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Sammanfattning 

Studiens syfte är att försöka förstå uppfattningarna om det professionella pedagogiska arbetet 

fritidspedagogerna har, utifrån berättelserna pedagogerna uttalar. Hur rektorerna ser på sitt 

ansvar och ledarskap i sin roll inom fritidshemsverksamheten. Samt få ta del av hur de 

upplever att samspelet mellan rektor och fritidspedagog fungerar, utifrån de berättelser de ger. 

Vilket följande frågeställningar blir: vad är rektorns ansvar kring sin ledarroll i 

fritidshemsverksamheten?  Hur ser de intervjuade rektorerna på sin roll gentemot fritids-

hemmen? Hur ser de intervjuade fritidspedagogerna och rektorerna på profession och fritids-

pedagogens yrkesstatus? Hur ser de intervjuade rektorerna och fritidspedagoger på 

kompetensutveckling och det professionella arbetet inom fritidshemsverksamheten?  Hur 

uttrycker de intervjuade fritidspedagogerna sin kompetens inom fritidshemmet? Hur uppfattar 

de intervjuade rektorerna och fritidspedagogerna samspelet mellan rektor och pedagog i den 

vardagliga fritidshemsverksamheten?  

Den här undersökningen bygger på tre rektorers tankar, upplevelser och erfarenheter kring 

ansvar, kvalitet, kompetens och profession. Undersökningen bygger även på fyra fritids-

pedagogers tankar, upplevelser och erfarenheter kring ansvar, kvalitet, kompetens och 

profession; fritidspedagoger vilka arbetar år 2013 som uppdragspedagoger för att höja 

kvalitén på fritidshemmen. Denna fallstudies grundteoretiska del behandlar inom fritids-

hemmets verksamhet: statens skyldigheter, kommunens ansvar, rektorns ledaransvar, om 

professionell kompetens, tidigare forskning, fritidspedagogens ansvar och samspel mellan 

rektor och fritidspedagog. Studien bygger på enskilda intervjuer med deltagarna som utgår 

från den kvalitativa metoden s.k. narrativ metod i form av berättelser, som utgår ifrån ett 

inifrånperspektiv. Undersökningen är uppbyggd i teman vilket strukturerades till resultat-

delens underrubriker.   

Undersökningen i studien visar att fritidshemmet har varit lågt prioriterat i vårt samhälle och 

på skolan. Hinder för att skapa god kvalitet på fritidshemmen har framkommit vara för stora 

barngrupper, för lite personal och inga anpassade lokaler. Det brister i fritidspedagogernas 

kompetensutveckling, fritidshemmets verksamhet får väldigt lite plats i styrdokumenten och 

rektorns ansvar över verksamheten blir diffus. Trots hårt arbete och omöjliga villkor känner 

fritidspedagogerna en stolthet över sitt yrke och en känsla av att det sker en förändring med 

hjälp av dem som uppdragspedagoger. 

 

Nyckelord:  

Ansvar, Fritidshemsverksamhet, Fritidspedagog, Kompetens, Kvalitet, Ledarroll, Profession, 

Professionell, Rektor, Samspel, Uppdragspedagog, Yrkesstatus. 
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Abstract 

The study's purpose is to try to understand the perceptions of the professional educational 

work spare time educators has, based on the stories the spare time educators pronounce. How 

principals view their responsibility and leadership in their role within the afterschool-center. 

As well as take part of how they perceive the interaction between the principal and youth 

work, based on the stories they give. Which the following questions will be: what is the 

principal's responsibility regarding their role as leaders in the afterschool-center? How do the 

interviewed principals see their role towards the afterschool-centers? How do the interviewed 

spare time educators and principals look upon the spare time educator’s professional status? 

How do the interviewed spare time educators and principals see the spare time educator’s 

competence and professional work in the afterschool-center? How does the interviewed spare 

time educator express their competence and their professional work in the afterschool-center? 

How does the interviewed principals and the spare time educators perceive the interaction 

between the principal and spare time educator in the everyday afterschool-center? 

 

This study is based on the thoughts of three principal’s, experiences of responsibility, quality, 

competence and profession. The study also draws on four spare time educator´s thoughts, 

experiences of responsibility, quality, competence and profession. Spare time educators that 

work in the year of 2013 to raise the quality of the afterschool-centers. The base of this case 

study´s theoretical part in the afterschool-center is: the state's obligations, municipal liability, 

the principal's leadership responsibilities, and the professional spare time educator, previous 

research the spare time educator’s responsibility and the interaction between the principal and 

the spare time educator. The study is based on individual interviews with the participants 

based on a qualitative method called narrative method in form of stories, which is based on an 

insideperspective. The study is organized into themes which were structured to the results 

subheadings. 

The investigation in the study shows that the afterschool-center has had low priority in society 

and in the school system. Obstacles to increase good quality in the afterschool-center has 

emerged too be to big groups of children, a shortage of staff and no suitable premises. There 

is a gap in the spare time educator’s competence development, the afterschool-center gets a 

very little place in the governing documents and the principal responsibility in the afterschool-

center is blurred. Despite hard work and impossible conditions the spare time educators feels 

a pride in their profession and a sense that there is a change with the help of the mission’s 

educators. 

 

 

Keywords: 

Responsibility, Afterschool-center, Spare time educator, Expertise, Quality, Leadership, 

Profession, Professional, Principal, Teamwork, Mission educator, Professional Status.  
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1. Inledning 
 

Den pedagogiska ledningen är en viktig faktor för fritidshemmets kvalitet. Det 

är därför av stor betydelse att ledningen har goda kunskaper om fritidshemmets 

mål och uppdrag. För att kunna ansvara för en pedagogisk utveckling är det 

dessutom viktigt att ledningen har inblick i och kunskap om det dagliga arbetet i 

fritidshemmet (Skolverket, 20007, s.14). 

 

Kompetensen hos personalen är avgörande för kvaliteten i fritidshemmet. Det är kommunens 

ansvar att personalen har nödvändig kompetens (Skolverket, 2007). Rektorn har det 

övergripande ansvaret för verksamheten. Rektorn ansvarar för att resultat följs upp och 

utvärderas, och för att personalen i verksamheten ska kunna utföra sina uppgifter 

professionellt ska rektorn tillgodose att de får lämplig kompetensutveckling (Skolverket, 

2011). 

Fritidspedagogens vardag handlar om möten med olika människor, ett arbete med barn i 

blandade åldrar och med det krävs mer än bara pedagogiska kunskaper, alltså ledarkunskaper 

(Norberg & Wennberg, 2012).  Men det är enklare att diskutera visionerna än att realisera 

verkligheten kring innebörden med ledarkunskaper (Sandberg & Fogelberg Eriksson, 2000). 

Det skrivs i Vetenskapsrådets (2011) genomgång av tillgänglig forskning för fältet att det 

saknas avhandlingar och forskning kring ledarskap i en del av våra skolformer, nästan all 

forskning berör den obligatoriska skolan. Följden av detta är att det saknas en hel del 

forskning kring fritidshemmens verksamhet, innehåll och struktur. Leo (2012) förtydligar bl.a. 

utifrån detta att: De brister i rektorers kunskap om skolans styrdokument som Skolverkets 

lägesbedömningar tar upp bör leda till att den legala auktoriteten urholkas och att rektorers 

möjlighet att leda kraftigt minskar (Leo, 2010, s.47). Dilemmat handlar således om att 

rektorer bör vara närvarande i verksamheten, men problemet är att rektorerna tvingas 

prioritera de administrativa arbetsuppgifterna (Leo, 2010). 

Det är skolledarens ansvar att vara väl insatt i den pedagogiska verksamheten och dess 

utveckling. Samtidigt är det brist på tillgänglig forskning kring ämnet och i styrdokumenten 

om vem som bär ansvar över ett fungerande samspel mellan rektor och pedagog. Det krävs 

följaktligen mer kunskap om samspel mellan ledare och medarbetare inom ledarforskning för 

att arbetet ska kunna utvecklas (Ludvigsson, 2009).  

Min tidigare undersökning Genusmedvetenhet inom fritidshemsverksamheten (2012) visade 

att det råder bristande kännedom kring styrdokumenten hos pedagogerna baserat på de 

intervjuer som genomfördes i studien. Ett exempel på detta är en pedagog i undersökningen 

som medvetet valde att inte utgå från styrdokumenten i det pedagogiska arbetet kring genus. 

Fritidspedagogens ansvar är att skapa en medvetenhet kring målet med barngruppen, det 

enskilda barnet samt verksamheten. För att kunna arbeta professionellt utifrån målet krävs det 

att fritidspedagogen är väl insatt i de styrdokument som råder över verksamheten. 

Ansvar berör vikten av arbetet, att kunna förutse och gardera sig gentemot misstag och mot 

insatsernas oönskade konsekvenser. De professionella har skyldigheter att uppdatera sig i 

förhållande till utveckling av kunskaper samt metoder inom sitt område (Forslund & 

Jacobsen, 2010). Professions-begrepp används av forskare för att belysa yrkesgruppers 

funktioner inom organisationen där de arbetar, motsatsen kan förklaras utifrån begreppet 
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deprofessionalisering vilket följdese vis kan leda till att yrkesgruppens status reduceras (Berg, 

1990). Vilken kompetens fritidspedagogerna besitter och hur det professionella pedagogiska 

arbetet utformas och följs påverkar fritidspedagogsyrkets status och profession. 

Det är kommunens ansvar att fritidspedagogerna har den kompetens som krävs för kvalitén, 

samtidigt som rektorn har det övergripande ansvaret för att fritidspedagogerna får lämplig 

kompetensutveckling. I min tidigare undersökning Genusmedvetenhet inom fritids-

verksamheten (2012) visades det på brister i pedagogernas kännedom kring styrdokumenten, 

tankar som kan komma att uppstå skulle kunna exemplifieras genom följande fundering, vems 

slutgiltiga ansvar är det att pedagogerna besitter det som krävs gällande kompetens? Om vad 

det finns för påföljder om pedagogerna inte ges den kompetensutveckling som anses 

nödvändig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.1 Studiens disposition 
 

För att fokusera på deltagarens berättelser och för att kunna tolka dem med ett rättvits 

tillvägagångssätt bygger denna fallstudie på en kvalitativ metod baserad på intervjuer utifrån 

den narrativa metoden med ett inifrånperspektiv. Studien har följande strukturering: 

inledning, bakgrund med underrubrikerna: statens skyldighet – krav på fritidshems-

verksamheten, kommunens ansvar – kvalitén inom fritidshemmet, rektorns ledaransvar över 

fritidshemmet – enligt rådande styrdokument, professionell kompetens inom 

fritidshemsverksamheten, tidigare forskning (med underrubrikerna: yrkeskompetens och 

professions status, rektorers tolkning angående ansvar kring fritidshemmen, 

fritidspedagogernas tolkning kring rådande fritidshems-verksamhet, kvalitet i fritidshemmet, 

behov av fortsatt forskning), fritidspedagogernas ansvar – ett medvetet mål, samspel kring 

den pedagogiska verksamheten – mellan rektor och fritidspedagog. Vilka behandlar studiens 

teoretiska del och sedan sammanfattas. Studiens syfte och frågeställningar bearbetas och följs 

sedan av metod med följande underrubriker: metoddiskussion, narrativ metod, studiers 

beskrivna kvalitet – validitet och reliabilitet, studiens design, val av metod, etiska aspekter, 

urvalsgrupp, genomförande undersökning (med underrubrik: bearbetning av materialet).  

Resultatdelen presenteras och följs i följande underrubriker: resultatredovisning, 

fritidspedagogens yrkesstatus - en okunskap, fritidshemmet som huvuduppdrag – fokus på 

profession (med underrubrik: professionell fritidspedagog – enligt deltagarnas tankar och 

åsikter), mål och visioner - delaktighet på fritidshemmet, fritidshemsverksamhetens 

ansvarsområden - enligt deltagarna i studien (med under-rubrikerna: de deltagande fritids-

pedagogernas tankar om det egna och rektorns ansvar över fritidshemmet, de deltagande 

rektorernas tankar om det egna och fritidspedagogens ansvar över fritidshemmet ), 

förutsättningar för kvalitetsarbetet inom fritidshemsverksamheten (med underrubrikerna: 

hinder för att skapa god kvalitet på fritidshemmet - enligt deltagarnas berättelser, uppdrags-

pedagogernas kvalitetsarbete - stöd från fritidspedagogerna ute i verksamheterna, 

kompetensutveckling – en bristvara på fritidshemmen), tillgänglighet som fokus – samspel 

mellan rektor och fritidspedagog, en del av verksamheten – delaktighet från ledningen (med 

underrubrikerna: rektorns påverkan på kvalitetsarbetet hos uppdragspedagogerna, 

kvalitetsrapporter – fritidshemmens kvalitetssäkring, en kommun med kvalitet som fokus). 

Vilket avslutas med resultatsammanfattning. Detta följs sedan av diskussion med 

underrubrikerna: resultatdiskussion, rektorns ansvar inte en självklarhet – styrdokumenten, 

kvalitetsrapporter, fritidshemmet i förändring. Efter diskussionsdelen lyfts fortsatt 

undersökning kring kvalitetsarbetet inom fritidshemsverksamheten fram och avslutas med 

tillgång till referenslista och tillhörande billagor. 
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2.  Begreppsförklaringar 
 

Här följer förklaringar över begrepp som undersökningen delvis bygger på, som en hjälp för 

att läsaren vidare ska få lättare till att förstå studiens behandlande av de olika aspekterna. 

Kompetens är inom svensk forskning ett välanvänt ord, forskning som rör arbetslivets villkor 

och processer för dem som arbetar med organisationsförändring, ledningsutveckling och 

medarbetarskap. Kompetens-begreppet har blivit ett nyckelord när olika förhållanden kring 

skola, utbildning, lärande ska förstås. Själva ordet kompetens kan förklaras utifrån om 

personen det handlar om är kapabel till att hantera situationer inom ett bestämt område, om 

personen är kompetent på området kan hen klara de utmaningar som är relevanta för området. 

Alltså att hen kan det som hen ska göra (se bl.a. Illeris, 2013). Fritidspedagogen utsätts 

ständigt för nya situationer och möter kontinuerligt nya människor och för att kunna hantera 

dessa situationer krävs en viss kompetens hos fritidspedagogen kring området.  

Kvalitet har setts som ett svårtolkat begrepp. Vissa organisationer skapar sina egna tolkningar 

av begreppet kvalitet och har därmed formulerats på olika sätt. Kvalitets-begreppet 

övergripande definition beskrivs till störst del utifrån följande formulering: Kvaliteten på en 

produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012, s.23). I samband med Skolverkets 

lägesbedömningar av fritidshemmets kvalitet, vilket har relevans till denna studie, nämns 

barngruppens storlek, personalens utbildning och kompetens vara viktiga kvalitetsfaktorer 

som grund för fritidshemmets arbete att nå målen med verksamheten (Skolverket, 2007). 

De teoretiska begreppen profession och professionalisering är besläktade, men bör skiljas från 

begreppet professionell som ofta förekommer i tal om skola och fritidshem (Andersson, 

2013).  Nedan förklaras begreppen enskilt. 

