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Fritidshemsverksamheten ska enligt skollagen bygga på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet hos den anställda personalen. Men det är inte bara personalens uppdrag att visa 

professionalitet utan det gäller även skolledaren. Studiens syfte är att undersöka hur sex 

rektorer arbetar för att säkerställa kvaliteten och kompetensen på fritidshemmen. Genom 

studier i artiklar som skrivits av bland annat lärarförbundet och arbetskraftsbarometern de 

senaste 2 åren har det märkts att antalet behöriga pedagoger på skolorna har minskat, vilket 

bidrog till att jag ville undersöka hur rektorerna arbetar för att säkerställa kvaliteten. Studien 

grundar sig på fyra teoretiska begrepp, Yrkesmässig anatomi, systematisk teori, auktoritet och 

egenkontrollerad yrkesetik. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av 

intervjuer med sex utvalda rektorer verksamma på skolor med fritidshemsverksamhet. 

Deltagarna valdes utifrån samma kommun. Studien visar att de deltagande rektorerna arbetar 

med systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa kvaliteten på fritidshemmen, och att de 

flesta rektorer aktivt försöker anställa så kompetent personal som möjligt. Det är dock inte alla 

som arbetat aktivt med detta och studien.  
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1. Inledning 

Antalet elever på landets fritidshem ökar, samtidigt som antalet behöriga pedagoger på 

fritidshemmen sjunker (Österberg, 2015). Detta beskrivs som ett allvarligt läge för 

fritidshemmen, då bristen på behöriga pedagoger är större än på många år. Om den 

negativa trenden inte bryts riskerar eleverna att inte få den kvalitet i verksamheten som de 

har rätt till (Skolverket, 2016).  

 

Under de år som jag studerade på HLK (Högskolan för lärande och kommunikation), men 

även nu under de år jag arbetat på fritidshem i min hemkommun, har jag förstått och märkt 

att det på många skolor är ett stort problem med att få behöriga fritidspedagoger till 

fritidshemmen. Detta är ett problem i hela Sverige, men jag har valt att lägga fokus på 

situationen i en kommun.  

Mitt intresse ligger i att undersöka hur rektorerna på olika skolor i en kommun arbetar för 

att säkerställa kvaliteten på verksamheten, trots det låga antalet behöriga pedagoger som 

finns tillgängliga. Genom intervjuer med 6 verksamma rektorer, är syftet med 

undersökningen att bilda kunskap om deras uppfattningar av hur kvaliteten kan stärkas och 

bibehållas. Undersökningen kommer även att beröra hur rektorerna arbetar för att öka 

kompetensen hos de pedagogerna som är anställda i verksamheterna. Studien riktar sig till 

lärare med inriktning mot fritidshem, och även rektorer och skolledare.   
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att bilda kunskap om hur verksamma rektorer arbetar för att 

uppfylla skolans mål för kompetens och kvalitet i både skolan och fritidshemmet. 

Undersökningen ska, genom intervjuer med sex rektorer, studera frågorna kring vad 

kvalitet och kompetens betyder och hur det rör verksamheten samt vad tidigare forskning 

har sagt om hur pedagoger i fritidshem upplever att deras kompetens används för att skapa 

en verksamhet med god kvalitet. Undersökningen kommer att behandla dessa 

forskningsfrågor: 

 Hur beskriver rektorerna att de arbetar för att säkerställa kvaliteten på 
fritidshemmen?  

 

 Hur beskriver rektorerna att de arbetar för att säkerställa/behålla pedagogernas 
kompetens?  
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3. Bakgrund 

Arbetskraftsbarometern (2015) skriver i en artikel att bristen på lärare, förskollärare och 

fritidspedagoger under en längre tid varit stor. Författarna av artikeln skriver också att 

arbetsgivarna uttrycker en oro över bristerna i lärarutbildningarna. Detta stärks i en intervju 

från Lärarnas tidning (2015) med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, där 

hon påpekar att det inte är något nytt med att det är brist på behörig personal, utan att 

kritiken och larmsignalerna har varit kända hos Lärarförbundet under många år. I intervjun 

med Lärarförbundet uttrycket hon att det verkar totalt obegripligt att denna negativa 

utveckling på fritidshemmen fortsätter, medan kommunerna inte gör något åt saken. ”Det 

får direkta konsekvenser på kvaliteten, först och främst slår det mot barnen. Men vi ser 

också konsekvenser i sjukskrivningssiffror och i den enorma oro och samvetsstress som 

våra medlemmar känner”, säger Johanna Åstrand (sid. 15, 2015). 

3.1 Utvecklingen av yrket fritidspedagog 
 

I sin avhandling beskriver Andersson (2013) att den verksamhet som vi idag kallar 

fritidshem har sitt ursprung från 1800-talets arbetsstugor, där arbetarklassens barn fick 

möjligheten att vistas och bli omhändertagna under dagarna.  

 

Grundarna bakom den första arbetsstugan var Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Berg, som 

båda var stora förespråkare av alla barns rätt till skola och undervisning. Ursberg (1996) 

förklarar att Anna Hierta-Retzius tanke var att ta hand om de barn som drev omkring på 

gatorna och inte fick någon utbildande förberedelse inför vuxenlivet. Författaren beskriver 

också att arbetsstugorna växte snabbt i antal och kom senare att bli en verksamhet med 

barnträdgårdar (Kindergarten) på förmiddagarna och arbetsstugan på eftermiddagarna, 

med en integrerad verksamhet. Hierta-Retzius ansåg att fri lek, arbete och inlärning var de 

tyngdpunkter som verksamhetens innehåll låg i, enligt Ursberg (1996).  

 

Rohlin (1995) beskriver att syftet med arbetsstugorna var att lära barnen etikett och hygien 

samt lättare hantverk och betydelsen av arbete. En långsiktig plan på detta var att, genom 

att ge utbildning till arbetarklassens barn, skulle kriminaliteten minskas. De barn inom 

arbetarklassen som hade möjlighet att undervisas i arbetsstugorna i ordning, flit och 

arbetsglädje fick även tillfälle att visa ökat ansvar genom att arbeta på eftermiddagarna. 

Författaren beskriver dock att inte alla barn fick samma möjligheter. De barn som inte 

tillhörde arbetarklassen blev utelämnade och drev omkring på stadens gator. Det dröjde 

ända fram till 1960-talet till att fritidshemsverksamheten grundades, beskriver Andersson 

(2013). Under den tiden fritidshemsverksamheten tog form beskriver forskaren att antalet 

arbetande kvinnor ökade, vilket vidare utvecklades till att behovet ökade för barntillsyn. 

Andersson (2013) beskriver även att fritidshemspersonalen inte hade några styrdokument 

för verksamheten som de skulle följa, vilket kunde skapa problem då de hade få 

möjligheter att förklara och klargöra sin professionalitet. Det som även kom att innebära 

förhinder i en vetenskaplig utveckling på både kvaliteten och verksamheten var att 

personalen inte kunde utveckla sitt arbete utifrån vetenskap då det inte fanns tidigare 

forskning kring metoder om yrkesrollen. Författaren beskriver att förändringarna kom år 

1998, då fritidshemsverksamheten blev mer integrerad i skolan och fick även ta del av 

styrdokument som skollagen. Läroplanen för grundskolan började också gälla för 

fritidshemsverksamheten, så även Skolverkets allmänna råd (Andersson 2013).   
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3.2 Kvalitet och kompetens 
 

Bergman och Klefsjö (2012) redogör för att ordet kvalitet härstammar från det latinska 

ordet quiltas, som betyder beskaffenhet. Författarna betraktar att begreppet kvalitet bör ha 

definitionen att kvaliteten på en produkt visas genom dess sätt produkten tillfredsställer 

kundernas behov och förväntningar. De menar även att  förväntningarna och 

förhoppningarna på kvaliteten ska överträffa kundernas behov för att få så bra kvalitet som 

möjligt. Författarna beskriver vikten av att kunden känner sig nöjd med det arbete som 

utförs för att skapa en god kvalitet. Detta kan även kopplas till skolans verksamhet. I detta 

fall är det vårdnadshavarna och barnen på skolan som är kunderna. Ännu ett exempel kan 

vara att rektorn fungerar som en verkställande chef på ett företag eller butik. Det är dennes 

uppgift att se till att arbetet håller en god kvalitet och att, genom att samtala både med 

kunderna och pedagogen, förbättra arbetet. Författarna beskriver även vikten av att ständigt 

arbeta med förbättringar för att öka kvaliteten så att kunderna blir nöjda samt upplyser oss 

om symbolen för kvalitetsarbete som kallas förbättringscykeln ”Planera – Genomföra – 

Studera – Agera”. 

