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innehållsanalysen med på förhand utarbetade kategorier samt det 
fenomenografiska perspektivet identifierades upplevelser utifrån fyra områden 
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”systematiskt kvalitetsarbete” och ”den motiverande ledaren”. Studiens slutsats är 
att kontinuerliga veckovisa möten tillsammans med rektorer är den faktor som 
påverkar lärarna i fritidshemmets sett till om de upplever rektorers pedagogiska 
ledarskap som positivt eller negativt. 

Ämnesord  

Pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, fritidshem, gruppstorlekar, 
fritidshemslokaler, samverkan 

  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

Innehållsförteckning 
1 Inledning ........................................................................................................ 5 

2 Bakgrund ....................................................................................................... 6 

2.1 Pedagogiskt ledarskap ............................................................................. 6 

2.2 Resursfördelning ..................................................................................... 7 

2.3 Systematiskt kvalitetsarbete .................................................................... 7 

2.4 Skolinspektionen rapporterar .................................................................. 7 

3 Centrala begrepp ........................................................................................... 9 

3.1 Resursfördelning ..................................................................................... 9 

3.2 Samverkan ............................................................................................... 9 

3.3 Systematiskt kvalitetsarbete .................................................................... 9 

3.4 Rektorer ................................................................................................... 9 

3.5 Lärare i fritidshemmet ........................................................................... 10 

4 Syfte .............................................................................................................. 11 

4.1 Frågeställningar ..................................................................................... 11 

5 Forskningsöversikt ...................................................................................... 12 

5.1 Resursfördelning ................................................................................... 12 

5.2 Samverkan ............................................................................................. 12 

5.3 Systematiskt kvalitetsarbete .................................................................. 13 

5.4 Motiverande ledarskapsstilar ................................................................ 13 

5.5 Svårigheter I rektorns yrkesutövning .................................................... 14 

6 Teoretiskt perspektiv .................................................................................. 16 

6.1 Fenomenografi ...................................................................................... 16 

7 Metod ............................................................................................................ 17 

7.1 Insamling av empiriskt material ............................................................ 17 

7.1.1 Semistrukturerade intervjuer ............................................................ 17 

7.2 Innehållsanalys ...................................................................................... 18 

7.3 Urval ...................................................................................................... 18 

7.4 Tillförlitlighet ........................................................................................ 19 

7.5 Etiska övervägande ............................................................................... 20 

8 Genomförande ............................................................................................. 22 

8.1 Inhämtandet av deltagare ...................................................................... 22 

8.2 Intervjuernas genomförande.................................................................. 22 

8.3 Transkriberingsprocessen ...................................................................... 22 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

8.4 Analysarbetet......................................................................................... 23 

9 Resultat ........................................................................................................ 25 

9.1 Resursfördelning ................................................................................... 25 

9.1.1 Gruppstorlekar .................................................................................. 25 

9.1.2 Lokalfördelning ................................................................................. 26 

9.2 Samverkan ............................................................................................. 27 

9.3 Systematiskt kvalitetsarbete .................................................................. 28 

9.3.1 Dokumentation och utvärdering av verksamheten ............................ 29 

9.3.2 Utvecklingsarbete .............................................................................. 30 

9.4 Den motiverande ledaren ...................................................................... 30 

9.4.1 Rektorns kunskap av fritidshemsuppdraget ...................................... 31 

9.4.2 Den närvarande rektorn .................................................................... 32 

10 Resultatdiskussion ....................................................................................... 34 

10.1 Resursfördelning ................................................................................... 34 

10.1.1 Gruppstorlekar .............................................................................. 34 

10.1.2 Lokalfördelningen ......................................................................... 35 

10.2 Samverkan ............................................................................................. 36 

10.3 Systematiskt kvalitetsarbete .................................................................. 37 

10.3.1 Dokumentation och utvärdering av verksamheten ........................ 37 

10.3.2 Utvecklingsarbete .......................................................................... 37 

10.4 Den motiverande ledaren ...................................................................... 38 

10.4.1 Rektorns kunskap av fritidshemsuppdraget .................................. 38 

10.4.2 Den närvarande rektorn ................................................................ 38 

11 Slutsats ......................................................................................................... 40 

12 Metoddiskussion .......................................................................................... 41 

12.1 Metodval ............................................................................................... 41 

12.2 Det semistrukturerade intervjuformatet ................................................ 41 

12.3 Urval ...................................................................................................... 41 

12.4 Validitet ................................................................................................. 41 

12.5 Reliabilitet ............................................................................................. 42 

12.6 Generalisering ....................................................................................... 42 

13 Referenser .................................................................................................... 43 

14 Bilagor .......................................................................................................... 46 

14.1 Bilaga 1 ................................................................................................. 46 



 5 (47)

 

 

 

 

1 Inledning 

Under våra snart 20 sammanlagda yrkesverksamma år har vi reflekterat mer och 

mer över våra olika rektorers pedagogiska ledarskap. Vår gemensamma syn är att 

fritidshemmet allt eftersom kommit till att få allt mindre utrymme och intresse från 

rektorerna. Vår upplevelse är att rektorernas vilja att leda, styra och utveckla 

fritidshemsverksamheten under åren har kommit till att bortprioriteras för att i 

stället fokuseras mer och mer på skolans verksamhet. Skolinspektionen (2018) har 

i sin rapport uppmärksammat att rektorer tenderar att bortprioritera ledningen och 

styrningen av fritidshemsverksamheten till fördel för skolverksamheten.  

Skolverket (2014) slår fast att det är rektorerna vid varje skolenhet som skall 

bedriva ett pedagogiskt ledarskap som ska genomsyra hela verksamheten, 

fritidshemmet inkluderat. Skolverket (2018) har med implementeringen av 

fritidshemmets nya delar i läroplanen försökt att konkretisera och förtydliga 

verksamhetens uppdrag. Detta för att förtydliga uppdraget gentemot personalen 

men också för att konkretisera rektorns arbetsuppgifter som pedagogisk ledare i 

fritidshemmet (Skolverket, 2018). Att det finns svårigheter i rektorers pedagogiska 

ledarskapsutövning i hur de väljer att styra och leda fritidshemmet är ett område 

som varit i fokus under en längre tid och varit faktor för bland annat fritidshemmets 

egen del i läroplanen. Med ett identifierat problemområde i Skolverkets (2014) 

rapporter av hur rektorer inte tycks fullgöra sina skyldigheter som fritidshemmets 

pedagogiska ledare vill vi i studien belysa läraren i fritidshemmets upplevelser av 

rektorers pedagogiska ledarskap. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för rektorers pedagogiska ledarskap. Detta följs upp av 

riktlinjer av hur rektorer ska förhålla sig i sin resursfördelning samt i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Avslutningsvis redovisas ett urval av det som 

framkommit i Skolinspektionens granskningar av fritidshemmet sett utifrån 

rektorns pedagogiska ledarskap.  

2.1 Pedagogiskt ledarskap 

För att hitta en utförlig beskrivning av vad det pedagogiska ledarskapet går ut på 

måste vi gå till en rapport från Skolinspektionen (2010). De skriver att det 

pedagogiska ledarskapet handlar om allt som har att göra med att tolka de mål som 

finns i läroplanerna och kunna beskriva olika aktiviteter som strävar efter att ha en 

god måluppfyllelse (Skolinspektionen, 2010). Vidare belyser Skolinspektionen 

(2010) att en rektor måste inneha de kunskaper och kompetens som behövs för att 

kunna tolka uppdraget som den pedagogiska ledaren för verksamheten samt kunna 

undervisa, leda och styra olika lärprocesser. Rektorn skall alltså vara den som 

ytterst ansvarar för all undervisning som bedrivs vid varje skola och fritidshem. Det 

är rektorns ansvar att se till så att fritidshemmets verksamhet bedrivs utefter de mål 

som finns definierade i läroplanen.  

Skolverket (2022) belyser att det är rektorn som är högst ansvarig och den 

pedagogiska ledaren för verksamheten. Skolinspektionen (2010) pekar i sin rapport 

på att rektorer som i samarbete med sin personal arbetar tillsammans mot en 

gemensam vision utifrån aktuella styrdokumenten har en högre måluppfyllelse i 

sina verksamheter. Skolverket (2014) pekar också på att rektorns pedagogiska 

ledarskap ska bygga på att rektorerna kontinuerligt för en dialog med 

fritidshemspersonalen i syfte att utveckla verksamheten och på så sätt bidra till en 

ökad måluppfyllelse för eleverna på fritidshemmet. 
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2.2 Resursfördelning 

I de allmänna råden för fritidshemmet framgår det att det är rektorns uppgift att 

fördela de resurser som har blivit tilldelade av huvudmannen. Det blir sedan 

rektorns uppgift att fördela dessa resurser på ett sådant sätt att gruppstorlekarna och 

gruppsammansättningen möjliggör för en god undervisning på fritidshemmet. En 

anpassad gruppstorlek utefter elevers behov ligger till grund för att eleverna skall 

kunna få sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda. Genom detta ser man 

till så att varje elev har möjligheten att kunna bygga värdefulla relationer till elever 

och personal (Skolverket, 2014). 

