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Sammanfattning 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie som har utförts bland personalen inom ett 
fritidshem och i samarbete med lärare och skolledare. Tio personer med olika utbildningar och 
uppdrag har intervjuats för att identifiera hur konflikter inom ett arbetslag kan uppstå och te sig. Syftet 
har varit att finna förståelse för hur man på bästa sätt kan tillvarata allas kunskaper trots olika synsätt 
och utbildningar. Det insamlade materialet har analyserats genom den tematiska analysmetoden, för att 
finna mönster och teman. Resultatet har sedan analyserats utifrån ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv då utgångspunkten varit att synliggöra och förstå människors handlande och beteende i 
interaktion med varandra. I resultatet framkom att trots att skolan genomgått ett förändringsprogram 
som delvis effektiviserat arbetet för alla anställda och därmed höjt fritidsverksamhetens status, så finns 
konflikterna där, ibland under ytan. Olika anledningar till att konfliktsituationer uppstår kunde delas 
upp under sex olika huvudteman där det största handlade om samarbetet mellan fritidshemspersonal 
och lärare. Fritidshemmet och skolan är två verksamheter som varit integrerade i ca 20 år, där 
samarbeten och samverkan fortfarande inte är helt lätt. Inom den egna arbetsgruppen handlar 
konflikterna om olika utbildningar, bakgrund, erfarenheter och därmed olika synsätt, vilket leder till 
att missförstånd och konflikter uppstår. En av slutsatserna är att fritidshemspersonalens uppdrag 
behöver tydliggöras och förstås av alla parter. 
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Förord 
Vi heter Katarina Fischerström Cook och Madeleine Gustafsson och studerar Grundlärarprogrammet 
med inriktning mot fritidshem vid Stockholms universitet. Vi ska i vårt yrkesutövande enligt skollagen 
(2010:800) utgå från demokratins grunder. Det innebär att vi bland annat ska främja alla elevers 
utveckling genom att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och främja aktning 
för varje människas egenvärde. Eleverna skall enligt skollagen vidare förstå människolivets okränk-
barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta. Vårt intresse har varit att utforska hur det ser ut bland oss 
själva i fritidshemspersonalen och i vårt samarbete med lärare. Hur beter vi i personalen oss mot 
varandra? Lever vi själva upp till dessa ideal? Vilken betydelse har ledningen för arbetsklimatet? 

Vi vill rikta ett stort tack till all personal som medverkat och därmed möjliggjort denna studie. 
Intervjuerna gav oss ett mycket stort och intressant material att arbeta med. Vi vill även tacka vår 
handledare Camilla Rindstedt för god handledning och stöttning i processen. Ett stort tack till våra 
familjer som tålmodigt ställt upp genom att stötta, uppmuntra och ta hand om mycket av det vardag-
liga för att vi skulle kunna koncentrera oss på denna uppsats. Mest av allt vill vi tacka oss själva för att 
ha kämpat så bra sida vid sida genom hela processen. 

Den skriftliga dokumentationen har skett via i Google Drive och vi har haft en tät kontakt, periodvis 
flera gånger dagligen via telefon. Litteraturen till teori och bakgrund delade vi upp. Parallellt har den 
ena läst och skrivit om det teoretiska perspektivet och den andra om metodavsnittet. Vi har kontinuer-
ligt givit varandra synpunkter och utbytt tankar om varandras texter. Vi har då och då träffats på 
universitet eller hemma hos varandra för att göra avstämningar. Intervjuerna och transkriberingarna 
delade vi lika. Vid temaanalysen arbetade vi först själva med hela empirin och träffades därefter för att 
muntligt sammanställa resultatet. Vårt arbetsupplägg har fungerat mycket väl. 
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Inledning 
I läroplanens andra kapitel framskrivs i vilken riktning vi ska fostra de kommande generationerna. 
Verksamheten ska präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och 
kränkande behandling, visa respekt för den enskilda individen och utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt. I fritidshemmets numer egna kapitel fyra förklaras, under rubrikerna syfte och centralt 
innehåll, att eleverna ska ges förutsättningar att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt (Skolverket, 
2017). Fritidshemspersonalen ska vara en förebild för barnen - men när konflikter uppstår mellan de 
vuxna på skolan så tycks de riktlinjer som gäller i det dagliga uppdraget gentemot barnen inte längre 
vara verksamma och då äventyras den trygga förebilden. Under våra studieår har utbildningen försett 
oss med verktyg för konflikthantering mellan barn-barn och barn-vuxen, men relationen vuxen-vuxen 
är mycket sparsamt diskuterat. Hur kan vi lösa våra egna konflikter på ett bra sätt? Det borde vara 
eftersträvansvärt att ha kunskaper om hur man bemöter även kollegor på ett lyhört, inkluderande och 
respektfullt vis med avsikten att nå en gemensam plattform där vi alla arbetar åt samma håll. Alla 
behövs, men hur påverkar denna flora av anställda verksamheten och kommunikationen och vilka kan 
konsekvenserna bli? Hur kan vi tillsammans hitta arbetssätt där vi tar tillvara på allas kunskaper och 
idéer, trots olika synsätt, tolkningar och utbildningar? 

Dahlkwist (2012) menar att ett välfungerande arbetslag förutsätter att samarbetet och relationerna 
bland de vuxna bör präglas av trygghet och prestigelöshet. Att ha ett gemensamt synsätt på arbetet 
innebär att ta ett kollegialt ansvar. Sammansättningen av ett bra arbetslag kan vara en svår uppgift för 
skolans ledning. Allas olika personligheter och kompetenser ska komplettera och stärka lagarbetet där 
kompromisser ska överbrygga eventuella konflikter. 
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Bakgrund  
Haglunds (2004) och Rohlins (2012) beskrivningar av fritidshemmet som arena inom skolan synliggör 
fritidshemspersonalens brokiga situation i modern tid. Utvecklingen har skett över en kort tidsperiod 
och yrket har ännu en luddig yrkesprofil. Från början hade fritidshemmen egna lokaler och den 
ursprungliga fritidspedagogutbildningen påminde mycket om förskollärarens. Uppdraget var att ge 
barnen omsorg, stöd och rekreation när deras föräldrar arbetade (Haglund, 2004). I slutet av 90-talet 
gjordes stora nedskärningar på grund av den rådande lågkonjunkturen som ledde till större barn-
grupper samt att skolan blev mer ekonomiskt prioriterat (Rohlin, 2012). Haglund (2004) ser ytterligare 
orsaker till de stora barngrupperna. Med decentraliseringen 1991 övergick ansvaret för den svenska 
skolan från staten till landets kommuner. Storleken på barngrupperna hade ökat rejält, vilket dels 
berodde på ovanligt stora barnkullar samtidigt som 6-årsverksamheten (nuvarande förskoleklass) 
förlades till skolan och fritidshemmet istället för på förskoleenheten. Enligt Rohlin (2012) visade en 
utvärdering från år 2000 att kommunerna hade tredubblat barngruppernas storlek samtidigt som det 
saknades utbildade fritidspedagoger. En längre period följde av minskat antal utbildade lärare inom 
fritidshemmet. Detta har enligt Klerfelt och Haglund (2014) medfört att det finns en mängd olika 
anställningsformer, avtal och yrkestitlar för anställd personal i fritidshemmet. Haglund (2004) 
identifierade hur fritidspedagoger rent praktiskt valde att arbeta till följd av integreringen med skolan. 
Han fann tre olika yrkespositioner/praktiker som de förhöll sig till. I den första, den socialt inriktade 
praktiken ville fritidspedagogen inte vara i klassrummet, varken assistera läraren eller vara allmän 
hjälpreda (exempelvis rätta i barnens matematikböcker). Dessa fritidspedagoger ville arbeta själv-
ständigt och utveckla sin egen verksamhet och värjde sig därför från närmare samverkan. Den socialt 
inriktade praktiken antyder en maktaspekt. I den andra, den skolinriktade praktiken tar istället 
fritidspedagogen intryck av lärarens arbetssätt och klassrumsregler och blir enligt Haglund på så vis 
mer ”skolifierad”. Här blir fritidspedagogen antingen en schablonlärare, det vill säga att agera som en 
efterföljare eller en assistent som frångår den traditionella synen på uppdraget. Assistenten underkastar 
sig skolpraktiken; finns i klassrummet som resurs till läraren och genomför inget eget planerat arbete. 
Med detta arbetssätt upplevdes en högre status av alla, utom från de egna kollegorna. Fritidshemsverk-
samhetens struktur tenderar här att stramas upp och barnen får således inte välja lika fritt vad de vill 
göra. Slutligen beskrivs den integrerade praktiken, det vill säga förnyarna som inte distanserar sig utan 
hela tiden strävar efter att jämka ihop innehållet i de två ovanstående traditionerna, vilket kan betraktas 
som en förändring av yrkesinnehållet (Haglund, 2004). 

  

Tidigare forskning 
 
I Hansens doktorsavhandling (1999) framkommer hur olika konflikter yttrar sig när två skilda 
yrkeskulturer möts i den integrerade skolan. I de observationer som utfördes visade resultaten att 
lärarens högre status och skolans starkare position underminerade fritidspedagogernas yrkesidentitet 
och dess egen verksamhet. Oavsett konstellationer fanns återkommande konflikter som fick olika 
utgångar beroende på de inblandade personerna. Fritidshemspersonalen uppfattade att samverkan var 
att följa lärarnas ledarskap samtidigt som personalgruppen inom fritidshemmet egentligen hade ett 
annat förhållningssätt till barnen. På en skola tyckte någon lärare att barnen behövde få leka mer under 
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fritidshemstiden istället för att ha planerad verksamhet. I möten diskuterades återkommande problem 
om raster, måltider och lokaler som ibland orsakade öppna konflikter. Fritidspedagoger hade svårt att 
anamma begreppet ”vakt” i förhållande till rast eller måltider. I två av skolorna som observerades fick 
de bästa och största lokalerna stå tomma och låsta under fritidshemstiden. Trots att man beklagade sig 
över lokaler ville man inte inkräkta på det revir som tillhörde lärarna. För att inte exponera eventuell 
svaghet mellan de olika yrkesgrupperna, förklarar Hansen vidare att konflikter som handlade om  
statusskillnader och löner oftast diskuterades inom den egna yrkesgruppen.  

Hansen (1999) menar att trots att yrkesgrupperna nu arbetade nära hade man relativt dåliga kunskaper 
om varandras kunnande. Utbildade fritidspedagoger hade svårt att förklara sin yrkesroll i samhället 
och misstogs för både barnskötare eller förskollärare och benämningen fritidsledare skapade ännu mer 
negativa reaktioner. Trots den svårdefinierade rollen och låga statusen i samhället vidhöll fritids-
pedagogerna en stark yrkesstolthet som utbildad pedagog och ville inte bli jämförd med andra 
yrkestitlar. Avhandlingen tar upp svårlösta dilemman orsakade av två yrkeskulturer som krockar i 
både barnsyn och uppdrag. Vidare förklarar Hansen att lärare och fritidspedagoger har utvecklat olika 
handlingsmönster där lärare historiskt arbetat ensamma och fritidspedagoger i grupp. En lärare ställs 
efter sin utbildning ensam inför klassen och utvecklar med tiden en självständighet och ett själv-
förtroende inom ”rummets fyra väggar”, men utvecklar parallellt en rädsla för förändringar som 
riskerar att rasera den trygghet som byggts upp. Medan en nyutbildad fritidspedagog alltid arbetar sida 
vid sida, där ett utbyte av nyheter och erfarenheter bildar en omedelbar hopjämkning. En annan 
skillnad är att lärare fördelar arbetsuppgifter sinsemellan med en tydlig gränsdragning för vem som 
ansvarar för vad. Fritidshemspersonal samspelar och improviserar mer och leder gruppen tillsammans. 
Dessa olika sätt att arbeta kan leda till missförstånd och konflikter i det tysta (Hansen, 1999).  

I Munkhammars (2001) doktorsavhandling framkommer också hur traditioner från olika yrkeskulturer 
krockade när den svenska skolan integrerades tillsammans med förskoleklassen och fritidshemmet. 
Om alla kompetenser hos de olika yrkeskategorierna togs tillvara skulle de gemensamma begreppen i 
läroplanerna behöva synliggöras i diskursen. Nya grundläggande begrepp som implementerades var 
integration, samverkan och att främja lärandet. Däremot var det inte lika självklart för lärarna att 
sammankoppla fritidshemsdidaktiska begrepp som utforskande, nyfikenhet, lek och lust med 
inlärning. Samtidigt skulle traditionella begrepp som skola, undervisning och lärare finnas kvar, vilket 
i sin tur inte var lika naturligt bland förskollärarna och fritidspedagogerna. Munkhammar menar vidare 
att integrationen mellan de olika verksamheterna hade minst påverkan på lärarna, eftersom deras 
huvudsyssla i form av klassrumsundervisning blev oförändrad. För fritidspedagogerna frambringades 
däremot en påtvingad förändring och samverkan upplevdes som svårförankrad. ”Det här blir en 
konflikt som fritidspedagogerna själva får hantera när fritidshemmets verksamhet inte längre är vad 
det brukar vara” (Munkhammar, 2001, s. 179). Hjelte (2005) finner i sin doktorsavhandling att 
samordningen mellan lärare och fritidspedagoger inte sker utan intressekonflikter. Samarbetet präglas 
av att man bevakar sin egen yrkeskultur och han menar att det gäller att finna former för ett samarbete 
som båda parter är nöjda med. Det handlar om att förhandla, att ge och ta kring vilka delar av 
fritidspedagogernas yrkeskunnande som skall ingå i samarbetet och inte. Enligt en intervjuperson 
innebär det att fritidspedagogerna måste bli bättre på att stå på sig mer och bli bättre på att kunna 
förklara på vilket sätt fritidspedagoger skulle kunna komplettera lärarna utifrån sin kompetens. 

Enligt Tjosvold (2008) upplevs begreppet konflikt som något negativt bland människor. Att erkänna 
att man har konflikter på sin arbetsplats är stigmatiserande, vilket gör att människor helst väljer att 
undvika dem. Trots det förekommer konflikter som ett naturligt inslag på arbetsplatser, framförallt i 
olika arbetsteam. Konflikter är oundvikliga och bör därför sättas in i kontexten och ses som en del i en 
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arbetsprocess och inte som något enskilt fenomen. I arbetsteam där konflikter undviks fungerar 
samarbeten mycket sämre och det gemensamma arbetet blir ofta ineffektivt. Likaså fann Cain och du 
Plessis (2013) i sina studier bland skolpersonal på tre grundskolor att konflikter inte är något tillfälligt 
fenomen som uppstår och sedan bara försvinner, utan snarare en ständig process som genomgått flera 
faser i varierande steg. Det framkom att konflikter är en konsekvens av alltför skilda målsättningar, 
värderingar och förväntningar i arbetet som resulterar i negativa attityder och motsägelser. De negativa 
aspekterna handlade om bristande samarbete inom arbetslagen eller grupperingar som medförde att 
relationerna mellan personalen upplevdes som opålitliga. Konflikter skapade dessutom en bristande 
motivation, låg självkänsla och en allmän ohälsa bland personalen. Det framkom i resultaten att 
sjukfrånvaro bland olika lärare ofta grundade sig i den ohälsosamma stress som konflikter medförde 
och som i förlängningen påverkade undervisningen. Kjellström, Almquist och Modin (2016) såg 
samma resultat i sina studier i den svenska grundskolan som utfördes bland flera tusen lärare genom 
enkätundersökningar. Negativa hälsoaspekter i form av stress och psykosociala problem orsakades 
främst av ett bristande socialt stöd från kollegor och skolledare. Många lärare kände sig motarbetade 
av sina chefer när nya arbetsuppgifter och fler arbetstimmar ålades dem, vilket lärarna upplevde 
inskränkte på undervisningen. Kjellström m.fl. (2016) utförde även internationella litteraturstudier   
där det framkom att när kollegialt samarbete fungerade sämre fick det en negativ inverkan på hälsan.  