 

 
 

Skolverket (2015) beskriver med en liknande cykel hur kvalitetsarbetet i skolan är 

avgörande för den fortsatta utvecklingen av barns utveckling. Skolverket menar att det 

systematiska kvalitetsarbetet som sker i skolan har som syfte att synliggöra vad vi gör för 

att skapa en bra kvalitet och hur vi följer upp det arbete som sker under den period som 

arbetet utförs. Det ingår även att veta varför det är viktigt med kvalitetsarbete och 

utveckling. Författaren belyser vikten av dialog mellan elever och pedagoger, men även 

mellan rektor och den övriga skolan. Skolverket (2007) upplyser om att 

kvalitetsredovisningen över verksamheten tillhör det så kallade systematiska 

kvalitetsarbetet som råder på verksamheten. Detta kvalitetsarbete syftar till att, precis som 

Bergman och Klefsjö (2012) nämner, det systematiska kvalitetsarbetet ska identifiera 

möjliga förutsättningar för en god utveckling samt utveckla arbetsprocesser. 

3.3 Fritidshemmets uppdrag 

 

Det svenska fritidshemmet lyder under skollagen (SFS 2010:800) samt styrs av Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011). Utöver 

dessa två har Skolverket gett ut ett antal allmänna råd och riktlinjer. I skollagens sex första 

kapitel samt kapitel 14 omfattas fritidshemsverksamheten som anger att:  
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§2 Fritidshemmet kompletterar utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,   

specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (SFS 

2010:800, s.60)  

 

Lgr11 (Skolverket, 2011) är det viktigaste styrdokumentet för fritidshemmet vid sidan av 

skollagen. Denna läroplan innehåller tre delar som behandlar fritidshemmets verksamhet, 

och dessa är: 

 

* Skolans värdegrund och uppdrag  

* Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen  

* Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav  

 

Fritidshemmet bygger sin verksamhet som tidigare nämnt på Lgr11 (Skolverket, 2011). 

Fritidshemmets uppdrag är bland annat att ge eleven meningsfull fritid under den perioden 

han eller hon vistas på fritidshemmet. Det står även i de allmänna råden (Skolverket, 2014) 

att eleven ska erbjudas möjligheten att utforska olika uttrycksformer och aktiviteter, och 

personalen ska erbjuda aktiviteter som stimulerar elevens nyfikenhet, självförtroende, 

kreativitet samt förståelse och vilja att pröva och utforska nya idéer och lösa problem. 

Läroplanens andra del behandlar delar som normer och värden, kunskaper, elevernas 

ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och samverkan samt skolan och 

omvärlden. Den behandlar även rektorns uppdrag, som senare i kapitlet kommer att 

behandlas. Lgr11 anger även att skolverksamheten ska bygga på en vetenskaplig grund. 

3.4 Rektorns uppdrag 
 

I denna del kommer rektorns uppdrag att belysas, då det har en viktig del i det övriga 

arbetet och kommer att koppla till undersökningens syfte och frågeställning. Rektorn är 

den pedagogiska chefen för lärare samt övrig personal i dennes arbetsområde och det är 

rektorns uppdrag och ansvar att verksamhetens helhet är inriktat mot de nationella mål som 

beskrivs i Lgr11 (Skolverket, 2011, s, 18,19). I läroplanen beskrivs rektorns olika uppdrag 

och uppgifter. De tre som är centrala för denna studie är:  

 

* Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter.  

* Skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.  

* Rektorn har ansvaret för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel och god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper[…] 

 

För att följa syftet med undersökningen kommer undersökningen även att behandla 

skollagen (SFS 2010:800) då den berör hur rektorn ska arbeta för att personalen ska hålla 

den kvalitet och kompetens som behövs i fritidshemmet och övriga skolan. Skollagen 

beskriver huvudmannens roll som ansvarig för skolan denna är anställd vid. I Skollagen 

beskrivs det tydligt att:  

  
Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling. Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal 
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vid förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för 

skolväsendet. (SFS 2010:800, §34 ) 

 

I både skollagen och läroplanen beskrivs det tydligt vilka uppgifter rektorn har för att 

verksamheten ska hålla en viss kvalitet, men är det bara rektorn som har ansvar för 

vidareutveckling av kompetens och kvalitet, eller faller det även på pedagogerna? I kapitel 

5 kommer tidigare forskning om kvalitet och kompetens att beskriva vikten av samarbete 

och kommunikation mellan rektor, pedagoger och elever för att nå den grad av kvalitet 

som nu anses vara viktigt. 

3.5 Betydelsen av fritidspedagogens utbildning 
 

En vanlig fråga som har uppmärksammats under undersökningens gång är vad skillnaden 

är mellan en anställd personal på ett fritidshem utan behörighet och en pedagog med 

behörighet, om kvaliteten på fritidshemsverksamheten förändras. Marténg (Lärarnas 

tidning 2015) beskriver att outbildad och utbildad personal inte har samma kunskaper, då 

den utbildade pedagogen har en utbildning som grundligt förbereder läraren att kunna 

jobba utifrån styrdokumenten och den verksamhet som finns. Marténg menar även att det 

är svårt för outbildad personal att få den kompetensutveckling som utbildad personal 

erbjuds. Lindström & Pennlert (2012) beskriver, som nämnts tidigare, att under 

utbildningen till lärare får studenten ta del av läroplanen och andra medel som hjälper 

studenten att komma rätt i det tankesätt som läraryrket följer. Författarna menar också att 

skolan och samhället har ändrats på ett sådant sätt att skolan och dess pedagogiska arbete 

sätter högre krav på pedagogerna. Då det står i de övergripande mål och riktlinjer i 

läroplanen att i bemötandet och fostran av barn i fritidshemmet ska läraren vara 

professionell anses det en nödvändighet att ha någon form av utbildning. Det förekommer 

även att en verksamhet styrd av obehörig personal tenderar att bli luststyrd istället för att 

utgå från de mål och uppdrag personal i fritidshemmet ska följa (Lindström & Pennlert 

(2012).  