Rektorn ansvarar för att se till så att tillräckligt goda ändamålsenliga lokaler finns 

tillgängliga och att eleverna har tillgång till goda lärmiljöer för olika sorters lärande. 

Bland annat nämns avgränsade platser för vila och rekreation som centrala för att 

ge möjligheten för eleverna att kunna sitta ner i lugn och ro för att kunna prata eller 

sitta och läsa (Skolverket, 2014). 

2.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Rektorn ska se till så att kvalitén på undervisningen är god genom att återkoppla 

och ge stöd till sin personal. Det ingår att följa upp, analysera och utvärdera 

undervisningen och elevernas inlärningsprocesser. Det krävs att rektorn har en 

kompetens kring utveckling av kunskap, lärande och undervisning (Skolverket, 

2022). Läroplanen (Skolverket, 2022) belyser att det är rektorerna som ansvarar för 

att detta arbete bedrivs vid varje skolenhet, genom ett systematiskt kvalitetsarbete 

som syftar till att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Att se till så att 

verksamheten följs upp, analyseras och utvärderas är således rektorns ansvar och 

en arbetsuppgift som rektorer har att förhålla sig till i sitt pedagogiska ledarskap.  

2.4 Skolinspektionen rapporterar 

För att få ett framgångsrikt fritidshem så krävs det ett ansvarstagande från alla 

parterna, det vill säga både från personalen och rektorn. Rapporter från Skolverket 

under de senaste 20 åren nämner att fritidshemmen inte lever upp till sin fulla 
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potential. Gemensamma nämnare i Skolverkets rapporter om fritidshemmens 

kvalité är att det är för stora barngrupper, dålig personaltäthet, personal som inte är 

bekanta med uppdraget, lokalernas utformning och ledningens brist på kunskap av 

fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2014). 

I en rapport från Skolinspektionen (2010) av rektorers pedagogiska ledarskap 

belyser de att rektorns uppgift som pedagogisk ledare är att skapa en verksamhet 

med bra värde för alla. Det betyder att målen uppfylls och att alla elever får en 

meningsfull, stimulerande och trygg utbildning. Rektorns engagemang pekas ut 

som avgörande för att se till så att verksamheten bedrivs med god kvalitet 

(Skolinspektionen, 2010). 

Skolinspektionen (2010) har i sin rapport upptäckt brister i rektorers pedagogiska 

ledarskap vid fritidshemmet och deras förtrogenhet med verksamheten. De belyser 

att på var tredje skola i landet så är rektorerna inte förtrogna med det dagliga arbetet 

och sina roller som pedagogiska ledare. Rektorerna har inte en helhetssyn över 

kunskapsresultaten och hur de ser ut i den egna verksamheten. Analys och 

utvärderingsarbetet är det som brister vilket innebär att rektorns 

beslutsfattningsförmåga inte blir tillfredställande (Skolinspektionen, 2010) 
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3 Centrala begrepp 

I detta kapitel förtydligas begrepp som är centrala för studien. 

3.1 Resursfördelning 

Det är rektorns uppgift att fördela resurser som blivit tilldelade av huvudmannen. 

Detta ska göras så att gruppsammansättningen och lokalfördelningen möjliggör 

för en god undervisning (Skolverket, 2010). I studien kommer rektorers 

resursfördelning sett till lokalfördelningen och gruppsammansättningen att ligga 

till grund för en av de frågeställningar som tagits fram för att uppnå studiens syfte. 

3.2 Samverkan 

Det är rektorns uppgift att möjliggöra för goda samarbetsformer mellan skolan 

och fritidshemmet (Skolverket, 2010). Detta skall göras genom att rektorerna 

utvecklar samarbetsformer för att stödja eleverna i deras utveckling och lärande 

(Skolverket, 2022). I studien kommer samverkan att ligga till grund för en av de 

frågeställningar som tagits fram för att uppnå studiens syfte. 

3.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Det är rektorns uppgift att se till så att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i 

verksamheten. Arbetet ska syfta till att dokumentera, analysera, utvärdera och 

utveckla undervisningen (Skolverket, 2022). I studien kommer det systematiska 

kvalitetsarbetet att ligga till grund för en av de frågeställningar som tagits fram för 

att uppnå studiens syfte. 

3.4 Rektorer 

Hur rektorers olika ansvarsområde på skolan kan se ut skiljer sig från skola till 

skola. Det förekommer att rektorer har en eller flera biträdande rektorer med ett 

eller flera olika ansvarsområden. En biträdande rektor är en mellanchef som är 

delegerad sitt eller sina ansvarsområde från skolans huvudrektor, som fortfarande 
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innehar helhetsansvaret för hela skolan. Att dela upp låg- mellan- och 

fritidshemsverksamheten mellan de olika biträdande rektorer förekommer. 

När vi i studien använder oss av begreppet rektor så kommer vi att mena den rektorn 

som har fritidshemmet som sitt närmsta ansvarsområde, om inget annat anges. 

3.5 Lärare i fritidshemmet 

En lärare i fritidshemmet är en lärare som innehar en av Skolverket utfärdad 

lärarlegitimation för undervisning i fritidshemmet. I studien kommer vi att använda 

oss av begreppet och menar då uteslutande personal vid fritidshemmet som innehar 

en lärarlegitimation för fritidshemsundervisning, om inget annat anges. 
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4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshemmet upplever rektorernas 

pedagogiska ledarskap. 

4.1 Frågeställningar 

Studien kommer att använda sig av följande frågeställningar för att på så sätt kunna 

belysa centrala delar av rektorernas pedagogiska ledarskap. 

 Hur upplever lärarna i fritidshemmet rektorns resursfördelning? 

 Hur upplever lärarna i fritidshemmet samverkan mellan fritidshemmet och 

skolan? 

 Hur insatt upplever lärarna i fritidshemmet rektorn i det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

 Vad upplever lärarna i fritidshemmet som motiverande i rektorns 

pedagogiska ledarskap?  
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5 Forskningsöversikt 

I detta kapitel lyfts relevant forskning fram sett till de forskningsfrågor som har 

arbetats fram för studien. Först redogörs för forskning av resursfördelningen. Efter 

det redogörs för forskning kring samverkan. Därefter redogörs för forskning av det 

systematiska kvalitetsarbetet vilket följs upp av forskning av olika ledarskapsstilar. 

Avslutningsvis redogörs för övrig forskning relevant för studien. 

5.1 Resursfördelning 

Lager (2015) har i sin policystudie kommit fram till att det finns ett för stort antal 

barn per fritidsgrupp. Hon pekar på att detta till största del beror på att det inte finns 

några riktlinjer för hur många barn som ska ingå i de olika fritidshemsgrupperna på 

fritidshemmet (Lager, 2015).  

Pihlgren (2018) har i sin bok Leda fritidshemmet : praktika för skolledare som 

grundar sig i forskning också dragit slutsatsen att gruppstorlekarna samt bristen på 

högskoleutbildad personal gör det problematiskt att bedriva en kvalitativ 

undervisning på fritidshemmet. 

Boström et al. (2015) kommer i deras vetenskapliga forskningsartikel fram till att 

det är stora barngrupper i små lokaler på fritidshemmet. Lokalerna är allt som oftast 

föråldrade och delas med skolan, vilket gör att lokalerna inte är anpassade utefter 

fritidshemmens behov. Det krävs att personalen besitter en stor kunskap om 

styrdokumenten för att på så sätt kunna vara med och påverka de lokalerna som 

finns att tillgå (Boström, et al, 2015). 

5.2 Samverkan 

Ludvigsson (2009) belyser i sin doktorsavhandling att grundskolelärarna och 

lärarna i fritidshemmet har olika syn på hur samverkan ska bedrivas på skolorna. 

Främsta orsaken till detta är för att de i grund och botten har olika syn på det 

pedagogiska arbetet. Det handlar till stor del om att personalgrupperna kommer från 

olika utbildningsbakgrunder och att varje grupp agerar utifrån sin egna verksamhets 



 13 (47)

 

 

 

 

intresse. Skillnaderna visar sig bland annat i hur olika de tänker i hur de vill 

organisera arbetet med elevernas lärande (Ludvigsson, 2009).  

Pálsdóttir (2014) har i sin vetenskapligt publicerade artikel genomfört en studie på 

Island. Hon har funnit flera skillnader i hur samverkan ser ut på olika skolor. Den 

generella upplevelsen bland fritidshemspersonalen är att skolans personal inte har 

något intresse för vad eleverna gör i fritidshemsverksamheten, fast att det är samma 

elever som befinner sig i de båda verksamheterna. Detta får till följd att 

fritidshemspersonalen tenderar att känna sig bortglömd. Sammanfattningsvis 

konstateras att skolans verksamhet har en större prioritet än 

fritidshemsverksamheten i vad som prioriteras under samverkan (Pálsdóttir, 2014). 

5.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Lager (2015) belyser i sin doktorsavhandling att det systematiska kvalitetsarbetet 

är en obligatorisk arbetsuppgift som alla rektorer, lärare och förskolechefer har. 

Arbetet som ska bedrivas ska vara en upprepad systematisk process där syftet är att 

planera, följa upp, utvärdera samt utveckla utbildningen i fritidshemmet så att 

målen i läroplanen uppfylls. Det pekas också på att det systematiska 

kvalitetsutvecklingsarbetet kan organiseras olika vid varje skolenhet eftersom det 

är öppet för tolkning då det inte finns några fasta ramar på hur det skall bedrivas 

(Lager, 2015). 