Sharma (2014) menar också att konflikter mellan människor oftast beror på skilda uppfattningar och 
erfarenheter som människor har sedan tidigare. Sharma hävdar dock att meningsskiljaktigheter inte 
alltid behöver få negativa utgångar utan kan mycket väl vara nödvändiga för att öppna upp samtal som 
kan leda till positiva förändringar. Det är dock viktigt att det hanteras effektivt eftersom ytterligare 
missförstånd och negativa attityder annars kan resultera i bestående problem på en arbetsplats. 
Tjosvold (2008) förklarar att om konflikthantering hanteras konstruktivt kan lärdom dras av dem och 
stärka arbetslaget genom att synliggöra varandras olika idéer. Men i den individualistiska västvärlden 
finns flera svårigheter och utmaningar att hantera konflikter konstruktivt. Dessa sker oftast i olika 
gruppmöten, vilket kräver att alla försöker ha ett ömsesidigt och öppet förhållningssätt där varandras 
olika åsikter respekteras. Detta är något som Sharma (2014) menar kan vara svårt inom en sluten 
arbetsgrupp eftersom varje individ är en del av problemen i kontexten. Utan hjälp eller handledning 
ligger svårigheterna främst i att strukturera samarbetet, utjämna statusskillnader och finna 
gemensamma mål. Tjosvold (2008) menar att det professionella arbetet med konflikthantering ofta 
hindras när vissa fortsätter att se varandra som ovänner. Ytterligare aspekter som försvåras är att 
många undviker diskussioner av rädsla för att blottlägga sig själva istället för att se det som en del i   
att skapa dialoger. Den som talar och för dialoger kan dessutom riskera att synliggöra individuella 
svagheter (Tjosvold, 2008).  

Detta är något som framkommer i Langelotz (2013) studier där hon har observerat och problematiserat 
kollegiala handledarsamtal bland lärare i skolan. Syftet med samtalen som skedde i grupp var att 
stärka samarbetet mellan personalen och synliggöra eventuella problem och konflikter. Varje 
gruppdeltagare fick delge ett problemområde som de ville lyfta och diskutera inom gruppen där ett av 
dessa skulle väljas ut. Det framkom dock att detta inte var helt enkelt. Att vara den som pratar och är 
engagerad visade sig innebära att personen istället hamnade i en underlägsen position. När ett 
problemområde inom gruppen lyfts uppfattades det istället som att personen själv var problemägaren. 
Därmed hamnade makten istället hos de andra, det vill säga hos dem som lyssnade och satt tysta. 
Langelotz vill genom artikeln göra oss införstådda med Foucaults teorier om hur makttekniker 
konstrueras i praktiken. Hon menar att på det sätt som diskursen styrs, skapas också en föreställning 
om en lärares skicklighet och kopplar detta till Foucaults exempel på pastoral maktteknik, det vill säga 
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hur makttekniker skapar en form av bikt där den som bekänner därmed också riskerar att bli dömd.      
I möten där ingen vill kännas vid problem, utan framställer både verksamheten och sig själv som 
problemfri, förekommer ofta ett panoptikon, det vill säga att man upprätthåller en disciplinering på ett 
önskat och förväntat sätt (Langelotz, 2013). Sharma (2014) menar att en god idé kan i stället vara att 
möta andra arbetsteam utanför den egna arbetsplatsen, till exempel via nätverk med andra skolor. Det 
är också viktigt att uppmuntra de medarbetare som försöker åstadkomma lösningar kring konflikter. 
Cain och du Plessis (2013) menar att även om konflikter har en negativ inverkan på människor, kan 
det med rätt hantering förbättra relationerna mellan personalen och öka förståelsen för varandras olika 
åsikter samt sitt eget uppförande. 

Närvänen och Elvstrand (2014) beskriver hur varje arbetsplats skapar sin egen sociala kultur. Det 
skapas statushierarkier med maktrelationer inom och mellan olika grupper vilket ger skillnader i 
tolkningsföreträde i förhållande till förändring. Förändringar kan ses som både hot och möjligheter, 
men skapar trots det osäkerhet och instabilitet i arbetsgruppen. Genom deras aktionsforskning 
framkommer att de största hindren som fritidshemspersonalen upplever är tidsbrist och för få vuxna 
samt att den dubbla yrkesrollen ges för lite planeringstid. Personalen upplever också svårigheter med 
att skapa en vi-känsla inom fritidshemmet. Det blir svårt att få tid till ett strategiskt, långsiktigt 
utvecklingsarbete där man får möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter och idéer, se över 
arbetssätt och pedagogik och enas kring en gemensam pedagogisk grundsyn. Närvänen och Elvstrands 
(2014) resultat visar på behovet av att formulera och beskriva fritidshemmets roll och position i 
utbildningssystemet. Ackesjö, Nordänger och Lindqvist (2016) följde den första färdigutbildade kullen 
av grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem som examinerades 2014. Denna hybrid-
utbildning med dubbla yrkesroller kräver en balansgång mellan de två olika verksamheterna. Studien 
visade att de nyutexaminerade fick kämpa för sin professionsidentitet – ”att inte tro att man är något” 
upplevdes inte bara inför lärare utan även inför sina egna kollegor. En av studenterna beskrev hur 
några fritidspedagoger varken var bekant med de allmänna råden eller Skolverkets mål, vilket 
upplevdes frustrerande. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att försöka identifiera hur konflikter inom arbetslaget på fritids-
hemmet uppstår, men även i samverkan med lärare och i förhållande till skolledningen. Nyttan rent 
praktiskt med undersökningen är att försöka finna förståelse för hur man skulle kunna arbeta 
tillsammans och tillvarata allas kunskap och idéer, trots olika synsätt, tolkningar och utbildningar. 
Frågeställningarna i denna studie: 

1. Hur ser konflikterna ut bland fritidshemspersonalen och i samarbetet med lärare och vad kan 
vara tänkbara orsaker? 

2. Vad kan de eventuella konflikterna mellan personalen få för konsekvenser? 

3. Finns det tillvägagångssätt som skulle kunna förhindra konflikter inom fritidshemmet och i 
samarbetet med lärare? 
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Teoretiskt perspektiv 
Symbolistiskt interaktionistiskt perspektiv 

Vår teoriram utgår ifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv eftersom vårt syfte handlar om att 
förstå människors handlande, beteende och agerande i interaktion med varandra. Hur arbetslagen på 
skolan fungerar handlar mycket om hur gruppens konstellation är sammansatt, något som ofta 
förändras varje termin eller läsår. Detta medför att olika samarbeten aldrig är helt konstant, utan 
föränderliga och att det är i detta nu som de inblandade är aktiva. Trost och Levin (2010) påpekar att 
med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv vill forskaren inte förklara, utan framförallt förstå 
mellanmänskliga skeenden och olika beteenden som sker i grupper och i samhället utifrån den sociala 
verkligheten. Det finns också ett intresse av att studera vilka konsekvenser dessa mänskliga beteenden 
får för den aktuella sociala miljön.  

Symbolisk interaktionism är en beteende- och samhällsvetenskaplig teori som har sitt ursprung inom 
socialpsykologin och som utvecklades på universitetet i Chicago, även kallad Chicagoskolan, under 
1900-talets första hälft. Grundaren och inspirationskällan till utvecklandet av denna teori var främst 
filosofen George H. Mead som var verksam på universitetet in på 1920-talet (Nationalencyklopedin, 
2000-). Enligt Trost och Levin (2010) var det den amerikanska sociologen Herbert Blumer som 
sedermera byggde vidare på Meads idéer och gav teorin dess namn sex år efter Meads död, det vill 
säga 1937. Blumer (1986) ansåg att nyckeln till Meads analyser bygger på att människor har ett jag, 
ett begrepp som innefattar att vara ett objekt mot sina egna handlingar, att agera mot sig själv, men 
även mot andra. Blumer inspirerades av Meads idéer om att ”gruppbeteende eller kollektivt beteende 
består av individuella beteenden sammankopplade genom en process där individerna tolkar och tar i 
beaktande varandras beteende” (Trost & Levin, 2010, s. 57). Vidare nämner Trost och Levin flera 
olika teoretiker, sociologer och filosofer som haft betydelse för det teoretiska perspektivet. En del av 
dem har varit delaktiga i att mynta centrala begrepp och dessutom vidareutvecklat varianter av teorin. 
Blumer (1986) framhäver betydelsefulla personer som; Dewey, Cooley, Thomas och Znaniecki, men 
betonar att det framförallt är Meads tankar som är grundläggande för hans egna utgångspunkter. 
Samtidigt som Mead ansågs vara en viktig grundare, som många såg upp till, menar Trost och Levin 
(2010) att han i själva verket var en trist, torr och oengagerad föreläsare, ointresserad i studenternas 
arbeten. Han efterlämnade knappt något nedskrivet underlag från sina teorier. För att vidareutveckla 
teorin använde Blumer ett material som främst bestod av anteckningar från Meads egna studenter. 

Wiley (2014) har som lärare intresserat sig för Blumers historiska påverkan inom sociologin och 
menar att det istället är Blumer som bör ses som den ledande frontfiguren av symbolisk 
interaktionism. I sin artikel återberättar Wiley om den intervju som han gjorde med Blumer 1982. I 
samtalet förklarade Blumer att när människor interagerar och för konversationer med varandra 
förekommer alltid en typ av tolkningsprocess hos alla individer. Det innebär att när vi för ett samtal 
med någon, för vi parallellt ett samtal med oss själva. I vårt inre definierar vi det som sägs av den 
andre för att skapa en form av mening. Detta menade Blumer, enligt Wiley, är vad som skapar en 
konstant osäkerhet och en grogrund till konflikter. Dessa konflikter kan även innefatta större, 
världsliga och politiska handlingar. Blumer förklarade i intervjun att det inte bara räcker med 
meningsskapande för att kunna hantera en konflikt utan härtill behövs både process och tolkning av 
varje situation som vi konstruerar. Wiley ville vidare få information om vilka empiriska studier och 
förhållningssätt som var bäst lämpade till symbolisk interaktionism. Blumer ansåg att det främst 
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handlade om att fånga och studera processen mellan människor och att verkligen försöka ta reda på 
hur de organiserar sina handlingar och beteenden i interaktion med varandra (Wiley, 2014). 

Centrala begrepp 

Enligt Trost och Levin (2010) är det viktigt att förstå begreppen inom symbolisk interaktionism som 
sammankopplade med varandra och att se dem som betydande hörnstenar i sökandet efter förståelse 
för verkligheten. 

Definitionen av situationen - Beroende på hur människor uppfattar en situation, definieras den 
därefter och styr vårt beteende, men genom omdefinieringar kan både uppfattning och beteende 
ändras. I en subjektiv mening är alla individer överens i sin uppfattning om vad ett objekt är eller ett 
ord betyder, ett bord är ett bord. Generellt vet vi vad till exempel ordet familj betyder, men ordet 
kommer ändock att ha en specifik betydelse för varje enskild person (Trost & Levin, 2010). 

Social interaktion - Genom samtal, kroppsrörelser och minspel interagerar vi i samspel med varandra. 
Även om vi är passiva sker en form av interaktion, vi kanske väljer att vara tysta. Inom denna teori 
anses även vårt eget tänkande utgöra en form av interaktion när vi för samtal med oss själva med hjälp 
av symboler. ”Vårt vardagliga tänkande är således både konkret och abstrakt, omväxlande och i sam-
klang med vår definition av situationen.” (Trost & Levin, 2010, s. 110). 

Symboler - För att något ska utgöra en symbol i vår sociala miljö, krävs att vi i samspelet har någon 
form av gemensam uppfattning om objektet. Det kan vara orden och dess betydelse, kroppsrörelser 
eller utsmyckningar. Språket och våra talande ord är människans främsta styrka, vilket även innefattar 
teckenspråk. När detta skapar en mening för både oss själva och i samspel med andra, blir det till 
symboler. Observera att utan definition eller sammanhang blir det inte en symbol och människor 
kommer aldrig att ha exakt samma definition av ett objekt (Trost & Levin, 2010). 

Aktivitet - Människan är en aktiv varelse vilket betyder att vi befinner oss i ständiga processer som 
kan leda till förändringar och att vi inte är konstanta. Vårt handlande stämmer därför inte överens med 
att människor är något, såsom påstås i andra perspektiv inom beteende- och samhällsvetenskap. 
Tonvikt ligger istället på att vi beter oss och agerar. ”Med symbolisk interaktionism skulle man hellre 
forma om substantiven till verb: neurotisera, dominera, intelligensa, etc. Människan är inte, 
människan gör!” (Trost & Levin, 2010, ss. 21-22). 

Nuet - Hur vi människor beter oss i nuet, bygger inte enbart på vad vi lärt oss tidigare i livet. Som 
aktiva individer definierar och interagerar vi med symbolerna i nuet, i en pågående och föränderlig 
process. Vi fortsätter konstant att utvecklas genom de färdigheter vi har med oss. I nuet kan vi hantera 
tidigare erfarenheter och upplevelser med nya synsätt (Trost & Levin, 2010). 

Jaget - Trost och Levin (2010) förklarar Meads begrepp med att människan utvecklar ”jaget” (the self) 
under hela livet genom social interaktion. Till skillnad från andra teorier som främst bygger på att 
människors utveckling sker genom fasta biologiska stadier som blir slutförda, handlar Meads tankar 
om att jaget är som en pågående socialisationsprocess som aldrig avslutas. Jaget förändras ständigt i 
förhållande till det sammanhang vi befinner oss i och varje situation, grupptillhörighet och kultur ända 
tills vi dör. 

Trost och Levin (2010) anser att språket är det som utgör den viktigaste symbolen oss människor 
emellan. För att en term, ett ord eller en tanke ska kunna utgöra en symbol, måste den definieras 
utifrån situationen. Ett begränsat ordförråd kan naturligtvis bero på flera orsaker, men blir en 
begränsning först när vi inte kan uttrycka oss så som vi vill eller inte förstår innebörden. På den  
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skolan där vi gjorde vår undersökning har de anställda i fritidshemmet en varierad bakgrund, 
utbildning och ålder vilket gör att både barnsynen och samhällssynen skiljer sig åt. Detta medför att 
det finns olika förväntningar på arbetsuppdraget. De som helt saknar utbildning är inte insatta i varför 
planeringar bör kopplas till läroplanen eller andra styrdokument. Interaktionen blir då försvårad och 
skapar missförstånd och frustration, som kan utvecklas till en konflikt. Då fritidshemslärarnas uppdrag 
inte är tillräckligt tydligt bland andra lärare skapas ytterligare missförstånd kring förväntade arbetssätt. 
Hansen (1999) har i sin doktorsavhandling utgått ifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv och 
lyfter symbolbegreppet som en del av allt som sker i individens omgivning. Symboliken ingår i vårt 
handlande och får en innebörd i tolkningsprocessen inom grupper, där vi förstår varandra och lever 
upp till den förväntade situationen. Interaktionen ställer krav på en gemensam symbolförståelse och 
bygger på att den gemensamma handlingen förstås mellan de människor som interagerar. När 
förväntan och resultat inte nås i interaktionen uppstår en kulturkrock. 

 Med den symboliska interaktionismens termer skulle ”kulturkrocken” kunna beskrivas som ett sammanbrott i  
 interaktionen eller möjligen som en form av interaktion där enighet om innebörderna i de symboler man  
 hanterar inte kan nås. Det som konstrueras i interaktionen blir då, som jag ser det, inte en gemensam handling  
 utan en konflikt (Hansen, 1999, s. 43).  