Profession preciseras som ett yrke vars status bygger på hög formell utbildning, ofta 

högskole- eller universitetsbaserad. Profession används för att dela in olika yrken i samhället 

till flera kategorier, vilket läraryrket hör till Akademiska professioner. Akademisk profession 

består av grupper vilka bedriver en verksamhet som arbetar utifrån ett inifrånperspektiv mot 

verksamhetens grupp (Colnerud & Granström, 1993). Vilket kan tolkas som att även 

fritidspedagogens yrkestillhörighet platsar i denna kategori, även då det inte står något 

konkret om just fritidspedagogens tillhörighet, kategorin hänvisar till lärarens yrke. 

Med professionalisering förklarar Knober Markholm (1993) att ett oavlönat arbete har 

utvecklats till en avlönad yrkesverksamhet. Hon menar att sysslor har blivit till yrken, vilket 

har flyttats till den offentliga sektorn ut från det enskilda hemmet. Colnerud & Granström 

(1993) menar att professionalisering ska ses som en strävan att nå professionell status bland 

vissa yrken. Även om en omfattande professionalisering medför attityder och färdigheter som 

är nödvändiga för att kunna ta vara på sig själv och varandra, men med detta riskeras området 

kring färdigheter och kunskaper som fordras inom yrket (Colnerud & Granström, 1993).  

Den professionella yrkesutövningen kan betraktas som en rationell och oegennyttig 

verksamhet vilken är inriktad mot det allmännas bästa (Selander, 1988). I samhällets debatter 

kopplas ofta professionell kompetens till en yrkesgrupps fackspråk. Professionell kompetens 

kopplas även till att gruppen utfört teoretisk utbildning, oftast högskoleutbildning. Att vara 

professionell kan syfta till att vara en slags hjälpare med resurs utifrån sin utbildning, 

erfarenhet och sitt yrke (Rolf, 1995). De professionella kan medverka till att lösa problem och 

ta tillvarata på möjligheter och resurser som finns i samhället och människors vardag 
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(Forslund & Jacobsen, 2010). Vilken tolkning av ovanstående påstående kopplas till fritids-

pedagogens ansvar över att utföra ett professionellt arbete inom fritidshems-verksamheten. De 

professionellas intresse beskrivs på följande vis: 

 De professionella, exempelvis pedagoger, är då mer intresserade av att söka 

det som fungerar och i någon mening är rätt, samt att observera och tillvarata 

framsteg (Forslund & Jacobsen, 2011, s.163). 

 

Professionalism har alltid varit ett koncept i förändring även setts som ett område av kamp, 

särskilt eftersom det handlar om innebörd. Bristen på enighet om vad som utgör pedagogers 

professionalism kan inte underskattas, särskilt om den bredare politiska och sociala strategin 

är att förnya pedagogers professionalism (Sachs, 2003).  Här kommer vi tillbaka till vem som 

bär ansvaret över verksamheten och det professionellt pedagogiska arbetet. I följande kapitel 

presenteras vilka som ansvarar för fritidshemmets verksamhet och på vilket sätt. 

3. Bakgrund 
 

I detta kapitel beskrivs vilka som ansvarar för fritidshemmets verksamhet i följande rubriker: 

statens skyldiget – krav på fritidshemsverksamheten, kommunens ansvar – kvalitét inom 

fritidshemmet, rektorns ledaransvar över fritidshemmet – enligt rådande styrdokument, 

professionell kompetens inom fritidshemsverksamheten, tidigare forskning, fritids-

pedagogernas ansvar – ett medvetet mål, samspel kring den pedagogiska verksamheten - 

mellan rektor och fritidspedagog, och sammanfattning bakgrund. 

3.1 Statens skyldighet – Krav på fritidshemsverksamheten 
 

Skolverkets (2007) Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem är det dokument 

som finns till hjälp för fritidspedagogernas pedagogiska arbete. Men precis som den benämns 

är det allmänna råd och är därmed inte obligatorisk av staten till skillnad från Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Den publiceras dock i Statens 

Skolverks författningssamling, (SKOLFS 2007:35) som ett viktigt dokument. Allmänna råden 

för kvalitet i fritidshem har å andra sidan en klar anknytning till den tidigare Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94). Allmänna råd är 

ett stöd för hur pedagoger bör handla och påverka utvecklingen. Fritidshemmets uppdrag ska 

utövas så som den formuleras i skollagen. Detta beskrivs: 

2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen 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. (SKOLFS 2010:800) 

 

Ett av fritidshemmets stora problem är att barngrupperna växer och blir allt större men att 

antalet fritidspedagoger består. Enligt Skollagen § 3 antyds det att: barngrupperna skall ha en 

lämplig sammansättning och storlek (SKOLFS 2010: 800 [Elektronisk resurs]).  Detta kräver 
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en vidare diskussion kring användandet av denna skollag om vad som anses lämpligt, enligt 

vem och huruvida detta efterföljs.  

Skolverkets allmänna råd (2007) innehåller rekommendationer angående tillämplighet kring 

hur en författning bör användas, men utesluter inte andra metoder att uppnå de mål som 

benämns i författningen (Bengtsson och Svensson, 2011).  Det är Skolverkets förhoppning att 

allmänna råd ska ligga till grund för diskussioner om hur verksamheten bedrivs och ge stöd 

för att utveckla verksamheten. Allmänna råd riktar sig till både kommun och personal inom 

fritidshemmet och belyser hur ansvarsfördelningen mellan kommunen och verksamheten ser 

ut. Samtidigt som tidigare berörts så är inte allmänna råd ett obligatoriskt dokument enligt lag 

och frågan är om dessa diskussioner kring utvecklingen och ansvaret över fritidshemmen ges 

tillräckligt med utrymme. 

När det kommer till att fatta beslut om grundlagar och vanliga lagar är riksdagen ensam 

behörig (Bengtsson & Svensson, 2011). Exempel på lagar som riktar sig mot skolans område 

är skollagen, kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen. Statens 

ansvar enligt skollagen är att: 

4 § Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan samt förskoleklass 

och fritidshem vid en skolenhet med specialskola eller sameskola (SKOLFS 

2010:800 [Elektronisk resurs] ). 

 

Det är staten som bestämmer utbildningens inriktning och de nationella målen och det är 

statens uppgift att ställa krav på utbildningen så att de kan garantera en likvärdig skola för alla 

(Björnsson & Svensson, 2011). Fritidshemmet benämns inte och att allmänna råd inte har 

blivit obligatorisk av lag kan diskuteras. Sådana benämningar angående lag kring allmänna 

råd som obligatoriskt har inte uppstått i de tillgängliga dokumentationerna. 

Skollagen (2010:800) formulerar att elever ska utveckla kunskaper och värden, att den ska 

främja elevers lust till lärande och egen utveckling. Utbildningen ska förmedla och förankra 

respekt gällande de mänskliga rättigheterna och de svenska grundläggande demokratiska 

värderingar som samhället vilar på, vilket förmedlas genom den obligatoriska läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). Däremot benämns 

inte fritidshemsverksamheten utan fokusen ligger på skolan. Detta kan tolkas som 

fritidspedagogens arbete innanför skolans väggar och inte inom fritidshemmets verksamhet: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling (Skolverket, 2011, s.7). 

 

Förvaltningslagen består av ett antal så kallade basregler för hur myndigheter i staten och 

kommunen ska behandla sina ärenden, samt sköta kontakten med allmänheten. Det beskrivs 

att myndigheterna ska lämna snabba och enkla svar som ska hjälpa den enskilde och 

kombinera rättsäkerhet och service. Myndighetsutövning riktas alltid mot en enskild person, 

och beslut ska grundas på ett utslag av regeringen eller av riksdagen (Hellners & Malmqvist, 

2007). Bengtsson & Svensson (2011) förklarar:  
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Riksdag och regering med departement och de centrala myndigheterna 

Skolverket och Skolinspektionen har det yttersta politiska ansvaret för 

utbildningssystemets utformning samt styrning och kontroll av verksamheten 

(Bengtsson & Svensson, 2011, s.35).  

 

Bengtsson & Svensson (2011) skriver vidare att Skolverket kan fatta beslut om bindande 

föreskrifter, vilket exempelvis kan handla om kursplaner och betygskriterier, samt utfärda 

allmänna råd, t.ex. individuella utvecklingsplaner. Vilket är av stor vikt i fritidspedagogernas 

arbete kring att skapa en meningsfull fritid för barnen i verksamheten. Pihlgren (2011) menar 

att barns fritid oftast utgår från att prestera utifrån vuxnas krav av vad barn ska kunna och 

klara av. Därför blir fritidshemmets arena viktig där pedagogens roll är att stimulera barnen i 

den fria leken samt att initiera lek där barnen lär sig att lyssna och visa hänsyn gentemot 

varandra i den lek som uppstår. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) menar att en medvetenhet om det egna 

tillvägagångssättet samt en delaktighet i det gemensamma kulturarvet, att förstå och kunna 

leva sig in i andras villkor och värderingar förklaras som varande av stor vikt i verksamheten. 

När det är ifråga om behandlandet av fritidshemmets verksamhet är läroplanen väldigt diffus, 

fokusen ligger på skolans verksamhet och därför lägger texten ingen stor vikt på utförandet 

och ansvaret kring fritidshemmen. Läroplanen grundar sig på de som arbetar inom skolans 

verksamhet och kan tolkas som fritidspedagogens roll inom skolans väggar. För att finna 

fokus kring fritidshemmets verksamhet får fritidspedagoger vända sig till Skolverkets 

Allmänna råd (2007), vilket inte är en obligatorisk föreskrift av staten såsom läroplanen, för 

hjälp i det pedagogiska arbetet i fritidshemmen. 

3.2 Kommunens ansvar – kvalitén inom fritidshemmet 
 

2 § Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och fritidshem 

(SKOLFS 2010:800). 

 

Det är kommunfullmäktige som har ansvaret för kommunens skyldigheter vad gäller 

pedagogisk omsorg, förklaras det i Skolverkets rapport 370 (2012), däremot visar rapporten 

på en osäkerhet vad som ska rymmas inom begreppet pedagogisk omsorg. Kommunen 

ansvarar för att genomförande av verksamheten verkställs i enlighet med de nationella 

styrdokumenten som har fastställts av riksdagen och regeringen (Björnsson & Svensson, 

2011). Vid osäkerhet kring den pedagogiska omsorgens innehåll och brist av obligatoriska 

riktlinjer för fritidshemmet blir frågan huruvida kommunen följer upp fritidshems-

verksamhetens mål, eller skall dessa skyldigheter tolkas höra enbart till skolans område. 

Enligt (SKOLFS 2010:800) 3 § framkommer det att: Varje kommun ska erbjuda utbildning i 

fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Staten ska 

erbjuda utbildning i fritidshem för elever i specialskola och sameskola. (SKOLFS 2010:800 

[Elektronisk resurs] ). Samt enligt 4 § ska plats i fritidshem erbjudas när eleven är behov av 

utbildning i fritidshem. (SKOLFS 2010:800). Vilket konsekvenserna blir för stora 
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barngrupper, där lösningen skulle anses vara att utöka mängden fritidspedagoger i ute 

verksamheterna. 

Enligt kommunallagen (1991:900) ska det i kommunerna finnas en eller flera nämnder, 

nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs genom de mål och riktlinjer fullmäktige har 

fastställt, och ska även kontrollera att så sker (kap 6. 7§ kommunallagen). Det är fullmäktige 

som anslår medel för att bedriva verksamheten, samt fastslår mål och riktlinjer inom de ramar 

som skolförvaltningen anger (Bengtsson & Svensson, 2011). Även här framställs det som 

väldigt diffust vilka mål och riktlinjer som fullmäktige fastställer för fritidshemmets 

verksamhet. 

Det är fullmäktige i kommunen som bestämmer vilka nämnder som ska finnas och utser 

ledamöterna i dessa nämnder, en nämnd består av politiker som har bestämmanderätten. 

Anställda tjänstemän som utför den dagliga verksamheten tillhör en förvaltning som arbetar 

på uppdrag av nämnden. Enligt Kommunallagen (1991:900) 7 § är det nämndernas ansvar att 

verksamheten enligt de bestämmelser fullmäktige fastslår: 

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten […]. 

   – De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (kommunallagen 

1991:900 [Elektronisk resurs]) 

 

Budgeten för en gemensam nämnd ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, med 

undantag om det finns så kallade synnerliga skäl Lag (2012:800). Budgeten skall enligt 

kommunallagen (1991:900) 5§ innehålla en plan som ska innehålla finansiella mål för 

verksamhetens ekonomi under året, i denna plan ska det framgå hur finansieringen av 

verksamheten och hur det ekonomiska förhållandet beräknas vara vid budgetårets slut 

(kommunallagen 1991:900). 

Bengtsson & Svensson (2011) förklarar att varje kommun och varje skola är skyldig att 

årligen upprätta en kvalitetsredovisning för verksamheten, men fastställer inte att 

fritidshemmen ska upprätta någon sådan kvalitets redovisning för sin verksamhet. Även då 

den också är obligatorisk och anses vara av stor vikt för arbetet kring kvalitén i 

fritidshemmets verksamhet. 

Med kvalitetsarbete menas att det följs en viss ordning, ett visst system, för att förbättra 

kvalitén och följa verksamhetsmålen utifrån styrdokumenten som råder över fritidshemmen, 

beskriver de i Skolverket (2011) Fritidshemmet – en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och 

utveckling. Utvärderingar kring kvalitén som tidigare nämnt förhålls oftast till skolans 

verksamhet och handlar sällan om fritidshemmets uppdrag (Skolverket, 2011). 

3.3 Rektorns ledaransvar över fritidshemmet -enligt rådande 
styrdokument 
 

Rektorn har det övergripande ansvaret för den enskilde skolans resultat, vilket innebär att 

uppföljningen och värderingen av det lokala arbetet blir särskilt viktigt (Bengtsson & 

Svensson, 2011).  I Skolverkets granskningar (1998) framkom det att rektorns viktigaste 
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uppgift består utav att leda skolans pedagogiska arbete, att tillämpa ett nära ledarskap, att vara 

engagerad i verksamheten, stödja lärarna, att utvärdera och följa upp. Om rektorns ansvar 

kring fritidshemmen skrivs det dock inget om i ovanstående granskningar. 

I Skolverkets obligatoriska läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11, Skolverket, 2007) framkommer det heller ingen tydlighet kring rektorns ansvar 

angående fritidshemmen, fokus hamnar på rektorns ansvar gentemot skolans verksamhet. I 

Läroplanen Lgr11 förklaras rektorns ansvar på följande sätt: 

2.8 REKTORNS ANSVAR 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har 

rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot 

de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och 

utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven 

(Skolverket, 2011, s.18). 