Ludvigsson (2009) belyser i sin doktorsavhandling att en del av rektorsutbildningen 

består av hur rektorn ska främja skolutvecklingen och leda skolan framåt genom att 

se till så där erbjuds samverkan. En annan del i utbildningen är hur rektorn ska följa 

upp och utvärdera verksamheten (Ludvigsson, 2009). 

5.4 Motiverande ledarskapsstilar 

Gill (2011) beskriver i sin bok Theory and practice of leadership två olika sorters 

ledarskapsstilar som grundar sig i Bass & Avoloi (1994) ledarskapsteori. Den 

transformative ledaren motiverar, inspirerar och agerar förebild för sina 

medarbetare. Huvuddragen för den transformative ledaren är att de gör sina 
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medarbetare delaktiga och ger möjligheter för att påverka och bestämma själva. De 

är aktiva lyssnare och är duktiga på att delegera uppgifter som passar varje individ. 

De följer upp, utvärderar och ger feedback till sina medarbetare samt uppmuntrar 

till kreativitet, nya tankar och idéer. En transformativ ledare kritiserar inte sina 

medarbetare, utan använder sig istället av uppmuntran. En laissez-faire (låt-gå) 

ledare beskrivs som en ledare som undviker att ha målbilder eller synpunkter, 

ignorerar problem, följer inte upp eller utvärderar och lägger över allt ansvar på sina 

medarbetarna. Signifikativt för en laissez-faire ledare är att den inte är närvarande.  

Detta kan leda till ökade konflikter och att en utebliven måluppfyllelse. Laissez-

faire ledarskapsstilen är raka motsatsen till den transformativa ledarskapsstilen 

(Gill, 2011). 

Ludvigsson (2009) belyser i sin doktorsavhandling ledarskapet i skolan som ett 

samproducerat ledarskap mellan rektor och lärare. Hon beskriver rektorns och 

lärarens samarbete, förståelse för varandra och varandras arbete och hur 

arbetsrelationer och ledarskapet formas utefter detta och i det vardagliga arbetet.  

Hon belyser även vikten av stöttning och engagemang från rektorn till sina 

medarbetare. Ludvigsson menar på att det bidrar till motivationen att arbeta. De 

rektorer som inte är engagerade i verksamheten upplevs av lärarna som en 

frånvarande ledare vilket får till följd att lärarna upplever sig ha ett bristande stöd 

från sina ledare i det dagliga arbetet (Ludvigsson, 2009). 

5.5 Svårigheter I rektorns yrkesutövning  

Ludvigsson (2009) belyser i sin doktorsavhandling att rektorer idag tvingas lägga 

mycket tid på administrativa uppgifter. Det handlar om arbetsuppgifter kring det 

ekonomiska, personalfrågor, planera scheman och även skötsel av fastighet. Detta 

får till följd att rektorerna inte har tillräckligt mycket tid till att sätta sig in i det 

arbete som pågår i skolan. Lärarna pekar därför på att verksamhetsbesök är för få 

och de gånger de faktiskt äger rum så har de inte tillräcklig tidsomfattning för att 

rektorerna skall kunna bilda sig en uppfattning av det pedagogiska arbetet 

(Ludvigsson, 2009). 
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Jarl (2013) lyfter i sin vetenskapligt publicerade artikel fram att rektorer inte har 

tagit det helhetsansvar som krävs i deras yrkesroll. Idéen om rektorn som 

pedagogisk ledare har inte kommit till att förverkligas på det sätt som det varit tänkt. 

Detta har fått till följd att rektorns ledarskapsuppdrag har varit svår att uppfylla. Det 

har under det senaste två decennierna från statens sida satsats på utbildningen av 

rektorer och då främst med fokus på det pedagogiska ledarskapet till följd av 

sjunkande skolresultat. Det kan ses som ett erkännande av att det pedagogiska 

ledarskapet är en komplex uppgift (Jarl, 2013). 
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6 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektivet för studien. Det teoretiska 

perspektivet ligger till grund för vissa av de metod-val som har tagits i beaktning i 

studiens utformande och motiveras därför vidare i metod-avsnittet. Det teoretiska 

perspektivet och dess centrala begrepp kommer vidare att användas i studiens 

resultat-diskussion. 

6.1 Fenomenografi 

Fenomenografin som perspektiv i en studie lämpar sig där forskningsobjektet är av 

betydelse för deltagarna, ett meningsfullt fenomen (Ingerman, 2021). I denna studie 

är det lärare i fritidshemmets upplevelser av rektorers pedagogiska ledarskap som 

skall undersökas. Alla som arbetar i skolan kommer att ha en upplevelse av 

rektorers pedagogiska ledarskap eftersom man i det dagliga arbetet har kontakt med 

rektorn, antingen direkt eller indirekt. Därför blir det för deltagare ett meningsfullt 

fenomen.  

Fenomenografin är ett teoretiskt perspektiv som lämpar sig när man vill undersöka 

frågor om hur ett fenomen uppfattas (Ingerman, 2021). Fenomenografin är inte ute 

efter att ta reda på hur någonting är, utan fokuserar på hur någonting uppfattas av 

människor (Thulin, 2011). Resultatet av en fenomenografisk studie skildrar 

uppfattningen av ett fenomen, och inte om ett fenomen. En fenomenografisk studie 

kan därför inte fastslå hur någonting är, eftersom en upplevelse kan förändras 

(Ingerman, 2021).  

Centrala begrepp för fenomenografin blir därför upplevelser och fenomen. Studien 

kommer att undersöka lärarna i fritidshemmets upplevelser av rektorers 

pedagogiska ledarskap. Fenomenet som skall undersökas är rektorers pedagogiska 

ledarskap. 
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7 Metod 

I detta kapitel presenteras hur studien skall genomföras. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av hur insamlingen av det empiriska materialet ska gå till. Därefter 

presenteras hur analysen skall genomföras. Efter det kommer en presentation av 

urvalet av deltagare, studiens tillförlitlighet samt de etiska överväganden som tagits 

hänsyn till. Avslutningsvis beskrivs hur studien har genomförts.  

7.1 Insamling av empiriskt material 

Studien använde sig av semi-strukturerade intervjuer i insamlingen av det empiriska 

materialet. Bryman (2016) belyser att för att lyckas i datainsamlingen under en 

intervju så skall frågorna vara öppna och tydliga för att på så sätt kunna ställa 

relevanta följdfrågor. Detta belyser också Denscombe (2017) som menar på att 

semistrukturerade intervjuer oftast utgår från en färdig intervjuguide, men att man 

vid intervjugenomförandet är flexibel och ger deltagaren möjligheten att utveckla 

sina svar. Denscombe (2017) menar på att detta ger forskaren möjligheten att ställa 

ytterligare frågor om det är nödvändigt för att skildra ämnet mer detaljerat.  

Denscombe (2017) pekar på att intervjuer och de svar som anges bygger på en 

människas egna åsikter och erfarenheter. Intervjuerna vi genomfört återspeglar 

lärarna i fritidshemmets upplevelser av rektorers pedagogiska ledarskap.   

7.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Studien använder sig av ett semistrukturerat intervjuformat. Davidson & Patel 

(2011) pekar på att i kvalitativa intervjuerna ska det inte utformas olika 

svarsalternativ för att peka på vad som är rätt eller fel.  Eftersom studien använder 

sig av ett fenomenografiskt perspektiv blir detta av betydelse eftersom det är lärarna 

i fritidshemmets upplevelser vi vill få syn på. För en studie som har ett 

fenomenografisk perspektiv lämpar sig semistrukturerade intervjuer, menar 

Ingerman (2021). En intervjuguide med ett begränsat antal frågor kan utarbetas som 

bygger på ett antal ingångsfrågor som pekar på aspekter och sammanhang inom 

fenomenet (Ingerman, 2021). Under intervjun kommer det att användas en på 



 18 (47)

 

 

 

 

förhand utarbetad intervjuguide med fokus på ingångsfrågor för fenomenet, 

rektorns pedagogiska ledarskap. Ingångspunkterna är de forskningsfrågor som har 

arbetats fram för studien. 

Vi som forskare kommer att inneha olika roller under intervjun med olika 

ansvarsområde. En av oss kommer till att följa intervjuguiden och den andra är 

ansvarig för att ställa följdfrågor. Detta gör vi för att kunna vara flexibla under 

intervjun för att på så sätt kunna skildra lärare i fritidshemmets upplevelser av 

rektorers pedagogiska ledarskap. 

7.2 Innehållsanalys 

En innehållsanalys är en metod som tillåter forskaren att kategorisera innehållet 

utifrån på förhand utformade kategorier (Bryman, 2016). De på förhand utformande 

kategorierna bygger i denna studie på den forskningsfrågor som har arbetats fram 

för studien. 

En innehållsanalys ska genomföras i olika steg. Först så skall det kvalitativa 

empiriska materialet transkriberas varpå det därefter ska kategoriseras utan att på 

djupet analyseras. När materialet är kategoriserat så skall mönster identifieras 

genom att man kritiskt granskar de olika kategorierna på djupet. Till sist skall 

kategorierna och dess innehåll ställas gentemot tidigare forskning för att på så sätt 

försöka producera ny kunskap (Larsen, 2009). 