Metod 
Val av metod 

I vår problemformulering antyddes redan initialt att vi behövde lyssna, tolka och försöka förstå 
fritidshemspersonalens egna upplevelser genom att ta del av deras känslor, attityder och erfarenheter 
för att få svar på hur konflikter yttrar sig inom arbetslaget och i samspel med lärare (Patel & Davidson, 
2011). Vi valde därför att göra enskilda intervjuer, en kvalitativ undersökningsmetod för genom-
förandet av undersökningen. Ett logiskt val av metod eftersom studien ur en deskriptiv aspekt bygger 
på hur olika personer upplever sina egna förhållanden i relation till arbetskamraterna ur ett konflikt-
perspektiv. Enligt Trost (2010) blir det lättare att synliggöra människors attityder och åsikter med 
enskilda intervjuer och blir även ett mer tillförlitligt sätt när man försöker finna mönster av kvalitativa 
egenskaper. Även om man vill förstå hur en enskild person upplevde och kände inför en eventuell 
händelse så bör frågorna inte utformas på ett känslomässigt sätt. Det är bättre att formulera dem mer 
allmänt. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervju som metod kan ge forskaren insikt och 
kunskap kring sociala fenomen inom till exempel vissa samhällsgrupper. Intervjuer som utförs med 
enskilda personer ger främst kunskap om individens egna upplevelser och präglas därmed av 
personliga åsikter. Det krävs därför att flertalet personer intervjuas för att få en bredare bild av 
fenomenet för att höra hur personliga reflektioner kan skilja sig åt. Antalet personer behöver inte 
nödvändigtvis fastställas från början. Vidare anser Eriksson-Zetterquist och Ahrne att styrkan med 
kvalitativa intervjuer är att forskaren inte är alltför bunden vid ett formulär, även om man vanligtvis 
använder sig av några standardiserade frågor. Eventuella variationer som utförts i intervjuerna bör 
däremot redovisas i studiens resultat. Det finns alltså en stor frihet med kvalitativa forsknings-
intervjuer. Däremot kan Eriksson-Zetterquist och Ahrne se vissa svagheter med intervjuer eftersom 
resultatet bygger på det som sägs vid just det specifika tillfället. För att stärka att det som framkommer 
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verkligen är sanningsenligt kan man med fördel komplettera med ytterligare en forskningsmetod, 
vilket kan vara till hjälp men kräver längre tid (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) nämner att det inom samhällsvetenskapen finns en hel del invändningar 
mot kvalitativ forskningsintervju som vetenskaplig metod. Kritiken handlar bland annat om att den 
inte skulle vara tillräckligt objektiv och att det oftast är för få deltagande intervjupersoner. Den största 
kritiken mot kvalitativa intervjuer är huruvida frågorna varit ledande, vilket skulle kunna påverka 
studiens tillförlitlighet. Författarna menar själva att det är ett missförstånd att ledande frågor bara 
skulle vara negativt. Tillförlitligheten kan tvärtom stärkas om man synliggör helheten av det samtal 
som konstrueras av båda parter. Ledande frågor kan dessutom ses i andra metodval, till exempel när 
det finns för få svarsalternativ i en enkätundersökning eller att den tillfrågade inte har möjlighet att 
utveckla sitt svarsalternativ. ”Det avgörande är inte om intervjufrågorna ska vara ledande eller inte 
ledande, utan vart de leder, om det kommer leda till ny, vederhäftig och värdefull kunskap ”         
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 215). Vidare menar de att intervjuer kan tyckas enkla att göra, men 
skenet bedrar. En kvalitativ forskningsintervju försöker få svar utifrån undersökningspersonernas 
synvinkel om hur deras värld ser ut. Syftet är att skapa kunskap, en kunskap som skapas i 
interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Frågorna ska ägnas särskild 
omsorg och den som intervjuar ska förhålla sig lyhört lyssnande. Av vikt är att undvika att göra 
avbrott, ge råd eller komma med egna åsikter, men däremot använda följdfrågor för att tydliggöra   och 
utvidga svaren (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativt inriktad forskning lämpar sig för datainsamling där 
verbala analyser tillämpas, det vill säga att de aktuella frågornas svar behöver tolkas och förstås för   
att därigenom kunna identifiera underliggande mönster. De menar vidare att kvalitativa intervjuer, ett 
samtal med struktur och syfte, är ett komplext område beroende på att det inte är en enhetlig händelse, 
men konstaterar det gemensamma i att de alltid har en låg grad av strukturering. Det innebär att 
intervjupersonen ges maximalt utrymme att svara i sin egen takt, vilket ger mer specifika och nyan-
serade svar. En fördel är att frågorna antingen kan ställas i en bestämd ordning eller i den ordning som 
det faller sig naturligt i samtalet. Ytterligare en fördel med intervjuer, där orden kan ses som en verbal 
symbolform, är att dessa senare även kan användas för statistisk bearbetning, vilket inte låter sig göras 
vid en numerisk undersökning. Eftersom syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka något i den 
intervjuades livsvärld så går det inte att i förväg stipulera några ”sanna” svar, vilket gör den kvalitativa 
intervjun flexibel som undersökningsform (Patel & Davidson, 2011). 

Urval och avgränsningar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att redan vid sex till åtta intervjuer brukar man kunna 
skönja ett mönster. Men för att få en god representativitet - uppnå en så kallad mättnad, ett läge där 
svaren tenderar att återkomma - bör antalet intervjuer vara mellan tio och femton stycken. Vi valde 
därför att intervjua tio personer. Vi ville komma i kontakt med hela arbetslaget i fritidshemmet: 
fritidspedagoger, grundlärare mot fritidshem, barnskötare och obehöriga samt någon klasslärare som 
samarbetar alternativt samverkar med fritidshemspersonal. Med samarbete menar vi att lärare och 
fritidshemspersonal arbetar parallellt kring ett tema, när och om det passar in. Med samverkan menar 
vi att lärare och fritidshemspersonal tillsammans och medvetet lägger upp en planering kring ett ämne, 
ur både lärarens och fritidshemspersonalens perspektiv. Avsikten är att fånga in lärandet ur en multi-
modal aspekt där samma sak undervisas, men på två olika sätt, teoretiskt och praktiskt. För att få en så 
realistisk bild av verkligheten som möjligt ville vi träffa samtlig anställd personal i ett fritidshem. 
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Dessutom ville vi om möjligt även intervjua någon biträdande rektor som på ett naturligt och konkret 
sätt kommer i kontakt personalens konflikter. 

Inför undersökningens start hade vi tagit fram en första version med sex intervjufrågor som hade 
förtestats i en pilotintervju. Frågorna förfinades därefter. Vi sökte oss fram i litteraturen och disku-
terade fram och tillbaka för att kunna ställa omsorgsfullt formulerade frågor. Vi kunde konstatera att  
vi varken hade några långa, ledande frågor, negationer, två frågor i en, fackuttryck, oklara frekvens-
ord, värdeladdade eller tvetydiga ord. Däremot använde vi ordet varför i några av våra öppna frågor, 
vilket Patel och Davidson (2011) avråder ifrån. De menar att varför-frågor kan leda till ett senare 
kategoriseringsproblem, emellertid fungerar varför-frågan bra som följdfråga. Likaså togs ordet 
”policy” bort, som kunde ses som ett främmande ord. Vi la också till en fråga om vilka reguljära 
möten som finns och vilka som deltar på vilka, något vi upptäckte saknades i pilotintervjun. I den  
sista frågan fick intervjupersonen tillfälle att göra eventuella tillägg. Vi funderade över om fråge-
ställningarna även kunde riktas till biträdande rektorer och kom fram till att de allra flesta skulle 
fungera bra och vi valde därför att hålla oss till samma frågor. Till lärarna förtydligade vi muntligt att 
vårt intresse var specifikt inriktat på kontakten med fritidshemspersonal ur ett samarbets-/samverkans-
perspektiv. Efter den gedigna granskningen hade vi vår intervjuguide klar. Det blev tre inledande 
frågor av bakgrundskaraktär och åtta öppet ställda huvudfrågor (se bilaga 1). Frågorna ställdes i 
nummerordning när informanten själv valde att ta en fråga i taget och vi gav följdfrågor där det 
passade in. Andra hade mycket att berätta och täckte in flera frågor åt gången och intervjun fick 
karaktären mer ett av samtal med naturliga följdfrågor. Ibland har frågorna kommit i en annan ordning 
därför att intervjupersonen själv kommit in på olika områden. 

Undersökningspersoner 

Vi intervjuade fem personer tillhörande fritidshemmet: två barnskötare, en fritidspedagog, en 
grundlärare mot fritidshem och en obehörig. Därtill intervjuades en fritidssamordnare med barnskötar-
utbildning, två utbildade lärare och två biträdande rektorer med lärar- och rektorsutbildning. Arbets-
erfarenheter hos fritidshemspersonalen varierade mellan 3–30 år och bland lärarna/samordnare ca 1 år 
- 10 år. De biträdande rektorernas år i yrket var irrelevant för studien och lämnades därför därhän. 
Intervjupersonerna avidentifierades och benämndes i nummerordningen 1–10. Vi tog beslutet att även 
yrket skulle hållas anonymt för att skydda våra intervjupersoner så långt möjligt, då frågor kring 
konflikter kan vara känsligt ur sekretessynpunkt. Skolan där undersökningen gjordes har arbetat 
mycket med att höja fritidshemmets status. Den biträdande rektorn har lagt ner ett stort arbete på att 
öka förståelsen mellan lärares och fritidshemspersonals olika uppdrag. Kommunen har också gjort 
stora satsningar på att förändra och lyfta synen på samverkan i skolorna. Kommunens förändrings-
program kallas PRIO och kan kort beskrivas med att samtlig personal fick skriva dagbok under en 
vecka. Kommunens två handledare samlade in dagboksanteckningarna och sammanställde materialet, 
vilket därefter redovisades för hela skolans personal. Allt nollställdes på skolan och fem arbetsom-
råden valdes ut för att under åtta månader arbeta vidare med. Många intervjupersoner lyfte PRIO-
programmets betydelse för den nuvarande till synes mycket bättre rådande stämningen på skolan, 
vilket uttrycktes som - innan PRIO och - efter PRIO. Reaktionerna har dock varit blandade hos vissa 
lärare med längre erfarenhet som uttryckt att de inte ser några tydliga fördelar med det nya arbetssättet. 
Många nyutbildade och yngre utan utbildning vet inget om tiden innan PRIO, men de med lång 
erfarenhet hade mycket att relatera till. Personalen har även genomgått Ljungs färgteorier där man 
arbetade med att identifiera och öka förståelse och tillmötessätt för olika typer av personligheter enligt 
färgdefinitionerna: gul, grön, blå och röd. Idag handlar det mer om att förvalta och hinna inkludera 
nyanställda med andra skolkulturer i det nya sättet att tänka och arbeta. 
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Genomförande 

Vi lyckades efter stora ansträngningar få kontakt med en stor kommunal grundskola i norra 
Stockholms län, med cirka 300 elever på fritidshemmet. Varje intervju pågick i 40-60 minuter och 
spelades in på diktafon. Den första intervjun gjorde vi tillsammans. Syftet var att hitta ett gemensamt 
tillvägagångssätt. En av oss gjorde intervjun och den andra satt tyst, observerade och gjorde noteringar 
en bit ifrån för att inte intervjupersonen skulle känna sig ”förhörd”. Fortsättningsvis gjordes inter-
vjuerna enskilt. Två av intervjuerna genomfördes, på grund av sjukdom och svårigheter att hitta en tid, 
på mobil via högtalare vilket fungerade väl att samtidigt spela in på diktafonen. Vi var tacksamma för 
de tider vi fick och i det stora hela blev det en intervju varannan dag för var och en av oss, med 
möjlighet att transkribera dagen efter intervjun. Vissa intervjuer tog det mer än en dag att skriva rent 
och den sammanställda empirin resulterade i cirka 100 sidor text skriven i Times New Roman, 11 
punkter och radavstånd 1,5.   

Databearbetning och analysmetod 

Data samlades in via inspelning på diktafon. Intervjuernas ljudfiler exporterade vi över till våra 
datorer, där de länkades till ett gratis transkriberingsprogram som bromsade samtalets hastighet för att 
underlätta själva transkriberingen. Braun och Clarke (2006) menar att det är av stor vikt att texten 
ligger så nära originalet som möjligt. Det som sägs i inspelningen riskerar annars att ändra innebörd, 
bara genom att till exempel ett skiljetecken används på felaktigt vis eller ställe. Det insamlade 
empiriska materialet blev till verbal data och analyserades med hjälp av den tematiska analysmetoden. 
Metoden fokuserar på att identifiera och synliggöra mönster/teman inom insamlad data. Dessa teman 
skapar nyckeln till att kunna koppla olika beskrivningar av fenomen till våra forskningsfrågor. Vi 
valde Braun och Clarkes (2006) tematiska analysmetod, en grundläggande form av analys vid 
kvalitativa intervjuer, vilken bygger på att koda processen enligt sex olika steg. 

Steg 1. Bekanta dig med dina data - Vi läste texterna aktivt upprepade gånger och gjorde noteringar i 
marginalerna. Braun och Clarke trycker här på vikten av att fördjupa sig i texterna både på djupet och 
bredden av innehållet, att bli bekant med alla aspekter för att kunna hitta betydelser och mönster i 
datamängden. Det är ett tidskrävande arbete, men de menar att denna fas är viktig att göra noggrant, 
eftersom den lägger grunden för den resterande analysdelen.   

Steg 2. Skapa initialkoder - Efter att systematiskt ha gått igenom vårt intervjumaterial och färg-
markerat all text som berörde våra frågeställningar började ett återkommande mönster framträda och 
generella idéer kring våra data började synliggöras. Därefter skrev vi nummer i marginalen vid alla 
kommentarer; initialkoder och skrev ner på post-it-lappar. Vi behöll lite kringtext för att inte tappa 
kontexten av kodernas betydelse och numrerade även lapparna för att kunna hitta tillbaka till 
ursprunget och rätt intervju. Koderna beskriver olika särdrag, verbala eller underliggande. Den initiala 
kodningen flöt fram och tillbaka under processens gång och fungerade som ett sätt att strukturera upp 
våra data. Vi valde att dela upp oss för att inte påverka varandras tankar och reflektioner för att sedan 
träffas och arbeta med nästa steg. 

Steg 3. Leta efter teman – I denna fas analyserade vi och försökte hitta samband mellan de olika 
koderna. Vi hade skrivit alla våra initalkoder på papperslappar, cirka 200-300 stycken var, och 
grupperade dem efter olika övergripande ämnen i separata högar, vilka därigenom skapade ett tema. 
Om en initialkod kunde användas under flera teman gjorde vi det. Ett tema skiljer sig från kod, därför 
att temat snarare identifierar betydelsen av kodgruppen. Braun och Clarke menar att det är viktigt att ta 
med både det som finns i data, men likväl det som saknas. Inga teman skulle kasseras även om de kan 
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tyckas vara obetydliga från början. Våra teman kom att ändras, förnyas och omarbetas, några blev 
huvudteman och några underteman, några var för små för att bilda ett eget tema och andra för stora 
och fick delas upp på två. 

Steg 4. Granska teman – I detta steg förfinade vi våra teman. Vi undersökte om våra teman höll eller 
inte, vilket vi gjorde genom att söka efter sådana data som antingen stöttades eller hindrades av vår 
valda teori. Vi fokuserade på olika aspekter av koderna och varför de passade ihop. Under detta steg 
finns två nivåer, nivå 1 handlar om hur man gör om teman inte bildar tydliga mönster och nivå 2 om 
de gör det. Av stor vikt är att bedöma om varje enskilt tema verkligen är tydligt och väl avgränsat från 
de andra. 