 

I Lärarnas tidning (2015) möts Johanna Jaara Åstrand av frågan vad som kan göras för att 

göra fritidshemmet mer attraktivt och för att fler människor ska välja att utbilda sig, i vilken 

hon svarar att Lärarförbundet vill att även lärare i Fritidspedagogik ska få tillgång till en 

legitimation. Hon menar i detta att genom att införa en legitimation till fritidspersonalen 

visar det vikten av att ha en hög kvalitet på fritidshemmet, vilket i sin tur kommer att göra 

fritidshemmet och läraryrket mer attraktivt. Colnerud & Granström (2013) nämner att en 

legitimation handlar om att yrkesutövaren bär en viss status, att enbart de som arbetar inom 

ett visst område där legitimation krävs, har rätt att kalla sig professionell, bland annat lärar- 

och läkaryrket. Hellmark-Knutsson (2016) beskriver i Lärarnas tidning att den svenska 

modellen för läraryrket innebär att Sverige ska kunna konkurrera, inte med låga löner, utan 

med kunskap, kompetens och beprövad erfarenhet. Att skolan och fritidshemmets 

verksamhet ska utgå ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ingår även, som 

nämnts tidigare, i skollagen (SFS 2010:800). Isaksson (Lärarnas tidning 2015) menar att 

för att behålla personalen på verksamheterna, gäller det för skolan att ges förutsättningar 

är att läraren ska kunna utföra de lärandeuppdrag som råder. Hon belyser även att 

fritidspedagoger idag är villiga att byta arbetsplats just för att få en möjlighet att kunna 

utföra dessa uppdrag. 
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4. Teoretiska begrepp 

I denna del kommer studiens teoretiska begrepp att vara i fokus. De utgångspunkter som 

kommer att behandlas är: auktoritet, systematisk teori, yrkesmässig autonomi och 

egenkontrollerad yrkesetik. Dessa begrepp är de som Colnerud & Granström (2013) anses 

vara utmärkande för yrkesprofessionalitet. Av dessa kommer fokus främst att ligga på 

auktoritet och systematisk teori, detta för att de har störst tyngd i undersökningen.  

 

Colnerud & Granström (2013) beskriver att begreppet professionell kan ges olika innebörd 

beroende på i vilket sammanhang det används. De menar att inom den sociologiska 

forskningen försöker forskare att avgränsa de yrken som anses professionella, från de 

yrken som anses icke professionella. Författarna förklarar även att läraryrket kan beskrivas 

som ett professionellt yrke, detta för att yrket följer vissa utgångspunkter som uppfattas 

som professionsetiska. 

 

Den första av de teoretiska begrepp som beskrivs av författarna är den systematiska teorin. 

Colnerud & Granström (2013) beskriver den systematiska teorin med att yrket är grundat 

och utförs genom en gemensam kunskapsbas som både är beprövad och utövad genom en 

vetenskaplig grund. Med systematisk teori menas även att de som utövar yrken som är 

baserade på en vetenskaplig grund använder sig av de begrepp och teorier som ingår i det 

yrkesspråk som råder.  

 

En Egenkontrollerad yrkesetik är syftat till att den utövade yrkesrollen använder sig utav 

förbestämda etiska riktlinjer som fungerar som normer och regler för arbetet, menar 

Colnerud & Granström (2013).  

 

Yrkesmässig autonomi beskrivs som att den som utövar ett yrke har själv rätt att bestämma 

hur arbetsplatsen eller arbetet som sker ska se ut. Som exempel har en legitimerad pedagog 

själv rätt och även skyldighet att utforma klassrummet och undervisningen på det sätt som 

yrkesutövare själv anser är lämpligt. Det sista teoretiska begreppet som Colnerud & 

Granström (2013) behandlar samt beskriver som ett kännetecken för professionella 

grupper, är auktoritet. Colnerud & Granström (2013) beskriver att med auktoritet menas 

att yrket i fråga har givits en legitimation som formellt visar samhället att de med 

legitimation har den utbildning och de villkor som krävs för att utöva samt upprätthålla 

yrket. Författarna beskriver även att en legitimation är ett sätt att urskilja olika 

professionella yrken från varandra, men även ett sätt att visa samhället en grad av 

kompetens inom det yrket legitimationen visar. Författarna upplyser även att de som utövar 

ett yrke som kräver en legitimation, men inte har någon, har inte rätt till att kalla sig 

professionell. Till exempel ingen annan än en legitimerad pedagog inom naturvetenskap 

får kalla sig själv för en pedagog inom naturvetenskap. 
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5. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning om ämnet att behandlas. Den tidigare 

forskningen består av fem olika studier skrivna av olika forskare, detta för att kunna skapa 

en så vid blick som möjligt över den tidigare forskning som gjorts.  

5.1 Kvalitetsarbete inom fritidshemsverksamheten  
 

Hägglund (2012) har studerat Genusmedvetenhet inom fritidshemsverksamheten där hon 

undersökte hur pedagogerna på fritidshemmet arbetade efter styrdokumenten när det gäller 

genusarbete och genusmedvetenhet i fritidshemmet. Det visade sig genom undersökningen 

att det råder brist på medvetenhet angående styrdokumenten hos fritidspedagogerna vilket 

ledde Hägglund till ytterligare en undersökning som kallas Kvalitetsarbete inom 

fritidshemsverksamheten (2013). Denna undersökning bygger på de tankar och 

erfarenheter som de deltagande rektorerna och fritidspedagogerna i studien har kring 

kvalitetsarbete, kompetens och ansvar kring dessa områden. Anledningen till att forskaren 

ville undersöka detta område var att det inte fanns någon direkt tidigare forskning i ämnet.  

Profession är även ett nyckelord i undersökningen. Studien syftade till att fånga deltagarnas 

syn på ansvar, skyldighet, kompetens och kvalitet på skolan. Hägglund valde att i studien 

använda en kvalitativ metod i form av intervjuer. Dessa intervjuer har forskaren valt att 

använda som en narrativ metod i form av berättelser för att utgå från ett inifrånperspektiv. 

Förutom fritidspedagoger var det även tre rektorer som blev intervjuade i studien och det 

visade sig i att fritidshemmet har varit under låg prioritet enligt rektorerna. Både rektorerna 

och de intervjuade fritidspedagogerna beskrev att det varit få chanser till 

kompetensutveckling och att även kvaliteten på fritidshemmen har drabbats på grund av 

för stora barngrupper och för få lokaler i skolan. Deltagarna i undersökningen förklarar 

även att i styrdokumenten görs det för lite plats åt fritidshemmen vilket enligt rektorerna 

anser att deras eget ansvar över fritidshemsverksamheten blir diffus. Hägglund belyser 

sedan i studien att undersökningen kan kritiseras då den enbart bygger på ett litet antal 

rektorer och pedagoger och menar att det behövs mer forskning kring ämnet. Hägglund 

avslutar med att peka ut vikten av att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och 

att det är av vikt att fritidspedagogsyrket lyfts fram i samhället för att visa andra människor 

vad fritidspedagogernas uppdrag innebär.  
 

5.2 Yrkeskompetensen för lärare med inriktning mot fritidshem 
 

Den andra studien som detta kapitel behandlar är skriven av Karlsson & Persson (2011) 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Området undersökarna ville granska var hur pedagoger 

med inriktning mot fritidshem anser om de får användning för den kompetens de har fått 

genom sin utbildning. Forskarna har refererat till Klerfelt (2007) som menar att bristande 

kunskaper hos pedagogen kan leda till att verksamheten drabbas negativt. Forskarna har 

valt att utföra sin undersökning med hjälp av delphimetoden som beskrivs i Nordänger 

(2009). Forskarna valde att intervjua åtta respondenter i sin studie och valde att göra detta 

genom att mejla frågorna till respondenterna via mejl. Karlsson och Persson valde att 

skicka frågorna i två omgångar, vilket i första omgången fick de svar från samtliga 

respondenter men i andra omgången fick de bara svar från sex av dessa. Utifrån deras svar 

från respondenterna kunde forskarna redovisa för att pedagogerna anser att den kompetens 

som de fått via utbildningen skulle få mer plats i skolans värld, inte bara i fritidshemmets 
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lokaler. En respondent beskriver även att denne känner att hen inte alltid blir tagen på allvar 

utan skulle vilja visa mer vad hen kan. En annan respondent menar att det inte spelar någon 

roll vad för typ av kompetens hen har inom skolans värld, utan det handlar om hur man 

använder de kunskaperna man har för att kunna bidra till den verksamheten man arbetar 

på med de kunskaper och den kompetens man har.  