7.3 Urval 

Studien avgränsar sig till fem lärare i fritidshemmet som är yrkesverksamma på 

skolor runt om i södra Sverige. Vi väljer att avgränsa oss till lärare i fritidshemmet 

som har genomgått en utbildning av minst 180 högskolepoäng med inriktning 

fritidshemmet och som har arbetat i fritidshemsverksamhet i minst 5 år. Detta görs 

för att kunna säkerhetsställa att deltagarna har hunnit att bilda sig upplevelser av 

rektorers pedagogiska ledarskap. 
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7.4 Tillförlitlighet 

En förutsättning för en fenomenografisk studie är att man som forskare innehar 

kunskap inom fenomenet som skall belysas, för att på så sätt kunna ställa de 

nödvändiga följdfrågor som behövs för att kunna skildra fenomenet (Ingerman, 

2021). Eftersom vi som forskare innehar upplevelser av olika rektorers pedagogiska 

ledarskap, anser vi oss inneha den erfarenhet som behövs för att kunna ställa dessa 

följdfrågor. 

Denscome (2017) pekar på att det vid semistrukturerade intervjuer är svårt att uppnå 

konsistens. Den insamlade data påverkas av vem det är som deltar i studien 

(Denscome, 2017). Studien kommer att avgränsas till fem deltagare, vilket kan 

påverka konsistensen. Genom att också avgränsa oss till deltagare med minst fem 

års erfarenhet så stärks tillförlitligheten, detta på grund av att man då har hunnit 

skapa sig upplevelser av rektorers pedagogiska ledarskap. 

Larsen (2009) belyser att det i kvalitativa insamlingsmetoder är lättare att säkra en 

god validitet, eftersom man direkt vid intervjutillfället kan undanröja missförstånd. 

Det semistrukturerade intervjuformatet tillåter oss att undanröja de missförstånd 

som eventuellt skulle kunna uppstå genom att vi kan ställa ytterligare följdfrågor 

som har till avsikt att förtydliga vad deltagaren menar. Ingerman (2021) skriver att 

det under intervjuerna kan göras sammanfattningar av deltagarens svar direkt under 

intervjun, för att på så sätt säkerhetsställa att det var just det som deltagaren menade 

med sitt svar. Detta blir ett sätt för oss som forskare att öka validiteten för studien. 

I transkriberings processen finns det risk för påverkan från transkribenten att 

påverka underlaget för analysen. Talspråket och skriftspråket är inte detsamma, 

därför kan transkribenten tendera att strukturera om svaren till hela meningar för att 

kunna relateras till en meningsfull helhet. Fokus ligger på att denna omstrukturering 

sker med en god inre logik för att kunna säkerhetsställa validiteten för studien (Patel 

& Davidson, 2019). 

En nackdel med en kvalitativ studie är kontrolleffekten. Forskaren eller vald metod 

kan i hög utsträckning påverka intervjuresultat. Det finns också en risk att 
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informanten svarar på frågorna utifrån vad informanten tror att forskaren vill höra 

(Larsen, 2009). Genom det fenomografiska perspektivet som fokuserar på 

deltagarnas beskrivning av fenomenet kan vi uppnå en högre tillförlitlighet genom 

hela studien.  

7.5 Etiska övervägande 

De etiska övervägande som studien har tagit hänsyn till utgår ifrån 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer i vad det gäller att bedriva etisk forskning. 

Vetenskapsrådet (2002) belyser att informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är centrala delar för etisk forskning. 

Informationskravet handlar om att informera de som ska intervjuas om syftet med 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om studiens syfte i det 

missiv-brev (se bilaga 1) som går ut till samtliga deltagare. I början av varje intervju 

gicks också missiv-brevet igenom tillsammans med deltagaren. Detta gjorde vi för 

att säkerställa att deltagaren var införstådd med studiens syfte. 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste inhämta ett samtycke från 

deltagaren att medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I det missiv-brev (se 

bilaga 1) som gick ut till deltagarna bifogades en samtyckesblanket där deltagarna 

skriftligen fick samtycka till att delta i studien. Samtliga intervjuer genomfördes 

över datorprogrammet Zoom, vilket ledde till att vi inte kunde inhämta något 

skriftligt samtycke. Samtycket inhämtades istället genom att vi muntligen innan 

varje intervjun började gick igenom missiv-brevet (se bilaga 1). Vi gick där också 

igenom samtyckesblanketten och utryckligen bad om ett muntligt samtycke för att 

delta i studien. Samtycket finns inspelat i de inspelningar som finns sparade fram 

till att studien blivit godkänd för publicering. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar i studien ska hållas anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2002). I missiv-brevet (se bilaga 1) framgår det att de som ska 

intervjuas kommer att vara konfidentiella. Vi valde därför att byta ut deras riktiga 

namn till nummer F1, F2, F3, F4 och F5 (Fritidslärare 1 och 2 osv). För att 
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ytterligare stärka kravet på konfidentialitetskravet bytte vi i transkiberingen ut vid 

alla de gånger deltagarna använde namn eller könspronomen till ”hen”. 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna om de personer som medverkar i 

studien inte användas till något annat än vad som inhämtats samtycke till 

(Vetenskapsrådet, 2022). I missiv-brevet (se bilaga 1) framgick det att det inspelade 

materialet kommer att sparas fram tills det att studien är färdig och kommer endast 

att användas till studien och inget annat. Vi avser också förstöra allt sparat material 

så som inspelningar och transkriberingar så fort studien blivit godkänd för 

publicering. 
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8 Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur vi gick till väga för att genomföra studien 

8.1 Inhämtandet av deltagare 

Missiv-brevet (se bilaga 1) gick ut till rektorer i södra Sverige för att kunna sättas i 

kontakt med lärare i fritidshemmet som skulle kunna vara intresserade av att deltaga 

i studien. Mail kontakten med rektorerna resulterade i att vi fann fem deltagare som 

uppgav att de ville delta. Samtliga deltagare hade en yrkeserfarenhet av minst 5 år 

i fritidshemsverksamheten. Fyra av fem deltagare har genomgått en 

grundlärarutbildning för fritidshemmet, vilket inte överensstämde med vårt urval. 

Denna deltagare var dock under utbildning till just grundlärare för fritidshemmet. 

Svårigheten i att hitta intresserade deltagare gjorde att vi kände oss tvungna att 

frångå vårt ursprungliga urval att endast använda oss av utbildade deltagare.  

8.2 Intervjuernas genomförande 

Alla intervjuerna ägde rum digitalt och vi använde oss av Zoom för att spela in och 

genomföra intervjuerna. Samtycket för deltagandet i studien inhämtades genom att 

vi i början av varje intervju tillsammans med deltagaren gick igenom det utskickade 

missiv-brevet (se bilaga 1) varpå vi därefter frågade om de fortfarande ville delta i 

studien. Inspelningen av intervjun gjordes för att vi skulle kunna transkribera 

intervjun direkt efter avslutad intervju.  

8.3 Transkriberingsprocessen 

I transkriberingsprocessen användes det som Patel & Davidson (2019) belyser som 

sunt förnuft. Det innebär att eftersom talspråket och skriftspråket inte är detsamma, 

så kan man som transkribent göra om meningarna till en meningsfull helhet (Patel 

& Davidson, 2019). Detta var också något som vi gjorde, eftersom materialet näst 

intill hade blivit oanvändbart ifall alla oo, ee och ahh hade tagits med. I 

transkriberingsprocessen såg vi också till att avidentifiera alla deltagare som 

framgått av det missiv-brev alla deltagare tagit del av och accepterat (se bilaga 1). 
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Detta gjordes genom att alla deltagare döptes om till F1-F5, för att på så sätt inte 

kunna identifieras. Vi avidentifierade också genom att byta ut alla “han”, “hon” och 

alla gånger de använde olika namn till “hen”. Vi upplevde att missiv-brevet skapade 

förutsättningarna för att alla deltagare skulle kunna beskriva sina upplevelser 

detaljerat eftersom de visste att ingenting skulle kunna gå att spåras tillbaka till 

deltagarna. 

8.4 Analysarbetet 

Efter att samtliga intervjuer och transkriberingar var färdiga påbörjades 

analysarbetet. En innehållsanalys genomfördes. Bryman (2016) menar på att man i 

innehållsanalysen kan dela in materialet i redan på förhand utarbetade kategorier. 

Eftersom studiens intervjuguide med ingångsfrågor redan på förhand utgick från 

studiens frågeställningar underlättade detta för oss i kategoriseringsarbetet. Vi 

började därför med att kategorisera det insamlade materialet i kategorier utifrån 

studiens frågeställningar: 

 Resursfördelning 

 Samverkan 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Den motiverande ledaren 

Studien har använt sig av fenomenografin som teoretiskt perspektiv och det var 

därför av vikt att resultatet för studien pekade på lärarna i fritidshemmets 

upplevelser av det pedagogiska ledarskapet. Detta var en tanke som fanns med oss 

genom hela kategoriseringsarbetet. 