Steg 5. Definiera och identifiera teman – Ytterligare en definiering och förfining gjordes för att 
försäkra oss om att vi verkligen hade förstått och identifierat vilka olika aspekter som infångats under 
varje separat temaindelning. Det väsentliga var att vi verkligen kunde förklara vad som var värdefullt 
och intresseväckande under varje tema. Vad ville varje tema berätta? Vad var intressant och varför? 
Detta behövde vi enligt Braun och Clarke också noga analysera, inte bara enskilt utan också i 
förhållande till varandra, vilket i slutändan skulle underlätta vårt arbete när vi gör själva analysen. Vi 
förklarade slutligen varje tema i några meningar. Våra temanamn skulle vara kärnfulla och exakta för 
att snabbt, tydligt och effektivt leda läsaren in i respektive ämne. 

Steg 6. Producera din rapport – Med väl fungerande teman var det så dags att börja tolka själva 
analysen och skriva ner vårt slutresultat. Analysen skulle inte bara skrivas kortfattat utan dessutom 
logiskt, sammanhängande och utan upprepningar. Den tematiska analysen skulle både övertyga 
läsaren om analysens validitet, men samtidigt vara väl underbyggd med hjälp av citat ur ursprungs-
materialet. Den analytiska berättelsen beskrev våra data, uppdelade i relevanta teman som alla var 
avsedda att kunna ge meningsfulla bidrag till att besvara våra forskningsfrågor (Braun & Clarke, 
2006). 

Forskningsetiska överväganden  

Forskaren förväntas följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2017) tagit fram och 
samlat under God forskningssed, det vill säga göra sitt bästa för att hålla en hög kvalitet och stå fri från 
yttre påverkan och manipulation eller ta genvägar av olika skäl. Forskaren har att beakta sitt agerande 
både före forskningen påbörjas, där ett informations- och samtyckeskrav faller in, under tiden vilket 
handlar om risker och designfrågor samt efter genomförandet vid publicering där ett konfiden-
tialitetskrav och nyttjandekrav går in. Dessa högt ställda krav på etiska överväganden har vi följt 
kontinuerligt genom att sträva efter att vara sanningsenliga och omsorgsfulla i allt vi företagit oss i 
denna studie. Patel och Davidson (2011) har sammanfattat de forskningsetiska kraven i fyra punkter 
som alltid ska meddelas individer innan deltagande i undersökningar: 

1. Informationskravet - innebär att forskaren meddelar den berörda om syftet och bakgrunden med 
forskningen, hur det kommer att gå till och att medverkan är frivillig. Vi informerade muntligt vid 
första kontakten per telefon och mer detaljerat innan intervjuerna. Deras identitet kommer inte röjas 
och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Det insamlade materialet kommer endast 
att användas för egen bearbetning för att därefter förstöras. Vi meddelade även att resultatet blir en 
offentlig handling som de kommer kunna ta del av på nätet. Vi berättade att vi studerar på universitetet 
och både våra och vår handledares kontaktuppgifter lämnades för den som ville ta ytterligare kontakt. 
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2. Samtyckeskravet – innebär att deltagaren har rätt att själv avgöra om man vill delta eller inte och  
har rätt att avbryta när som helst, vilket vi påminde om inför varje påbörjad intervju. 

3. Konfidentialitetskravet – innebär att allt som sägs kommer behandlas konfidentiellt, både 
information och personuppgifter och kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av innehållet. Redan vid transkriberingen numrerade vi intervjupersonerna enligt nummerordningen 1-
10. Samtliga intervjuer raderades från diktafonen så snart de var renskrivna. När undersökningen var 
klar och godkänd raderades samtlig information. 

4. Nyttjandekravet – är en försäkran om att de givna uppgifterna endast kommer användas för detta 
forskningsändamål. Förutom den initialt muntliga och skriftliga garantin, repeterades de etiska kraven 
för respondenten vid intervjutillfället (Patel & Davidson, 2011; se även Vetenskapsrådet, 2002). 

Andra forskningsetiska hänsyn vi tagit är att vi under bakgrund och tidigare forskning har varit noga 
med att korrekt återge det vi refererat till. Vi har bemödat oss att hålla god ordning på vårt underlag. 
Vi har arbetat noga med våra frågeställningar för att uppnå en hög precision. Vi har studerat kring vårt 
val av metod för att säkerställa att vi använder rätt metod. Vår frågeställning och vårt syfte har för 
avsikt att göra nytta praktiskt och professionellt och vi har i kontakten med våra informanter givit en 
motivering om varför deras bidrag varit av stor vikt för vår studie (Vetenskapsrådet, 2017). 

Studiens kvalitet 

Tillförlitligheten i denna studie utgörs främst av att intervjuerna skett autentiskt mellan två personer. 
Att transkriberingen skrivits av den som utfört intervjun menar vi minskar risken för eventuella 
feltolkningar. Patel och Davidson (2011) påpekar att det kan finnas en medvetenhet att påverka data 
hos den som transkriberar, till fördel för analysen, för att innehållet bättre ska stämma överens med 
syftet. De menar att tal och skriftspråk har en väsentlig skillnad och viktiga detaljer kan komma att 
förloras. I vårt analysarbete har vi delgivit varandra minnesbilder kring attityder och kroppsspråk, 
eftersom vi gemensamt har analyserat allt insamlat material i processen. Validiteten i en god 
forskningsprocess utgörs av att alla delar bearbetas såsom det beskrivs. ”Vad gäller själva datainsam- 
lingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av 
den studerades livsvärld” (Patel & Davidson, 2011, s. 106). Reliabiliteten i studien påverkas av varje 
persons rådande situation vid undersökningstillfället. Intervjufrågorna skulle därmed kunna få 
varierade svar från samma person vid olika tillfällen. Med ytterligare en metod, till exempel observa-
tioner skulle kanske en person inte heller agera så som den sagt att den gör i intervjun (Patel & 
Davidson, 2011). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att reflektioner om urvalet av personer 
behöver redovisas, vilket vi gjort under rubriken Urval och avgränsningar. Våra intervjupersoner har 
stora variabler vilket kan vara viktigt att påpeka eftersom hela studien har utförts på en och samma 
skola, vilket därmed skulle kunna tolkas som att inte vara tillräckligt representativt för skolor 
generellt. Risken finns att läsaren skulle kunna uppfatta att resultatets tillförlitlighet endast gäller den 
specifika skolans egen kultur. Urvalet av intervjupersonerna har till en början skett slumpmässigt och 
därefter till en viss del genom snöbollsurval, som innebär att man får kännedom om flera personer att 
intervjua efter hand. Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar att med denna urvalsmetod finns en risk att 
personerna har för mycket gemensamt och därmed samma åsikter så att materialet inte blir allsidigt. 
Vårt urval har handlat om att finna personer med varierad bakgrund, utbildning och ålder, för att 
synliggöra olika åsikter och uppfattningar beroende på personernas livsåskådningar, kulturer och 
tolkningar (Patel & Davidson, 2011). 
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Resultat och analys 
Denna undersökning har varit som att öppna Pandoras ask. Skolan hade genomgått ett åtta månader 
långt kommunalt förändringsprogram kallat PRIO som bidragit till att fritidshemmet tillsammans med 
en engagerad biträdande rektor lyft statusen generellt för fritidshemspersonalen. Samtliga inom 
arbetsgruppen ansåg att arbetssituationen förbättrats. Innan PRIO-programmet hade exempelvis lärare 
och fritidshemspersonal inga gemensamma möten, vilket de har idag. Vidare har särskilt den utbildade 
personalen fått en större självkänsla och meddelar att idag finns det inte samma samarbetsproblem 
som tidigare. Däremot uppfattar vi att vissa lärare känner sig hotade av den nya situationen, men att 
detta inte verkar beröra nyutbildade lärare på samma sätt. Samtliga intervjuer inleddes med att ”vi har 
inga konflikter längre, det har blivit mycket bättre” men när vi ändå bad om exempel på hur det kunde 
se ut tidigare, så dök även många dagsaktuella konfliktsituationer upp. Utifrån den tematiska analysen 
av vårt material har sex olika huvudteman identifierats som behandlar olika aspekter av våra 
frågeställningar kring hur konflikterna ser ut och vad de beror på, vilka konsekvenser konflikterna får 
och slutligen hur man kan arbeta för att förhindra dem. Dessa sex olika huvudteman är:                       
1. Tradition/olika kulturer 2. Yrkesmässiga aspekter 3. Mänskliga aspekter 4. Chefen stöttar inte/ 
chefens dilemman 5. Konsekvenser och 6. Framgång. Resultatet har analyserats ur ett symbolistiskt 
interaktionistiskt perspektiv. 

Enligt vår första frågeställning vill Tema 1-4 beskriva hur konflikterna kan se ut bland fritidshems-
personalen och i samarbetet med lärare - och vad som kan vara tänkbara orsaker. 

1. Tradition/olika kulturer 
Traditionella kulturskillnader, ett hierarkiskt förhållningssätt mellan lärare och fritidshemspersonal.   

1:1 Saknar förståelse och respekt 

Lärarna ser fritidshemspersonalen som sina assistenter, som en renodlad extraresurs avsedd att 
underlätta för dem själva, genom att till exempel sitta med en elev som har svårt att sitta still. Det 
framkommer att det saknas kunskap och respekt för fritidshemspersonalens egna arbetsuppgifter och 
att lärarna ser sitt eget uppdrag som viktigare. De har vant sig vid att ha fritidshemspersonal i klass-
rummet och är inte tillräckligt insatta i vad fritidshemspersonalen gör om dagarna eller generellt vilket 
uppdrag de har. Intervjuperson 9: 

...då var det mera att man möttes och så sa läraren jaha ska du ha min klass litegrann och oj vilken fördel och sådär. 
Nu har det vänt, som att det har dragits in en massa och att det läggs på mål och det är så mycket uppfyllelse och 
extra...det har mera gått till att jag behöver en till i klassrummet och då anser man att fritids är resursen och det 
funkar ju inte riktigt så, man är inte en resurs i klassen på det sättet utan vi har några halvklasstimmar men vi har 
vårt eget jobb där det faktiskt ska avklaras med personalmöten och sånt. 

Intervjuperson 4: 
...som lärare vet man inte vad fritids har för uppdrag direkt och man vet inte exakt vad dom gör om dagarna. 

Intervjuperson 5: 
...vi är ju väldigt insatta i vad som händer i ett klassrum. Men lärarna är ju inte så insatta i vad som händer på fritids 
eller vad fritidspersonalen gör.  

Lärarna förväntar sig att fritidshemspersonalen ska vara i klassen enligt tiderna på schemat annars 
faller deras planering, men glömmer att fritidshemmet är deras huvudsakliga uppgift. Lärarna gör sig 
beroende av fritidshemspersonalen fast på fel sätt, exempelvis planerar sin undervisning utifrån 
närvaro av fritidshemspersonal eller inte. Intervjuperson 7: 
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...sen kan det ju bero på att man som lärare liksom, man har väldigt mycket och man förväntar sig att det som står 
ska gälla så man får ihop sin egen tillvaro eftersom man planerar utifrån när man har fritidspersonalen. 

Fritidshemspersonalen blir ibland sen till klassrummet beroende på att de i sitt eget uppdrag behöver 
göra något. Intervjuperson 7: 

Det kan ju handla om arbetstider, till exempel, när man ska vara i klassrummet, om det liksom är tiden som står 
eller om man kan komma en kvart efter (skratt), lite sånt kan det ju va. Jag tänker att som lärare är det den 
uppfattningen jag har i alla fall, att den tid som står är den tiden som gäller och då är det ingenting annat emellan 
medan för en del fritidspersoner verkar det vara lite mer flytande, man kanske kommer in lite efter (skratt) och då 
kan det ju bli en konflikt och då får man ju ta tag i det. 

Intervjuperson 9: 
Det kan till och med vara så på en del skolor att vissa lärare tycker att fritids bara är en resurs och då tillhör du mig 
och då står du ju inte själv, då är du inte fri att ha ditt jobb. Det är också något man har fått stå stark i och driva hårt 
för att få tillbaka sin del. 

Lärarna har ingen ”koll” på fritidshemspersonalen, bara ”sin egen assistent” och vet ännu mindre om 
de är utbildade eller inte. Lärare och fritidshemspersonal har en bristande kommunikation med 
varandra, vilket ofta leder till missförstånd. Lärare föredrar att ta problem med chefen, som de vill ska 
lösa situationen åt dem enligt ledningen. Intervjuperson 10: 

...här har det funnits en kultur, man springer till chefen som man tycker ska göra någonting åt saken och säga 
ajabaja till andra. Man vågar inte prata själv...och vågar man det så gör man det inte särskilt trevligt. Man har 
liksom inte den välvilliga tolkningen, som man alltid bör ha i ett samarbete. 

Vissa lärare vill varken planera, samarbeta eller samverka med fritidshemspersonal, de föredrar att 
dela upp ansvaret. Nyutbildade yngre lärare är dock mer samarbetsvilliga. Intervjuperson 4: 

...även om vi har olika titlar, men vi har ju exakt samma uppdrag, vi ska ju ta hand om barnen på samma sätt. Sen 
att mitt uppdrag är att mer utbilda och fritids inte har exakt samma uppdrag att utbilda kunskapsmässigt, men det är 
ju väldigt mycket socialt alltså den sociala kompetensen. Så jag tycker att vi hör ihop, men jag ser att många tycker 
det är en skillnad, fritids är en och skolan är en. 
 

Temarubriken ”Tradition/olika kulturer” visar i resultatet att olika synsätt även skapar olika förvänt-
ningar. Med begreppet definitionen av situationen förstås enligt Trost och Levin (2010) att utifrån 
varje individs egen verklighet styrs våra beteenden och bildar det synsätt som vi förhåller oss till. Om 
lärarens definiering av fritidshemsläraren är att vara en assistent till denne så blir det lärarens verklig-
het och utefter dessa trosföreställningar bemöter vi varandra. Om vi tror att vår kollega är arg eller sur 
så bemöter vi denne utefter det. Vi kan dock omdefiniera våra uppfattningar och därmed våra beteen-
den, det är därför viktigt att lyfta fram de förväntningar och trosföreställningar man har om någon eller 
något för att få möjlighet till en omdefiniering och på det viset förstå varandras olika synsätt. Vidare 
menar Trost och Levin (2010) att det subjektiva inom begreppet handlar om vårt generaliserande kring 
en betydelse för något och som därmed blir pragmatiskt, det vill säga objektivt. Vi kan ta orden skola 
och fritidshem som exempel i detta sammanhang. Dessa termer har ungefär samma betydelse för alla, 
men på ett djupare plan kommer tolkningar att ske och innebörden variera och skilja sig människor 
emellan. 