5.3. Samproducerat ledarskap 
 

Ludvigsson (2009) har i sin doktorsavhandling undersökt hur ledarskapet på tre olika 

skolor fungerar och vilka som hjälps åt för att ledarskapet ska fungera så bra som möjligt. 

Forskaren vill genom denna undersökning få kunskap i hur rektorer och pedagoger arbetar 

tillsammans i det vardagliga livet i skolan. Forskaren fick sitt intresse för ämnet genom 

undersökningen ITiS (en statlig kompetensutveckling för Sveriges lärare och genomfördes 

under åren 1999– 2002. De skolledare som medverkade i ITiS fick en särskild 

skolledarutbildning och kompetensutveckling). Ludvigsson har valt att undersöka 

huruvida rektorer och lärare förstår varandra och deras vardagliga handlingar. Denna studie 

är grundad på socialkonstruktionismen då forskaren menar att skolans ledaskap är ett 

socialt fenomen. I studien har Ludvigsson valt att använda sig av intervjuer under 

insamlingen av data som senare används i dennes resultat samt har även observationer 

gjorts på plats. I undersökningen deltog tre F-6 skolor. Ludvigsson har i undersökningen 

valt att intervjua två kvinnliga och en manlig skolledare, och därefter en pedagog från varje 

arbetsområde i skolan. Studien belyser att titeln samproducerat ledarskap kommer ifrån det 

resultat som denne har fått under undersökningen då det visar sig att på samtliga skolor 

samarbetar pedagoger och rektorer för att få ett gott ledarskap.  

5.4 Systematiskt kvalitetsarbete 

 

I sin studie belyser Sennefjord & Strömbrink (2014) att det råder brist på tidigare forskning 

kring kvalitetsarbete. De talar om att syftet med studien är att bilda kunskap i hur 

pedagogerna på de deltagande fritidshemmen arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och 

om de får det stöd de behöver från ledningen på skolan. Sennefjord & Strömbrink har valt 

att i undersökningen använda sig av en kvalitativ metod i form av ett hermeneutiskt 

perspektiv. Sennefjord & Strömbrink hänvisar detta perspektiv till Kvale & Brinkmann 

(2009) där författarna beskriver hermeneutiskt perspektiv som ett sätt att tolka och förstå 

det centrala innehållet i en text. Författarna beskriver även att det hermeneutiska 

perspektivet menar att forskarna redan innan intervjun har en förståelse kring ämnet som 

undersöks. Undersökningen visar att det råder brist på rektors engagemang när det gäller 

systematiskt kvalitetsarbete. Sennefjord & Strömbrink har använt sig av en kvalitativ 

metod i form av intervjuer som medel för att samla in material till sitt resultat. De har även 

gjort intervjuerna separerade ifrån varandra då distansen mellan de två var för lång för att 

åka. De har sedan tillsammans samlat ihop det inspelade materialet. Sennefjord & 

Strömbrink valde att i sin studie intervjua nio fritidspedagoger. Utifrån dessa intervjuer har 

Sennefjord & Strömbrink fått en inblick i hur de intervjuade fritidspedagogerna arbetar 

med det systematiska kvalitetsarbetet, vilket i detta fall brister, menar fritidspedagogerna 

Sennefjord & Strömbrink anser att detta kan bero på okunskap och bristande engagemang 

från skolledaren. Fritidspedagogerna anser även att det bristande arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete skapar en grad av otrygghet i det vardagliga arbetet då skolledaren inte ger 

direkta direktiv på hur det systematiska kvalitetsarbetet ska utföras, utan ger personalen 

fria tyglar. Sennefjord & Strömbrink påpekar dock att pedagogerna på fritidshemmen ser 

vikten av detta arbete, trots skolledarens bristande engagemang.  
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5.5 Rektors ledarskap 

 

Sundin (2007) belyser i sin undersökning hur rektorerna arbetar för det systematiska 

kvalitetsarbetet och kompetensen i skolan handlar en del i undersökningen om rektorernas 

ledarskap. Sundin fick sitt intresse att undersöka hur rektorer ställer sig kring det ledarskap 

som förväntas på dem i skolans värld och hur de lever upp till de krav som finns. Sundin 

utförde en fältstudie på de deltagande skolorna där denne fick lära känna, följa med och 

diskutera med rektorerna för att på så sätt kunna se hur de arbetar med ledarskap. Sundin 

hänvisar till Southworth (2003) som beskriver att i en organisation som skolan är det viktigt 

att ledarskapet har stor betydelse för hela skolan. Detta för att en god prestation från 

ledarskapet ska kunna leda organisationen till en god framgång. I denna undersökning har 

forskaren valt att använda sig av en etnografisk metod, där forskaren utför en fältstudie. I 

detta fall har Sundin valt att undersöka hur sju rektorer arbetar med ledarskapet i skolan. 

Sundin skriver också att det både är kvinnliga och manliga rektorer som deltagit i studien. 

Efter fältstudien med samtliga rektorer jämförde Sundin det insamlade materialet med den 

tidigare forskning som grundligt beskrivs i undersökningens tidigare kapitel. Sundin 

belyser att rektorerna upplever att ledarskapet i skolan inte bara handlar om det just att 

leda, utan det handlar även om bemötandet av andra människor. Sundin upplever också att 

rektorns uppdrag inte är helt solklart.  

 

6. Metod och material 

I denna del kommer undersökningens metod och genomförande att presenteras. I 

undersökningen ansågs det mest lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod, och det 

kommer i detta stycke beskrivas varför just denna metod har valts i utförandet av insamling 

av data. 

6.1 Urval 
 

Urvalsgruppen i denna studie består av sex rektorer, som alla ansvarar för 

fritidsverksamheten på de verksamheter de jobbar på. Samtliga deltagare är verksamma i 

samma län i södra Sverige. Kontakt tog via telefon, där syfte för undersökningen 

förklarades samt att tid och plats för intervjuerna bokades. Att intervjua de personer som 

finns tillgängliga för forskaren, och personer som forskaren har träffat förut, kallar Bryman 

(2011) för bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Som studerande kändes det bra för mig att 

veta att de personerna jag besökte visste vem jag var, samt att de själva var intresserade i 

ämnet gjorde det lättare att boka tid för intervjuer. 

6.2 Val av metod 
 

För att fånga rektorernas uppfattningar på det sätt som passar bäst till studien har 

kvalitativa intervjuer valts som underlag i undersökningen. Trost (2010) beskriver att 

genom att använda sig utav kvalitativa intervjuer kan den som gör undersökningen ställa 

enkla frågor, men få komplexa svar som sedan kan användas vidare i undersökningen. Då 

den enskilde rektorns tankar var det som var relevant i undersökningen, valdes det att 

intervjuerna skulle ske en och en. Trost (2010) upplyser om att när en kvalitativ intervju 

sker, har vi som intervjuare inget behov av frågeformulär, utan vi ska låta den intervjuade 
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i fråga i möjligaste mån styra ordningsföljden i intervjun. Det ska dock nämnas att det är 

brukligt för forskaren att använda sig av en intervjuguide som beskriver hur forskaren 

bygger upp sin intervju och i vilken ordning frågorna ska vara osv. I undersökningen valdes 

en kvalitativ form av datainsamling i form av intervju som var semistrukturerad där 

forskaren skriver ner frågor som hjälp men låter respondenten prata fritt under intervjun.  