När kategoriseringsarbetet är färdigt skriver Larsen (2009) att materialet och dess 

innehåll skall ställas gentemot tidigare forskning för att på så sätt försöka producera 

ny kunskap till området. Efter kategoriseringsarbetet var färdigt påbörjade vi 

framskrivningen av studiens resultat och gick sedan vidare med 
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resultatdiskussionen. I resultatdiskussionen ställdes studiens resultat mot tidigare 

forskning för att på så sätt försöka producera ny kunskap. Vi gick sen vidare med 

att sammanfatta slutsatsen för studien i ett eget kapitel. Slutsatsen bygger både på 

resultatet och resultatdiskussionen. Studien avslutades med en diskussion kring 

studiens metod.  
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9 Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka hur lärare i fritidshemmet upplever rektorers 

pedagogiska ledarskap. Studien har använt sig av fyra frågeställningar för att 

konkretisera rektorers pedagogiska ledarskapsuppdrag. Samtliga intervjuer har gett 

oss en bred bild av deltagarnas upplevelser av rektorernas pedagogiska ledarskap 

utifrån de fyra frågeställningarna som använts. Vi anser därmed att studiens syfte 

är uppnått. Studien har använt sig av ett fenomenografiskt perspektiv för att på så 

sätt kunna få syn på deltagarnas upplevelser av rektorers pedagogiska ledarskap. 

Fenomenografin intresserar sig för upplevelser, varpå deltagarnas upplevelser är det 

som är i fokus i resultatet. 

I citat förekommer deltagarnas namn som F med efterföljande siffra. 

9.1 Resursfördelning 

Nedan redovisas hur deltagarna upplever rektorernas prioritering av 

resursfördelning utifrån två kategorier, gruppstorlekar och lokalfördelning. 

9.1.1 Gruppstorlekar 

Den generella upplevelsen kring hur rektorerna väljer att organisera 

gruppstorlekarna på fritidshemmet är att rektorerna inte tar hänsyn till lärarna i 

fritidshemmets synpunkter om att gruppstorlekarna påverkar fritidshemmets 

kvalitet. Gruppstorlekarna är något som man bara får finna sig i och jobba utefter 

de förutsättningar som finns. Rektorerna upplevs, trots detta, vara medvetna om att 

gruppstorlekarna har betydelse för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning. 

Upplevelsen är också att gruppstorleken egentligen inte har någon betydelse för 

vilken kvalitet undervisningen på fritidshemmet har, snarare anges personalens 

kompetens som den yttersta framgångsfaktorn för fritidshemmets kvalitet. 

“Definitivt så tror jag att det handlar mer om att man har rätt 

personal på plats". (F2) 
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Deltagarna upplever att de har ett stöd ifrån rektorn i sin upplevelse av att 

gruppstorlekarna behöver prioriteras för att på så sätt kunna möjliggöra för en god 

fritidshemsverksamhet. Upplevelsen är att rektorerna, deras närmsta chef, inte är 

den rektor som har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Besluten som 

tas kring organiseringen av fritidshemmet och dess gruppindelning tenderar därför 

att behöva ta hänsyn till att fritidshemmet bara är en del av en större helhet och 

tenderar då oftast att prioriteras bort till fördel för skolan.  

“Hur det än är så oavsett vilken chef man än har som stångar 

sig blodig för fritidshemmet så kommer man upp i de högre 

hierarkierna så är fritidshemmet fortfarande bara 

fritidshemmet, skolan är skolan och skolan är prio 1.” (F1) 

9.1.2 Lokalfördelning 

Den generella upplevelsen kring hur rektorer väljer att organisera 

lokalfördelningen mellan skolan och fritidshemmet är att rektorer inte alls är 

intresserade av att möjliggöra för fritidshemmens lokalbehov. Detta har lett till att 

lärarna i fritidshemmen har behövt utveckla en flexibilitet i hur de tänker kring 

fritidshemmets lokaler och utformning.  

“Vi på fritids har fått anpassa oss utefter de lokaler som finns 

och vara flexibla. Tänka om och tänka nytt, var kan vi vara. 

Tänka om helt enkelt.” (F2) 

Rektorer upplevs skjuta över ansvaret för lokalfördelningen på arbetslagen där de 

tillsammans i arbetslagen förväntas fördela lokalerna sett till de båda 

verksamheternas behov, men där fritidshemmen med sina behov bortprioriteras. 

Det gör att det upplevs finnas en otalad hierarki mellan skolan och fritidshemmet, 

där fritidshemmet är underställt skolan i frågan om lokalfördelningen. Rektorerna 

upplevs vara medvetna kring problematiken men rektorerna pekar på att skolorna 

är trångbodda, vilket resulterar i att fritidshemmet helt enkelt behöver 

bortprioriteras till fördel för skolverksamhetens behov. 
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“Jag tror att det finns en hierarki mellan lärarna och 

fritidspersonalen. Fritidslärarnas uppdrag och behov kommer i 

skymundan. Vi ses inte som en jämlik part med skolan. Det 

utrycks inte, det bara känns så.” (F2) 

“Men vi är ganska trångbodda, därför finns det inte möjlighet 

att kunna ha ett eget rum för fritids” (F5) 

Upplevelserna resulterar i att lärarna i fritidshemmet önskar sig mer ändamålsenliga 

lokaler för att på så sätt kunna bedriva en bättre verksamhet. Upplevelsen är att om 

fritids bara hade haft tillgång till åtminstone ett eget rum där de hade kunnat förvara 

material och kunnat kalla för sitt eget så hade det resulterat i en bättre verksamhet 

för fritidshemmet. 

“Jag hade önskat någon form av eget fritidsrum. Vi delar ju 

lokaler och vi delar även platsen om att förvara material. Jag 

hade önskat någon typ av rum eller fritidsplats som man hade 

kunnat kalla för fritidsrum.” (F4) 

9.2 Samverkan 

Den generella upplevelsen kring hur samverkan mellan skolan och fritidshemmet 

ser ut är att det är rektorerna som möjliggör eller omöjliggör för att kunna bedriva 

en god samverkan. Upplevelsen är att det är rektorerna som sätter ramarna för hur 

samverkan skall se ut och sen är det upp till varje arbetslag att se till så att ramar 

efterlevs ute i verksamheterna. I de fall samverkan upplevs som god upplever 

lärarna i fritidshemmet att de har ett stort stöd ifrån sina rektorer och att 

förutsättningarna för detta kommer ifrån rektorerna. Lärarna i fritidshemmet 

upplever också att det finns en skillnad i hur skollärarna och lärarna i fritidshemmen 

ser på samverkansuppdraget och hur god den upplevs vara. 

“Sen är det mycket upp till varje klasslärare och fritidspersonal 

att välja själva hur vi vill utforma hur det ska se ut, men här har 

vi relativt fria tyglar och ett stort stöd från rektorn” (F5) 
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“Samverkan på min skola innebär just samverkan, man ska inte 

gå in som resurs i klassrummet eller som elev-resurs. Rektorn 

säger att det ska finnas fasta tider på schemat när vi kommer in 

i klassrummen, och då ska vi bedriva undervisning utifrån vår 

kompetens, vår fritidskompetens.” (F4) 

“Samverkan inne i klassrummet har blivit lite lidande av att jag 

har valt att fokusera på rasten, det ses ju inte med så glada 

ögon från klasslärarna. (F1) 

På de skolor som samverkan upplevs som mindre god upplevs det inte finnas några 

tydliga ramar ifrån rektorerna i hur samverkan ska se ut mellan skolan och 

fritidshemmet. De upplever heller inte det stöd från rektorn som de skulle behöva 

för att på så sätt kunna få till en god samverkan mellan skolan och fritidshemmet. 

Upplevelsen är här att det blir upp till varje lärare i fritidshem och klasslärare att 

utarbeta hur samverkan skall se ut, men de upplever att klasslärarna har det största 

mandatet i hur den ska bedrivas. Detta upplevs resultera i att man som lärare i 

fritidshemmet är med i klassrummet hela dagarna och hjälper lärarna med deras 

arbetsuppgifter. 

“I nuläget så finns det inga tydliga ramar för hur samverkan 

ska se ut, det är upp till oss på fritids att ta kontakt med lärarna 

för att i så fall anordna en samverkan.” (F2) 

“Lärarna tycker att samverkan fungerar bra, men det tycker 

inte vi. Klart att lärarna är nöjda med att vi är med i 

klassrummen hela dagarna och hjälper dom.” (F3) 

9.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

I detta avsnitt redogörs för hur deltagarna upplever arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet.  
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9.3.1 Dokumentation och utvärdering av verksamheten 

Upplevelsen är att det vid skolorna som bedriver ett gott systematiskt 

kvalitetsarbete finns en utarbetad struktur för hur arbetet med dokumentation och 

utvärderingen av verksamheten skall se ut. Upplevelsen är att det finns en mall som 

stöd i detta arbete, ett arbete som genomförs kontinuerligt varje vecka och som 

rektorn upplevs delaktig i. 