1:2 Assistenter som ska serva 

Några irritationkällor handlar om att lärarna anser sig vara högre i rang, att det finns ett förgivet-
tagande att fritidshemspersonalen är knuten till klassen, att serva lärarna för att underlätta deras 
undervisning. Intervjuperson 10: 

…tidigare så var det kanske så att, man kanske såg mer som att om man jobbade på fritids att man kanske var 
något...en till som hjälper till...att vi tillsammans jobbar med barnen, att man är liksom två jämlika med olika roller, 
som är där för barnen utan mer att man är liksom lite underordnad läraren och det här tycker jag liksom att det har 
inte varit uttalat, men det har känts att liksom det har funnits kvar och då skulle jag vilja säga från bådas sidor. Det 
här är inte bara en problematik där vi måste tänka att lärarna måste ändra sig. Jag tycker också, det här har jag 
pratat mycket med fritids om, att vi måste också liksom våga visa vad vi går för.  
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Fritidshemspersonalen menar att man får se upp så man inte blir utnyttjad och fastnar i assistentrollen 
och påminna om de längre arbetsdagarna med egna möten och arbetsuppgifter. Vid utflykter av olika 
slag tas för givet att fritidshemspersonalen med kort varsel kan följa med, utan förståelse för att de kan 
vara inbokade på något annat. Intervjuperson 10: 

...den planerar att imorgon ska vi åka till biblioteket och planerar och så här, men man tar inte upp det här på något 
sätt med fritidspersonalen som jobbar med samma elevgrupp. Så nästa dag så får man bara veta att "du ska åka med 
mig", man blir litegrann beordrad att göra saker med väldigt lite framförhållning och bara med en förväntan att...ja, 
men det är klart att du ska kunna följa med och inte ens fråga… 

Det vore bättre att boka datum och tid tillsammans, enligt ledningen. Problem uppstår när fritidshems-
personalen gör sina egna planeringar, lärarna missar att fritidshemmet numer också har ett eget ansvar 
att följa läroplanen. Intervjuperson 1: 

Då ska jag ha ena halvan, då kan det vara väldigt vanligt att hon ba'; aaa, men du, jag tänkte att nu passar det 
ganska bra, skulle du kunna göra den här enkäten med de här för jag har inte haft tid med det. 

Intervjuperson 8: 
Är det halvklass och fritids ska ha undervisning så är det deras ansvar att den ska bedrivas efter den läroplanen. Du 
kan inte säga att du ska göra såhär, utan nånstans ska det ske i samverkan för det är vad det handlar om, och det 
skapade jättemycket konflikter. 

En annan punkt som kommer upp är att lärarna är borta ”stup i kvarten”- på möten eller är sjuka, vilket 
leder till att fritidshemspersonalen (eller elevassistenter) väldigt ofta får hoppa in och ta undervis-
ningen, ibland flera dagar och detta upplevs tungt, rörigt och drabbar deras egen verksamhet, där de 
förväntas vara glada och fräscha. Att hoppa in på det mesta anses att man utnyttjar lite väl mycket, 
särskilt som lärarna omvänt aldrig ställer upp för fritidshemspersonalen med ursäkten att de inte har 
tid. Intervjuperson 5: 

Vi brukar skoja och säga att vi är ju skolans gummiband. Vi får ju hoppa in på det mesta...som man ibland utnyttjar 
lite för mycket. Lärarna tycker att det är viktigt att vi är med under skoltid, men vår huvuduppgift är ju faktiskt 
morgonfritidset och eftermiddagsfritidset då vi ska vara på topp. Där tror jag mycket att man begär väldigt mycket 
av fritidspersonalen. 

Intervjuperson 1: 
…fritidspersonal oavsett om du är outbildad, utbildad, barnskötare vad du än är, om du är anställd för att jobba på 
fritids, så täcker ju fritids upp jättemycket för lärare, alltså överallt, hela tiden på obekväma platser och sånt, men 
lärare är väldigt, väldigt dåliga på att hjälpa till åt andra hållet. Å' där är sån här grej som ofta diskuteras och det är 
nog en sån generell grej, att fritidspersonal kan nog tycka att det är ganska störande för att vi täcker upp så otroligt 
mycket, men när är vi kort om folk och skulle fråga en lärare kan du hoppa in en timma på fritids i eftermiddag, 
alltså det skulle aldrig hända. 

Ställtiden på 30 minuter i övergången till fritidshemstiden är mycket värdefull enligt fritidshems-
personalen. Intervjuperson 3: 

...jag är i en årskurs X nu på dagtid så är jag ju inte där...och ser inte allt som händer, så för mig är ju ställtiderna  
verkligen superviktiga för att få veta, är det något som hänt, hur är läget. För på nästan alla skolor så finns vissa 
elever som kräver lite mer uppmärksamhet och lite mer stimulans i aktiviteter och sånt där och kolla lite hur läget 
är med dom eleverna. För mig som då inte varit där under dagen är det superviktigt att kolla av dagen.  

Tiden används för att ställa om sitt fokus till sitt eget uppdrag och sina egna kollegor, andas, släppa 
skolan och ta nya tag. Man stämmer av vem som ska göra vad och uppdaterar varandra om sådant som 
har hänt, eller ändra på något som inte fungerat, det allmänna läget i barngruppen, exempelvis om det 
är många sjuka eller någon speciell elev som behöver stöttas för den haft en dålig dag eller om vädret 
gör att man måste ställa in något och istället diskutera plan B. Lärarna har liten förståelse för 
ställtiden. Intervjuperson 9: 

...inget emot att det är integrerat men däremot så känner jag att det får inte bli så att vi bara är resurser och så 
  räcker vi sen inte till, till vårat jobb, utan vi måste ha ett ge och ta. Så ställtiden är jätteviktigt och den har vi fått 

strida hårt för, det finns många lärare som har sagt, men vad gör dom, vad gör ni då?...så tycker dom att vi har  
ledigt, det kan vara lite frustration.  

Fritidshemspersonalen stör sig på att lärarna har mycket åsikter, om huruvida de har kaffekoppar med 
sig till klassrummet eller ut på gården eller att man inte befinner sig där man borde, mycket 
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”hackande” på småsaker som lärarna anser att ”fritidsfolket” gör fel. Fritidshemspersonalen undrar 
varför deras deltidspersonal prioriteras i klassen under skoltid i stället för på fritidshemmet. 
Intervjuperson 3: 

...alltså de är fritids, men de jobbar inte på fritids, för dom har ingen tid på fritids....det är en stor skillnad på skoltid 
och fritids särskilt för vissa elever. Vissa har svårt under skoldan och mycket lättare på fritids och tvärtom och det 
kan vara viktigt att se båda för att förstå helheten. 

Lärarna ”glömmer” att vara rastvakt när det är deras tur och använder ett tunnelseende, det vill säga 
tittar åt ett annat håll, när de vill visa att något speciellt inte rör dem, fast alla borde ta ansvar när 
någon ser något. Intervjuperson 4: 

...man märker ju vilka som inte är så och har tunnelseende och tycker att nej det är inte min tid och så tittar de bort 
och går åt andra hållet och det är mer skrämmande för då har man ju inte förstått att vi har ett samarbete. 

 
Med begreppet symboler menar Trost och Levin (2010) att i individens utvecklande av språket skapas 
även en innebörd, en mening för ordens betydelse. Det är här som vi i vårt samspel tenderar att se 
olika på situationer, för om vi inte har samma innebördsdefinition med vår närmaste omgivning så 
kommer symbolen att sakna betydelse. Det framkommer att ställtiden är värdefull för fritidshems-
personalen. Det är då som alla stämmer av för att kunna ställa om till fritidshemsverksamheten. 
Ställtiden utgör därför en stark och gemensam symbol för deras yrkesutövande. När brist på förståelse 
för detta uppstår bland övriga lärare eller annan skolpersonal uteblir den gemensamma symboliken. 
Arbetsuppdraget i fritidshemmet ställs genom detta mot att skolans uppdrag av lärarna anses vara 
viktigare, vilket skapar motsättningar i form av vi- och de-känslor. 

2. Yrkesmässiga aspekter 

Fritidshemspersonalen består delvis av outbildad och delvis utbildad personal. De olika grupperna 
arbetar under olika ansvarsvillkor. 

2:1 Outbildade 

De outbildade, som på denna skola till övervägande del består av unga som ofta arbetar tillfälligt, 
upplever att de flyttas runt mycket och med kort varsel, vilket känns otryggt och stressigt. 
Intervjuperson 3: 

...för jag har bytt plats jättemycket under hösten, jag började med att vara på ”xx” både dagtid och på fritids. Men 
så succesivt blev jag resurs till en elev...och då föll det bort lite. Jag har varit på så många olika ställen här. Men nu 
är det ganska stabilt och det hoppas jag att det kommer få va. 

De har otydliga arbetsuppgifter, de förstår inte skillnaden mellan de olika yrkesutbildningarna inom 
fritidshemmet. De förstår inte vad de utbildade gör som är annorlunda till vad de själva gör och vet 
således inte heller vad en pedagogisk planering innebär. Men de har enligt ledningen ofta bra idéer att 
tillföra och får ofta inte det gehör de borde få. Intervjuperson 10: 

...de kanske inte vågar alltid heller säga det som de borde säga...det kloka som de har att komma med för att de 
känner att ja, jag är egentligen här litegrann på liksom på nåder på något sätt alltså..Jag är bara vikarie..eller jag är 
BARA...man ser inte sitt eget värde riktigt.. 

Utbildade har ett annat tänk, större inblick i verksamheten, får större förtroende av ledningen och 
arbetar mer med styrdokumenten, har dator och högre lön vilket av ren okunskap kan misstolkas och 
leda till avundsjuka. Intervjuperson 1: 

...vikten av att man liksom är tydlig med vad man ska göra, så att man...inte låter sig själv bli liksom runthaussad  

...att man försöker ta lite plats alltså på ett bra sätt och visa liksom ändå vad man har för kompetens och vad man  
gör..för att synliggöra yrkesrollen....alltså..de här stackarna som jobbar mer så här liksom typ ett halvår..de blir  
liksom rundslussade överallt. Mig är det svårare med liksom och så...så det är en jättestor skillnad! 
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Pedagogiska ansatser möter heller inget gehör hos kollegorna, vilket kan upplevas frustrerande av 
utbildad personal. Intervjuperson 1: 

...de vill att vi ska skriva planeringar för hela verksamheten som vi kopplar till läroplanen...när man väl börjar prata 
om läroplanen då märker man ganska fort att folk så här typ slutar lyssna litegrann. Det är lite så här..a ja..skit 
samma..vi ska ändå bara spela fotboll, tänker de lite...jag tror att om man inte vet eller har insyn i min tjänst och 
vad jag gör och hur jag är involverad, så är det nog lätt att det ser ut de gångerna som man ser mig, som att jag gör 
precis samma sak som nån som är inte är utbildad. 

Det blir ofta diskussioner om hur man ska vara eller inte vara eller vad man får göra och inte göra.  
Det kan vara svårt för de yngre att veta när de inte heller har några egna barn, enligt utbildad personal. 
Exempel på det kan vara att titta för mycket i mobilen under arbetstid, uttrycka sig olämpligt mot 
barnen eller inte lyssna när man får förklarat för sig hur man ska göra något.   

2:2 Utbildade 

Konflikterna mellan utbildade handlar mycket om att man har olika synsätt/perspektiv grundat på sina 
olika pedagogiska utbildningar och uppdrag; fritidspedagog/fritidslärare/barnskötare. Olika lång 
erfarenhet kan också påverka, att man alltid har gjort på ett visst vis och därför inte förstår varför man 
ska ändra på saker när det redan fungerar bra och den andre upplever sig bli bromsad eller rentav 
stoppad i det man vill göra. Vissa säger bara nej utan att ens tänka efter, är inte öppen för förslag eller 
helt enkelt inte vill förstå. Man har olika höga ambitionsnivåer eller inte synliggjort sina förväntningar, 
vissa är intresserade av att följa styrdokumenten och andra tycker att det där är ”bara skit”. Vissa har 
hög arbetsglädje, andra låg, man vill arbeta på olika sätt. Intervjuperson 6: 

...vi kan ju vara ganska många...många olika erfarenheter och olika utbildningar..så att...ja, det har förekommit, det 
gör faktiskt inte det just nu, men det har förekommit att...vissa människor som tycker då att de vill...göra mycket 
saker eller vara engagerad och så där, så har de liksom stoppats för att...de är lite..jag vet inte om jag säger 
avundsjuka då'ra, men..eller så vill de inte jobba på samma sätt, vi har olika förutsättningar och då kan de uppstå 
..eeeh.. att man blir irriterad på varandra, så kan det vara… 

Väldigt vanligt är missförstånd, ofta beroende på att det är stressigt och att man måste improvisera ofta 
och mycket eller har olika föreställningar om varandras arbetsbördor, kanske man är trött och irriterad 
för att det har varit jobbigt med en elev som man följt. Missförstånd uppstår mellan heltidare och 
deltidare som inte är fullt involverade i verksamheten, fast det tas för givet. Intervjuperson 3: 

...de är med under mellis och sen så går de hem. Och det är ju så tråkigt för de blir ju så lite involverade i vad vi 
gör. Ähm så där tycker jag det blir mycket missförstånd som kommer upp, till exempel om jag är sjuk en dag så blir 
det missförstånd. Man, folk förväntar sig en massa saker för du är ju fritids, det här borde ju du kunna, men sen så 
är det inte så för de har inte fått chansen att vara med på en eftermiddag på en torsdag som ser helt annorlunda ut. 

Vidare kan konflikterna uppstå när man inte kommunicerar direkt till varandra när något inte fungerar. 
När en kollega mår dåligt och därför beter sig olämpligt mot elever och man måste rapportera kollegan 
kan det uppstå en konflikt inombords. Alternativt när någon pratar privata angelägenheter som stör 
koncentrationen hos kollegorna på arbetstid eller när outtalade regler inte kommunicerats. Många 
diskussioner inom fritidshemmet uppstår kring rastvaktsituationer, som när någon står ensam ute för 
att kollegor är ”sega” ut på gården eller när det snöat och vilka regler som ska gälla då. 
  
Med begreppet nuet förklarar Trost och Levin (2010) att människor befinner sig i ständiga processer, 
här och nu, där vi konstant omförhandlar och skapar nya synsätt som ger oss lärdom om det vi gör. I 
vår vardag har vi med oss allt som vi tidigare lärt oss från barndomen samtidigt som vi kontinuerligt 
fyller på med ny erfarenhet och ny kunskap. Bland den personal som arbetar heltid, upplevs en stress 
att deltidspersonal inte har samma helhetsbild, vilket skapar missförstånd i vardagen, trots detta 
anpassar man sig och ser det som normalt. Trost och Levin menar att i sådana situationer som råder i 
nuet handlar det främst om att se alla situationer som föränderliga. De yngre och outbildade tar i nuet 
lärdom av de grupprocesser och konstellationer som sker och handlandet sker beroende på vad som 
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uppstår i den pågående situationen och nästa gång använder sig av tidigare gjorda erfarenheter på ett 
helt nytt sätt (Trost & Levin, 2010).      

3. Mänskliga aspekter 

Detta tema behandlar rent mänskliga egenskaper som orsaker till konflikter i arbetslaget på fritids-
hemmet. 

En stor andel konflikter under temat mänskliga aspekter handlar om att man har olika personligheter/ 
personkemier som krockar och olika sociala förmågor. Man förstår inte varandras sätt att tänka, känner 
sig missförstådd och får därför svårigheter att kommunicera och samspela. Intervjuperson 9: 
              ...det kan bero på missförstånd, att livet pågår hela tiden och att man är i olika faser i livet, hemma och här.  
               …vårt jobb påverkas utav hur vi mår på hemmaplan och här, har vi det tufft hemma så kan det också spegla sig här.  
              Att man inte orkar förstå varandra, jag tror att det mycket beror på att man inte förstår varandra eller inte är öppen... 
               ... den enda rätta vägen, tänker jag, är att ventilera det som inte är bra, att man har det så pass öppet i arbetslaget att  
              det är okej att säga vad man känner. Man kanske inte kan göra någonting åt det, men jag kände så här. 
Vissa ”skriker och gapar” och säger inte till på ett trevligt och konstruktiv vis eller i fel ton fast det 
inte var menat så eller bara elakt. Andra är tystlåtna och vågar inte säga vad de tycker och ännu mindre 
direkt till den det gäller. En del blir ledsna när man inte känner sig hörd och säger därför inget, för det 
upplevs som att det inte är någon idé. Intervjuperson 8: 

...det är ingen som hör eller dom lyssnar inte...så fast inställd redan från början på hur en lösning ska se ut eller på 
hur ett problem är och att man faktiskt inte ens funderar på vad den andre säger och om det är görbart och faktiskt 
skulle kunna funka. Då har du ju inte löst problemet och dessutom har du ju satt den andre i den positionen att inte 
bli lyssnad på och då blir det oftast konflikter för det skapar en form av känsla av att den inte vill lyssna på mig för 
att jag är jag och nästa gång man möts går man in med att den här personen kommer ju ändå inte lyssna på vad jag  
säger och därför kommer den att säga nej. Man blir missförstådd redan från början. 