 

Förvaltningslagen (1986:223) som reglerar rektorers myndighetsutövande innebär att rektorer 

bland annat ska precis liknande som andra myndighetsutövare omsätta lagar och förordningar 

till praktisk handling i sin verksamhet. År 1998 innefattades förskoleklassen och fritids-

hemmet i läroplanen och rektors ansvar utökades med att samarbetsformerna ska utvecklas 

mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga 

utveckling och lärande (SKOLFS 1998:15).  Enligt (SKOLFS 2010:800) ska rektor och 

förskolechef leda det pedagogiska arbetet: 

9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en 

rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskole enhet ska ledas och samordnas 

av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas 

(SKOLFS 2010:800). 

 

Förskolan, skolan och fritidshemmen ska nu sammarbeta. För förskolan är det förskolechefen 

som bär ansvaret, men i beskrivande av rektorns ansvar blir fritidshemmet osynligt. Skolan 

hamnar i fokus och rektorns ansvar över fritidsverksamheten framstår som oklar. 

Utformningen enligt (SKOLFS 2010:800) ger rektorn behörighet att uppge en uppdragstagare 

vid skolenheten som anses ha tillräcklig kompetens och erfarenhet att utföra lednings-

uppgifter. Vilket innebär att rektorn på respektive verksamhet kan ge en av fritidspedagogerna 

i arbetslaget större ledaransvar för fritidshemsverksamheten. Men de som leder ansvaret kring 

beslut rådande verksamheten är följande: 

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och 

fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter 

i denna lag eller andra författningar (SKOLFS 2010:800). 

 

I Lgr11 formuleras det att rektorn har ett särskilt ansvar ifråga om skolans arbetsformer: 

utveckling, elevinflytande, handledning, läromedel av god kvalitet, särskilt stöd, kontakt 

mellan skola och hemmet, resursfördelning, undervisning, samverkan mellan skola och 

arbetsliv, vägledning, samverkan med förskolan för ett förtroendefullt samarbete, att skolans 
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internationella kontakter utvecklas och att skolpersonalen har kännedom kring de 

internationella överenskommelser som Sverige ska beakta i utbildningen. Samtliga uppdrag 

riktas till största delen mot skolans område. De punkter som kan relateras till rektorns ansvar 

angående fritidshemmets verksamhet framkommer i Lgr11 utifrån följande formuleringar: 

• samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 

• personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 2011, s.19). 

 

Utifrån ovanstående punkter kan det påstås att det brister i (SKOLFS 2010:800) samt i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) ifråga 

om rektorns ansvar gentemot fritidshemmets verksamhet.  Leo (2010) lägger stor vikt på att 

rektorerna bör vara insatt i vardagsarbetet, helt enkelt veta varför pedagoger och elever agerar 

som de gör i olika situationer. Det är inte tillräckligt att rektorer enbart är fysiskt närvarande i 

verksamheten utan att de också måste vara psykiskt närvarande i dialog med pedagogerna om 

vardagsarbetet (Leo, 2010). 

Det är skolledarens uppgift att utföra ett förvaltande arbete utifrån statens målsättning, att 

skolledaren för att kunna kallas professionell har kunskap om de ramar som begränsar, styr 

och reglerar verksamheten (Olby, 1988). Detta framkommer dock inte tydligt i de rådande 

styrdokumenten ifråga om rektorns ansvar kring fritidshemmets verksamhet.  

3.4 Professionell kompetens inom fritidshemsverksamheten 
 

Det är inte språkligheten, teorin eller reflektionerna som avgör kompetensen (Rolf, 1995). En 

närmare förklaring får vi av Their (1994) som menar på att självförtroende och självrespekt 

har ett samband med individens egen upplevelse av kompetens. Att handlingar individen 

utgör i sin yrkesroll stärker kompetensens upplevelse genom känslor och motivation, medan 

inkompetens som följd av bristande uppmärksamhet kan bli ett hinder för kompetens-

utvecklingen. Rolf (1995) nämner en slags hjälplöshet gentemot regelsystemet, att bristande 

kommunikation kan skapa hinder kring förändring. Alltså även om det brister i den ledande 

styrningen förutsätts det ändå att de professionella deltagarna ska komma fram till någon slags 

fungerande helhet. 

Som vuxen och professionell råder ett ansvar över att inte försätta eleven för det som ses vara 

inbyggt i systemet. Utan att den professionella kompetensen måste skilja på den typ av 

styrning som via kunskap leder undervisning och fostran till individens frigörande, själv-

förverkligande och självständighet. Den form av styrning som inte förutsätter en 

grundläggande respekt för olikhet och individualitet (Irisdotter Aldenmyr, 2010). 

Det finns en osäkerhet på hur fritidshemmets uppdrag skall tolkas, samtidigt som fritids-

pedagogerna betraktar deras arbete som en stödfunktion – en kompetens. Utövande av 

pedagogik tar tid eftersom personalen sällan ges möjlighet till att utvärdera och reflektera över 

det egna samt arbetslagets arbete inom verksamheten (Rohlin, 1988). Det är personalens 

kompetens, personaltäthet och barngruppens struktur och storlek som är de viktiga delarna, 

vilket är avgörande för kvaliteten (Pihlgren, 2011).  
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Men till fritidpedagogernas yrkesuppgifter i förhållande till andra grupper så bör det visas en 

hänsyn till pedagogyrkets breda roll och tradition. Exempelvis så framträds pedagogernas 

förmåga att balansera och hantera barns fritidsvardag som en central kompetens, det kan vara 

sådana principer som är avgörande för förståelse av yrkeskompetens (Jansson, 1992).  

Pedagogiskt ledarskap handlar om situationers motiveringar som utgår från sammanhanget 

vid en viss tidpunkt för att kunna förstå och fatta välgrundade beslut om verksamhetens 

framtida riktningar (Male &Palaiologou, 2012). De senaste femtio åren har det skett en ökad 

uppmärksamhet på begreppet ledarskap som ett fält av akademiska undersökningar (Choi Wa 

Hounder, 2010).  

3.5 Tidigare forskning 
 

Det råder en osäkerhet kring fritidshemmet och på fritidspedagogernas yrkesroll och hur 

ansvarsfördelningen kring verksamheten ska vara utformad. Studier visar på att det krävs 

vidare forskning kring fritidshemmet och att befintlig forskning inte ses som tillräckliga i 

antal.  

3.5.1 Yrkeskompetens och professions status 
 

Alltfler människor föredrar att arbeta i verksamheter som bygger på och förutsätter formella 

kunskaper och kommunikativa färdigheter (SOU 1992:94). Vilket medför att teoretiska 

kunskaper har blivit nödvändiga verktyg.  Samtidigt som kraven på människors teoretiska 

kunskaper blir alltmer har kritiken mot att förstå kunskap som något enbart kognitivt blivit 

större:  

Kunskaper är som isberg – endast en del är synligt. Kunskaper är inte 

oberoende av tid och sammanhang. Man kan säga att kunskaper finns i 

situationer, i mänsklig praxis och i kroppen (SOU 1992:94, s.30). 

 

När det är frågan om pedagogers kunskaper och färdigheter förklarar Travers & Cooper 

(1996) utifrån NASUWT
1
omfattande studie om problematiken kring stress hos pedagoger 

inom skolan. Att utbildningssystemet har genomgått en process av enorma och snabba 

förändringar och alltför ofta har pedagogerna funnit att otillräckligt stöd har erbjudits för att 

hjälpa dem att hantera kraven. Studier visar på att behovet är stort ifråga om forskning kring 

fritidshemmens verksamhet, att de undersökningar som finns inte är tillräckligt i antal. 

Bottery & Wright (2000) påpekar i sin studie att skolans personal ansåg att de viktigaste 

uppgifterna var relaterade till frågor kring klassrummets planering. Fokusen ligger tydligt på 

lektionerna. De påpekar att mer än 80 procent av skolans personal ansåg att vikten ligger i 

behovet av att få eleverna att utvärdera undervisningen och att få dem att ta hjälp från de 

vuxna. Vilket visar på att skolans personal klart vill säkerhetsställa elevernas utveckling som 

anses avgörande under hela deras professionella karriärer. Vilket utgör exempel på att det 

även är viktigt att skolans personal har den kompetens som gäller för skolans verksamhet, 

samtidigt som fritidshemmets personal bör värdesättas på samma vis.  

Enligt Knober Markholm (1993) har barns upplevelser av fritidspedagogernas yrkes-

kompetens setts som en mångsysslande barngruppsledare som finns och bryr sig. Som ger 

                                                           
1
 National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers. 
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riktning i verksamheten emotionellt, socialt och via aktiviteter. En person som på olika sätt 

verkar för god stämning på fritidshemmet. Föräldrarnas syn i studien på fritidspedagogens 

yrkesroll och kompetens framkom som omedvetandes om vilka som i överhuvudtaget var 

fritidspedagoger på fritidshemmet. De kunde inte uttrycka sig om fritidspedagogernas 

yrkeskompetens för att de inte visste någon om ämnet. 

För att kunna vidareutveckla och förstå problematiken kring ansvar, profession och 

kompetens presenteras forskning kring rektorers och fritidspedagogers tankar inom 

fritidshemmen och dess uppdrag. Vilka visar på att det är av vikt att de som ansvarar och 

arbetar inom fritidshemmen har en självkännedom angående kompetens, ansvar och 

profession. Samt dess innebörd och utrymme inom fritidshemsverksamheten. I Skolverkets 

(2005) lägesbedömning konstaterar de att landets rektorer har bristande kunskap kring mål 

och om sin egen myndighetsutövning. Axiö (2000:4) påstår i hennes studie att rektorerna inte 

visar på någon chefsinställning i sina intervjusvar. Flera var drivande och stödjande i 

ledarskapet medan andra la störst fokus på den ena verksamheten eller den andra.  

3.5.2 Rektorers tolkning angående ansvar kring fritidshemmen 
 

Undersökningarna visar på två bilder av skolledares syn på den egna yrkesrollen. Upplevelsen 

av vad som görs och hur arbetet skulle kunna utföras (Berg, 1990). Skolledarna upplever att 

skolan förvaltas på dess egna villkor, även då skolledarna i högre grad hellre än att bli styrd, 

skulle vilja styra verksamheten. Samtidigt som rektorerna, sammanfattningsvis i en outtalad 

överenskommelse med pedagogerna, kommit fram till att respektive yrke inte blandar sig i 

varandras uppgifter, rektorns arbetsuppgifter samt pedagogens direkta arbete. 

Rektorerna i Axiös (2000:4) studie företräder huvudsakligen en människosyn där människan 

som individ anses kunna tänka själv och ta eget ansvar. Rektorerna tror på pedagogernas egen 

förmåga, ändå menar hon att studien visar på att en del av rektorerna tvivlar en aning på 

pedagogernas förmåga. Hon förklarar även att rektorerna inte uppgav någon förebild kring sitt 

ledarskap, utan att de söker sig fram på egen hand. När det var fråga om kvalitet och 

effektivitet var skillnaderna betydliga, vad som prioriteras och vilken fokus som läggs på 

utveckling. Studien visar även på att rektorerna inte talar om yrkeskategorier, utan förhåller 

sig till de anställda som en grupp, personalen, men att referenspunkten främst ligger på 

skolans lärare. 

I Skolverkets rapport 365 (2011) ansåg rektorerna själva att de omfördelar resurserna till 

grundskolans verksamheter utifrån de sammanhang som de bedömer vara bäst. Hur rektorerna 

prioriterar dessa resurser framkom som olika. För de skolor som innefattar verksamheterna 

förskola och fritidshem angav 85 procent av rektorerna att de fördelar resurserna som anses 

vara bäst enligt deras upplevelser. 

I Anderssons (2013) avhandling framkommer det att rektorerna anger skilda åsikter angående 

fritidshemmens krav beträffande kvalitetsredovisning inom samma kommun, även inom 

samma skolväggar. Rektorerna i undersökningen ansåg att fritidspedagogerna själva ska stå 

för mål, dokumentation, utvärdering och bedömning av verksamheten.  

3.5.3 Fritidspedagogernas tolkning kring rådande fritidshemsverksamhet 
 

Kommunernas och rektorernas olikartade sätt att framställa ansvaret för fritidshems-

verksamhetens bedömningsuppdrag tycks inte resultera i större olikheter i fritidspedagogernas 
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sätt att tolka sitt uppdrag. Det finns många gemensamma drag i fritidspedagogernas utsagor 

(Andersson 2013). 

På ena skolan i Anderssons (2013) studie har kompetensutvecklingsinsatser med fokus mot 

förskola och fritidshem fört med att fritidshemmet lyfts upp på dagordningen. Fritids-

pedagogerna skapade ett separat måldokument avsett för sina fritidshem som kort beskrev vad 

de ville göra med stöd av styrdokumenten. Detta dokument stod för utvärderandet av 

fritidshemsverksamheten, men att fritidshemmets verksamhetsmål är kvalitativt bra eller inte 

får inte utrymme i diskussionerna i arbetslaget. 

Vid en utav de andra skolorna förklarar Andersson (2013) i sin undersökning att fritids-

pedagogerna anordnade ett kvällsmöte för fritidshemspersonalen, vilket Andersson själv 

närvarade vid. Diskussionerna handlade om missnöjet över att fritidshemmet inte ansågs som 

viktigt på skolan. Fritidspedagogerna ansåg att skolarbetet prioriteras för högt av ledningen 

och inom deras respektive arbetslag. Fritidspedagogerna menar att det bidrar till att de blev 

handlingsförlamade och att de själva inte klarar av att arbeta med fritidshemmets otydlighet 

utifrån sätt och med kvalitén inom verksamheten. Rektorns deltagande existerade inte men i 

undersökningen framkom det att hen inte var informerad om mötet (Andersson 2013). 

Knober Markholm (1993) förklarar att fritidspedagogerna i hennes studie har svårt att 

beskriva och formulera sin yrkeskompetens och påpekar att huvudorsaken är att fritids-

pedagogen har kompetens inom flera olika områden samt att kunskapen är individrelaterad. 

Men de har en helhetssyn på barnen och arbetar utifrån utvecklingspsykologiska kunskaper 

och kompletterar med erfarenheter. 

Utmärkande för fritidspedagogernas syn på sin yrkesroll är att finnas till hands för barnen, att 

skapa en lugn och trygg miljö, samt att erbjuda aktiviteter utifrån barnens behov och intressen 

(Knober Markholm, 1993). Axiö (2000:4) påpekar att pedagogerna i hennes studie 

diskuterade olika angående rektorernas betydelse för verksamheten. Även då de till stor del 

var överens om att rektorn har liten betydelse så ansågs de ha stor betydelse i en annan och 

det framkom även en negativ betydelse. 

För en god kvalité i fritidshemmen måste barngrupperna minskas menar fritidspedagoger i 

Karlssons studie (1984). En förälder i studien påpekar även att det är dålig information om 

fritidshemmets verksamhet när barnen kommer från förskolan.  

I Skolverkets (2000) studie var ett av fritidshemmens mål att fritidspedagogerna skulle skapa 

möjligheter för personalen att orka bedriva verksamheten hela dagen i den stora barngruppen. 

I studien har fritidspedagogerna fått beskriva vilka förutsättningar de har att nå målen som de 

själva har skapat. Vilket pedagogerna ger i uttryck av att barngruppernas storlek är det som 

anses vara det avgörande problemet när det talas om kvalité på fritidshemmen. Även fast 

Skollagen § 3 styrker att barngrupperna ska ha en lämplig struktur kring storlek på grupperna. 