“Vi arbetar med FRIPar varje vecka, i det så ingår det 

utvärdering som vi gör varje vecka. Detta gör vi varje onsdag 

och det hålls väldigt fast på, vår rektor är också med. Vi 

påminner varandra i arbetet och ser till så att utvärderingen 

verkligen blir gjord.” (F4) 

“Vi arbetar med fritidspedagogiska planeringar, FRIPar. I dom 

så går vi ju igenom allt, analyserar och utvärderar våra 

aktiviteter. Det är inte aktiviteterna i sig som är det viktiga, det 

är den bakomliggande tanken. Rektorn är också med och ibland 

har hen något som vi ska fokusera på i vårt arbete, tillexempel 

förra terminen hade vi stort fokus på de sju förmågorna.” (F1) 

“Alla avdelningar har ett dokument som vi arbetar med, ett 

planeringsdokument. I mallen skriver vi in syfte och mål och 

vilka aktiviteter vi har. Hela fritids arbetar med mallen och 

rektorn är också med.” (F2) 

Upplevelsen på de skolor där det systematiska kvalitetsarbetet uteblir är att det inte 

finns en utarbetad struktur ifrån rektorn av hur detta arbete skall bedrivas. Det 

saknas gemensamma tillfällen där all fritidspersonal träffas tillsammans med 

rektorn för att dokumentera och utvärdera verksamheten. Det upplevs också finnas 

en brist på utbildade kollegor, vilket försvårar kvalitetsarbetet. 

“Någon dokumentation? Nej, kanske någon enstaka 

instagrambild, sociala medier, så att föräldrarna ser att vi gör 
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något. Mer finns det inte tid till. Vi har inga gemensamma 

möten med rektorn.” (F3) 

“Vi har inga gemensamma möten där rektorn är med. Fokus 

har legat på att hitta utbildad personal, och eftersom vi inte 

hittar någon så har jag fått rodda i allt själv. Det blir svårt att 

göra allting själv.” (F5) 

9.3.2 Utvecklingsarbete 

Upplevelsen på de fritidshemmen som bedriver utvecklingsarbete är att det hela 

tiden pågår ett utvecklingsarbete på fritidshemmet. Det finns inte ett uttalat 

utvecklingsområde, utan strävan är hela tiden att det ska pågå en utveckling i alla 

delar av verksamheten. Som stöd i utvecklingsarbetet upplevs planeringsmallen och 

de gemensamma mötena som äger rum varje vecka tillsammans med rektorn vara 

ett gott stöd i att arbeta utifrån de utvecklingsområde som identifieras. 

“Så är det nog alltid, att det finns ett utvecklingsarbete. Vi 

hittar ju grejer som vi måste lägga mer tid på, och då gör vi det. 

Men i det stora hela så är det ju alltid FRIP arbetet som ligger i 

fokus, hur kan vi utveckla det.” (F4) 

“Det är att driva det framåt, tanken om var hur och varför, 

varför gör vi som vi gör? Det är detta vi diskuterar på våra 

möte och hittar saker som vi måste utveckla.” (F1) 

De fritidshem som av deltagarna tycks sakna ett utvecklingsarbete har gemensamt 

att de inte har några kontinuerliga möten tillsammans med fritidshemspersonalen 

och rektorerna. Detta upplevs resultera i att utvecklingsarbetet uteblir. 

“Vi gör inget sådant.” (F3) 

9.4 Den motiverande ledaren 

Nedan redovisas resultatet av vad som upplevs centralt för att rektorns pedagogiska 

ledarskap ska upplevas motiverande.  
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9.4.1 Rektorns kunskap av fritidshemsuppdraget 

Vikten av att rektorerna är insatta i fritidshemmets verksamhet och uppdrag 

upplevs av deltagarna som central för att de ska känna sig motiverade i det dagliga 

arbetet. Det upplevs skapa en trygghet i deltagarnas yrkesutövning och skapa en 

känsla av att känna sig lyssnad på och prioriterad. Det upplevs också skapa en 

bättre sammanhållning bland fritidshemspersonalen när rektorn och personalen 

arbetar åt samma gemensamma mål. 

“Det påverkar mig jättemycket i mitt arbete om rektorn är insatt 

eller inte i vårt uppdrag. Man har en backup och känner sig 

trygg och då utför man ett bättre arbete och känner sig bättre 

tillmods för att komma till jobbet varje dag.” (F1)  

“Hen ser till vårt bästa och försöker hitta lösningar och har 

idéer om saker och ting. Hen är duktig att få oss som grupp att 

känna oss sammansvetsade och samarbeta tillsammans”. (F2) 

De rektorer som inte upplevs insatta i fritidshemmets uppdrag resulterar i 

en de-motivation hos fritidshemspersonalen. Detta får till följd att 

personalen har en sämre motivation till att vilja utföra ett bra arbete och 

en mindre motivation till att överhuvudtaget vilja gå till arbetet. 

Upplevelsen är att det under dessa förhållanden uppstår konflikter mellan 

fritidshemspersonalen och rektorerna i vad fritidshemsuppdraget skall gå 

ut på, vilket leder till konflikter mellan fritidshemspersonalen och 

rektorerna. 

“ Väldigt lite koll. Jag försöker förklara för dem att så här står 

det i läroplanen och vi kan kanske arbeta si och så men de 

anser att det är en tolkningsfråga å dem vet inte riktigt hur man 

ska arbeta med det utan bara lämnar över det på oss”. (F3) 

“Verksamheten blir lidande. Den biträdande rektorn har ingen 

förståelse för vår verksamhet, hen vet inte vad vi gör och då blir 

det svårt”. (F5) 
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9.4.2 Den närvarande rektorn 

En närvarande rektor upplevs som en rektor som ger stöttning till sin 

personal vilket bidrar till positiva upplevelser för fritidshemspersonalen. 

Dessa rektorer upplevs som stöttande och har en förmåga att lyssna på sin 

fritidshemspersonal. Detta resulterar i en ökad motivation för att kunna 

utveckla verksamheten men också sig själv i sin roll som yrkesutövare. 

Den närvarande rektorn upplevs skapa förutsättningarna för att 

fritidshemspersonalen skall våga prova på nya idéer för att på så sätt 

utveckla verksamheten. 

“.... det var jättemotiverande och rektorn är väldigt bra i sitt 

sätt att motivera oss, ger oss feedback på vad vi kan göra om vi 

behöver göra någonting. Rektorn finns där som ett stöd, det 

tycker jag är bra”. (F2)  

“Det gör ju att jag tänker på fler grejor som jag kan göra, 

utveckla min kompetens och “höja” elevernas dag. Vad är det 

mer för grejor jag kan lära mig, vad är det mer för grejor jag 

kan implementera i mitt arbete. Och hittar jag dem grejorna så 

tar jag med det till min chef och nio av tio gånger säger hen 

“kör” “ testa”.” (F4)  

Upplevelserna grundar sig i att dessa rektorer är närvarande vid de 

återkommande veckomötena som äger rum varje vecka. De upplever att 

rektorn är involverad i fritidshemmets verksamhet genom att aktivt under 

mötena anta rollen som den som ansvarar för att fritidshemmet skall 

utvecklas.  

“Hen är väldigt involverad, nästan för involverad. Det är hen 

som hjälper oss framåt och jag känner sen jag började jobba 

här att vi på fritids prioriteras”. (F2) 

Upplevelsen av en frånvarande rektor upplevs bidra till att 

fritidshemsverksamheten blir rörig och sakna struktur. Det upplevs också 
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påverka fritidshemspersonalens motivation för att utföra ett gott arbete. 

Upplevelsen delas av deltagarna som saknar återkommande veckomöten 

där rektorer och fritidshemspersonal deltar. 

“Det finns ingen struktur. Barnen behöver struktur, de blir 

oroliga. Och jag vill att det ska finnas struktur”. (F3) 

Upplevelsen för vikten av verksamhetsbesök från rektorerna går isär. Den 

är allra mest påtaglig hos de deltagare som också upplever att de har en 

frånvarande rektor. De upplever att verksamhetsbesök skulle vara till stort 

gagn för att rektorerna ska kunna sätta sig in i verksamheten. De som 

upplever att de har en närvarande rektor upplever att verksamhetsbesök 

också uteblir, men litar på att rektorerna gör verksamhetsbesök när det 

behövs för att på så sätt gagna verksamheten.  

“De hade också varit trevligt om de gick förbi och titta till lite 

då och då för att de skulle kunna bilda sig en uppfattning om 

vad det är vi gör för något”. (F5)  

“Jag tror att alla rektorer ändå skulle vilja vara ute mer i 

verksamheten och observera, men att de inte har tid till det, för 

det finns så mycket måsten”. (F5) 

“Det har varit vissa avdelningar som hen har behövts synas lite 

mer på. Och det är nog därför vi inte sett hen här jättemycket”. 

(F4) 
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10  Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till den forskningsöversikt som 

tagits fram för studien. Först diskuteras rektorers resursfördelning. Detta följs upp 

av en diskussion kring samverkan och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Avslutningsvis diskuteras vad som upplevs motiverande i rektorers pedagogiska 

ledarskap. 

10.1 Resursfördelning 

Nedan diskuteras studiens resultat i relation till rektorns resursfördelning.  

