs i bilaga (se nedan)  

Inlämning sker senast vid ovan angiven tid i mappen ’Examinationer’ i Athena.  

  

A. Utmärkt. Studenten benämner, beskriver, förklarar och ser konsekvenser av olika former 

av konflikthantering och ledarskap inom det undersökta området. Syfte, frågeställningar, metod 

och teori är välmotiverade och grundade i en fördjupad läsning av vetenskaplig litteratur inom 

det valda studieområdet. Litteraturredovisningen uppvisar insikter gällande vetenskaplig 

värdering, inklusive skillnader mellan primär- och sekundärkällor. Analysen baseras på en tydligt 

beskriven analysmetod och ett systematiskt bearbetat material som grundas i väl valda teorier 

och begrepp. Arbetet uppvisar genomgående ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet har hänvisning 

till, beskriver och bearbetar på ett analytiskt sätt minst fyra peer-review artiklar samt övrig 

relevant litteratur (sex peer-review artiklar om tre studenter skriver). Uppgiften är koherent, 

språkligt korrekt och med felfri formalia.  

B. Mycket bra. Studenten benämner, beskriver, förklarar och ser konsekvenser av olika 

former av konflikthantering och ledarskap inom det undersökta området. Syfte, frågeställningar, 

metod och teori är motiverade och grundade i en fördjupad läsning av vetenskaplig litteratur 

inom det valda studieområdet. Analysen baseras på en tydligt använd analysmetod och ett 

systematiskt bearbetat material. Arbetet uppvisar ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet har 

hänvisning till, beskriver och bearbetar på ett analytiskt sätt minst fyra peer-review artiklar samt 

övrig relevant litteratur (fem peer-review artiklar om tre studenter skriver). Uppgiften är 

koherent, språkligt korrekt och med nära felfri formalia.  

C. Bra. Studenten benämner, beskriver, förklarar och ser konsekvenser av olika former av 

konflikthantering och ledarskap inom det undersökta området. Syfte, frågeställningar, metod och 

teori är motiverade och grundade i en läsning av vetenskaplig litteratur inom det valda 

studieområdet. Teori beskrivs tydligt genom exempelvis redovisning av begrepp av relevans för 

uppsatsens syfte och analys. Analysen baseras på en tydligt använd analysmetod och ett 

bearbetat material. Arbetet har hänvisning till och beskriver tydligt minst tre peer-review artiklar 

vilka är av relevans för studiens syfte och avslutande diskussion (fyra peer-review artiklar om tre 
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studenter skriver). Arbetet hänvisar i denna mening också till övrig relevant litteratur inom 

kursens ram. Uppgiften är koherent, språkligt korrekt och referenshantering samt formalia är i 

huvudsak korrekt.  

D. Tillfredsställande. Studenten benämner, beskriver, förklarar och ser konsekvenser av 

olika former av konflikthantering och ledarskap inom det undersökta området. Syfte, 

frågeställningar, metod och teori är motiverade. Teori beskrivs exempelvis genom redovisning av 

begrepp av relevans för uppsatsens syfte och analys. Analysen baseras på en beskriven 

analysmetod och ett redovisat material. Arbetet har hänvisning till och beskriver tydligt minst två 

peer-review artiklar vilka är av relevans för studiens syfte och avslutande diskussion (tre peer-

review artiklar om tre studenter skriver). Arbetet hänvisar i denna mening också till övrig relevant 

litteratur inom kursens ram. Uppgiften är språkligt korrekt och referenshantering samt formalia 

är godtagbar.  

E. Tillräckligt. Studenten benämner, beskriver och förklarar olika former av konflikthantering 

och ledarskap inom det undersökta området utifrån en relevant redovisning av 

begrepp/teori/perspektiv. Syfte, frågeställningar, metod och teori beskrivs. Analysdelen 

utformas så att den låter studenten dra slutsatser. Texten har hänvisning till minst två peer-

review artiklar som beskrivs samt övrig relevant litteratur inom kursens ram (tre peer-review 

artiklar om tre studenter skriver). Referenshantering och formalia är godtagbar.  

Fx. Underkänd, där något mer arbete krävs (brister i något eller flera av kriterierna för betyget  

E).  

F. Underkänd, där mycket mer arbete krävs (uppfyller inte kriterier för betyget E, med 

brister till en sådan omfattning att mycket mer arbete krävs).  

Examinationer ska vara betygsatta senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller 

examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling ges via Athena. För att kunna 

se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen 

vara avklarade och godkända.  
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Omexamination  

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen.   

Omexamination, skriftlig uppgift  

Anmäl dig till omexaminationen (skriftlig uppgift) genom att maila kursadministratören senast 29 

april. I Inlämningsmappen stänger för inlämning kl 17.00 den 13 maj.  

Komplettering av betyget Fx  

Student som fått betyget Fx har möjlighet att revidera och komplettera inlämnad examination 

inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta inte 

görs inom angiven tid, ska studenten omexamineras. Examinationen lämnas in via Athena och via 

mail till examinator. Inlämning Fx: 20 april. 

Betyg på hel kurs  
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga delar i 

kursens examination, samt att alla uppgifter i kursen enligt kursbeskrivningen är fullgjorda.   

Betyget på Skriftlig uppgift blir även slutbetyg på kursen.  