Vilket enligt Skolverkets allmänna råd (2007) behövs för att personalen ur säkerhetssyn-

punkter ska kunna ha en överblick över barnen. 

3.5.4 Kvalitet i fritidshemmet 
 

Det är tydligt att fritidshemmen har drabbats av de kraftiga besparingar under 1990-talet, 

samtidigt som verksamheten genomgått en stor förändring organisatoriskt i och med 

integrationen med förskoleklass och grundskola (Skolverket, 1999). Kommunerna prioriterade 

inte resurser till fritidshemmen. På skolan ansvarar rektorn med att dela ut medel ur en 



19 
 

förenad ram för skola och fritidshem, vilket enligt Skolverket(2009a) för det mesta miss-

gynnat fritidshemmen. 

Stödet från den lokala ledningen är av vikt för fritidspedagogernas förutsättningar kring 

planering, utvärdering och verksamhetens utveckling. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

visar på brister när det gäller uppföljningar och utvärderingar av fritidshemmets verksamhet. I 

många av de granskade kommunerna saknades mål och utvärderingar, samt diskussioner om 

fritidshemmets förutsättningar. I fritidshemmets granskning- och förbättringsarbete var 

rektorns engagemang oväsentligt (Skolverket, 2011). Fritidspedagogerna får väldigt litet stöd 

i det pedagogiska arbetet inom fritidshemmen på grund av att skolan tar upp fritids-

pedagogernas tid och skolan prioriteras (Andersson, 2013). 

Skolverket (2012) förklarar att genom ett systematiskt kvalitetsarbete skapas ett förtydligande 

för personalen om prioritering och utveckling, vilka insatser som behövs och vem som 

ansvarar för vad. Alla behöver bidra för kvalitén i verksamheten, ledningen, personalen, 

barnen samt vårdnadshavare. Lärarförbundet (2005) menar att genom utvecklingsarbete och 

fördjupning inom kunskapsområden utvecklar pedagogerna kvalitén i fritidspedagogiken. Det 

främsta ansvaret för detta ligger hos pedagogerna inom området, då främst fritids-

pedagogerna.  

Fritidshemmet har ett obligatoriskt uppdrag, att skapa en kvalitetsredovisning. Det är inte 

obligatoriskt för den öppna fritidshemsverksamheten eller för fritidsklubbar att uppföra en 

kvalitetsredovisning, men rekommendationer finns (Skolverket, 2006).   

Syftet med kvalitetsredovisningar är att skapa delaktighet och samtal kring måluppfyllelse och 

orsaker om eventuella brister (Skolverket, 2012).  I Skolverkets allmänna råd (2007) menar de 

att: Personalens kompetens är avgörande för kvaliteten i fritidshemmet. (Skolverket, 2007, 

s.19). Det är kommunen som har ansvaret för att personalen har lämplig kompetens och det 

har framkommit att personal med pedagogisk högskoleutbildning är av vikt ur kvalitets-

synpunkt. 

Det finns stora kvalitetsskillnader på fritidshemmen (Skolverket 2010) vilket inte överens-

stämmer med skollagens krav gällande likvärdighet - att alla barn skall ha rätt till god kvalitet. 

Ca 80 procent av barn mellan sex och nio år är inskrivna på fritidshemmen och trots många 

barns deltagande framkommer fritidshemmens verksamhet som diffus. I många fall 

omedvetenhet kring fritidshemmens betydelse vilket inte gynnar en kvalitetsredovisning.  

Kvalitetskraven är lika viktiga som kravet att fritidshemmen ska vara 

tillgängliga för alla barn som behöver plats (Skolverket, 2010, s.5). 

 

Kvalitetsaspekterna har inte prioriterats inom fritidshemmen (Skolverket 2008). Att kunna 

erbjuda plats har framkommit som viktigare än att ta hänsyn till vilken storlek barngrupperna 

anses vara lämplig. Ansvariga för enhetens kvalitetsarbete ligger på rektorerna, de ansvarar 

för att det ska finnas förutsättningar att utöva och utveckla utbildningen från de nationella 

målen och riktlinjerna (Skolverket 2011). Fritidshemmets kvalitetsarbete framkommer inte i 

denna publikation som en del av Skolverkets kommentarer om rektorns ansvar kring det 

systematiska kvalitetsarbetet. 
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3.5.5 Behov av fortsatt forskning 

 
Översikter av skolforskning visar på att forskning som rör fritidshemsområdet framkommer 

som väldigt få (Andersson, 2013): behoven av fortsatt forskning är stora då brister i 

kunskapsläget syns uppenbara (Andersson, 2013, s.36).   

Kunskapsöversikter har visat att det finns förhållandevis lite forskning om fritidshemmen. 

Intresset har hittills koncentrerats på skolan och det har betonats av forskare att skolans 

dominans råder över fritidshemmets kultur (Torstenson-Ed & Johansson, 2000). Personalens 

kompetens är en viktig kvalitetsfaktor men det är ofta brist på utbildad personal. Samt att de 

stora barngrupperna och den låga personaltäthet blir svårare att hantera. Det har inte 

fokuserats på liknande studier om fritidshemmets verksamhet och det saknas undersökningar 

om kvalitet i fritidshemmets organisation (Skolverket, 2011). 

Forskning kring fritidshemmen har främst fokuserat på yrkesrollen, dess innebörd och 

integreringen med skolans verksamhet (Löfdahl, Saar & Hjalmarsson, 2012). Studier visar på 

föreställningar om yrkena på ett traditionellt synsätt, på det egna yrket, på ojämlika relationer 

beroende på status och olika samhällsuppdrag. Forskning som rör fritidspedagogyrket består 

endast av ett få antal avhandlingar och några få forskningsrapporter (Andersson, 2013): 

De få övriga forskningsstudier av fritidspedagogyrket som gjorts domineras av 

vad som sker i möten mellan olika yrkesgrupper inom förskola, skola och 

fritidshem och hur dessa möten påverkar verksamhet och respektive 

yrkesidentiteter (Andersson, 2013, s.38). 

 

Däremot blir avhandlingar med rektorer i fokus allt fler, vilket leder till en ökande 

vetenskapligt kunskapsbas inom det nämnda området (Leo, 2010). Det krävs mer kunskap om 

samspelet mellan ledare och medarbetare inom just ledarforskning, i detta fall rektor och 

pedagog (Ludvigsson, 2009). 

Kravet att separat redovisa skola och fritidshem har inte gett något vidare resultat. En 

anledning är att man från kommunens sida inte begär att erhålla kvalitetsredovisningar av 

fritidshemsverksamheten, som följd av detta har även stödet från kommunen varit minimal 

(Andersson, 2013). 

3.6 Fritidspedagogernas ansvar – ett medvetet mål 
 

Till fritidspedagogens kompetens hör det till att ta tillvara på situationer som främjar barns 

lärande och utveckling. Det krävs från pedagogen att skapa medvetenheten kring målet med 

barngruppen, det enskilda barnet samt verksamheten (Andersson, 2013). Fritidshemmets 

målbeskrivningar framkommer som svaga men visar på att fritidshemmen värderar målet om 

trygghet som högst. Efter integreringen med skolan får fritidspedagogerna kämpa med att 

finna sig tillrätta med sin nya roll, och de blir trötta under skoltiden så orken finns inte kvar 

för fritidshemsverksamhet. Men trots problemen är fritidshemspersonalen engagerade i sin 

verksamhet och uppger att de tycker om sitt arbete (Skolverket, 2000). 

Det finns mycket som pekar mot att lärare i de olika skolformerna får ett avsevärt större 

ansvar för sin egen kompetensutveckling, större ansvar än det som varit tidigare 
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(Alexandersson, 1994). Vilket skulle kunna påstås spegla dagens verklighet inom skolans - 

och fritidshemmets område. 

En förutsättning för att ta tillvara olika professioners kunnande och 

erfarenheter är att personalen i fritidshem, förskoleklass och skola ges möjlighet 

till såväl gemensam som verksamhetsbunden planering, uppföljning, 

utvärdering och reflektion för utveckling av verksamheterna (Skolverket, 2007, 

s.20). 

 

Att bedöma situationers betydelse blir ett viktigt verktyg för fritidspedagogen i arbetet inom 

fritidshemsverksamheten (Andersson, 2013). I Skolverkets allmänna råd (2007) beskriver de 

fritidspedagogens uppdrag på följande vis: 

Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, 

omsorg och på gruppen och dess sociala liv kan personalen i fritidshemmet vara 

ett värdefullt komplement i till exempel elevvårdsarbetet och i arbetet med att 

förebygga mobbning, trakasserier eller andra problem som kan uppstå inom 

barngrupper (Skolverket, 2007, s.22). 

 

Eftersom kompetens är en relationsterm kan det uttryckas som att regelsystemet i en 

organisation eller profession kan vara inkompetent för personalens förutsättningar, att 

personalen blir oförmögna att ändra systemets regler (Rolf, 1995): 

 Inom profession måste råda någon form av konsensus som möjliggör något 

slags enhetligt kvalitetsbedömningsarbete. Detta måste förenas med en långt 

gående kognitiv arbetsfördelning inom professionen. (Rolf, 1995, s183) 

 

Skolverkets allmänna råd (2007) förklarar, enligt skollagen, att fritidshemmets uppdrag är att 

erbjuda barn en meningsfull fritid. De menar att förutsättningarna för att barn ska uppleva en 

meningsfull fritid är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande. En verksamhet där lek 

och skapande får stort utrymme och anpassas utifrån barns ålder, intressen och erfarenheter.  

Praktiserandet är komplext, det förutsätter förmågan att analysera, planera och utvärdera den 

egna verksamheten. Här blir fritidspedagogernas kompetens och vilja till en utvecklande 

verksamhet viktig (Granström, 1994). 

3.7 Samspel kring den pedagogiska verksamheten - mellan rektor och 
fritidspedagog 
 

Stöd från ledningen är viktig för fritidspedagogernas arbete med kvalité i fritidshemmets 

verksamhet. Skolverkets (2011) Rektorn och förskolechefen förklarar vikten från ledningen av 

det pedagogiska arbetet och att verksamhetens ansvar faller på en person, rektorn. Det ställer 

krav på att verksamheten organiseras så att allt ansvar och alla befogenheter inom 

verksamheten samlas hos ansvarige rektor. De flesta fritidshem hör till gemenskap med en 

grundskola och ledningsansvaret faller härmed på rektorn. Fritidshem som inte är kopplade 



22 
 

till någon skola regleras ledaransvaret om fritidshem inte genom skollagen (Skolverket, 

2011). 

Ledaren är huvudansvarig för relationskvalitén i de pedagogiska organisationerna, på gott och 

ont ansvara de för stämningen och för personalens förvaltande av sina olika roller och därmed 

för kvalitén (Juul & Jensen, 2003). Personalen bör samarbeta i samspel med varandra oavsett i 

vilken verksamhet de arbetar i och ta tillvara på varandras olika kompetenser (Socialstyrelsen, 

1988). Samspel mellan rektor och fritidspedagog finner undersökaren inga referenser eller 

undersökningar kring. 

3.8 Sammanfattning bakgrund 
 

Studier visar på att det krävs vidare forskning kring fritidshemmet och att befintlig forskning 

inte ses som tillräckliga i antal. Fritidshemmets målbeskrivningar framkommer som svaga, 

men att fritidshemmen värderar målet om trygghet som högst. 

Till fritidspedagogens kompetens hör det till att ta tillvara på situationer som främjar barns 

lärande och utveckling. Det krävs från pedagogen att skapa medvetenheten kring målet med 

verksamheten. Dock råder det en osäkerhet på hur fritidshemmets uppdrag skall tolkas, 

samtidigt som fritidspedagogerna betraktar deras arbete som en stödfunktion – en kompetens.  

När det är ifråga om behandlandet av fritidshemmets verksamhet är läroplanen väldigt diffus, 

fokusen ligger på skolans verksamhet. Läroplanen grundar sig på de som arbetar inom skolans 

verksamhet och kan tolkas som fritidspedagogens roll inom skolans väggar. För att finna 

fokus kring fritidshemmets verksamhet får fritidspedagoger vända sig till Skolverkets 

Allmänna råd (2007), vilket inte är en obligatorisk föreskrift av staten såsom läroplanen, för 

hjälp i det pedagogiska arbetet i fritidshemmen. 

Det brister i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2011) ifråga om rektorns ansvar gentemot fritidshemmets verksamhet.  Även fast det har 

framkommit som stor vikt att rektorn bör vara insatt i fritidshemmens vardagsarbete. Det är 

rektorns uppgift att utföra ett förvaltande arbete utifrån statens målsättning. Detta 

framkommer dock inte tydligt i de rådande styrdokumenten ifråga om rektorns ansvar kring 

fritidshemmets verksamhet.  

Fritidspedagogerna ges sällan möjlighet till att reflektera och utvärdera fritidshems-

verksamheten. Avgörande för kvaliteten i fritidshemmen är personalens kompetens, 

personaltäthet, och barngruppens struktur och storlek. Vilket framkommit som en bristvara, 

speciellt ifråga om storleken på barngrupperna. Det ligger på kommunens ansvar att varje 

skola och fritidshem årligen upprättar en kvalitetsredovisning för respektive verksamhet. 

Däremot är kravet på att fritidshemmen skall lämna in årlig kvalitets redovisning nästan 

obefintlig. Även då den också är obligatorisk och anses vara av stor vikt för arbetet kring 

kvalitén i fritidshemmets verksamhet.  
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4.  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att försöka förstå uppfattningarna om det professionella pedagogiska arbetet fritids-

pedagogerna har, utifrån berättelserna pedagogerna uttalar. Hur rektorerna ser på sitt ansvar 

och ledarskap i sin roll inom fritidshemsverksamheten. Samt få ta del av hur de upplever att 

samspelet mellan rektor och fritidspedagog fungerar, utifrån de berättelser de ger. 

 

4.1 Frågeställningar 
 

 Vad är rektorns ansvar kring sin ledarroll i fritidshemsverksamheten?  

 Hur ser de intervjuade rektorerna på sin roll gentemot fritidshemmen? 

 Hur ser de intervjuade fritidspedagogerna och rektorerna på profession och 

fritidspedagogens yrkes status? 

 Hur ser de intervjuade rektorerna och fritidspedagoger på kompetensutveckling och 

det professionella arbetet inom fritidshemsverksamheten?  

 Hur uttrycker de intervjuade fritidspedagogerna sin kompetens inom fritidshemmet? 

 Hur uppfattar de intervjuade rektorerna och fritidspedagogerna samspelet mellan 

rektor och pedagog i den vardagliga fritidshemsverksamheten? 
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5. Metod 
 

Detta kapitel beskriver metodens olika delar som undersökningen bygger på. De består utav 

rubrikerna: metoddiskussion, narrativ metod, studiers beskrivna kvalitet – validitet och 

reliabilitet, studiens design, val av metod, etiska aspekter, urvalsgrupp och genomförande 

undersökning. 