10.1.1 Gruppstorlekar 

I resultatet framgår det att gruppstorlekarna inte upplevs gå att påverka i den 

utsträckning som deltagarna skulle vilja. Skolverket (2014) slår fast att det är 

rektorn vid varje skolenhet som är ansvarig för att gruppstorlekarna anpassas för att 

ge alla elever möjligheten att få ta del av en kvalitativ undervisning. Deltagarna 

upplever att rektorerna är medvetna om gruppstorlekarnas betydelse, men anger att 

det är rektorns position som en mellanchef som begränsar rektorns 

handlingsutrymmet. Rektorn måste förhålla sig till att fritidshemmet bara är en liten 

del av hela verksamheten. Lager (2015) pekar på att gruppstorlekarna på 

fritidshemmet är för stora och att det beror på att det inte finns några generella 

riktlinjer på hur stora grupperna skall vara. I resultatet för studien pekar upplevelsen 

på att gruppstorlekarna är stora men att det inte i någon större utsträckning påverkar 

den upplevda kvalitén på fritidshemmets verksamhet. Pihlgren (2018) pekar också 

på att det blir problematiskt att bedriva en kvalitativ undervisning när 

gruppstorlekarna är stora och när bristen på högskoleutbildad personal är för stor. 

Resultatet för studien pekar, till skillnad från Pihlgren (2018), på att det är 

personalen som är av störst betydelse när det handlar om att kunna bedriva en 

kvalitativ undervisning på fritidshemmet. Gruppstorlekarna upplevs mer som ett 

önskemål om att de skulle vara mindre, men upplevs inte vara en faktor för hur den 

upplevda kvalitén i verksamheten på fritidshemmet. 
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10.1.2 Lokalfördelningen 

I resultaten för studien framgår upplevelsen av rektorers ovilja att prioritera mellan 

skolan och fritidshemmet för att på så sätt tillgodose båda verksamheternas behov 

i frågan om ändamålsenliga lokaler. Ansvaret för lokalfördelningen skjuts över på 

arbetslagen där upplevelsen är att lärarna i fritidshemmets önskemål och 

verksamhetens behov sätts i skymundan för att möjliggöra för skolverksamheten. 

Skolverket (2014) pekar på att lokalerna för fritidshemmet ska vara anpassade 

utifrån verksamhetens behov och att lokalerna skall ge förutsättningarna för att 

kunna bedriva en kvalitativ undervisning och att det är rektorn som är ansvarig för 

att se till så att det faller ut på detta vis. Upplevelsen av att rektorerna har skjutit 

över ansvaret för lokalfördelningen ut till arbetslagen och att det på så sätt påverkar 

fritidshemmets tillgång till ändamålsenliga lokaler står därför i direkt motsats till 

vad som står angivet i rådande styrdokument. Gills (2011) pekar också på att en 

ledare som lägger över allt ansvar på sina medarbetare och ignorerar problem leder 

till ökade konflikter. Av resultatet framgår upplevelsen av en hierarki mellan skola 

och fritidshemmet, där fritidshemmet är underställt skolan. Detta kan tyda på att det 

antingen finns eller kommer till att uppstå konflikter, vilket kan komma att förklaras 

som en följd av att ledarskapet ignorerar ett för lärarna i fritidshemmet uppenbart 

upplevt problem. 

Boström, et al, (2015) pekar på att lokalerna som finns att tillgå för fritidshemmet 

oftast är föråldrade och att de delas med skolan vilket gör att lokalerna inte är 

anpassade efter fritidshemmets behov. Av studiens resultat framgår det att lärarna i 

fritidshemmet till följd av delade lokaler behövt utveckla en flexibilitet i hur de 

tänker kring de lokaler som de ändå har att tillgå. Boström, et al, (2015) pekar på 

att det krävs en stor kunskap ifrån fritidshemspersonalen av styrdokumenten för att 

på så sätt kunna påverka de lokalerna som finns att tillgå. Den flexibilitet som 

lärarna i fritidshemmet upplevs ha utvecklat kring sitt sätt att ändå kunna bedriva 

en verksamhet av någorlunda god kvalitet trots bristen på ändamålsenliga lokaler 

kan tyda på att de besitter den stora kunskap som Boström menar på behövs för att 

kunna påverka de lokaler som finns att tillgå. 
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10.2 Samverkan 

Studiens resultat speglar både positiva och negativa upplevelser av rektorers sätt att 

organisera och stötta lärarna i fritidshemmet i deras samverkan med skolan. 

Skolverket (2014) belyser som en utav rektorernas arbetsuppgift i sitt pedagogiska 

ledarskap är att skapa förutsättningarna för att det finns utarbetade samarbetsformer 

mellan skolan och fritidshemmet för att på så sätt gagna eleverna i sin utveckling. 

Oavsett negativa eller positiva upplevelser pekar resultatet på att det är rektorns 

pedagogiska ledarskap som är den framgångsfaktor sett till hur hen lyckas eller 

misslyckas förmedla känslan av ett stöd och ramar för hur samverkan ska bedrivas. 

Resultatet kan sättas i relation till det som Ludvigsson (2009) pekar på är ett 

samproducerat ledarskap. Ett ledarskap som bygger på en förståelse för arbetet och 

där ledarskapet ger förutsättningar för en motivation i arbetet (Ludvigsson, 2009). 

De ramar och stöd som upplevs komma ifrån rektorerna i de fall samverkan upplevs 

som positiv resulterar i en meningsfull samverkan för lärarna i fritidshemmet, även 

om det upplevs finnas ett visst missnöje ifrån lärarna. Detta missnöje kan förklaras 

av det som Ludvigsson (2009) pekar på i sin studie att de olika personalgrupperna 

kommer ifrån olika utbildningsbakgrund vilket resulterar i att varje grupp agerar 

utifrån sin egna verksamhets intresse. Resultatet för studien speglar också vad som 

upplevs ifall rektorerna inte lyckas förmedla känslan av stöd och tydliga ramar för 

samverkan. När rektorers pedagogiska ledarskap brister tillåts lärarna sätta agendan 

för hur samverkan skall organiseras utan att ta hänsyn till lärarna i fritidshemmets 

önskemål i samverkansuppdraget. Detta bekräftar ytterligare det Ludvigsson (2009) 

pekar på att de olika personalgrupperna agerar utifrån ett egenintresse för sin egen 

verksamhet. Vidare kan studiens resultat och vikten av att rektorer lyckas förmedla 

känslan av stöd och ramar också ställas i relation till den slutsats Pálsdóttir (2014) 

gjort i sin studie där hon konstaterar att skolans verksamhet har en större prioritet 

än vad fritidshemmets verksamhet har i förhållandet till vilket utrymme de får i 

samverkan. Resultatet för studien visar på att skolans verksamhet endast har en 

större prioritet i samverkan i de fall där rektorerna misslyckas med att förmedla 

tydliga ramar och ett stöd till sina lärare i fritidshemmet i hur samverkan 

organiseras. 
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10.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Nedan diskuteras studiens resultat för det systematiska kvalitetsarbetet.  

10.3.1 Dokumentation och utvärdering av verksamheten 

Resultatet speglar lärares i fritidshemmets olika upplevelser kring när det 

systematiska kvalitetsarbetet fungerar som ett stöd för verksamheten men också 

vad som upplevs när kvalitetsarbetet brister eller helt uteblir. Lager (2015) pekar i 

sin studie på att det systematiska kvalitetsarbetet kan se annorlunda ut vid olika 

skolor eftersom det inte finns några fasta ramar i hur arbetet ska bedrivas. I 

resultatet framgår det skillnader och likheter i hur rektorer har valt att organisera 

det systematiska kvalitetsarbetet. Framgångsfaktorerna upplevs vara när 

rektorerna har tagit fram en planeringsmall som de tillsammans med lärarna i 

fritidshemmet återkommande varje vecka är med och dokumenterar och 

utvärderar verksamheten. Lager (2015) pekar på att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska vara en upprepad systematisk process där syftet är att följa 

upp och utvärdera verksamheten för att på så sätt kunna utveckla utbildningen. 

Skolverket (2014) pekar också på att det är rektorns uppgift att se till så att det 

systematiska kvalitetsarbetet organiseras i syftet att följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten. Den planeringsmall och att rektorerna aktivt är med i 

kvalitetsarbetet upplevs vara de framgångsfaktorer som rektorerna har tagit fram i 

sin organisering av det systematiska kvalitetsarbetet.  

10.3.2 Utvecklingsarbete 

I resultatet framgår framgångsfaktorer för förutsättningarna att ett 

utvecklingsarbete skall kunna bedrivas. Dessa upplevs vara de gemensamma 

kontinuerliga möte där man utgår ifrån en på förhand utarbetad planeringsmall. 

Utifrån planeringsmallen i dialog tillsammans i fritidshemsarbetslaget och rektorn 

upplevs detta vara ett fullgott stöd i att kunna identifiera och aktivt arbeta med 

område i verksamheten som är i behov av utveckling. Lager (2015) pekar på att 

det systematiska kvalitetsarbetet som syftar till att utveckla verksamheten kan 

organiseras på olika sätt och kan därför komma till att se olika ut från skola till 
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skola. Studiens resultat visar på dessa skillnader i avseendet av hur det 

systematiska kvalitetsarbetet är strukturerat samt vilka konsekvenser det upplevs 

ha för fritidshemmets verksamhet som helhet. 

10.4 Den motiverande ledaren 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat för vad som upplevs motiverande i 

rektorns pedagogiska ledarskap. 