6.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om individskyddskravet, som delas in i fyra allmänna 

huvudkrav för hur en forskning bör bedrivas. De krav som nämns är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitet- samt nyttjandekravet. I denna del av kapitlet kommer det att 

beskrivas hur jag gått tillväga i min undersökning för att uppfylla de krav som 

vetenskapsrådet beskriver.  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de personer som deltar i 

undersökningen om studiens syfte och vilken roll de kommer att ha i studien. Vid kontakt 

med rektorerna klargjorde jag syftet med intervjun och mitt arbete, vilka frågor som skulle 

ställas och att allt som sades skulle behandlas konfidentiellt.  

 

Samtyckekravet innebär att deltagaren på intervjun har rätt att bestämma om de vill delta i 

studien eller inte, och att deras samtycke räknas. Jag upplyste alla deltagarna om detta när 

jag kontaktade dem både via telefon och muntligt med dem när intervjun tog på de aktuella 

skolorna. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identiteter inte ska vara synliga och 

medverkande i studien samt att jag måste upplysa de intervjuade personerna om detta innan 

intervjun börjar. Kravet handlar även om att allt som sägs under intervjun ska behandlas 

konfidentiellt. Då jag startade ljudupptagaren förklarade jag ännu en gång för den 

intervjuade att dennes identitet inte kommer att synas i min undersökning, utan att jag så 

anonymt som möjligt kommer få med deras identitet. Detta gjorde jag genom att benämna 

respondenterna som Rektor 1, 2 osv.  

 

Nyttjandekravet innebär att meddela de deltagande att den insamlade informationen endast 

kommer att användas i forskningssyfte. När jag kontaktade rektorerna jag ville utföra mina 

intervjuer med var jag klar och tydlig med att säga att intervjun endast var i forskningssyfte. 

Detta upprepade jag ännu en gång då intervjuerna tog plats. 

6.4 Trovärdighet 
 

Då deltagarna i undersökningen var valda från samma kommun kan man få uppfattningen 

om att deras verksamheter kan fungera på liknande sätt och ha relativt lika förutsättningar. 

Trost (2010) belyser problematiken med trovärdighet och att det är svårt för forskaren att 

visa läsaren att undersökningen är trovärdig. Forskaren menar att det är av stor vikt att 

kunna visa läsaren att forskningen är trovärdig och relevant för det problemområde som 

undersökningen behandlar. Då samma frågor ställdes till samtliga deltagande rektorer i 

undersökningen anser jag att någon grad av trovärdighet finns i det undersökta materialet 

och att det har någon relevans i den undersökning som görs. 

 



 

12 
 

6.5 Genomförande 
 

Inför intervjuerna kontaktades de deltagande rektorerna då vi bestämde plats och tid för 

intervjun. Samtliga rektorer föredrog dennes kontor som plats för intervjun då de ansåg att 

intervjun inte skulle bli avbruten av elever eller personal. Samtalet inleddes med en 

uppläsning av problemområdet i undersökningen och syftet med intervjuerna. Det 

förklarades även varför just rektorerna var fokusgruppen i undersökningen, vilket de alla 

var införstådda med. Intervjuerna tog mellan 15-20 minuter att genomföra.  

6.6 Tillvägagångsätt vid analys 
 

Trost (2010) beskriver att det finns tre steg som man i praktiken använder sig av när man 

insamlar data. Första steget är att data samlas in, vilket i detta fall görs via en kvalitativ 

intervju med de deltagande rektorerna. Under de intervjuer som studien grundas på 

användes en ljudinspelare som verktyg för insamlingen av data. Som beskrevs tidigare 

fördes även anteckningar som ett andra verktyg för datainsamlingen. Därefter påbörjades 

steg två i hanteringen av studiens dokumentation och genomförande. Under analysens 

gång läser forskaren igenom det insamlade materialet och funderar över det man såg och 

hörde från intervjutillfället. Trost (2010) menar att under den stunden så får forskaren fram 

en del tankegångar som kan vara intressanta för studiens innehåll. Då insamlingen av data 

för denna studie inte enbart baserades på anteckningar, utan också ljudinspelningar, bestod 

analysen av datamaterialet både av läsning och tolkning av nedskrivna anteckningar och 

genomlyssning av det inspelade materialet. Såsom Trost (2010) beskriver processen fördes 

anteckningar på de delar som ansågs särskilt relevanta för studiens syfte och resultat under 

genomlyssningen. Det är även under genomlyssningen av det inspelade materialet som 

specifika ord och fraser lättare kan uppfattas för lyssnaren. Det är samtidigt här som 

kopplingar mellan intervjuns olika delar uppenbarar sig vilket gör det lättare för lyssnaren 

att få en helhetsbild av ämnet och intervjuns innehåll. Steg tre som forskaren beskriver är 

att tolka det insamlade materialet. Forskaren belyser vikten av att beskriva och visa varför 

det intressanta är just intressant för det område du undersöker. I detta arbete har 

intervjuerna transkriberats grundligt för att på så sätt kunna leta efter de mest intressanta 

och relevanta svaren och påståendena som kommer att tas upp i resultatanalysen. 

Transkriberingen gick till på så sätt att det inspelade materialet lyssnades igenom och 

skrevs ner i ett annat dokument där alla ord som sades under inspelningen fanns med. Detta 

för att på så sätt lättast kunna hitta det som var mest intressant. Efter att det inspelade 

materialet skrivits ner ströks de viktiga orden, meningarna och uttalanden under med en 

färgad markeringspenna. Dessa data jämfördes senare med tidigare forskning och 

forskningsfrågor för att kunna sammanställa det resultat som undersökningen visar. 
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7. Resultat 

I denna del kommer det insamlade materialet från studien att presenteras. Resultatdelen i 

studien är uppdelad i fyra delar, varav alla fyra delarna är uppdelade utefter de olika svar 

deltagarna har givit på de frågor som ställts. Det noteras även här att studien har två 

forskningsfrågor, dock har resultatet blivit uppdelad i fyra delar då följdfrågor har ställts 

för att få ut mer material. Resultatet för forskningsfrågorna kommer att behandlas i avsnitt 

7.2 och 7.4. I avsnitt 7.1 och 7.3 kommer frågor angående rektorernas syn på kvalitet och 

kompetens att belysas. Dessa två avsnitt kommer att fungera som en inledande text till 

studiens två forskningsfrågor.   

7.1 Vad beskriver rektorerna som god kvalitet? 

 

Då undersökningen berör rektorernas ansvar kring kvalitetsarbete i skolan och 

fritidshemmet, ställdes följdfrågan; Vad är god kvalitet på fritidshemmet enligt dig? 

Genom denna fråga har rektorerna förmedlat de tankar och erfarenheter de har med 

kvalitetsarbete inom fritidshemmet och skolan och förklarar kvalitetsarbete som en viktig 

del i verksamheten. 

 

Samtliga rektorer menar att genom att ha en verksamhet som är anpassad efter elevernas 

behov kan man nå en god kvalitet. Rektorerna upplyser även vikten av att det sker ett 

lärande på fritidshemmen som är anpassat efter den elevgruppen som finns och vilka behov 

elevgruppen har. Rektor 4 menar att det arbete som görs kan ändras beroende på vilken 

barngrupp som finns och hur den elevgruppen ser ut, vilka behov den har och hur 

verksamheten ska anpassa sig till just den gruppen. Rektor 1 menar att god kvalitet uppnås 

bland annat genom att anställa så kompetent och duktiga pedagoger som möjligt, något 

som hen uttrycker är möjligt på hens rektorsområde. Rektorn förklarar även att denne 

hoppas på att till nästa läsår kunna få fritidshemmet och den övriga skolan att samarbeta 

mer då hen inser att samarbete är en viktig del för att skolan och fritidshemsverksamheten 

ska hålla en god kvalitet. 