5.1 Metoddiskussion 
 

Begreppet metod syftar på att göra något i relation till något som ska uppnås. Det är viktigt att 

se metod som en del till forskningsansatsen i sin helhet. Sådana helheter kan bestå av en 

individs prestation, sociala relationer i grupp under en tid eller en organisations 

verksamhetshistoria. Denna helhet är skälet till uppdelningen i kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Som är de metoder vilka ofta används inom samhällsvetenskaplig forskning, både 

utifrån ett kvalitativt- och kvantitativt perspektiv (Svensson, 2004). 

Kvantitativa metoder används för att beskriva och förklarar mätningsresultat, där forskaren 

utgår ifrån ett utifrånperspektiv genom att hämta information så objektivt det bara går. Med 

kvantitativ metod förutsätts det att forskningen ska kunna upprepas och ge samma resultat 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

Kvalitativa undersökningar använder däremot metoder som anpassar sig till att beskriva 

fenomen i deras sammanhang, en tolkning som ger en större förståelse av fenomenet. 
Kvalitativa undersökningar kan bygga på olika perspektiv och kan användas av forskare med 

olika synsätt. Exempelvis realistiska, fenomenologiska eller konstruktivistiska synsätt, alltså 

perspektiv som mer av det ena eller det andra (Justensen & Mik-Meyer, 2011).  

För att få ta del av intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar grundas mitt metodval 

på en kvalitativ undersökning. Kvalitativa studier brukar karakteriseras av en anknytning till 

undersökningsproblemet eller ett inifrånperspektiv, att det finns en öppen interaktion och en 

närhet mellan informant och forskare (Olsson & Sörensen, 2011).  Vilket denna studie bygger 

på. Med ett inifrånperspektiv utifrån narrativ metod kan undersökaren få ta del av deltagarens 

inre tankar och upplevelser som de berättas. 

Den kvalitativa metoden är s.k. narrativa framställningar (Hansson, 2004). Kvalitativa 

metoder relateras ofta till någon av traditionerna inom vetenskaplig forskning som indelas i 

socialantropologi och sociologi, hermeneutik eller fenomenologi (Olsson & Sörensen, 2011). 

För att fokusera på deltagarens berättelser och för att kunna tolka dem med ett rättvits 

tillvägagångssätt bygger denna studie på en kvalitativ metod utifrån den narrativa metoden 

med ett inifrånperspektiv. Vilka presenteras i följande rubriker: narrativ metod, studiers 

beskrivna kvalitet – validitet och reliabilitet, studiens design, val av metod, etiska aspekter, 

urvalsgrupp, och genomförande undersökning. 

5.4 Narrativ metod 
 

Det handlar om vardagsberättelser vilket ska berättas utifrån ett vardagsspråk, utan analyser 

eller reflektioner, utan enbart om händelsen. Den professionella självförståelsen finns inne i 

berättelsen, det är konstruktionen av mening och betydelse som kommer till utryck. Att arbeta 
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utifrån den narrativa metoden handlar om att producera berättelser om livet i olika intuitioner 

genom att berätta om upplevelser i arbetet (Hedegaard Hansen, 2013). 

När en studie baseras på narrativ metod ska undersökningen hela tiden behandlas som en 

tolkande aktivitet (Johansson, 2005). Fokusen är inte att hitta den sanna berättelsen eller den 

sanna meningen utan det handlar om att kunna se och tolka varje berättelse för vad den 

beskriver (ibid). Genom denna metod får undersökaren en djupare beskrivning av personliga 

erfarenheter och upplevelser (Webster & Mertova, 2007). 

Narrative inquiry is set in human stories. It provides researchers with a rich 

framework trough which they can investigate the ways humans experience the 

world depicted trough their stories. (Webster & Mertova, 2007, s.3) 

 

Genom narrativa dokumentationer finns möjligheter till djupare förståelser för livet i 

verksamheten, ett hjälpmedel för pedagogerna att förhålla sig reflekterande och kritisk till hur 

praktiken utövas och vilka konsekvenser som kan bli att uppstå (Hedegaard Hansen, 2011). 

Intervjuer är den vanligaste formen vid narrativa undersökningar (Creswell, 2007). Antingen 

kan intervjupersonen berätta sina berättelser direkt till undersökaren eller skriva ned dessa på 

papper (ibid). Narrativa intervjuer fokuserar på intervjupersonens historier som berättas, de 

kan antingen dyka upp spontant eller lockas fram av intervjuaren. Intervjuaren kan utifrån den 

narrativa metoden fråga efter berättelser och tillsammans med intervjupersonen strukturera 

händelserna i sammanhängande historier. Intervjupersonerna blir här att ses som aktiva 

deltagare istället för talande frågeformulär. (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter frågan om en 

berättelse från intervjupersonen blir det intervjuarens roll att vara tyst, inte avbryta, ställa 

frågor ibland och hjälpa intervjupersonen med att fortsätta sin berättelse (Kvale & Brymann, 

2009). Nackdelen med den narrativa metoden kan vara att eftersom det är undersökaren som i 

grunden styr frågorna kan det vara svårt att få en objektiv syn på ämnet under en narrativ 

intervju och viktig data kan gå förlorad (Watson, 2006). Det är därför i kvalitativa 

undersökningar, speciellt i narrativ forskning, av vikt att undersökaren tar hänsyn till det egna 

perspektivet i tolkningsarbetet (Tsoi Hoshmand, 2005).  

Vilket tas till beaktning i denna studiens uppbyggnad, utförande och analys. Dessa metoder 

kan däremot skapa möjlighet för undersökaren att få fram berättelser och upplevelser från 

deltagaren som undersökaren inte förväntat sig. Vilket gör att undersökarens påverkan på 

deltagaren minskar eftersom det inte redan setts som förutbestämt svar från undersökaren. 

5.5 Studiers beskrivna kvalitet – validitet och reliabilitet 
 

Begrepp som används för att beskriva kvalitén i en studie är validitet och reliabilitet. Validitet 

handlar om ifall undersökningens resultat faktiskt belyser forskningsfrågan, alltså om vi mäter 

det vi ska mäta. Begreppets betydelse varierar utifrån undersökningens perspektiv beroende 

på om perspektivet är ett realistiskt, fenomenologiskt eller konstruktivistiskt. Validitet-

begreppet är ofta relaterat till den kvalitativa analysen av undersökningsmaterialet, om de 

analyserade fenomenen, intervjudata, dokumentdata eller observationsdata verkligen fångar 

det som beskrivs (Justensen & Mik-Meyer, 2011). 

Ett vidare begrepp är kommunikativ validering, vilket innebär att den valida kunskapen 

konstrueras när konkurrerande kunskapsanspråk diskuteras i dialog, med föreslagsvis 

intervjupersonen – när forskaren frågar personen om dess egen uppfattning avgörs validiteten 
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i princip av den personen, allmänheten – tolkning görs och validitetskriteriet blir att kunna 

enas om att en tolkning är väldokumenterad, eller forskarsamhället – validiteten blir beroende 

av om teorin är giltig för området som undersöks och om tolkningen följs logiskt av teorin.  

(Kvale, 1997).  

Kommunikativ validering är i samstämmighet med fenomenologins fokus, alltså på 

intersubjektivitet och på uppfattningen att kunskap inte speglar en objektiv oberoende värld, 

utan att den är knuten till subjektets livsvärld (Justensen & Mik-Meyer, 2011): 

Det är alltså snarare det subjektiva än det objektiva som blir den verklighet 

gentemot vilken forskaren testar sitt material och bestämmer analysens validitet 

(Justensen & Mik-Meyeer, 2011, S.40). 

 

För att avgöra om metoden undersöker det den ska undersöka krävs det en teoretisk 

föreställning om det som undersöks, teoretiska frågor om fenomenet som undersöks. En 

vanlig kritik av forskningsintervjuer är att intervjupersonernas uttalanden kan vara falska och 

därför blir resultaten ogiltiga. I hermeneutiska tolkningar är det de frågor som ställs som är 

helt avgörande. Svårigheterna kring att validera kvalitativ forskning behöver inte bero på en 

svaghet hos själva metoderna utan kan tvärtom bygga på dess förmåga att spegla den 

undersökta sociala verkligenheten (Kvale, 1997). Intervjuaren kan starkt ha definierat sig med 

undersökningspersonerna så att intervjuaren inte kan hålla en professionell distans (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Reliabilitet handlar om i vilken grad som undersökningens metod är konstruerad så att andra 

skulle kunna repetera undersökningen och kunna komma fram till samma resultat (Justensen 

& Mik-Meyer, 2011).  Om det rör sig om bedömningar som är subjektiva och exempelvis 

bygger på observationer, om det då det finns flera observatörer inblandade kan deras 

tolkningar brista gentemot varandras (Bryman, 2011). 

Intervjuernas validitet handlar om giltighet, att ett argument är försvarsbart och hållbart. Att 

fastställa utskriftens validitet kan uttryckas som mer komplicerad än att försäkra sig om dess 

reliabilitet eftersom utskriften ska översättas från ett talspråk.  Vilket betyder att de är 

tolkande konstruktioner som skall översättas utifrån egna tolkanden (Kvale, 1997). 

 

Många menar dock att det inte finns några hinder för att kombinera olika slags kriterier i 

tolkandet, exempelvis realistisk kunskapssyn eller en relativistisk kunskapssyn.  Beroende på 

undersökningens syfte och metod är vissa kriterier mer relevanta än andra och kommer 

därmed att följa de som är väsentliga för studien (Langemar, 2008). Det kan förklaras som en 

indirekt validitet, vilket innebär att man mäter en variabel som inte är har de fysiska 

egenskaperna för en direkt mätbar. Ett exempel på indirekt mätning är att bedöma, uppskatta 

eller mäta egenskaper hos människor (Wolming, 1997). 

 

Många fenomenologer hävdar dock att validitet och reliabilitet är betydelsefulla 

bedömningskriterier i fenomenologiska undersökningar, under förutsättning att begreppen 

omdefinieras, så att de anpassas till det fenomologiska perspektivet (Justensen & Mik-Meyer, 

2011).  

Dessa principer och överväganden har bearbetats i studiens utförande och uppbyggnad. 

Reliabiliteten i denna undersökning kan ifrågasättas om huruvida undersökningen hade blivit 

densamma av en annan intervjuare. Till vilken utsträckning rektorerna och fritidspedagogerna 
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delar med sig av sina berättelser kan vara beroende på vem som intervjuar. Det inspelade 

materialet från intervjuerna kan dock överföras av annan person och sammanställningarna 

leder framtill samma resultat.  

5.6 Studiens design 
 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningarna menar Fejes & Thornberg (2009) att val 

av design och metod framkommer. Undersökningens grundläggande design presenteras som 

en fallstudie. Fallstudieforskning handlar om komplexitet och den natur som det särskilda 

fallet visar. Med fallstudier tenderar fokusen att intensivt ligga på undersökningen av miljön 

eller situationen i fråga (Bryman, 2011). 

Fallstudier beskrivs som en undersökning vilket utförs på en mindre grupp. Ett fall kan vara 

en individ, en organisation eller en situation. Det kan också vara som i denna undersökning 

där det innefattar flera individer än bara en. Den vanligaste datainsamlingen för en fallstudie 

är intervjuer (Patel och Davidsson, 1991). 

Undersökningen bygger på berättelser om ledarskap inom fritidshemmens verksamhet, där tre 

rektorer uttrycker hur de ser på sitt eget ställningstagande, ansvar och fritidspedagogen utifrån 

berättelserna. Samt berättelser om kompetens och professionellt pedagogiks arbete inom 

fritidshemsverksamheten, där fyra fritidspedagoger förklarar hur de hanterar vardagliga 

situationer professionellt och hur de ser på dagens verksamhet ifråga om kvalitet, kompetens 

och ansvar, vilket framkommer ur deras berättelser. 

5.7 Val av metod 
 

Genom berättelser framställer personen mening i sin tillvaro, att kunskap och vetskap inte 

enbart är något inom oss eftersom vi delar den omgivande verkligheten genom samtal med 

andra människor. Således är verkligheten konstruerad socialt genom språket (Syrjälä, Takala 

& Sintonen, 2009). Språket betraktas som ett empiriskt fenomen som uppträder i de samtal 

som människor åstadkommer i olika kontexter (Alvesson & Kärreman, 2004). 

Att undersöka det sociala livet och kulturella mönster genom att analysera personliga 

berättelser har inom samhällsvetenskapen en lång tradition. Man har insett vikten av att 

analysera berättelser och det har framkommit att denna typ av forskning har fått ett verkligt 

uppsving (Johansson, 2005). Berättande är ett sätt människor normalt förmedlar betydelser 

och förstår verkligheten. Det finns ett lämpligt verktyg för att analysera mänskligt 

erfarenheter, narrativitet hävdar att vår kunskap om världen och vår självförståelse är en 

ständigt föränderlig berättelse vilken formas och ständigt omformas (Syrjälä, Takala & 

Sintonen, 2009). 

Narratives connect individuals to their social and cultural community by 

offering legitimate accounts of the world and enabling them to formulate their 

own goals in life. Thus, if we know the kind of stories an individual is entwined 

with, we can also find out how s/he understands the collective ideas of wellbeing 

and a virtuous life (Syrjälä, Takala & Sintonen, 2009, s.267). 

 

Den här undersökningen utgår från det kvalitativa perspektivet med hjälp av från den 

narrativa metoden, vilket Johansson (2005) påpekar ses som kunskap om den sociala 
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verkligheten. Fokusen ligger i denna studie på intervjusamtal utifrån ett inifrånperspektiv.  

Den kvalitativa forskningen har som grund i att kunna ta del av varandras inre värld utifrån ett 

inifrånperspektiv genom språket, med en slags öppenhet mellan informant och forskare 

(Olsson & Sörensen, 2011). Det kvalitativa synsättet riktar sig mer mot individen, hur 

individen tolkar och formar verkligheten samt relationer till tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Backman, 2008). 

Den narrativa metoden i form av intervjuer, med hjälp utifrån litteraturen är grunden för 

denna empiriska
2
 undersökning, med avsikt att utveckla en modell för att kunna förstå och ta 

del av pedagogernas och rektorernas inre erfarenheter och upplevelser som de förklaras. 

Syftet är att genom öppna frågor samla in data med utgång från ett inifrånperspektiv, tidigare 

forskning, styrdokumenten som rår över fritidshemmen samt relevant litteratur för studien.   

Intervjufrågorna i undersökningen bygger på öppna frågor som sedan följs kontinuerligt med 

följdfrågor. Öppna frågor kan även skapa problem för intervjuaren då de kan vara 

tidskrävande i deltagarens uttalanden tillskillnad om intervjuaren valt slutna frågor. Men valet 

av öppna frågor för denna undersökning bygger på att öppna frågor kan vara ovanliga eller ha 

oförutsedda svar eller kan få reaktioner att uppstå.  Svar som kanske inte undersökaren 

föreställt sig vid utformningen av frågorna (Bryman, 2011). 