Andra orsaker kan vara att man har olika syn på barnfostran/social fostran eller att man har olika 
bakomliggande dolda handikapp som gör det svårt att mötas; olika förutsättningar. Intervjuperson 9: 
            ...att man inte är förstådd...har ett handikapp...hörde dåligt...behöver verifiera...men när vi visste det sen, så var det 
                inga problem...Är ganska mycket i vår vardag som kan bli konflikter. 
Prat bakom ryggen bidrar till att skapa felaktiga bilder av varandra, vilket påverkar synen på en 
medarbetare och startar en negativ snöbollseffekt. Man kan vara oense om småsaker som aldrig utretts 
ordentligt och fastnat, man kanske inte vill lösa konflikten, inte står för det man sagt inför den andre, 
mobbning rent allmänt av personliga orsaker, avundsjuka eller låg stresströskel. Man kan ha olika 
förväntningar på varandra, befinna sig i olika faser i livet/olika generationer, se olika på vad ett arbete 
innebär rent generellt och slutligen att alla har bra och dåliga dagar eller helt enkelt inte har lärt känna 
varandra än. Intervjuperson 4: 

Jag tror att det handlar om åldersskillnad...vi yngre kanske gillar att prata och umgås med varandra. Medans de 
äldre tycker kanske att det ska vara lite mer fyrkantigt...sen även personlighet, hur man är som person. Är man  
väldigt öppen visar man en annan sida av sig själv, än om man är mer tillbakadragen... 

  
Med begreppet jaget förklarar Trost och Levin (2010) hur människor fortsätter att utvecklas i en 
pågående socialisationsprocess även om man som vuxen uppnått det sista stadiet; de generaliserade 
andra, är inget slutfört. Temarubriken ”Mänskliga aspekter” stämmer väl överens med begreppet jaget 
i förhållande till interaktionen mellan människor. Konflikter kan bero på kulturkrockar som handlar 
om våra olika förväntningar, olika faser i livet och olika syn på arbetet. Det förstås i intervjuerna att 
kännedom om sig själv och andras personligheter kan vara till hjälp. Men om personalens före-
ställning är att konflikter skulle bero på olika personligheter som krockar kan ett sådant antagande 
försvåra lösningar på problem, eftersom personligheter säger något om hur man är och i så fall är 
människor konstanta. Det framkommer i stället att det är olika synsätt och arbetssätt, det som vi gör, 
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som krockar. Människor är ju föränderliga och ”För symbolisk interaktionism finns ingen person-
lighet” (Trost & Levin, 2010, s. 113). 

4. Chefen stöttar inte/chefens dilemman 

Temat vill förklara vilken funktion chefen fyller för fritidhemspersonalen och tar även upp vanliga 
personaldilemman som chefen själv kan hamna i.  

Att ledningen fyller en oerhört viktig funktion framgår tydligt från samtlig personal. Om rektorn eller 
biträdande rektorn inte stöttar eller ser sin personal kan dessa enligt fritidshemspersonalen indirekt 
genom sina sätt att driva verksamheten leda till fler konflikter. En dålig eller svag ledning kan sprida 
sig som en spiral nedåt i organisationen och ge en negativ och orolig stämning. Intervjuperson 6: 

Ja, men då blir man ju negativ. Det gäller ju då att man har ett bra team, så att man fortsätter att jobba på bra. Så 
man inte tycker att skolan är botten, då tycker man att mycket är jobbigt och så där…absolut! Det påverkar 
verkligen… 

Vikten av att känna sig trygg, att kunna prata öppet med chefen och framför allt kunna lita på denne 
lyfts fram. Intervjuperson 5: 

…har man en rektor som är lyhörd och kunnig så pratar och ventilerar man ju mer med en sån rektor än en rektor  
som man inte kan lita på, då försöker man ju lösa grejer själv. 

Olika exempel berättar om chefer som råkat ta ställning för mobbaren mot bättre vetande för att denne 
inte känner sin personal, att chefen saknar kunskap om de olika utbildningarna som förekommer på ett 
fritidshem. Cheferna lyfter å sin sida svårigheterna med att kunna lösa konflikter där de inblandade 
inte kan se sin egen roll och därför inte bidrar aktivt till en lösning. De menar att det finns större 
förutsättningar att lösa ett problem när det är något som pågår under ytan. Intervjuperson 10: 

För mig har största svårigheten varit att lösa en konflikt där man vill inte prata, man vill inte stå för det man sagt 
inför den andra och då blir det ju jättesvårt och sätta sig och lösa det. 

Hur trygg personalen är i sin yrkesroll påverkar även hanteringen av konflikter, menar ledningen. 
Vidare att lära sig det professionella språket, det vill säga att kunna sätta ord på saker och ting och 
kunna hävda sig underlättar för att undvika konflikter, men lyhördhet är också viktigt. Ett annat 
dilemma, uttrycker cheferna, är när personalen har en relativ syn på olika begrepp som vandalism, 
konflikt eller om barn är stora eller små. För vissa är klotter vandalism oavsett grad, medan andra ser 
det som småklotter. Intervjuperson 8: 

... begreppet konflikter. Är konflikter att du och jag inte kan vara i samma rum eller är konflikter att vi tenderar att 
tycka olika och faktiskt vågar säga det till varandra. 

Beroende på sitt perspektiv ses barn ibland som stora och ibland som små och olika förväntningar 
ställs utifrån sin syn. Många klarar att lösa sina egna konflikter direkt med den det berör, andra har 
svårt, vanligt förekommande bland lärare som inte vill vara ”svarta fåret” eller inte vågar. Det är svårt 
att veta hur man ska göra som chef när personalen tycker så olika, man måste ju fatta ett beslut. 
Samma dilemma kring regler - vilka ska gälla om man tycker olika? Rent generellt genomgår en skola 
konstant förändringar, det är en ständigt pågående process och bara det faktumet i sig innebär att 
konflikter sker naturligt på vägen. Att hantera konflikter blir en del av vardagen.  

Trost och Levin (2010) förklarar hur vår föreställningsvärld styrs genom vårt fria tänkande och 
därmed hur vi definierar olika situationer. Genom föreställningar som vi har om andra gör vi 
tolkningar om individer innan vi lärt känna dem. Likaså föreställer vi andras föreställningar om oss 
själva, det begrepp som Cooley kallar spegeljaget och som bygger på interaktion mellan människor. 
Det framkommer att om chefen inte lärt känna all personal eller att de inblandade inte förstår sin egen 
roll, kan det uppstå missförstånd och konflikterna blir svårlösta. Olika synsätt och relativism skapar 
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missuppfattningar och som samtidigt blir en utmaning för chefen att lösa. Trost och Levin (2010) 
menar vidare att i vårt handlande omdefinierar och justerar vi olika situationer men att detta försvåras 
om människor alltför mycket styrs av sina inre föreställningar.  

5. Konsekvenser 

Under tema Konsekvenser besvaras vår andra frågeställning: Vad kan de eventuella konflikterna 
mellan personalen få för konsekvenser? 

5:1 Verksamheten drabbas 
Om konflikter inte blir lösta utan ”stannar på golvet”, om allt arbete samlas på hög, om man upplever 
att det inte är någon idé att föreslå något och tystnar eller om man inte blir lyssnad till så det låser sig. 
Om personalen inte kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter, om andra får göra ditt arbete för att du 
mår dåligt eller pratar för mycket om privata angelägenheter på arbetstid - då drabbas verksamheten 
ogynnsamt enligt fritidshemspersonalen. Intervjuperson 3: 

...blev arg på situationen, men tog det inte med den som det berörde och den andra personen som då inte hade 
kunnat fokusera på sin arbetsuppgift på grund av...ett störningsmoment som inte hade med jobbet att göra, som den 
tog in privat på arbetstid, vilket gick ut över arbetsuppgiften så att den inte kunde fullfölja sitt jobb...  

5:2 Svag ledning 
En svag ledning kan leda till personalomsättning både med och utan egen vilja. Lärare som inte vill 
prata direkt och inte får hjälp med konfliktlösningen kan få till konsekvens att de inte orkar fortsätta 
och byter arbetsplats. När personalen känner att de inte kan lyfta sina dilemman för sin chef kommer 
de att försöka lösa sina problem själva, med risk för blandade resultat. En rektor som inte känner sin 
personal väl kan leda till att denne inte får med sig personalen på tåget när det behövs.  

Intervjuperson 2: 
                Men skulle inte det administrativa inte funka, så blir det inte bra till slut i alla fall. Då blir ju pappershögen högre 
                och högre och nu har ju rektorerna fått ett annat uppdrag, förändrat uppdrag mot hur de hade förut. Nu har de ju 

mer ansvar, i alla fall är det min uppfattning, att vara rektor nu är ju tuffare på så sätt. Det är ju inte bara det att de 
har ett budgetansvar, de har ju ansvar för alla elever och så var det ju inte förut riktigt. Då var de anställda av 
kommunen och kunde sparka uppåt, nu är det ju du som rektor ansvarig. 

Intervjuperson 9: 
Det kan vara skillnad, det är inte säkert att man får stöttning, det beror ju på nivån av sitt ledarskap. Jag har  
haft rektorer som både har varit på en hög nivå av sitt ledarskap och som sett varje person och verkligen sett 
skiftningar och tagit tag i saker, sen har jag haft rektorn som absolut inte har sett och då blir det svårt och då sker 
konflikter och då går folk och då söker man andra jobb, för att arbetsmarknaden ser ut så att vi har mycket jobb att 
söka. 

Intervjuperson 6: 
...vi fick inte hjälpen om det var olika situationer...Även om man har bra visioner så måste man vara lite mänsklig. 
Naturligtvis så förstår jag att man måste säga upp folk osv, samordna, greja, fixa och dona...Det säger sig självt att 
ibland måste man, men man kan ändå ha en empati och sköta det snyggt och ha förståelse..ah, på något sätt...och 
kan man inte då så mycket själv så kanske man kan ha en bredvid sig som tar de bitarna.   

5:3 Hierarki  

En hierarki inom både fritidshemmet och i samverkan med lärare kan leda till att många goda idéer går 
förlorade. Intervjuperson 8: 

...en av personalen som sa såhär, man skulle kunna göra så här och så här. Det är ju jättebra idéer hur tänker du då? 
och så la hon fram lite förslag. Jösses va bra, och vad säger dom andra då? Nämen, jag har inte sagt nåt, Varför inte 
då? För de är ju lärare och jobbat länge och om dom säger nej då är det ju dom som har rätt. Så deras mentala 
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inställning att det är status att det är jätteviktigt och det är tydligt för hon är en av dom som inte har någon 
utbildning men som har jobbat länge och har jättemånga goda idéer.  

Inom den befintliga hierarkin framkommer att lärarna känner sig utmanade/hotade av att inte få 
bestämma i sitt eget klassrum. Om fritidshemspersonalen tas för given får det till följd att yrkes-
identiteten suddas ut och att tid och ork drabbar deras eget uppdrag, för att de inte har kunnat göra    
det den annars hade kunnat göra. Det kan också leda till ett avståndstagande där fritidshemspersonalen 
arbetar mer med sin egen planering i stället för att samverka med läraren. Intervjuperson 8: 

...det är väldigt intressant, vad man har för bild utav att arbeta på fritids och i skolan med undervisningen och hur 
man väver ihop det där att det är samma läroplan, det är samma mål vi jobbar emot och vi samverkar och är på det 
klara med att det är samma verksamhet, fast sen när man diskuterar det på en djupare nivå så syns det ändå att man 
skiljer på det och det är där man oftast hamnar om man nu ska prata om konflikter. Det är oftast där det lilla fröet 
startar med den där vi- och dom-känslan.  

En liten förekommande del är att föräldrar genom okunnighet kan råka bidra till att upprätthålla en 
hierarki genom att inte ta diskussioner med den det berör, lärare respektive fritidshemspersonal, utan 
tar allt med läraren. 

5:4 Dålig ekonomi, tidsbrist och ohälsa 

Dålig ekonomi i kommunen eller på skolan får till konsekvens att arbetsklimatet påverkas till det 
sämre. När arbetsmiljön är eftersatt så det blir trångt, rörigt och opraktiskt, vilket skapar onödig stress 
och konfliktsituationer. Stor personalomsättning kan bli en konsekvens av att anställda inte trivs. 
Intervjuperson 1: 

...de är väldigt många och det är väldigt trångt...det blir stress varje dag med att hålla på och rådda...Det är stor  
omsättning på personal, många nya, det är vikarier.  

Om fritidshemspersonal används som lärarvikarier för att spara pengar drabbas kvaliteten i 
fritidshemsverksamheten negativt. Intervjuperson 9: 
            ...det har tror jag att göra med att de här reformerna har tagit så mycket kraft utav rektorer att bara driva igenom så 
                att man har tappat fritids på vägen och då använder man dom som vikarier för vi har inga pengar, så då har man ju 

tappat fritids på det. 
Genomförda förändringar som inte följs upp och förvaltas på grund av tidsbrist eller dålig ekonomi får 
till konsekvens att man tappar det man byggt upp och får börja om igen, viktigt att få med nyanställda 
också. Om konflikter inte tas om hand kan det leda till att man mår dåligt och ger upp för att ingen 
lyssnar, att man går in i väggen och blir sjukskriven eller omplacerad. Intervjuperson 2: 

...till slut gick den i väggen och blev omplacerad, sjukskriven...vilket är sorgligt då...Men..och vems fel det var..det 
vet jag inte..det kan ju ha vart att det fanns nåt som gjorde att det inte gick att nå fram...De som är i ledningen kan 
ju inte trolla...De har ju inte heller hur mycket resurser som helst. Men man kanske hade behövt professionell hjälp 
Vi är väl bara en spegel av samhället liksom… 

Vissa ska helt enkelt inte arbeta tillsammans. Andra konsekvenser kan bli att man känner sig 
straffad/mobbad och måste söka ett nytt arbete.    

Trost och Levin (2010) beskriver hur social interaktion mellan människor sker genom kommunika-
tion. Kommunikation utgörs av en form av delaktighet där individer bär ett ansvar att delta för att inte 
riskera att hamna utanför. Kommunikationen inbegriper ofta normer kring vårt uppförande, som att 
svara på tilltal, att ha ögonkontakt eller hur vi klär oss. Negativa konsekvenser som framkommer i 
resultatet handlar om att inte bli lyssnad på, att inte bli sedd och att inte känna tillit vilket leder till 
uppgivenhet. När kommunikationen begränsas känner sig personalen motarbetad och därmed finns en 
stor risk att man drar sig ur den gemenskap som man inte känner sig platsa i, att man blir sjukskriven 
eller säger upp sig. Enligt Trost och Levin (2010) måste människor få möjlighet till att fritt styra sin 
kommunikation och lyfta diverse dilemman för att kunna fortsätta utvecklas. Vidare lyfter Trost och 
Levin vikten av att kunna sätta sig in i människors känslor genom att empatisera, det vill säga att vi 
gör och inte är, att vi agerar oavsett om vi håller med eller inte. Inom symbolisk interaktionism har 
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termen hierarki ingen koppling med att någon är bättre, utan snarare är det en term för identitet, det 
vill säga att det istället handlar om den sociala ordning inom en specifik organisation, som följer en 
viss maktstruktur där olika identiteter framträder mer i en given situation (Trost och Levin, 2010). 
Resultatet visar att personalen identifierar sig med sin yrkesroll och att klasslärare generellt har en 
naturligt högre status än fritidshemslärare. 