 
[…] sen är det ju det här arbetet som jag hoppas ska kunna komma igång till hösten är 

samarbetet mellan fritids och skolan. Det finns ju alltså potential att utnyttja på 

fritidshemmet på ett annat sätt än vad vi gör nu och dom har ju barnen en ganska lång tid 

under dagen. Där är ju ett lärande hela tiden och vi måste bli bättre på att samarbeta 

(Rektor 1). 

 

Rektor 5 anser att god kvalitet också handlar om att kunna ser möjligheter i verksamheten 

och att både pedagoger och rektorer arbetar för att kunna jobba utifrån de möjligheter som 

finns. Med detta menar rektorn att en verksamhet ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att 

pedagogerna på fritidshemsverksamheten ska kunna känna att den verksamhet och den 

undervisningen de har på fritidshemmet ska ha möjligheter till god utveckling. Rektor 6 

beskriver med liknande ord att pedagogerna ska kunna få känslan av att det finns 

möjligheter till att göra det som behövs för just den barngrupp de befinner sig i. 
 

Den där känslan av möjlighet den är jätteviktig tycker jag. Det är god kvalitet. (rektor 5). 

 

Genom intervjuerna har forskaren kunnat få en bild av vad de deltagande rektorerna anser 

är god kvalitet och vad som behövs för att denna kvalitet ska finnas på fritidshemmen. 



 

14 
 

Deltagarna har olika uppfattningar om vad god kvalitet är och de har olika erfarenhet av 

vad god kvalitet är.  

7.2 Hur beskriver rektorerna att de arbetar för att säkerställa 
kvaliteten på fritidshemmet? 
 
 

Rektorerna pekar på att för att säkerställa kvaliteten på fritidshemmen behövs kompetent 

pedagoger, men även att skolorna erbjuder bra verksamhet. Rektorerna belyser även att för 

att fritidshemmen ska få en sådan god kvalitet som möjligt gäller det även för 

fritidspersonalen att fortsatt utbilda sig själva, detta genom att aktivt läsa ny litteratur som 

ges ut av bland annat Lärarförbundet och Skolverket. Rektor 1 menar att det också är av 

stor vikt att de anställda pedagogerna är medvetna om den nya forskningen inom 

pedagogik och håller sig uppdaterade på vad det är som sker. Med detta anser rektor 1 att 

genom att följa den forskning som finns och pågår kan den anställda personalen bli mer 

professionell.  

 

Samtliga rektorer anser även att kompetensutveckling är viktigt då det är av stor vikt att 

pedagogerna håller sig uppdaterade. Rektor 2 upplyser att kompetensutvecklingen inte har 

varit i fokus då bland annat mattelyftet har varit av större vikt. Rektorerna betonar även 

vikten av att fritidspedagogerna får den utbildning och kompetensutveckling de behöver. 

 
[…]men däremot kan man ju ifrågasätta, som du sa med kompetensutvecklingen att den 

vart lite eftersatt generellt nu i och med att det här med mattelyftet har gått och det ha ju 

påverkat hela skolan kan säga och ja hoppas att jag nu till nästa år ska jag väll få sätta min 

prägel på..eh..vad det är vi ska utbilda oss i och sånna saker.(Rektor2). 

 

Rektorerna menar även att arbetsmiljön är ett viktigt medel i att säkerställa kvaliteten på 

både skolan och fritidshemmet. Genom att ha ett gott samarbete med övrig personal och 

att verksamheten har en god miljö, både mellan elever, lärare och rektor, ökar det 

chanserna till att få en god kvalitet. Detta gäller inte bara fritidshemmen, utan hela skolan.  

Rektorerna är även eniga i den tankegången att det är viktigt att uppmärksamma de 

behov som finns, både i verksamheten och inom de olika personalkategorierna. Detta 

gäller både fortsatt utbildning och kompetensutveckling som ska röra hela skolväsendet, 

inte bara fritidshemmen.  

 

Rektor 1 uttrycker en tanke om att fritidshemspersonalen och lärarna ska kunna nyttja 

varandra på ett sätt som gynnar skolan och fritidshemmet. Rektorn menar att för att 

kunna få en bra verksamhet gäller det bland annat att nyttja det lärandet som sker både i 

fritidshemmet och i skolan och skapa ett bra samarbete.  

 
[…]jag hoppas kunna komma igång till hösten eh, det här med samarbetet mellan fritids 

och skolan att vi...för det finns ju asså potential att kunna utnyttja fritidshemmet på ett 

annat sätt än vad vi gör nu (Rektor 1). 

 

Att jobba med utvecklingsarbete är något som Rektor 4 anser vara viktigt, då deras arbete 

fokuserar på den enskilda verksamhetens bra samt mindre bra delar. Varje år revideras 

detta arbete.  
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Vi tittar inte så mycket på vad alla andra gör och inte gör utan vi tittar på vad vi är bra på 

och vad vi kan bli bättre på […](Rektor 4) 

 

Rektor 3 beskriver även att genom att föra enkäter till både elever och vårdnadshavare kan 

man säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet som råder på fritidshemmen.  

Rektor 5 belyser även att det också handlar om den kvalitet som pedagogerna upplever 

själva i form av respons från elever och vårdnadshavare.  

Rektor 4 förklarar att personalen på fritidshemsverksamheten använder sig av enkäter på 

verksamheten med elever och vårdnadshavare, där båda parterna får ge respons på vad som 

är bra och vad som kan förändras på verksamheten och på så sätt kunna följa upp det 

systematiska kvalitetsarbetet som sker på verksamheten.  

 

7.3 Vad beskriver rektorerna som god kompetens?   

 

Utifrån de intervjuerna som gjorts med rektorerna har en samanställning kunnat göras 

utifrån de deltagande rektorernas tankar angående kompetens i skolan och fritidshemmet 

och vad de själva upplever som god kvalitet. Rektorerna är eniga om att det inte bara är 

den utbildningen man har som pedagog som är god kompetens utan det handlar även om 

personlig lämplighet. De säger även att god kompetens är när den anställde får visa och 

använda de kunskaper som denne vet om yrket och kan förverkliga detta i verksamheten. 

Rektor 6 ger ett exempel på dålig kompetens, som beskrivs som att man har kunskaperna 

men kan inte förverkliga dessa i det verkliga livet och i verksamheten, fått via den 

utbildningen som personalen har fått. Rektor 5 beskriver i detta citat vad denne anser som 

god kompetens, vilket stämmer överens med de tidigare deltagande rektorernas tankar. 

 
God kompetens är för mig är att man har den utbildningen som krävs men det är också det 

med att vara fingertoppskänslig i bemötande med elever och andra vuxna, att vara en god 

kommunikatör och att kreativ och lyhörd. Det är mycket sådana mänskliga egenskaper som 

krävs tycker jag. (rektor 5).  

 

Rektorerna beskriver att det inte bara är den utbildningen som pedagogen har genomgått 

på högskolan eller liknande för att kunna anses som en kompetent pedagog, utan det 

handlar även om att vara en god medmänniska som trivs och brinner för att jobba med 

människor. Rektor 6 förklarar att den nyanställda pedagogen ska kunna fungera att jobba 

med den grupp av människor som är anställda på skola. Det handlar också, enligt 

rektorerna, att god kompetens även ingår för att personalen ska kunna se hur en viss 

barngrupp ser ut och kunna anpassa verksamheten utefter den barngrupp som finns just då.  