Valet av ljudupptagning grundar sig i att intervjuaren kan fokusera mer på vad deltagarna 

berättar, då intervjuaren inte behöver fokusera på att anteckna allt som sägs under samtalets 

gång. Valet av ljudupptagningens negativa aspekter grundar sig på att deltagarna i studien kan 

känna en viss nervositet utifrån vetskapen av att bli inspelad, vilket kan påverka resultatet i 

undersökningen. I denna studie enligt undersökarens tolkning var det en del av deltagarna 

som verkade nervösa medan den andra delen inte alls fokuserade på att de spelades in. 

5.8 Etiska aspekter 
 

Grundfrågorna inom etiken är: Vad är det moraliskt goda? Vad är det rätta? Vad är plikt? 

Dessa frågor rör vad man bör göra, hur man bör handla (Stensmo, 1994, s39).  De etiska 

problem som framkommer i pedagogiken, som utgår från läroplanen, är att 

läroplanskonstruktören och pedagogen måste förklara sina beslut om vilka verksamheter som 

anses värdefulla och varför. Eftersom verksamheterna väljs ut av läroplanskonstruktören 

måste de hänvisa varför valet av de pedagogiska verksamheterna anses leda till ett bra liv 

(Stensmo, 1994). 

Val av pedagogisk verksamhet måste grundas på en etisk princip, vilket kan leda till 

diskussioner om olika intressen. Den pedagogiska verksamheten tillgodoser alltid någon eller 

någras intressen. Vems intresse väger tyngst, är det pedagogens, föräldrarnas, politikens?  

Etiska frågor behandlar plikt och moralisk skyldighet och ett ansvar över sina handlingar 

(Stensmo, 1994). Inom forskning är de grundläggande etiska frågorna: frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen 

(Bryman, s.131, 2011).   

Några etiska principer inom svensk forskning innefattar informationskravet vilket betyder att 

forskaren ska informera om undersökningens syfte till de personer som är berörda. Att de får 

veta att deras medverkan är helt frivillig och att de kan välja att avbryta sitt deltagande när de 

vill. Samt få veta vilka moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet står för att 

                                                           
2
 Nationalencyklopedin ”Empirisk”. 
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deltagarna har rätten att bestämma över sitt deltagande. Om det berör någon minderåring 

krävs det godkännande från vårdnadshavaren. Med konfidentialitetskravet menas att 

deltagarnas personuppgifter ska behandlas med konfidentialitet, att ingen obehörig kan 

komma åt dem. Och tillslut nyttjandekravet, vilket betyder att de uppgifter som samlas in från 

respektive person endast får användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

Hela intervjuundersökningen är ett samtal, den befinner sig inte utanför den sociala världen 

och är inget neutralt samtal som avgör verkligheten eller som kan fälla objektiva avgöranden. 

Det är en del av undersökningspersonens sociala värld och är ett kontroversiellt sätt att samla 

in kunskap om den sociala världen (Kvale, 1997). Om resultatet inte håller sig inom området 

är det vanligen inte den empiriska verkligheten det beror på utan ett misslyckande av 

forskarens förmåga (Kuhn, 1979). 

Det finns brister när det gäller samtyckeskravet i samhällsvetenskapliga undersökningar. 

Kvalitativa undersökningars frågeställningar kan anses vaga och det är därför tveksamt om 

informationen sker korrekt.  Intervjupersonerna kan uppleva obehag av vissa frågor speciellt 

om de uttalar mer än de tänkt göra. Etiska regler kan vägleda forskarna ifråga om olämpliga 

tillvägagångssätt. Men samtidigt kan deltagarna använda de etiska riktlinjerna mot forskaren 

när det handlar om att sätta gränser för arbetet (Bryman, 2011). 

Efter Vetenskapsrådets principer om deltagarnas villkor behandlar denna studie de 

forskningsetiska principerna i grund, villkor för deltagarna, deras uppgift, att undersökningen 

är sekretessbelagd och att medverkan är frivillig, deras rätt att när de vill avbryta att delta i 

undersökningen och att inga utomstående kan identifiera deltagarna i studien 

(Vetenskapsrådet 2002). Vilket informanterna blev informerade genom missivbrevet vilket de 

blivit tillhandahållna. Det är viktigt att intervjupersonerna är medvetna om vad deras 

deltagande i undersökningen handlar om innan intervjuprocessen börjar: 

All the people involved in your action research project must agree to the 

principles before the work begins; other must be aware of their rights in the 

process (Cohen & Manion & Morrison, 2011, s.90). 

 

Det vanligaste är att genom ljudupptagning samla in intervjuerna för att sedan skriva ner dem. 

När utskriften är gjord betraktas den som det enda pålitliga empiriska materialet för 

undersökningen. Det samlande kvalitativa materialet från deltagarnas uttalanden behandlas 

med ärlighet från undersökaren för att garantera en tillräcklig validitet och reliabilitet.  

5.9 Urvalsgrupp 
 

För att få djupgående uppfattningar kring kvalitén i fritidshemmen baseras denna under-

sökning på fyra fritidspedagoger som år 2013 arbetar som uppdragspedagoger för att förbättra 

kvalitén i fritidshemmen. Studien bygger på fyra fritidspedagoger upplevelser och 

erfarenheter kring fritidshemsverksamheten. Valet av grupp grundades på att personerna har 

en pedagogisk utbildning och ses som experter inom barn och fritid samt att de arbetar med 

kvalitetsfrågor på olika fritidshem i kommunen som studien bygger på. 

De tre rektorerna i denna studie valdes utifrån den egna viljan av att delta i undersökningen. 

Där de framlägger deras egna tankar och uppfattningar kring sitt ansvar gentemot fritidshems-

verksamheten. Hur de ser på situationen är av vikt i denna studie för att kunna se 

medvetenheten kring sin egen vilja och ansvar.  
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Samtliga rektorer arbetar i samma kommun som fritidspedagogerna men undersökaren vill 

förtydliga att deltagarnas erfarenheter och upplevelser som återspeglas i studien inte behöver 

vara kopplade till varandra. Det vill säga rektorerna behöver inte vara de som fritids-

pedagogerna berättar om och tvärtom då deltagarna inte valdes ut beroende på om de arbetade 

i samma verksamhet utan enbart i samma kommun. Tanken för denna studie var att intervjua 

personer som är insatta i ämnet som berör undersökningen. 

5.10 Genomförande undersökning 
 

Undersökningen gjordes i en mellanstor kommun i mellersta Sverige. De tänkbara deltagarna 

för studien kontaktades via mail där undersökningens nyckelord och syfte presenterades. 

Deltagarna som valde att delta frivilligt i studien erbjöds mail eller telefonkontakt beroende på 

respektive deltagares önskemål. Därefter bestämdes datum för intervjuerna och vart de skulle 

äga rum utifrån intervjupersonernas önskemål och godkännande.  

Kännedom om innehållet i en undersökning skaffar man sig inte bara genom 

litteratur och teoretiska studier. Genom att hålla till i den miljö där 

undersökningen ska genomföras kommer man in i den lokala jargongen, de 

dagliga rutinerna och maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad 

intervjupersonerna kommer att tala om […] (Kvale & Brinkmann, 2009, s123). 

 

Därför har intervjuerna i den här studien genomförts på deltagarnas respektive arbetsplatser 

eller samlingskontor, vilket även var deltagarnas egna önskemål. Ett missivbrev delades ut till 

varje respektive deltagare innehållande deltagarnas rättigheter för deltagandet i 

undersökningen (se billagor). Intervjuerna skedde enskilt med varje respektive deltagare. 

Under intervjun eftersträvades att få deltagarna i studien att berätta och reflektera kring olika 

teman skapade utifrån syftet i enlighet med narrativ teori (Johansson 2004). 

5.10.1 Bearbetning av materialet 
 

Inspelningarna av intervjuerna skrevs ned till skriftlig text s.k. transkribering. Med 

transkribering menas att det muntliga förmedlas vidare till en skriftlig text. Nackdelarna med 

transkribering vilket Cohen & Manion & Morrison (2000) förtydligar är att genom 

transkribering är det omöjligt för transkribenten att inte förlora data. När materialet har förts 

ner till skriftlig text betraktas det som det enda trovärdiga empiriska materialet (Kvale, 1997). 

Efter transkriberingen analyseras och tolkas materialet in i olika teman, vilket utgör 

undersökningens resultat. 

Deltagarnas uttalanden har delvis redigerats från talspråk språk till skriftligt språk för en 

lättare läsning. Exempelvis har ord som ”dom” omformulerats till ”de” eller ”dem” och 

utfyllnadsord som ”liksom” har strukits i överföringen till det skriftliga språket. Men 

deltagarnas uttalanden har inte redigerats från de direkta uttalandes fakta. Den skriftliga 

textens reliabilitet i studien är uppbyggd så att andra skulle kunna repetera undersökningen, 

och komma fram till samma resultat.  

Temats fokus för ett projekt bestämmer vilka aspekter av ämnet som frågorna kommer att 

beröra och vilka som blir kvar i bakgrunden. En livsvärldsintervju som är halvstrukturerad 

försöker förstå teman i den levda vardagen utifrån undersökningspersonens egna perspektiv. 

(Kvale & Brinkmann, 2009.) 
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Det transkriberade materialet i denna undersökning tolkades av undersökaren in i olika teman 

vilket sedan strukturerades på följande vis: Pedagogisk status, kunskap om profession och 

dess roll - fritidspedagog, mål och visioner i fritidshemsverksamheten, ansvar över 

fritidshemsverksamheten, kvalitet och kompetens – det konkreta arbetet inom 

fritidshemsverksamheten, samspel mellan rektor och fritidspedagog kring kvalitet och 

ledningens delaktighet. 

Den teoretiska analysen börjades med att undersöknaren granskade lagar, styrdokument, 

rapporter, tidigare forskning samt relevant litteratur för studien. Det samlade materialet gav 

form till undersökningens förutsättningar och utgångspunkter, vilket redovisas i resultatdelen. 

6.  Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas och analyseras resultatet av undersökningen kring kvalitet och 

kompetens inom fritidshemsverksamheten. Vilket framkommer utifrån undersökningens 

teman: Pedagogisk status, kunskap om profession och dess roll - fritidspedagog, mål och 

visioner i fritidshemsverksamheten, ansvar över fritidshemsverksamheten, kvalitet och 

kompetens – det konkreta arbetet inom fritidshemsverksamheten, samspel mellan rektor och 

fritidspedagog kring kvalitet och ledningens delaktighet. 

Intervjupersoneras samlade yrkeserfarenhet inom det pedagogiskt arbete presenteras längre 

ner för en tidig introduktion av deltagarnas tidserfarenhet i yrket. Undersökningens teman 

strukturerades sedan till följande rubriker: fritidspedagogens yrkesstatus – en okunskap, 

fritidshemmet som huvuduppdrag – fokus på profession, mål och visioner – delaktighet på 

fritidshemmet, fritidshemsverksamhetens ansvarsområden – enligt deltagarna i studien, 

förutsättningar för kvalitetsarbetet inom fritidshemsverksamheten, tillgänglighet som fokus – 

samspel mellan rektor och fritidspedagog, en del av verksamheten – delaktighet från 

ledningen. 

De tre rektorerna har varit verksamma inom rektorsyrket mellan 5-13 år. Samtliga har tidigare 

arbetat inom någon form av pedagogiskt arbete med behörig utbildning. I detta fall inom olika 

professioner inom barnomsorgen och skolans område. 

De fyra pedagogerna som deltagit i denna studie är alla utbildade fritidspedagoger som har 

varit verksamma inom pedagogyrket mellan 20-24 år. Samtliga pedagoger arbetar idag som 

uppdragspedagoger för att kvalitets höja arbetet inom fritidshemmets verksamhet på uppdrag 

av kommunen för året 2013. 

De intervjuade personerna i undersökningen redovisas med benämningarna: Rektor 1, Rektor 

2, Rektor 3, Fritidspedagog 1, Fritidspedagog 2, Fritidspedagog 3 och Fritidspedagog 4. För 

att säkra sekretessen benämns även samtliga personer utifrån begreppet hen då intervju-

personerna bestod utav av fler kvinnor än män. 

6.1 Resultatredovisning 
 

Resultatet presenteras utifrån berättelsernas olika aspekter som delats in i huvudområden med 

hjälp utifrån undersökningens teman.  Resultatet i undersökningen är uppbyggd på intervju-

personernas berättelser med förklarande text. Den förklarande texten utgår från undersökarens 

tolkande och analyserande av deltagarnas berättelser. Vilket gör det lättare för läsaren att följa 
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med i presentationen av intervjupersonernas berättelser kring ansvar, kvalitet och kompetens. 

Undersökaren beskriver till viss del sitt tolkande av intervjupersonernas känslor och attityder i 

den förklarande texten baserat på intervjupersonernas uttryck under berättelserna. Om 

deltagarna har gjort starka uttryck så har undersökaren tolkat och infört dessa uttryck i texten.  

6.1.1 Fritidspedagogens yrkesstatus - en okunskap 
 

Utifrån intervjupersonernas berättelser och erfarenheter angående fritidspedagogens yrkes-

status framkommer det att yrkesstatusen anses som väldigt låg i vårt samhälle. Men från 

berättelserna framkommer synen om förändring. Majoriteten av deltagarna menar att det har 

påbörjats en förändring de senaste åren. I deltagarnas berättelser om den okunskap som finns 

kring fritidspedagogens arbete lyser ändå en hoppfull talan bland vissa av deltagarna om 

förändring och en stolthet över själva yrket som fritidspedagog. Fritidspedagog 1 är väldigt 

engagerad när hen berättar om sitt yrke som fritidspedagog och visar en stolthet i hens 

uttalande, även om hens berättelse kan tolkas som en kamp om rättighet: 

Jag kan ju känna att… jag tycker inte… det är ju så att fritidshemmet har legat 

långt ner på listan och man läser vi får ingen legitimation det känns tungt och 

sådär. Fast jag upplever ju att de flesta fritidspedagoger är ganska stolta över 

sitt yrke ändå och sitt uppdrag, jag tycker många fritidspedagoger har det här i 

sig på nått vis att man är stolt över fritidshemmet, man försöker hålla i det. Men 

det blir ju den här debatten med fritidshem och fritidspedagoger vi blandas ihop 

med fritidsledare vi blir kanske inte tagna på allvar, men jag tycker ändå att det 

börjas sudda ut det där den där diskussionen. Men sen har vi ju också det här 

att man nu förändrar utbildningen, och vad kommer att hända med det sen blir 

det någon skillnad i vårt jobb, kommer vi fortfarande kallas fritidspedagoger 

eller kallas vi fritidslärare… och jag vet inte om det kommer bli någon skillnad.  

Fast jag tror ju såhär om jag ska vara riktigt ärlig hade vi hetat fritidslärare för 

det hade vi ju lika bra kunnat heta, då hade vi haft legitimation. Så fjantigt är 

det tror jag tyvärr, men jag tycker att de flesta är stolta över sitt yrke och sin 

utbildning, så uppfattar jag det. 

 

Fritidspedagog 1 berättar att statusen för fritidspedagogens yrke baseras till stor del utifrån 

vilken benämning professionen har och att det har påverkat frågan om lärarlegitimationen. 