6. Framgång 
Under detta ämne tas olika aspekter upp som skulle kunna förhindra konflikterna inom fritidshemmet, 
enligt vår tredje och sista frågeställning.  

6:1 Önskechefen  

Det största kriteriet är att chefen är bra på ekonomi, samordnande och att kunna ta svåra beslut. 
Intervjuperson 6: 

För det är ju lite det jag skulle önska, en rektor den som sköter pengarna och samordnande och tar de svåra 
besluten. Sedan ska det vara en som sitter som socialt personalansvarig och tar hand om personalen. Det vore det  
bästa i min värld. (Skratt) 

Som person ska önskechefen vara trygg, kunnig, tydlig, empatisk, lyhörd, förstående och uppmunt-
rande. Intervjuperson 5: 

Vår nuvarande rektor är ju en trygg person, lyhörd person, men är väldigt kunnig och är väldigt uppmuntrande...det 
är ju för att hon har uppmuntrat att det vill vi ha...alltså, så att...just det här att hon vill och vågar satsa på oss 

                personal gör ju att man gör ett bättre jobb. Det tror jag är jätteviktigt, att vi är viktiga, att det vi gör är viktigt. Jag 
                tror att alla känner det...det gör nog också rätt mycket att det inte är så himla mycket konflikter..faktiskt.. 
Inte alltför formell utan mer öppen, avspänd och lätt att prata med, annars ser man till att ha biträdande 
rektorer med dessa egenskaper. Med en öppen chef som eftersträvar att lösa problemen genom att 
lyssna och försöka förstå blir det lättare att arbeta för personalen. Med lyhördhet menas att man 
verkligen tar in all information, för det kan ibland finnas bakomliggande orsaker till konflikter. Vidare 
ska chefen ha en hög nivå på sitt ledarskap, ta tag i saker, sträva efter att se varje person och våga satsa 
på personalen för då gör alla ett bättre arbete. Av stor vikt är också att kunna lita på att chefen stöttar 
och backar upp sin personal, särskilt inför föräldrar. Intervjuperson 5: 

...alltså, man vill ju ha en trygg rygg liksom..att man har stöd för det man...ska genomföra eller om man sitter i ett  
samtal med föräldrar, så vill man ju att det här står min chef eller min rektor bakom och litar på det jag gör. ...Det 
här och det här kan vi godkänna, inte mer än det för det finns det inte tid för. Och så går man in och så säger  
mamman, men jag vill att assistenten ska vara 40 timmar med min dotter och då säger rektorn, ja, men då gör vi 
så..skrattar till...då sitter man ju i skiten själv! 

En bra rektor leder sin personalgrupp för att hitta lösningar och gå åt samma håll. Intervjuperson 9: 
…du måste leda personalen...du måste fortfarande få en grupp människor att samverka och dra åt samma håll, och 
då måste man möta konflikter och hitta lösningar och sånt...det brukar räcka att de bara våga möta, att de förstår ett 
problem och försöker göra vad de kan, det räcker oftast ganska långt. 

Att skapa en trygg arbetsmiljö underlättar vid tyngre perioder. Intervjuperson 6: 
            Det gäller ju då att man har ett bra team, så att man fortsätter att jobba på bra.  
En mellanchef kan vara ett bra alternativ för att lättare hålla sig underrättad om stämningen på de olika 
avdelningarna, som också kan ta hand om de lättare konflikterna. En styrka är att ligga steget före och 
kunna tänka till var det kan finnas grogrund till konflikter samt att ha rätt fingertoppskänsla vid 
anställningar. En svårighet kan dock, enligt ledningen vara om man ska sätta ihop arbetsgrupper enligt 
liktänkande eller låta kompromisser förekomma. Medvetenhet om hur man sätter ihop arbetslagen 
med en bra åldersspridning blir dock viktig. Intervjuperson 8: 

...förändringsarbete skapar ju oliktänkande som inte behöver vara av ondo ja det finns ju alltid där. Det kommer 
alltid finnas någon som tycker vi gör så här och någon som säger nej inte så, vi gör såhär istället. Då hamnar man i 
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lägen när man tycker olika, ok vad gör vi då. Ska vi försöka kompromissa, ska vi hitta ett system hur vi väljer, och 
det där är ju lite intressant, där har vi olika arbetsgrupper som tänker på olika sätt, så skulle jag säga. 

För fritidshemmet är det önskvärt att man lägger kraft på att anställa utbildad personal, att chefen 
stöttar, synliggör och lyfter både verksamheten och personalen inför övrig personal och föräldrar som 
en självklar del av verksamheten. Intervjuperson 8:  

Vi har pratat om det att vi behöver lägga mer krut på att faktiskt få in utbildad personal därför att det är alltid..., för 
det är även en skjuts för lärarna att ha en utbildad fritidspedagog eller fritidslärare, för det går ju inte att skylla på 
att, du har ju ingen utbildning, jo det har jag visst det. Man kan med ett team med fler som är utbildade få en styrka 
med teamet så att varje individ inte bara ska samarbeta med sin lärare. 

Förebyggande åtgärder är också av betydelse, dels för att skolan ska slippa få anmälningar, men också 
för att dämpa konflikter. Att normer och värderingar kommer uppifrån är av stor vikt, annars spelar det 
ingen roll hur hårt alla arbetar. Det är bra om chefen ibland kan ta beslut, så kollegorna slipper bli 
osams. Intervjuperson 8: 

Sen har man ju hamnat i situationer där man säger att jag inte vill utsätta er för att vara osams så då får jag 
bestämma. 
 

Mead (1976) menar att i den tredje fasen i utvecklandet av jaget, det vill säga de generaliserade andra, 
skapas ett socialt sammanhang som handlar om hur vi generaliserar våra attityder gentemot den 
samhällsbild vi har och befinner oss i. Inom en institution, som till exempel skolan, betyder det således 
att det finns en agenda med tillhörande förväntningar om hur vi ska förhålla oss i den specifika 
situationen. Resultatet antyder att i en sammansatt personalgrupp finns föreställningar om att samar-
betet ska fungera utifrån normen om att alla ska tänka och tycka lika. Vidare förväntas individerna i 
gruppen kunna kompromissa och komplettera varandra. Det ska även finnas en bra åldersspridning 
och balans. I resultatet framkommer även att det är chefens ansvar att lyckas med detta arbete, det vill 
säga att sätta ihop grupper och arbetslag. Förväntningarna som finns på chefens egenskaper är höga, 
att vara rektor eller biträdande rektor innebär generellt ett ledarskap som inte vem som helst klarar av. 
Mead påstår att varje organisation eller institution utgör en del av hela samhället och som därmed gör 
samhället möjligt. Men utanför den specifika organisationen gäller inte samma uppsättningar regler 
och normer, utan där finns andra generaliserande attityder.    

6:2 Ett framgångsrikt arbetslag 

För att får en större jämlikhet, fler mandat och högre status är det bra att vara tydlig, synliggöra och 
koppla till läroplanen, enligt utbildad fritidshemspersonal. Intervjuperson 2: 

Ja, alltså man får aldrig lägga ner, det är ju en färskvara. Gör du ett dåligt jobb i ett halvår, så ska du se att din 
status sjunker.  

Intervjuperson 1: 
...vikten av att man liksom är tydlig med vad man ska göra...att man försöker ta lite plats alltså på ett bra sätt och 
visa liksom ändå vad man har för kompetens och vad man gör så att liksom..man synliggör, men framför allt för  
att synliggöra yrkesrollen... 

Vidare att våga ta plats, visa sin kompetens och synliggöra yrkesrollen. Visa och berätta för lärarna 
vad som händer i halvklasserna. Se till att vara trygg i sina egna arbetsuppgifter och uttrycka sig 
professionellt. Intervjuperson 1: 

...jag försöker ta mycket plats och försöka liksom uttrycka mig på ett professionellt sätt, mycket så'na saker...  
Se över skolschemat och inte ta på sig för mycket under skoltid, försöka hitta en balans för att orka 
möta barnen/eleverna i den egna verksamheten med glädje. Intervjuperson 9: 

...vi har ett jobb på eftermiddagen, vi ska inte var trötta, vi ska gå in med liv och lust och göra aktiviteter och tycka 
att det är kul, inte att man är slutkörd. Sen tänker jag att du ska även titta på vad får du för schema, hur mycket 
lektioner får du, för du kommer ju säkert att få en massa lektioner när du kommer ut, så att du inte får dagen full 
och inte har nåt till eftermiddagen, eftersom det är meningen att du ska ha eftermiddagen också. 
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Se till att varje arbetslag har någon kollega som har förmågan att förhålla sig professionell. Arbeta   för 
ett bra samarbete och en bra kommunikation inom det egna arbetslaget. Intervjuperson 1: 

Det jag måste säga, nu när jag tänker på det, det bästa sättet att undvika konflikter det är ju att skaffa sig ett bra 
samarbete med de som man jobbar närmast.  

Ett bra arbetslag har högt i tak och en öppen atmosfär där man lär känna varandra och är lyhörda. 
Intervjuperson 8: 

Är det konflikter om vi diskuterar och har olika åsikter eller är man så pass bekväm att man faktiskt kan säga vad 
man tycker. Det är en fin skiljelinje mellan det och kommer man utifrån, så bråkar de där uppe (på en avdelning) 
medans för mig har man högt i tak och diskuterar. Men man måste ju känna av och inte alltid utgå från att det är ett 
bra arbetsklimat, man måste ha koll för det kan ju vända lätt. 

Försöka att inte klaga, utan istället visa vad man kan och våga stå på sig. Intervjuperson 2: 
Vad gäller så här fritids kontra skolpersonal, lärare, så är det ju vanligt att man står med mössan i hand och liksom, 
att man har olika status, olika roller, om inte vi som jobbar med fritids... Men kom inte och gnäll här, visa vad du 
kan, stå på dig, våga stå på dig… 
För att få med sig teamet...Det vart en bra grej, det där med teamet. Det är ju en idrottsterm...TEAM. Det har ju 
hetat arbetslag och team är ju lag, så det är ju inte så konstigt. Det är vi som måste göra jobbet, precis som vilket 
fotbollslag eller hockeylag som helst. Vi kan inte längta efter Zlatan liksom, han kommer inte. Det är vi som är 
Zlatan, här och nu.. Om man kan hålla sig till det, det är bara att kavla upp och jobba. Det är jättejobbigt i vissa 
klasser, så är det ju...Men om vi samlar kraften och så gör vi vad vi kan. 

 
Enligt Trost & Levin (2010) utgörs begreppet jaget av vårt ”I” det vill säga, den aktiva delen som styr 
vårt handlande och våra impulser och vårt ”Me” som i sin tur bromsar och kontrollerar vårt ”I” igenom 
samvetet och tidigare inlärda normer. I dessa begrepp om jaget som uppdelat i två delar, inbegrips 
både personalens privata och professionella beteenden, där vissa har svårt att förstå balansen. Enligt 
Mead (1976) kan vissa motgångar som präglat ett team, en grupp eller ett arbetslag under en period 
komma till en vändande punkt där ”I” och ”me” plötsligt smälter samman och bildar ett kollektivt 
ansvar. Känslan av att dela problemen och att det förstås gemensamt kan till och med skapa både 
religiösa och patriotiska attityder inom teamet. I underrubriken ”Ett framgångsrikt arbetslag” visar 
resultatet hur personalen inom fritidshemmet vill synliggöra en kollektiv kompetens som finns inom 
deras gemensamma yrke och därmed ta plats som en viktig del inom skolan. Ett driv av hårt arbete 
finns och präglas av bra samarbeten och kommunikation där det är högt i tak och där personalen står 
samman och enade. Det finns en stor önskan om att få förståelse för det arbete som faktiskt utförs 
varje dag och därmed ett erkännande om en professionell kompetens. Mead menar att när alla del-
tagare i arbetslaget blivit införstådda med att ingen kommer undan, uppstår en social process som 
bildar det team som måste hitta lösningar genom allas deltagande. ”Den enes intresse är allas intresse” 
(Mead, 1976, s. 194). 

6:3 Meningsfulla möten  

För att möten ska vara givande bör man se till att personalen ges möjligheter att få reagera, diskutera, 
ventilera och säga vad man känner. Att lyfta saker direkt ökar förståelse och förebygger konflikter. 
Intervjuperson 9: 

Jag brukar försöka göra så att man tar upp det i arbetslaget på en gång, konflikter och missförstånd och såna saker, 
som; jag förstår att du blev arg. Jag jobbar mycket med att vi ska få reagera på saker, nu blir jag jättearg på det här, 
det är bättre att synliggöra dem så, i stället för att gå och grymta till någon annan för då blir det till slut tokigheter, 
så vi jobbar lite så hela tiden inom arbetslaget, att man försöker lyfta upp det. 

Se till att mötena har en dagordning och att protokoll förs så alla kan ta del. Gå in med drivkraften att 
försöka mötas och vara nöjd med att ha drivit igenom lite i taget. Bygg dagordningen i förväg, så alla 
hinner förbereda sig. Många är tysta, olika personligheter behöver olika lång betänketid och då är det 
bra att ge reflektionstid. Ett bra tips är att alla skriver ner stödord kring sådant man vill diskutera på ett 
papper och tar med till mötet, stödorden blir dagordningen. Intervjuperson 8: 
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...några behöver tid att reflektera och hinna tänka efter, så jag måste alltid bygga en dagordning en vecka före, för 
att de ska bli delaktiga, det var något som vi började jobba med för två år sedan. De var så att det var några få som 
drev frågor och några som aldrig hade något att säga, trodde vi, men när vi började bena i det där så var det inte så 
att de inte hade nåt att säga utan dom behövde tänka efter, dom hade inte format egna tankar och idéer. Det tog ett 
tag för dem. 

För att alla ska våga prata så måste det finnas en mottagare som lyssnar, vilket är bra att tänka på. 
Intervjuperson 8: 

... vi har testat varvet runt och olika övningar för att höja taket men det här gav mest effekt. En vecka innan skriv 
ner stödord på det som ni vill diskutera, så kommer alla med något på ett papper som blir en dagordning, så 
sammanställer jag den. 

 
Trost och Levin (2010) förklarar att med begreppet aktivitet ligger tonvikten på att människor är aktiva 
varelser, delaktiga och i ständiga processer. Symbolisk interaktionism skiljer sig från andra beteende-
perspektiv eftersom individer här inte är konstanta utan vårt beteende handlar om vad, hur och att vi 
gör och inte att vi är. Om vi ändå förutsätter att människor är, till exempel olika, där viss är tysta på 
mötet medan andra pratar mer, så kan dessa beteenden förändras om mötet planeras eller hålls på 
andra sätt.   

6:4 En roligare vardag  

Barn är tuffare idag - personalen behöver varandra. Stötta och ge varandra energi och bidra. 
Intervjuperson 6: 

Barnen är inte som de har varit...med både problem och alla möjliga saker...så det är en tuff värld och vi behöver 
varandra.  

Gnäll inte för det stjäl energi. Var inte för bestämd eller bestäm över andra. Var tillmötesgående, 
flexibel, ödmjuk och bjud på dina brister - det tar alla ett steg framåt. Ha kul, bjud till och lär känna 
varandra, så blir det lättare våga prata och be om hjälp. Intervjuperson 5: 

Och det tror jag gynnar till att man också, alltså att man vågar prata med varandra om man lär känna varandra lite  
privat också, då menar inte jag att man måste hänga med varandra varje dag på fritiden, men att man har lite   
överseende med varandra och bjuder till lite och samtidigt kunna säga; asså, nu får ni hjälpa mig, nu är det för tufft 
här..och jag tror att vi är ganska bra på det och lyhörda.  