    
   Kursbeskrivning Fritidshemspedagogik IV, Konflikthantering och ledarskap     

  

Bilaga 1: Instruktion skriftlig uppgift  

• Uppgiften ska fokusera på fritidshem. Uppgiften ska belysa konflikthantering och ledarskap. Dessa delar kan 

betonas på olika sätt – exempelvis kan ledarskap fokuseras men konflikthantering ska då i någon mening ändå 

behandlas/diskuteras.  
• Uppgiften kräver redovisning av tidigare forskning i granskad form, av typen artiklar (peer-review). Det är ett 

kriterium för betygsättning: A-E. Presentationen av dessa artiklar ska tydligt visa på relevanta delar som: 

forskningens syfte, frågor, teori, metod, resultat och behov av tidigare forskning. Att endast redovisa en artikel 

(peer-review) innebär i regel att ”mycket mer arbete krävs” (se betygskriterier).  
• Ni ska redovisa teori och metod som är passande för er undersökning. Välj exempelvis bland den angivna 

kurslitteraturen. Andra val kan vara aktuella och sker då gärna i samråd med handledare. Analysmetod ska 

anges och beskrivas (se betygskriterier).  
• Analysdelen relateras till och baseras på valt teoretiskt perspektiv. Den ska visa på utdrag från valt 

analysmaterial för att lyfta fram bearbetade resultat utifrån vald analysmetod.  
• I diskussionen ger ni summerande svar på valda frågeställningar för att visa att syftet med studien uppnåtts. Ni 

ger förslag på vidare forskning och studiens professionsrelevans beskrivs (kortfattat eller mer ingående utifrån 

möjligheterna studien ger). Diskussionen bör också innefatta resonemang om era resultat; hur ska vi som 

läsare förstå dessa enligt er som författare?  
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Författarinsatser: båda studenterna ska ha varit delaktiga i materialinsamling och arbetet med 

uppsatsens delar i övrigt. Ange eventuell uppdelning mellan författarna.  

Omfattning vid skrivande i par: riktlinje 10–12 sidor (minimum 9 sidor, maximalt 13 sidor; maximalt 15 sidor om tre 

studenter skriver tillsammans). Exklusive framsida, och exklusive referenslista.   

Formalia: APA-guide måste följas (se lärplattformen och BUV:s webb).   

Teckenstorlek: utgå från mallen som länkas via lärplattformen.  

Slutlig inlämning: i Word-format, av en av studenterna (ej flera).  

Föreslagen disposition (OBS: INTE exakta sid-antal; ni kan inte använda max. antal för varje rubrik) med för 

uppgiften centrala delar samt omfattning av respektive del:  

• Introduktion (1–2 A4), med kort redogörelse för individuella arbetsinsatser.  
• Tidigare forskning (1–3 A4), inklusive summerande avslut.  
• Syfte och frågeställningar (kort).   
• Teori (0,5–2 A4).  
• Metod (1–2 A4), inklusive analysmetod samt del om etik.  
• Resultat och analys (3–5 A4), uppdelat i relevanta underrubriker (exempelvis utifrån teman/mönster). Denna 

del baseras på tidigare presenterad teori, analysmetod och ska relatera till ert syfte och frågeställningar.  
• Diskussion (1–2 A4), inklusive förslag till vidare forskning och kort kommentar om studiens 

professionsrelevans.  
• Referenser (ej angivet).     
  

Bilaga 2: Inför opponering  
Läs uppsatsen översiktligt!  
Bläddra igenom, hitta intressanta delar – markera.  
Jämför titel – syfte – kapitelrubriker.  
Läs igenom hela uppsatsen noggrant.  
Om ni är två - arbetsfördelning? Fokusera olika delar, sätt er dock in i hela uppsatsen.  
Ha en lapp bredvid vid läsningen – notera viktiga upptäckter.  
Syftet – tydligt och klart? Luddigt?  
Syftet – en tratt?  
Hänger problemformuleringar/frågeställningar samman med syftet?  
Är problemformuleringar/frågeställningar underordnade syftet?  
Täcker problemformuleringar/frågeställningar i syftet?  
(Vilka problemformuleringar/frågeställningar saknas för att syftet helt ska täckas in?) Hänger 

syftet i luften eller är det länkat till teorin?  
Överensstämmer det författaren gjort med syftet?  
Teori och tidigare forskning (”litteratur”)  
Finns ett teoretiskt perspektiv? Känns det teoretiska perspektivet relevant eller påklistrat?  
Vilken litteratur/tidigare forskning tas upp? Är det relevant? Avhandling, artikel på engelska?  
Metod  
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Genomförande: Framgår hur och när data insamlats? Hur 

stora mängder? Finns en metoddiskussion? Framgår för- och nackdelar 

med metoden Urval: Hur ser urvalet ut? Urvalskriterier? Diskussion kring 

urvalet?  
Resultatet – hänger det ihop med syfte, problemformuleringar/frågeställningar?  
Diskussion  
”Brottas” teori/litteratur och resultat?  
Drar författaren slutsatser? Vilka? Öppna/dolda?  
Är slutsatserna relevanta utifrån teori/litteratur och resultat, dvs. är slutsatserna underbyggda?  

Akribi (vetenskaplig noggrannhet, egentligen ”hårdhet”)  
Stavfel och smärre fel i referenshanteringen kan opponenten med fördel sammanfatta skriftligt och överlämna till 

respondenten vid seminariet.  
Citat – ordagranna? Hänvisningar till källan? Många? Långa?  
Figurer och diagram – begripliga? Proportionerliga?  
Fotnoter? Fungerar de?  
Hänvisningar till litteraturen på ett konsekvent sätt?  
Innehållsförteckningen – för summarisk eller för detaljerad?  
Sidnumreringen – OK?  
Sammanfattningen – ger den en kortfattad bild av uppsatsen?  
Rubrikerna? Är de rättvisande?  
Titeln - ger den en uppfattning om vad uppsatsen handlar om?  
Referenslistan – OK? Är den litteraturen som står i referenslistan med i uppsatsen?  

Layouten – OK? Tempus – logisk användning av tempus?  