Rektor 1 talar om fritidspedagogens yrke som något oerhört bra och som en osynlig 

kompetens. Hen formulerar sig på följande vis angående fritidspedagogens yrkesstatus: 

Den är inte hög. Alltså generellt sätt sen finns det väl individer som har hög 

status tänker jag men generellt sätt så är fritidspedagogernas status inte hög. 

Och det kan du ju också se på sökfrekvensen på de här utbildningarna, något år 

sen var det nada. Jag tror också det här... vad är en fritidspedagog… det är lite 

kul för jag är ju det och har varit det i över 30 år, vad är fritidspedagog säger 

folk men det är ingen som vet det, det är en lite osynlig kompetens som man 

besitter men en oerhört bra kunskap och kompetens om barns utvecklingen. Men 

statusen och kunskapen om vad det här är låg i samhället, det tror jag. 
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Rektor 1 talar om okunskapen i samhället om vad en fritidspedagog är och vad yrkespersonen 

gör, att professionen ses som oklar för de som inte befinner sig inom yrket och därmed blir 

även statusen låg. Men hen menar även på att en person inom professionen kan besitta hög 

status inom arbetsgruppen, som en slag egen yrkesstatus där resterande av samhället står 

utanför. Fritidspedagog 2 förklarar att yrkets status kan anses vara låg i samhället för att 

fritidspedagogerna själva inte står upp, att det brister i att dokumentera om vad som görs på 

fritidshemmet och att det därmed ofta anses som mindre strukturerat. Hen berättar: 

Det är därför statusen sjunker, det är oftast att det är ganska flummigt. Vad gör 

man på fritids, man leker med barnen eller ja. Man kan inte påvisa att det är ett 

jättebra arbete som man gör, så ja det har blivit mer att… nu det här med 

lärarlegitimation, lärarna är här uppe sen kommer förskollärarna sen är det 

fritidspedagogen. Lite så, så det önskar man att man kunde få upp statusen. 

 

Även då det ses som problem gällande fritidspedagoges yrkesstatus inger deltagarna ett hopp 

om att fritidspedagogens status är i förändring. Fritidspedagog 4 konstaterar att statusen inte 

är så bra, men genom skolinspektionens granskningar och genom deras insatser som 

uppdragspedagoger så har de höjt statusen litegrann. Hen påpekar att det även är upp till 

fritidspedagogerna själva att visa vad de gör för att det ska kunna bli en förändring: 

Men det måste komma ifrån pedagogerna själva det är ju ingen annan som kan 

göra det utan det är de som jobbar ute som behöver visa på vad det är för ett 

jobb de gör. Om vi säger så här; det är i startgroparna, där är man nu så det 

kommer nog att ta sin tid men det är på gång, så tycker jag det är och vi jobbar 

på det febrilt allihopa för att höja den men den är inte speciellt hög tycker inte 

jag. 

 

Rektor 3 beskriver sina tankar och åsikter som beskriver att hen upplever att alla inom skolan 

besitter samma status för att man arbetar mot samma mål för barnets bästa. Hen menar att alla 

inom skolan har en viktig roll och därför anser hen och förtydligar med en intensiv ton i sitt 

berättande att alla har likvärdig status: 

I samband med det som har skett nu under de senaste åren så… alltså det är 

högst personliga tankar och åsikter så tycker jag att fritidspedagogens status 

har höjts men det kan vara i mina ögon därför att jag kanske inte var såhär 

riktigt… klartänkt i möjligheterna att använda all tid som barnet finns i skolan 

till att, så att säga, då ge det här samlade utvecklingsperspektivet… så att jag 

tycker att alla som jobbar inom skolan vaktmästare, bespisningspersonal, 

lärare, förskollärare, pedagoger, rektor, skolsköterska med mera med mera har 

på sitt sätt då en viktig roll och viktig betydelse för barnets utveckling och 

därmed så upplever jag också att man har… samma STATUS. Att man jobbar 

mot samma mål för barnets bästa då att känna sig trygga att nå kunskapskraven 

och att ha en personlig social utveckling. Så att så ser jag det alltså alla har en 

jätteviktig roll och därmed tycker jag att man har samma status också.  

 

Däremot uttrycker Fritidspedagog 3 att fritidspedagogens yrkesroll inte får ta så mycket plats i 

stora sammanhang då skolan tar över. Samtidigt uttrycker hen att det är på väg att vända. Hen 
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uttrycker en glädje över att arbeta och menar att hen som uppdragspedagog i ett mer 

kvalitetsarbetsinriktat arbete kan känna en känsla av stolthet, att det som hen gör är bra och att 

det påverkar. Rektor 2 framhäver att det har satts en ny fokus kring fritidspedagogens roll och 

hen beskriver känslan av att fritidspedagogerna är stolta över sitt yrke även då det varit 

mycket motgångar: 

Ja man har en stolthet som fritidspedagog. För några år sen när det var 

diskussioner och där lärare och förskolärare skulle få sin legitimation så var det 

någonting som som fritidspedagoger inte kände sig riktigt nöjda med också när 

nya styrdokumentet kom där inte fritidspedagogen var uttalad på det sättet så 

kändes det där som att det fanns lite uppgivenhet och någonstans va tar vi 

vägen? Vart finns vi?  

Fast den känslan känner inte jag att den finns idag för någonstans tycker jag att 

vi har satt fokus och någonstans tittar på och skjutsar fram fritidspedagogens 

roll och hur viktigt fritidspedagogen är för den pedagogiska verksamheten på 

fritidshemmet och hur viktig verksamheten är på fritidshemmet. 

 

Rektor 2 berättar att hen inte känner den uppgivenheten idag från fritidspedagogerna ifråga 

om tillhörighet. Men Fritidspedagog 1 menar för att stärka fritidspedagogen bör samtliga 

frågor med hjälp av styrdokumenten ständigt diskuteras och lyftas upp. Fritidspedagog 1 

betonar fram vikten av fritidspedagogens utbildning för fritidshemsverksamheten: 

Nämen jag tycker att fritidshemmet har ... det är ju så tråkigt att under långt tid 

har det haft ganska låg status i skolverksamheten, men det är en jätteviktigt del 

och skulle man plocka bort alla pedagogerna från verksamheten skulle det bli 

jättestor skillnad tror jag för jag tror ju liksom att … det jag har sett ute 

verksamheterna att har man en pedagogisk utbildning så ser det annorlunda ut i 

verksamheten än om man inte har det. Man kan ha lång erfarenhet och det kan 

vara jättebra också men man har inte det här grundtänket med sig och det tror 

jag är skillnaden och det tror jag är jätteviktigt.  

Därför måste man ju också ständigt lyfta de här frågorna och framförallt ha 

styrdokumenten på bordet för det finns pedagoger som inte har haft det förut, 

det finns dem som inte ens har en egen läroplan det har ju fått se nu det trodde 

jag inte var sant, men så är det och då kan ju ingen kräva heller att man ska 

vara förtrogen med den om man inte ens har en egen, sen å andra sidan kan jag 

också ställa mig fråga om jag var fritidspedagog och inte en egen läroplan 

skulle jag gå till min rektor och säga jag vill ha en egen läroplan.  

 

Rektor 1 berättar att det är viktigt att lyfta fram vad fritidspedagogerna egentligen gör. Förut 

menar hen att det inte var så viktigt med kvalitetsfrågor utan det var viktigare att det fanns 

någon som såg till barnet. Hen berättar att det idag blir allt fler barn på fritids och hen menar 

att innan de flyttade in i skolans verksamhet så var det mycket arbete kring kvalitet men efter 

de flyttade in i skolan så tog skolan över. Idag är det stor fokus kring lärarlegitimationen där 

fritidspedagogerna blivit nekade att få en legitimation, men lärarna och förskollärarna får 

lärarlegitimation förklarar Rektor 1. 
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6.1.2 Fritidshemmet som huvuduppdrag – fokus på profession 
 

Rektor 2 talar om hur viktig fritidspedagogens roll är i den pedagogiska verksamheten på 

fritidshemmet. Men när hen får tillfälle att förklara vad en fritidspedagog är fattar hens sig 

kortfattat ur en teoretisk synpunkt. Hen beskriver att fritidspedagog är en pedagog som har 

högskoleutbildning, en pedagogisk utbildning med fokusområde på fritidshemsverksamheten 

med åldrarna sex till tolv år. Hens egen roll som rektor över fritidshemsverksamheten 

uttrycker hen på följande vis: 

Jag jobbar ju som biträdande rektor med ett ansvar för alla verksamheter det är 

förskoleklass, fritidshem och skola undervisning. Och min roll i alla tre 

verksamheter det är att leda det pedagogiska verksamhetsarbetet framåt, och att 

säkra upp att vi har kvalitet att vi följer upp, vi utvärderar verksamheten och 

utifrån utvärderingar jobba med nya fokusområden. 

 

Rektor 2 väljer att inte fokusera på sin roll för enbart fritidshemmets verksamhet utan 

hänvisar till hens övergripande roll som rektor. Rektor 1 talar om fritidspedagogen som en 

person som har fokus på att leda och stödja barnen i deras sociala utveckling. Att vägleda 

barnen in i vuxenlivet med koppling till fritidssysselsättning. Hen påvisar även hur viktigt det 

är med att fritidspedagogen visar vad dess uppdrag egentligen ska vara.  När hen talar om sin 

egen roll som rektor över fritidshemmets verksamhet förklarar hen på följande vis: 

Om man tänker på min roll i fritidshemmet så är jag inte direkt i den 

verksamheten idag, men jag har gjort så att pedagogerna ska inrikta sig mot 

fritidshemmet och inte så mycket fokus på att ”serva lärarna”. Det är 

fritidspedagogiken som är det viktiga, fritidshemspedagogiken som är deras 

huvudsysselsättning. 

 

Rektor 1 berättar här att hen vill visa på sin medvetenhet kring fritidspedagogens egentliga 

uppdrag och att som rektor är hens roll framförallt att hjälpa fritidspedagogerna till att 

fokusera på sitt egna uppdrag som berör fritidshemsverksamheten. När Rektor 3 berättar om 

fritidspedagogens roll uttrycker hen att fritidspedagogen är en utbildning och profession som 

vi använder för att bedriva fritidshemmets verksamhet för att få den kvalitet som vi önskar. 

Hen förklarar att hen har det direkta ansvaret för en fritidsverksamhet medan hen har 

biträdande rektorer som har ansvar över de resterande delarna i Rektor 3´s område. Sedan 

fortsätter Rektor 3 med att berätta att hen även väljer att använda sig av andra professioner för 

att bedriva verksamheten: 

Sedan så… vi har lite vikariat och då har jag provat lite andra professioner 

också jag är lite speciellt intresserad utav hälsopedagoger så att jag har nu ett 

vik. på fritidshemmet som en hälsopedagog har och det är ganska intressant att 

få den vinklingen också. 

 

Rektor 3 förklarar fritidspedagogens roll som mer praktisk, där hen menar att 

fritidspedagogen är en befattning i skolan som är tudelad, först förmiddagen med inriktning 

på skolans område för att sedan på eftermiddagen ha sitt fokusområde mot fritidshemmet. 
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Hen menar att det är viktigt att få en bra kombination och kunna utnyttja fritidspedagogens 

kompetenser för att gagna eleven under hela dagen: 

Jag försöker se till att fritidspedagogerna då inte blir någon resurs i något ämne 

och så utan att de mer kan få jobba då med ja relations teambildning osv. och 

mycket kring det fysiska då på förmiddagarna. 

Mycket syftar ju till att få så att säga en hel… en vi-känsla så att säga på alla 

som jobbar runt barnet under hela dagen där vi besitter olika kompetenser 

erfarenheter som tillsammans då kan utgöra så att säga det skolan behöver för 

att se till att barnet eleven får den utveckling som behövs både socialt men 

också kunskapsmässigt då för… i ämnena. Och där har ju då fritidspedagogen 

en viktig funktion då som en del då precis som de olika lärarna ämneslärarna 

och förskolläraren och andra personer som finns då i skolans verksamhet… har. 

 

Fritidspedagogerna i studien berättar om deras roll i fritidshemmets verksamhet med fokus 

kring fritidshemmet som deras huvuduppdrag. I berättelserna framkommer det att för-

middagen består utav att vara resurs i klass eller att arbeta mot förskoleklass. Men att 

uppdraget främst handlar om att vara huvudansvarig på fritidshemsverksamheten, där det 

handlar om den sociala biten kring barns utveckling, att de känner sig trygga och hur en bra 

kompis kan vara. Fritidspedagog 3 förklarar att som fritidspedagog handlar det om att arbeta 

runt de sociala omständigheterna samt att komplettera skolan: 

Det är en person som ser barnet hela dagen tycker jag, att man ser alla sidor 

hos barnet. Man är mest på eftermiddagarna och jobbar mycket med den 

sociala biten tycker jag. Givetvis ska man komplettera skolan när man är där 

också, men jag tycker det är viktigt just den här biten barnens fria tid, när man 

lär sig hur man är tillsammans med andra och utvecklar sig själv och den delen 

utav lärandet, för det har man med sig hela livet och det kan man även använda 

sig utav i de andra ämnena i skolan. 

 

Fritidspedagogernas berättelser speglar ett slags påtvingat uppdrag att komplettera skolan 

samtidigt som ingen av fritidspedagogerna talar om deras arbete inom skolans väggar. 

Berättelserna speglar snarare fritidspedagogernas uppdrag och påverkan på barnen inom 

fritidshemmets verksamhet. Att deras roll inom skolan ses som en resurs som finns till för att 

hoppa in när det uppstår brist i personaltätheten, Fritidspedagog 1:  

En fritidspedagog är en person som jobbar på fritidshemmet och har ansvaret 

för den verksamheten, och i allra bästa fall så är det den personen som driver 

fritidshemmet, och har en bra pedagogisk verksamhet utifrån styrdokumenten, 

och utifrån att vi ska komplettera skolan, och utifrån att vi har... att barnen har 

inflytande, att det är en meningsfull fritid. Det är… så är det i det allra bästa 

men det kan också vara så att man är den här personen på skolan som ser till 

och täcker upp när det fattas folk och man blir lite som en resurs. Och det är väl 

det vi jobbar lite för nu att vi sätter fokus på fritidshemmet, hur vi tycker, att där 

ska ju fritidspedagogen vara. 
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Fritidspedagog 1 är väldigt engagerad när hen talar om hens tankar och erfarenheter kring 

diskussionerna om vad en fritidspedagog är och dess uppdrag. Hen berättar att det är väldigt 

viktigt med ett bra samarbete och att fritidspedagogerna ofta bör samtala för att få fokus på 

deras egentliga uppdrag. 