 
[..] och kompetens tycker jag också är att man ska kunna läsa av barngruppen och göra en 

verksamhet som känns meningsfull och ger ett lärande. (rektor 6) 

7.4 Hur beskriver rektorerna att de arbetar för att säkerställa 
kompetensen på fritidshemmet?  
 

Kompetensen på fritidshemmet, och även den övriga skolans personal anser de deltagande 

rektorerna är en viktig del i fritidshemmets arbete för god kvalitet. De olika rektorerna har 

olika uppfattning om vad god kompetens är (se tidigare avsnitt) men samtliga har lika 

tankar om vad som görs för att personalens kompetens ska ökas för att skapa en så god 

verksamhet som möjligt. Genom de intervjuer som gjorts med deltagarna har Rektorerna 



 

16 
 

beskrivit att det är viktigt att hitta utbildningar för alla fritidspedagoger, och att det är 

viktigt att alla får ta del av de utbildningar och föreläsningar som finns. Det är viktigt, anser 

rektorerna, att all personal tar del av den kompetensutveckling som finns tillgänglig då det 

är en faktor för att kunna bevara och samtidigt öka den kompetens som finns i 

verksamheterna.  

 
(--) då skulle jag vilja att man bara inte skickar en eller två utan då skulle hela arbetslaget 

gå så att man får en större bredd på det hela, för det har man ju sett nu att det är det som 

ger bäst resultat (rektor 1). 

 

Rektor 1 menar att om det kunde organiserats på så sätt att fritidspedagogerna kunde ta del 

av läslyftet skulle de kunna bidra till fortsatt ökad kompetens.  

 
Hade man kunnat organisera det här med läslyftet på ett annat vis så skulle även 

fritidspedagoger kunna va med där…för det har, det finns ju väldigt mycket att hämta även 

på fritids...läsning och läslyftet och lässtrategier. (rektor 1). 

Rektor 1 anser att läslyftet vore ett bra sätt att få in mer undervisning i fritidshemmet, men 

beskriver även svårigheterna med att få fritidspedagogerna att ta tid till att vara med på 

läslyftet. Rektor 2 håller i detta fall inte med, och anser att fritids inte borde vara 

undervisning av den typen.  

 
Jag bara tänker såhär att vi har en extremt stor kunskapsfokus på barnen över huvud taget, 

många tröttnar ju rätt så fort. Jag tror att fritids är en viktig del att man får lära sig 

genom..alltså jag tror att ska man sitta och plugga i den meningen på fritids också det kan 

va nån enstaka, man kan komma överens om att man kanske hjälper nån elev som faktiskt 

vill det med hjälp av olika saker och sätt och liksom leka sig till lärande, det kan ju vara ett 

komplement kanske men eh..då ska man nog tänka till på vilket sett det ska ske. (rektor 2). 

 

Rektor 4 beskriver hur de på den verksamhet hen är rektor och att stort fokus ligger på att 

ta in fler nyanlända till skolan då det inte varit stor del av nyanlända tidigare år.  

 
Vi på den här skolan så har vi inte varit så vana vid att ta emot nyanlända elever som inte 

har svenska som modersmål, eh och där är nånting som vi och hela Sverige har fått titta på 

och höja kompetensen det senaste året kan man väll säga. (rektor 4) 

 

Vidare beskriver rektor 4 att många andra skolor runt om har fått mer erfarenhet av detta 

och är därmed duktigare på att ta emot nyanlända.  

 
Det är ju nånting som vi fått vässa armbågarna lite. (rektor 4). 

Rektor 4 belyser vikten av att kompetensutveckling av redan utbildade pedagoger ska vara 

ett samarbete mellan rektor, pedagoger och ledningen. Detta för att man tillsammans ska 

kunna titta på den kvalitet som finns på fritidshemmen, och därefter ge den 

kompetensutveckling som behövs.  

 
Det handlar om både individuell kompetensutveckling och kollektiv 

kompetensutveckling.(Rektor 4). 

 

Rektor 5 menar även att för att behålla den kompetensen som redan finns är det även i 

rektorns ansvar att uttrycka sig och visa ett ledarskap som gynnar den fortsatta 

utvecklingen och kompetensen på verksamheten.  
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[..] handlar om hur jag uttrycker mig som chef, alltså vad jag uttrycker för förväntningar på 

mina anställda…vad jag uppmuntrar.(rektor 5) 

 

Rektorerna beskriver att de mänskliga egenskaperna är viktiga för kompetensen. Att vara 

en god lyssnare och en god medmänniska anses vara viktiga egenskaper hos en pedagog, 

menar de intervjuade.  

 
God kompetens är för mig dels är att man har den utbildningen, men också att man är 

fingertoppskänslig i bemötande av eleverna och andra vuxna, att man är en god 

kommunikatör.(rektor 5). 

 

Rektor 5 beskriver även att det ska finnas en personlig lämplighet när det anställs 

personal på en verksamhet. Med detta menar den intervjuade att den nyanställda 

personalen ska kunna fungera att jobba med de som redan är anställda på skolan.   
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8. Diskussion 

I denna del av arbetet kommer jag att diskutera arbetets gång, metod och resultat samt 

litteraturen som används i arbetet. I denna del har jag valt att börja med att diskutera 

resultatet då jag anser att det är det viktigaste i studien. Därefter följer en diskussion om 

metoden som används under studiens gång, följt av en litteraturdiskussion där jag 

förtydligar mina egna erfarenheter och tankar kring den tidigare forskningen och 

bakgrunden till undersökningen.  
 

8.1 Resultatdiskussion - Kvalitet 
 

Då jag enbart intervjuade rektorer som arbetade i samma kommun har jag insett att svaren 

de gav mig under intervjuerna var väldigt lika och det var få åsikter som skiftade från 

person till person. Detta tycker jag inte är en dålig sak, utan visar att de olika enheterna 

följer samma mål, dock utefter deras egna behov och möjligheter. Det kan tydligt ses i 

intervjuerna att samtliga rektorer arbetar hårt för att säkerställa kvaliteten på såväl 

fritidshemmen som den övriga skolan och de vill alla följa de krav som ställs utifrån 

skollag och läroplanen. Då jag har besökt många av de skolor där jag intervjuat rektorerna 

tidigare i min utbildning och även som vikarie har jag sett på samtliga ställen att det finns 

gott samarbete mellan rektorerna och pedagoger, vilket har bidragit till att skapa en god 

miljö för all personal på skolan. Sen handlar det, precis som rektorerna beskriver ( sid 15), 

om personalkemi och mänskliga egenskaper som att vara god lyssnare och en bra 

medmänniska. Rektor 1 beskriver att det ligger i både rektorns och pedagogens ansvar att 

vara uppdaterad med vad den senaste forskningen säger för att kunna framstå som mer 

professionell. Detta kopplas till läroplanen (2011), som belyser vikten av att verksamheten 

ska utgå från ett vetenskapligt synsätt. Det stämmer även överens med vad Gannerud & 

Granström (2013) beskriver i deras systematiska teori. Det visades klart och tydligt i 

resultatet att samtliga rektorer var eniga om att det krävdes en personal med en viss grad 

av kompetens för att kunna nå en så bra kvalitet som möjligt i fritidshemsverksamheten. 

Här kan jag se ett samband mellan rektorernas svar, och Åstrand (2015) som beskriver 

vikten av behörig personal på verksamheterna. Jag tror att Åstrand menar att bristen på 

behörig personal påverkar verksamheten negativt då det bland annat blir en stressig miljö. 