Tvinga ingen att göra saker som den inte tycker om, utan var positiv till varandras olika förmågor och 
olikheter. Titta inte så mycket på vad andra gör och inte gör utan lyft det som är bra i stället, prata och 
berätta mycket och lyssna på kollegorna. Intervjuperson 6: 

...och så blir det onda cirklar i stället för att försöka...naturligtvis har vi de dagarna då allting är jobbigt, men jag 
tror att det är jätteviktigt att man får ha någon eller flera som är positiva trots de här jobbiga sakerna. Det gäller att 
vi alla är positiva och går framåt och inte letar efter alla felen...att man inte ska haka upp sig på saker och ting som 
faktiskt inte betyder någonting egentligen och att man inte tittar på vad andra gör eller inte gör hela tiden, utan man 
måste prata. Prata med varandra och försöka få alla sedda, vi är alla olika...och att vi har roligt. Och det tror jag då 
att om du inte blir tvingad att göra..eeh..ta hand om idrotten till exempel fast du tycker att det är pest och pina, utan 
att du hellre vill vara ute och sparka boll med barnen. Alltså, att vi tillåter olikheterna, att vara och göra..sen gör vi 
alltid saker som vi inte vill göra...det viktiga är tror jag att man får möjlighet att arbeta med det som man tror att 
man kan göra bäst. Då ger man varandra feedback. 

Hälsa och möt med blicken och tänk på din egen approach. Ta initiativ och se framåt, inte bakåt och ha 
lite skinn på näsan. Kommer det en konflikt så var inte rädd att ta tag i den, men ödmjukt. Tänk på att 
försöka möta konflikten ur motpartens/mottagarens perspektiv. Det kan vara bra att vara medveten om 
att det ibland kan vara svårt att mötas för att det pågår något bakomliggande.  

”En roligare vardag” handlar också om vår aktivitet och vår föränderliga person, vi gör inte alltid på 
samma sätt varje dag. Vi kan bete oss olika i olika grupprocesser där vi intar roller beroende på de 
andras roller. Egenskaper som att vara tillmötesgående, flexibel och ödmjuk kan naturligtvis påverkas 
av psykologiska personligheter och uppfostran men det är inte konstant. Omgivningen påverkar kon-
tinuerligt vad och hur vi gör i vardagen (Trost & Levin, 2010). 
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Diskussion 
Studiens syfte var att få en djupare inblick i hur konflikter inom det heterogena arbetslaget på fritids-
hemmet och i samarbete med lärare yttrar sig och vad de beror på. Vi var också intresserade av 
konsekvenserna och hur man skulle kunna förhindra konflikter för ett bättre samarbete trots olika 
bakgrund och erfarenhet. Våra tre frågeställningar löd: Hur ser konflikterna ut mellan personalen och 
vad kan vara tänkbara orsaker? Vad kan konsekvenserna av konflikterna mellan personalen leda till? 
Finns det sätt som skulle kunna förhindra konflikterna inom fritidshemmet? 

Vår första frågeställning gav komplexa svar. Under den enskilt största temarubriken ”Tradition/olika 
kulturer” framkommer att det saknades både intresse, förståelse och respekt för fritidshemspersonalens 
egna yrkesuppdrag i den integrerade skolan. Vi fann att samarbetet på den undersökta skolan till stor 
del påverkades av statusskillnader mellan skolans mer erfarna lärare och fritidshemmets personal. Vår 
studie visar på samma resultat som Hansens avhandling gjorde 1999 - nästan 20 år senare. Medan 
yngre, nyutbildade lärare snarare såg det multimodala samarbetet som något som gynnar eleverna – 
”vi har ju i grunden samma uppdrag”. Detta visar att den integrerade praktiken att arbeta på, en av de 
tre yrkespositioner som Haglund (2004) beskrev, blir alltmer framträdande. Själva skolplikten i sig 
tycks orsaka att samarbetet mellan verksamheterna drabbas negativt, då den kan användas som en 
maktfaktor. Samverkan utifrån de båda verksamheternas förutsättningar sker inte på lika villkor, det 
vill säga genom att ge och ta. Hjelte (2005) trycker på att den utbildade personalen måste stå på sig 
och kunna förklara hur de kan komplettera lärarna utifrån sin kompetens. Han menar dessutom att det 
handlar om att förhandla om och tydliggöra vilka delar av yrkeskunnandet som ska ingå i samarbetet 
med lärarna och inte. Fritidshemmets flexibla roll som skolans ”gummiband” det vill säga att serva, 
vara assistenter eller hoppa in som vikarier överallt tas för given. Det arbetssättet blir en naturlig 
vardag för vissa, medan andra blir frustrerade och missnöjda över att deras egen verksamhet drabbas, 
något som i förlängningen blir en grogrund till konflikter. I våra intervjuer framkom att fritidshems-
personalen vill bli tagen på större allvar genom att medverka i beslut och framförallt få information 
och framförhållning. Men när detta brister skapas vi- och de- känslor, som Hansen (1999) menar 
riskerar att underminera fritidshemspersonalens yrkesidentitet till förmån för lärarens högre status. Till 
skillnad från lärarna upplevs därför den integrerade verksamheten som ett svårförankrat uppdrag bland 
personalen, något som de lämnas ensamma att hantera (Munkhammar, 2001).   

Konflikter inom fritidshemmets egen verksamhet tenderar att mer bero på missförstånd och okunskap, 
men även på olika synsätt och pedagogiska utgångspunkter utifrån ingen eller olika utbildningar, olika 
personligheter med varierande sociala förmågor, ålder och därmed olika erfarenheter. Tjosvold (2008) 
påpekar att i arbetsteam där man undviker att reda ut missförstånd och konflikter blir samarbetet 
ineffektivt eller rent av misslyckat. För att utjämna statusskillnader och strukturera samarbetet, menar 
Sharma (2014) att det krävs handledning och stöttning från ledningen. Genom att lyfta och diskutera 
varandras trosföreställningar, förväntningar och begrepp inom arbetsgruppen kan nya synsätt och 
omdefinieringar av de olika uppdragen skapas (Trost och Levin, 2010). När olika synsätt har identi-
fierats måste även möjligheten finnas att få vidhålla hur man själv vill arbeta och vilka kompetenser 
man besitter för att samarbeten ska fungera. I Haglunds (2004) studier framkom att fritidshems-
personalen hade olika synsätt på sin egen roll och därmed olika uppfattningar kring hur man ville 
arbeta under skoltiden. Hans tre identifierade yrkespraktiker lever uppenbart kvar. Uppdraget för 
fritidshemslärare är fortfarande otydligt, även inom den egna verksamheten. Vill man arbeta som en 
assistent eller mera självständigt? Det framkom att alla kategorier behövs idag, men att det skulle 
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underlätta om anpassning till individuella kvalifikationer görs. Under temarubriken ”Yrkesmässiga 
aspekter” visar vårt resultat att missförstånd inom den egna yrkesgruppen mycket handlar om hur 
outbildad personal saknar förståelse för den kunskap som en högskoleutbildad lärare inom fritids-
hemmet besitter, man talar inte samma språk. Den som bemödar sig att planera verksamheten utifrån 
styrdokumenten blir ifrågasatt huruvida det är viktigt. Det dubbla professionsyrket grundlärare mot 
fritidshem får kämpa inför både lärare och egna kollegor, vilket noterades även i studien av Ackesjö, 
m.fl. (2016). Genom denna okunskap skapas det lätt missförstånd och avundsjuka kring bland annat 
olika lönenivåer eller andra förmåner, som att ha en egen dator. Det skapas motsättningar grundat på 
statusskillnader, olika ambitionsnivåer, olika löner, olika barnsyn samt okunskaper om varandras 
kunnande. Ytterligare aspekter som uppkommer kring missförstånd och konflikter bland fritids-
hemspersonalen beror på att vissa inte har det helhetsperspektiv som behövs på grund av deltidsarbete 
eller sjukskrivningar.  

Den andra frågeställningen behandlar konsekvenserna av konflikterna bland personalen och visade att 
om de inte tas om hand drabbas verksamheten negativt. Om fritidshemspersonalen inte får hjälp att 
lösa sina konflikter resulterar det i att personalen får försöka lösa dem själva, med ovissa resultat 
kanske även till det sämre. En svag ledning leder till att de anställda byter arbetsplats eller att rektorn 
inte får med sig personalen mot gemensamma mål. En strikt hierarki kan få till konsekvens att många 
goda idéer går till spillo. När fritidshemspersonalen tas alltför mycket för given i andra arbetsuppgifter 
än sina egna får det främst till konsekvens att kvaliteten på fritidshemsverksamheten sjunker, men 
även att yrkesidentiteten suddas ut och risken för avståndstagande gentemot skolan ökar. Andra konse-
kvenser kan vara att arbetsklimatet påverkas generellt till det sämre när en skola eller en kommun har 
dålig ekonomi. Cain och du Plessis (2013) menar att människor ständigt befinner sig i processer där 
konflikter ingår, oftast skapar det en ohälsosam arbetsmiljö med stress, omotiverad personal och 
bristande samarbete. Kjellström, m.fl., (2016) fann att bristande stöd från kollegor och ledning var  
den största orsaken till ohälsa bland lärare. I vårt resultat framkom att bland de yngre och outbildade 
upplevdes en stress av att inte ha full kontroll på sin arbetssituation, att inte veta exakt sina arbets-
uppgifter från dag till dag, en situation som riskerar att normalisera deras vardag. Det framkommer 
vidare i vår studie att olika synsätt på konflikter skiljer sig, där vissa inte kan arbeta ihop medan andra 
öppet diskuterar sina olika åsikter och vågar säga vad de tycker och har därmed högt i tak. Det är dock 
inte helt okomplicerat att lösa konflikter gemensamt inom en grupp. Enligt Langelotz (2013) finns det 
ibland en rädsla att blotta sina problem inför andra, att vara problemägaren och därmed bli dömd. Om 
konflikter inte omhändertas kan det i värsta fall till slut drabba hälsan, man mår dåligt, blir utbränd, 
sjukskriven och till slut blir omplacerad eller säger upp sig.  

I den tredje frågeställningen som rör förhinder av konflikter framkom många tankar och synpunkter. 
Det allra mest väsentliga ansågs vara att chefen är bra på ekonomi, samordnande och att kunna ta 
svåra beslut. Om inte dessa grundläggande punkter uppfylls menade personalen att det kvittar vad de 
gör i verksamheten, för det som sker på högre nivå påverkar även nedåt i verksamheten och yttrar sig i 
form av otrygghet och konflikter. En annan önskvärd aspekt som förhindrar konflikter är att gällande 
normer och värderingar ska vara tydliga uppifrån, annars äventyras sammanhållningen på grund av 
onödiga diskussioner. Av stor betydelse för specifikt fritidshemmet är att chefen stöttar, synliggör och 
lyfter verksamheten både internt och externt. För att dämpa konflikter uppskattas en chef som man kan 
prata öppet och avspänt med, att man blir lyssnad på och att denne med kort varsel försöker hjälpa till 
med att lösa uppkomna problem. Både Sharma (2014) och Tjosvold (2008) pekar på vikten av att 
behandla konflikter snabbt och effektivt för att inte ytterligare spä på problemet. Tjosvold menar att 
konflikter är oundvikliga och därför inte bör ses som något enskilt problem utan som en del av 
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arbetsprocessen. Det viktiga är att förstå konflikter som en naturlig del i vardagen och att personalen 
känner sig trygg med sin chef. Konflikter som hanteras konstruktivt, direkt av de inblandade eller med 
stöttning av chefen skall därför enligt honom enbart ses som en lärande del som kan stärka arbetslaget 
och samtidigt synliggöra olika idéer. Sharma (2014) pekar på det nödvändiga i att vara öppen för 
samtal, eftersom det kan leda till positiva förändringar. Av stor vikt är också trygghet och pålitlighet. 
Det är några punkter som ledningen kan bidra med för att underlätta det vardagliga arbetet för fritids-
hemspersonalen. Det framkommer i vårt resultat att ett bra arbetslag kännetecknas av samarbeten där 
alla vågar ta plats, får använda sin kompetens och känner sig trygga i sina arbetsuppgifter. För fritids-
hemspersonalen är det även värdefullt att ha en bra och tydlig kommunikation i en öppen atmosfär där 
alla är lyhörda för varandras åsikter och behov. Genom att lära känna varandra, vara flexibla och 
ödmjuka blir det lättare att ta konflikter direkt med varandra, där man blir sedd och lyssnad på. Trost 
och Levin (2010) menar att få ”lyfta sina åsikter” ingår i vår sociala interaktion och är något som är 
grundläggande för människan. När man som vuxen befinner sig i den tredje fasen ”jaget” utifrån ett 
symboliskt interaktionistiskt perspektiv bör personalen vara öppen för förändring och förstå att de 
själva hela tiden precis som barnen befinner sig i olika socialisationsprocesser och grupptillhörigheter 
(Trost & Levin, 2010).  

Slutsatser 
Vårt syfte med denna studie var att identifiera konflikter mellan personalen inom fritidshemmet, men 
även i samverkan med lärare och skolledare. Vi fann att konflikterna inom fritidshemmet fanns där, 
något dolda under ytan. Med skilda utbildningar, olika bakgrund och åldrar framträder personalens 
olika uppfattningar och synsätt om vardagsarbetet. Resultatet visade dock att konflikter främst 
förekom mellan fritidshemspersonalen och lärarna, beroende på olika förväntningar och synsätt på 
arbetet under själva skoltiden. Vissa lärare förväntar sig en resurs i klassrummet vilket kan skapa 
missförstånd och krocka med hur fritidshemsläraren har tänkt sig arbeta och samverka. Konflikter 
beror även på att lärarna inte är helt insatta med hur fritidshemspersonalen arbetar och saknar för-
ståelse för deras arbetssituation med mycket längre arbetsdagar och belastningar. Konsekvenser av 
olösta konflikter kan resultera i omplaceringar, sjukskrivningar eller att man säger upp sig. En slutsats 
är att personalen inom fritidshemmet bör ges möjlighet att beskriva den kompetens man besitter och 
hur man vill arbeta. Andra viktiga aspekter är att synliggöra fritidshemspersonalens faktiska arbete och 
tydliggöra fritidshemmets uppdrag enligt läroplanens kapitel 4. 

Vidare forskning 
En reflektion är att fritidspedagoger och grundlärare mot fritidshem gärna jämställs. Men hur lika eller 
olika är de egentligen? En spännande frågeställning skulle kunna vara att närmare studera skillnader i 
arbetssätt och synsätt på sitt uppdrag mellan fritidspedagoger och grundlärare mot fritidshem. Hur ser 
samarbetet ut specifikt mellan dessa två yrkesgrupper? Grundlärare mot fritidshem upplever sig 
emellanåt klämda mellan både fritidspedagoger och lärare när de arbetar enligt sin utbildning, en 
jantelag från två håll. En frågeställning skulle där kunna vara hur grundläraren mot fritidshem 
påverkas av och hanterar sådana situationer.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Inledande bakgrundsfrågor 

A. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

B. Hur länge har du totalt arbetat inom fritidshem och/eller skola? 

C. Har du någon utbildning, i så fall vilken? 

 

Huvudfrågor 

1. Om det finns konflikter inom personalen, vad tror du i så fall att det kan bero på?  

2. Kan du ge några exempel på hur konflikterna kan se ut? 

3. Om det finns långvariga konflikter, vad är det som gör att de inte blir lösta tror du?  

4. Om en konflikt uppstår, vet du hur du ska gå tillväga då? 

5. Har du några egna tankar kring hur man skulle kunna minska konflikter på din arbetsplats?  

6. Kan du berätta lite om vilka typer av möten ni har och vilka som deltar i vilka? 

7. Om du har haft olika rektorer, vilka skillnader kan du se vad gäller stämningen på skolan?   

8. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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