10.4.1 Rektorns kunskap av fritidshemsuppdraget 

Av resultatet framgår det att rektorernas kunskap av fritidshemsuppdraget är den 

faktor som gör att lärarna i fritidshemmet upplever en motivation i sitt arbete. Gill  

(2011) pekar på att en ledare som är väl förtrogen med sitt uppdrag kan skapa 

visioner och målbilder som förmedlas till medarbetaren. Även Ludvigsson (2009) 

beskriver ledarskap som ett samproducerat ledarskap mellan lärare och rektor där 

de samarbetar och skapar förståelse för varandras arbete och utefter detta formas 

goda arbetsrelationer. Resultatet pekar på att rektorns förtrogenhet i fritidshemmets 

uppdrag upplevs vara de gemensamma möte som äger rum varje vecka men också 

att vikten av att innehållet som behandlas utgår ifrån det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet och rektorernas insyn och bidrag 

i detta arbete ligger till grund för att lärarna i fritidshemmet upplever sin rektor som 

insatt i fritidshemmets uppdrag. Detta upplevs skapa en positiv motivation för 

läraren i fritidshemmet.  

Resultatet speglar också upplevelsen av när rektorers kunskap av fritidshemmet 

upplevs brista vilket får till följd att lärarna i fritidshemmet upplever en de-

motivation för sitt arbete. Resultatet bekräftar det Gill (2011) pekar på är 

signifikativt för ett laissez-faire ledarskap. 

10.4.2 Den närvarande rektorn 

Resultatet speglar verksamhetsbesökens betydelse för lärarna i fritidshemmets 

motivation för sitt arbete. Allra mest påtaglig var upplevelsen av 

verksamhetsbesöken på de skolor där det saknades återkommande veckomöte 
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tillsammans med rektorerna. Verksamhetsbesöken vid dessa skolor upplevdes 

kunna bidra till att rektorerna bildar sig en uppfattning av vad som försiggår i 

verksamheten. Det framgår också av resultatet att verksamhetsbesök inte upplevs 

som särskilt viktiga i de verksamheter där rektorerna kontinuerligt deltar vid de 

gemensamma veckomötena tillsammans med lärarna i fritidshemmet. Dessa lärare 

upplever sig lita på att deras rektorer gör verksamhetsbesök när det behövs, för att 

på så sätt gynna verksamheten.  

Detta kan vara en av faktorerna till att verksamhetsbesöken uteblir vilket kan 

komma till att påverka rektorernas förståelse för fritidshemmets verksamhet. Även 

om alla deltagare upplever att verksamhetsbesöken skulle kunna vara viktiga, 

verkar det inte som att det är just verksamhetsbesöken som är av störst betydelse i 

hur man upplever sin rektors pedagogiska ledarskapsförmåga.  
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11  Slutsats 

Den övergripande slutsatsen vi gör utifrån studiens resultat sett till tidigare 

forskning är att de gemensamma veckovisa mötena som ligger till grund för hur 

lärarna i fritidshemmet ser på rektorers pedagogiska ledarskap. Endast genom att 

aktivt delta, eller inte delta, i mötet upplevs av lärarna i fritidshemmet som den 

största faktor för om de upplever det pedagogiska ledarskapet positivt eller negativt. 

Det är på dessa återkommande möten som rektorer lyckas förmedla en känsla till 

sina medarbetare av att fritidshemmet är en viktigt verksamheten. Mötena ligger 

också till grund för om lärarna i fritidshemmet upplever en motivation för sitt 

arbete, en vilja att utvecklas i sin yrkesroll och att rektorn upplevs som en 

motiverande ledare.  

Jarl (2013) pekar på att det pedagogiska ledarskapet är en komplex uppgift och en 

svår uppgift att uppfylla. Studien visar till skillnad mot vad Jarl (2013) menar på att 

det med relativt små medel så som dessa veckovisa möten går att uppfylla en stor 

del av det som Skolverket (2014) menar på är centralt i rektorers pedagogiska 

ledarskapsuppdrag.  
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12  Metoddiskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens metodval sett utifrån hur de föll ut. 

12.1 Metodval 

I framtagandet av studiens metod var vi tvungna att göra vissa prioriteringar och 

avväganden. För att möta studiens syfte av lärarna i fritidshemmets upplevelser av 

rektorers pedagogiska ledarskap kände vi direkt att vi var tvungna att använda oss 

av kvalitativ ansats. Eftersom rektorers pedagogiska ledarskap är en komplex fråga 

hade vi inte haft möjligheten att ställa de följdfrågor som visade sig vara av 

betydelse för studiens resultat om vi hade använt oss av en kvantitativ ansats. 

12.2 Det semistrukturerade intervjuformatet 

Vi upplevde att det semistrukturerade intervjuformatet och användandet av den på 

förhand utarbetade intervjumallen var ett stort stöd under intervjuerna. Att ha en 

intervjumall med ingångsfrågor istället för en rad olika frågor som man ville ha svar 

på gav oss som forskare möjligheten att styra intervjun mot de frågeställningar som 

tagits fram för studien samt möjligheten för deltagaren att utveckla sina svar.  

12.3 Urval 

I urvalet angav vi att vi ville använda uteslutande av utbildade lärare i 

fritidshemmet. Detta var något vi var tvungna att avvika ifrån i och med svårigheten 

att hitta deltagare för studien då vi endast hittade 4 utbildade deltagare. I efterhand 

upplever vi att vår avikelse i det ursprunliga urvalet inte påverkade studiens resultat, 

detta då den outbildade läraren i fritidshemmets intervju också gav oss en bred bild 

av hur hen upplevde rektorers pedagogiska ledarskap. 

12.4 Validitet 

Det kan finnas en risk för studiens validitet har påverkats i och med att vi enbart 

valt att använda oss av en insamlingsmetod av empirisk data. För att öka validiteten 

kunde exempevis observationer eller enkäter använts som ett komplement för att på 
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sätt stärka studiens validitet. Ett avvägande var tvunget att göras, och vi valde i och 

med studiens teoretiska perspektiv, fenomenografin, som fokuserar på deltagarnas 

upplevelse att inte använda oss av komplementerande insamling av empirisk data.  

12.5 Reliabilitet  

Vi upplever att studiens reliabilitet kan komma att påverkas till viss del om 

studien skulle ha utförts igen. Detta eftersom studien endast använder sig av fem 

deltagare. Resultatet skulle variera lite sett till vilka olika faktorer som setts som 

centralt i deltagarnas upplevelser av rektorers pedagogiska ledarskapet, men att 

studiens resultat som helhet skulle finnas kvar. Vi ser det dock som en utav 

studiens svagheter att endast ha haft tid och möjligheten till att genomföra 

intervjuer med fem deltagare. Hade antalet deltagare utökats så hade vi kunnat få 

ta del av fler upplevelser och på så sätt kunnat funnit andra aspekter som kunnat 

upplevas som centrala. 

12.6 Generalisering 

Studiens resultat och de slutsatser som dras påstår vi, trots svagheten i endast fem 

deltagare, går att generalisera. Resultatet pekar starkt på upplevelsen att veckovisa 

möten tillsammans med rektorerna som den största bidragande faktor till varför 

läraren i fritidshemmet upplever det pedagogiska ledarskapet positivt eller 

negativt. 
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14 Bilagor 

14.1 Bilaga 1 

Till fritidshemslärare vid xxxx-skolan 

Förfrågan om deltagande i studie: Lärare i fritidshemmets syn på rektorers 

pedagogiska ledarskap 

Samtycke till medverkan i studentprojekt 

Vi heter Robin Anderberg och Emelie Kvist och vi studerar till grund-lärare i 

fritidshemmet vid Kristianstad Högskola. Vi är nu inne på vår sjätte och sista 

termin innan examen i januari 2023. Denna blankett har till syfte att inhämta det 

samtycke vi behöver för att få lov att inhämta information till vår studie. 

Vår studies syfte går ut på att vi vill undersöka lärare i fritidshemmets upplevelser 

av rektorers pedagogiska ledarskap. 

Din medverkan kommer att vara anonym. Detta betyder att ditt namn inte kommer 

att nämnas i studien och du kommer heller inte kunna identifieras. Din medverkan 

i studien är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller avstå 

på att svara på frågor våra frågor. Under intervjun kommer vi att samla in data 

genom att spela in ljud. Inspelningen kommer endast användas av oss för att 

uppnå studiens syfte och sker endast med ditt medgivande. Resultatet från 

intervjuerna kommer att endast att användas till denna studie och så fort materialet 

sammanställts och analyserats så kommer materialet att förstöras.  

Intervjuerna genomförs på plats vid er skola eller enligt överenskommelse och 

beräknas ta cirka 30 minuter. Vid publicering av godkänt arbete kommer inspelat 

material, tillsammans med transkribering och samtyckesblanketterna, att förstöras. 

Studien kommer också, när den blivit godkänd, att publiceras på Diva där 

deltagarna kan ta del av resultatet.  
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Samtycke 

Härmed samtycker jag till att medverka i ovan beskrivna studentprojekt. 

Namn: ……………………………………………………………….. 

Namnförtydligande: ………………………………………………… 

Dagens datum: ………………………………………………………. 

 