Jag skulle vilja påstå att det handlar om auktoritet som Colnerud och Granström (2013) 

beskriver som en av de teorier som grundar denna undersökning. Rektorerna var även eniga 

om att arbetsmiljön var viktig för att kunna säkerställa kvaliteten på verksamheterna, men 

om det inte finns behörig personal skulle jag våga påstå att arbetsmiljön drabbas vilket 

resulterar i att kvaliteten sjunker. Hur ska rektorerna då arbeta för att säkerställa kvaliteten, 

trots bristen på behörig personal? Rektor 1 beskrev att det gällde att få tag på så bra, 

utbildad personal som möjligt för att kunna få en så god kvalitet som verksamheten 

behöver. Till viss mån får jag välja att hålla med rektorerna i detta anseende, då  

verksamheten kräver att personalen ska kunna visa sina kunskaper i området för att kunna 

bidra till en god kvalitet på skolan. Dock anser jag att det inte alltid har med utbildning att 

göra. Ett exempel jag har är från min egen tid som anställd på en skolas fritidshem där min 

enhet fick en praktikant från gymnasieskolans sista år. Denne praktikant hade inte tidigare 

kunskaper i pedagogik förutom sin tre-åriga gymnasieutbildning, men hen visade att denne 

kunde utföra alla de uppgifter som hen blev utsedd att göra under sin tid ”ute på fältet”. I 

detta fall handlar det mycket om vad rektor 5 beskrev som personlig lämplighet och 

mänskliga egenskaper.  
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8.2 Resultatdiskussion - Kompetens 

 

 

En av de viktigaste delarna som jag tänker ta upp i denna diskussion är det som rektor 4 

berättar (se sid. 16) då hen förklarar att dennes skola arbetar aktivt för att utbilda personalen 

mer för att förbereda sig för att ta emot fler nyanlända in på skolan, något som dennes skola 

inte gjort mycket tidigare. Just att ta del av rektor 5s erfarenheter i denna förändring på 

dennes skola har väckt tankar i mig som; Hur många fler skolor i Sverige är det som aktivt 

jobbat med denna typ av kompetensutbildning?  

 

Jag skulle vilja diskutera ämnet som rektor 1 och rektor 2 beskriver, angående läslyftet 

som kompetensutbildning för fritidspedagogerna.  Rektor 1 förklarade att läslyftet var 

något som denne strävade efter att fritidspedagogerna skulle få ta del av på dennes skola.  

Så som jag tolkar menar Rektor 1 med detta att pedagogerna på fritidshemmet ska få 

användning av läslyftet i fritidshemmet för att kunna utforma någon typ av utbildning. I 

detta fall anser jag att fritidshemmet inte ska fokusera på att utbilda i det som eleverna lär 

i skolan, utan lägga fokus på det sociala. I min mening kommer svenskan och matten och 

de andra ämnena eleverna lär sig i skolan in i fritidshemmen genom leken och är oftast 

undermedvetet. Rektor 2 menar att det är detta som ska läggas fokus på under elevernas 

tid på fritids, inte att undervisa i skolans ämnen då eleverna redan är trötta nog på skolan 

efter en hel dag. Rektorerna upplevde att det var viktigt för rektorerna själva att ”gå ut” 

och berätta om fritidshemsverksamheten som yrke i hopp om att fler unga människor ska 

söka sig till utbildningar. Detta är något jag stödjer helt, men rektorerna har fullt upp som 

det är vilket gör att jag tvivlar på att detta kommer att ske.  

8.3 Metoddiskussion 
 

Det har skett många förändringar under examensarbetets gång, och syftet och frågorna har 

ändrats några gånger fram tills att jag bestämde mig för att undersöka de frågor som just 

nu uppsatsen är baserad på. Jag anser att genom att utföra intervjuerna individuellt och 

inne på den deltagandes kontor kunde jag fokusera på vad varje individ hade att säga och 

föra nödvändiga anteckningar utan att bli avbruten mitt i en mening för att ta pauser,  eller 

genom att annan personal eller elev på enheten går in i kontoret och stör intervjun. Att jag 

träffat många av de deltagande rektorerna tidigare i min utbildning gjorde det lättare för 

mig att ta kontakt och det kändes mer avslappnat under intervjuerna än vad det gjorde 

under intervjuerna med de deltagarna som jag aldrig fått chansen att träffa innan. Kan 

förstå vad Bryman (2010) menar med bekvämlighetsurvalet, då det kändes tryggt att sitta 

och föra en intervju med en rektor som jag träffat tidigare under min utbildning och har 

någon form av relation till. Jag anser att urvalet rektorer som jag valde intervjua var 

tillräckligt, dock om jag hade haft mer tid och kanske även en arbetspartner hade jag 

försökt att genomföra intervjuer i andra kommuner för att kunna jämföra hur det ser ut med 

kvalitetsarbete i andra kommuner jämfört med min hemkommun. Detta inser jag nu då jag 

i min analys såg hur lika svaren var mellan rektorerna. Den andra komplikationen jag stötte 

på var att jobba ensam, då jag inte kunde bolla idéer och tankar med någon annan än mig 

själv, vilket ofta gjorde mig blind på mitt eget arbete. Jag hade dock stor hjälp av min 

handledare, men anser att det hade underlättat i arbetet om jag haft en skrivpartner. Det 

hade även underlättat vid analysen att ha någon att kunna vända sig till.  
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8.4 Litteraturdiskussion 
 

Då är det dags för mig att diskutera litteraturdelen i min undersökning då det finns vissa 

punkter jag skulle vilja trycka lite på där jag har olika uppfattningar än författarna.  

Till att börja med vill jag påpeka att jag inte håller med Åstrand (2016) där hon uttrycker 

sig som om att det krävs en legitimation i fritidspedagogyrket för att kunna bekänna sig 

själv som professionell. Jag har själv erfarenhet av att arbeta som och med människor som 

inte har haft en färdig utbildning eller legitimation och anser att det jobb de utför är minst 

lika väl och organiserat som det arbete som de legitimerade pedagogernas arbete. Precis 

som rektor 5 beskrev (se sid. 15) så handlar fritidspedagogsyrket mycket om personlig 

lämplighet och mänskliga egenskaper, anser jag själv. Under intervjun med rektor 5 kom 

vi in på ämnet angående legitimation för fritidspedagoger. Jag läste då upp för denne vad 

Åstrand beskrev (se sid 7),  och ställde som följdfråga; Anser du att en legitimation skulle 

behövas för att höja fritidspedagogernas status? Rektor 5 utbrast då; 

 
Nej! Det är fel status! (rektor 5) 

 

Rektor 5 menar i detta uttalande att en legitimation är onödigt, då hen anser att det räcker 

med den utbildningen som finns och som pedagogerna har genomgått för att kunna göra 

ett gediget arbete. Det behövs ingen legitimation och jag håller med i detta.  

 

Jag vill även här diskutera den tidigare forskning som gjorts på ämnet. Hägglund (2013) 

har i sin undersökning hört från både pedagoger och rektorer att det är för stora barngrupper 

och för få lokaler för att kunna få den kvalitet som man vill på fritidshemsverksamheten. 

Detta är inget som har förändrats och jag har själv sett det ute på de skolorna jag själv varit 

anställd hos.  

Fortsatt forskning 

Då det i denna undersökning har givit ett resultat av hur sex rektorer ser på sitt arbete inom 

kvalitetsarbete och kompetensarbete i fritidshem har många tankar spridit sig under 

arbetets gång. Något som jag skulle vilja är att det skulle finnas mer forskning av hur 

personalen på fritidshemmen anser att de får användning av den kompetensutveckling som 

skolan erbjuder och om de själva anser att det kvalitetsarbete som de gör är tillräckligt.  
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