6.1.2.1 Professionell fritidspedagog – enligt deltagarnas tankar och åsikter 
 

En professionell fritidspedagog, förklarar deltagarna i studien, är en person som bland annat 

är medveten om sitt uppdrag, har fokus på kvalitetsfrågor, förtrogen med styrdokumenten, 

möter barnen där de är, har god kontakt med föräldrarna och är sampratad med arbetslaget på 

fritidshemmet och på skolan. Som uppdragspedagog berättar Fritidspedagog 2 att hen varit ute 

och träffat många fritids-pedagoger i arbetet. Hen berättar med stor entusiast att hen har sett 

många som är engagerade och brinner för arbetet: 

Jag har ju träffat många fritidspedagoger nu när jag har varit ute och jobbat, 

men jag har sett många som är engagerade och brinner för att få med sig barnet 

i sitt arbete och de gör ett jättebra jobb, och skriver pedagogiska planeringar, 

har en jättebra kontakt med föräldrarna. Dom har gjort ett förarbete med 

barnen och sett vad de är intresserade av och vill göra på fritids, sen ser de till 

att de blir gjort och sen utvärderar dem. Det tycker jag är professionellt….hela 

processen just att få med sig barnen i arbetet. 

 

Fritidspedagog 2 berättar om fritidspedagogen som professionell där hen menar att det 

handlar om att vara öppen för vad barnen vill göra på deras fritid och att få dem engagerade. 

Sedan handlar det om att genomföra och dokumentera händelseförloppen. Fritidspedagog 4 

menar på att förhållningssättet till både barn och vuxna är av vikt för en professionell 

fritidspedagog. Hen talar om att som professionell fritidspedagog är det viktigt att personen 

kan samarbeta med kollegorna. Och då inte bara med fritidspedagoger utan även med lärare, 

resurser och rektorer.  Fritidspedagog 4 uttrycker att: För har du inget bra förhållningssätt 

och samsyn framförallt i ditt arbetslag så blir du heller inge professionell fritidspedagog… 

eller pedagog överlag tycker jag det är A och O. Fritidspedagog 3 talar även hen om just 

förhållningsätt, hen nämner att en professionell fritidspedagog inte gör skillnad på pojke eller 

flicka, ett stökigt barn eller ett ordentligt barn. Fritidspedagog 3 menar att de måste möta alla 

barn där de är och att det är av vikt att ha en professionell kommunikation med föräldrarna: 

Man ska också ha ett professionellt, jag tänker just gentemot föräldrar också den här 

ärliga och raka kommunikationen inte krångla till det för mycket och berätta hur man 

tycker att det är, även fast det inte alltid är så roligt. Det tycker jag är ett professionellt 

förhållningssätt att man pratar med alla föräldrar på samma sätt, lika gentemot lärare att 

man också pratar utifrån det vi tycker är viktigt och visa på det vi kan. Fast det viktigaste 

är det som jag pratade kring barnen, det förhållningsättet man har till dem att man 

bemöter dem där de är. 

 

Barnens utveckling är utgångspunkten för en professionell fritidspedagogs arbete fram-

kommer i deltagarnas berättelser, att fritidspedagogen vet sitt uppdrag. Det som även väger 

stort hos deltagarna är att det måste finnas ett bra samarbete och att som professionell 

fritidspedagog är det viktigt att kunna arbeta tillsammans med andra. Fritidspedagog 1 

påpekar just vikten av att vara lyhörd och att vara sampratade i arbetslaget:  
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Det handlar ju om att man vet vad man har för uppdrag, det tycker jag är 

jätteviktigt. Vi jobbar ju i arbetslag det här är inget ensamyrke, om jag tänker 

att jag ska köra ett eget race då är jag ju på lite fel ställe, det finns ju inte vi ska 

ju kunna jobba tillsammans med varandra då kräver det att vi är sampratade, 

man får vara lyhörda inför varandra, vi måste ha ett gemensamt 

förhållningssätt när vi diskuterar vårt förhållningssätt, barnen framförallt. 

Samarbete med övriga lärare det är ju också viktigt, lärare och förskollärare vi 

hänger ju ihop på något vis, och sen också vara förtrogen med styrdokumenten 

för det är jätteviktigt det pratar vi jättemycket om och veta vad har vi för 

uppdrag egentligen. Och det får man backa tillbaka till hela tiden vad var det nu 

för något vi skulle göra, det kan ju vara så att vi hamnar i andra diskussioner. 

Det tycker jag är en professionell fritidspedagog. 

 

I ovanstående berättelse från Fritidspedagog 4 lyfter hen upp styrdokumenten som en viktig 

del av det professionella pedagogiska arbetet och yrket. Att som professionell fritidspedagog 

hela tiden gå tillbaka till styrdokumenten och diskutera dessa. Endast en av de deltagande 

rektorerna nämner styrdokumenten ifråga om en professionell fritidspedagog, vilket i detta 

fall syftar till rektor 2. Däremot tas vikten upp om att som professionell fritidspedagog gäller 

det att se barnen. Rektor 1 menar på följande sätt: En professionell fritidspedagog, du ska se 

barnen, du ska kunna hjälpa barnen. Att se barnen innebär ju också att man ibland måste 

observera och titta på; vad behöver det här barnet, vilket stöd behöver det här barnet ha för 

att utvecklas till att bli det bästa barnet. Hen berättar att en professionell fritidspedagog ser 

till barnens olika behov, stödjer och vägleder dem till vad barnet behöver. Rektor 1 uttrycker 

även att: Jag är väldigt inriktad på det enskilda barnet, egentligen är det ju därför vi är där, 

individen.  

Förhållningssättet till den värdegrund som deras verksamhet bygger på menar Rektor 2 är av 

vikt för en professionell fritidspedagog. Att personen har en tilltro till barnet, att barnet kan, 

att pedagogen sätter rimliga krav och har en förmåga att strukturera och organisera 

verksamheten. Hen lyfter fram vikten att som professionella fritidspedagoger kunna titta på 

varandra och samtala med varandra: 

Att vi vågar titta på oss själva för jag är mitt eget arbetsredskap att jag vågar 

titta och reflektera över; oj behöver jag förändra någonting behöver vi förändra 

någonting. Att vi har en ärlig dialog mellan varandra när vi ser och tänker och 

tycker om saker och ting att jag tar ett ansvar där någonstans för att 

verksamheten ska bli så bra som möjligt, är det saker jag funderar över så tar 

jag den diskussionen tillsammans med medarbetare. 

 

Att vara stolt över sitt yrke uttrycker Rektor 3 med en kraft i tonen om vad en professionell 

fritidspedagog är. Hen menar att som professionell fritidspedagog gäller det att vara stolt över 

sin utbildning och sitt yrke. Att det som just jag som fritidspedagog gör har betydelse för det 

här barnets utveckling och att kunna känna att man betyder något för barnet utnämner en 

professionell fritidspedagog. 
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6.1.3 Mål och visioner – delaktighet på fritidshemmet 
 

Idag står fritidshemmen inför krävande arbetsuppgifter. Vad som kunde göras förr på 

fritidsverksamheten kan inte göras på samma vis idag. Rektor 1 förklarar att det beror på att 

det är stora barngrupper idag och att personalen är för få. Så att det egentligen inte går att 

utveckla fritidspedagogens kompetens och vad fritidspedagogen egentligen ska göra för att nå 

de uppsatta målen på fritidshemmet. Hen berättar att: Så att det har blivit en kantring till att 

man ska vara komplementär till skolan så att lärarna får halvklasser… det var inte syftet med 

fritidshemsverksamheten, det är inte syftet. Samtidigt uttrycker Rektor 1 att det är 

fritidshemmets mål att stärka barnen i social kompetens på en av hens skolor. Att de ska 

kunna ta ansvar, lära sig att lösa konflikter och att trygghet är viktigt. När Rektor 1 talar om 

fritidshemmets visioner blir hen lite osäker och vrider lite på sig i sitt uttalande: Kommer inte 

riktigt ihåg vad det står i visions... alla barn som går här ska vara trygga, ska vara sedda, ska 

vara bekräftade, de ska utvecklas till att ta ansvar för sig själv.  

Att barnen lär sig att ha ordning på sina saker och ta eget ansvar var målen och visionerna på 

fritidshemmet som Fritidspedagog 3 arbetade på senast.  Att eleverna skulle vara delaktiga 

och få vara med att bestämma till viss del. Verksamheten planerades utifrån vad barnen ville 

göra på eftermiddagarna berättar Fritidspedagog 3. Att känna trygghet och att eleverna känner 

sig delaktiga är någon som Rektor 3 även lägger vikten på. Rektor 3 berättar om hur hens 

fritidshem är uppbyggd: 

mmm… den är ju uppbyggd hos två stycken på den här skolan två stycken 

avdelning med ca femtio barn i varje då och det är fyra personer... aah fem 

personer på varje avdelning då. Bedriver ju dels då... tid före skolstart och 

sedan verksamhet efter skolan. Det är ju en naturligtvis en omsorg så det 

inkluderar ju då fruktost och det inkluderar mellanmål då och på lov också då 

att vi har mat lunch då. Luncher så köper vi tjänsterna utav Sodexho medans 

mellanmålet så ansvarar personalen för då på fritidshemmet… tillsammans ska 

jag säga med eleverna för det är ju ett pedagogiskt sätt att få eleverna delaktiga 

eleverna känna ett ansvar. 

… för att det är ju viktigt då att i den målsättning som vi har är ju just att 

eleverna ska växa totalt så att säga och det inte bara då i ett enskilt ämne utan 

det gäller ju så att säga som individer socialt att man skall… kunna då må bra 

och… trivas känna sig trygg… man skall aah skapa de rätta förutsättningarna 

för att sedan kunna lära sig saker och lära sig saker det anser jag det gör man 

egentligen hela tiden när man är i skolan och för den delen även före och efter 

skola, skolan har ju inte monopol på det här med kunskaper längre. Just när de 

är på skola och fritids är det viktigt att man… försöker utnyttja så att säga 

lärarsituationer som uppstår då… och koppla dem gärna då oavsett när på 

skoldagen det inträffar till… till läroplanen och till de olika kursplanera som 

finns till olika ämnen. Det är ju så att även på fritids finns ju oändligt många 

situationer där man då lär sig saker där kanske... pedagoger och barn inte alltid 

tänker på det men så är det ju då… och det är viktigt att man… utnyttjar de 

möjligheter som ges. 

 

Rektor 3 berättar att det finns en ”vi och dom” känsla att det kan vara svårt att samarbeta. 

Deras mål och visioner är att se till att de arbetar för att få fram känslan av att de arbetar 
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tillsammans för barnets bästa oavsett när på dagen och vilken utbildning personen har: Så det 

är litegrann målsättningen och visionen vi har att det är VI tillsammans som hjälper till att 

jobba för barnens utveckling på alla områden. Fritidspedagog 4 berättar om delaktighet och 

deras uppbyggnad av fritidshemmet vilket innefattar delaktighet och inflytande:  

Hos oss finns det två olika avdelningar den ena är för årskurs F-2 och den 

andra är för 3-6. Och verksamheterna ser lite olika ut beroende på ålder, de 

äldre barnen där jag var ansvarig för var lite friare lite mer som ett fritidsklubb 

där man hade mycket eget val men tillsammans med mig. Så där fanns det… ja 

jag gjorde tillsammans med dem kan man säga, de hade mycket inflytande i vad 

de fick göra och även vara delaktiga i det. Alltså de hjälpte ju mig att bygga upp 

det här fritidset så jag gjorde ju det tillsammans med dem. 

På F-2 är det lite annorlunda de är också delaktiga i det, men där behöver man 

guida barnen mera därför att där var det förskolebarn då. För jag jobbade i 

montessoriverksamhet så försökte man förlänga skoldagen med det så de hade 

sina aktiviteter även på eftermiddagstid. I och för sig var det lite så på stora 

fritids också… ja. 

 

Vilka mål och visioner framkommer inte som tydligt i Fritidspedagog 4:s berättande. Vilket 

kan tolkas som att de inte hade konkret nedskrivna mål och visioner för deras fritids-

hemsverksamhet. Eller att de kanske inte samtalade i så stor utsträckning om vart de vill 

komma med sin verksamhet eller alternativt för att det var en ny verksamhet. Fritidspedagog 2 

förklarar att grunden för deras planeringar angående mål och visioner skrevs utifrån Lgr 11 

för att kunna arbeta för de mål som de utstakat:  

Där jag jobbade sist hade vi skrivit en handlingsplan eller en arbetsplan för just 

fritids, för att vi skulle kunna jobba för våra mål. Där jag jobbade var det språk 

och kommunikation, inkludering och entreprenellt lärande som var huvudmålen 

och skulle genomsyra hela verksamheten. Därför skrev vi en arbetsplan utifrån 

Lgr11 om hur vi skulle kunna jobba med det på fritids, så det låg till grunden för 

vår planering. 

 

Fritidspedagog 2 nämner övergripligt vilka mål och visioner deras verksamhet bestod utav 

och väljer att inte gå in på djupet av vad deras målsättningar språk och kommunikation 

innebar rent praktiskt för verksamheten. Fritidspedagog 1 uttrycker däremot djupgående hens 

verksamhet och uppbyggnad där de arbetade efter pedagogiska planeringar och sätter upp 

mål, utvärderar, får fram resultat och analyserar. Fritidspedagog 1 berättar att det är något som 

de har arbetat med men att det är viktigt att alla är med: Det är något som vi har försökt å 

hållit i hela tiden, men, det gäller ju att alla är med på tåget. Det kan vara så som där jag var 

sist var vi kanske två av fyra som drog, de andra hakade på eller var inte med alls. 

Uppbyggnaden för fritidspedagogen i yrket beskriver Fritidspedagog 1 som en stressig vardag 

där det är ont om tid och barnen kommer och slutar olika tider: 

 

Vad ska jag säga mer… mycket är ju strukturer och rutiner på fritids. Du är där 

kl. 14.00 du tar emot dem sen går du på mellis med dem… sen är du ute och då 

är jag inne, mycket bygger ju på att ett schema är väldigt tydlig struktur för det 
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kan hänga på att är man inte på plats där man ska när det kommer barn då 

hinner det hända någonting, och är man på plats och tar emot barnen då kan 

man slussa in dem i fritidsverksamheten.  

Sen kan jag tänka ibland att när man kanske jobbar mot klass sen så slutar 

skolbarnen 13.00 och man är med då och samma sekund ska man ta över dem 

till fritids. Det är inte alltid man har haft någon tid emellan, och det är lite tufft 

ibland, man hinner ju inte… man är lite oförberedd då man kanske vet vad man 

ska göra men man har inte hunnit plocka fram eller kanske inte hunnit prata 

med dem man ska jobba ihop med. Så det är något vi strävar efter, och försöker 

få lite ställd tid mellan skola och fritids och det behöver inte vara en halvtimme 

det kan räcka med en kvart bara man har möjlighet att bara förflytta sig, bara 

den saken. 

 

Att ha en väl planerad verksamhet är något som Fritidspedagog 1 förstärker i sin berättelse 

kring uppbyggnad, mål och visioner. Men hen berättar även att de inte får glömma bort 

barnen i arbetet med planeringarna: Att man inte glömmer barnen, för det gör vi ofta, vi kan 

göra storslagna planeringar så glömmer vi fråga barnen vad de vill, de kanske inte alls har 

någon lust med det utan att det bara är vi så det är något som man jobbar med hela tiden. 

Pedagogiska planeringar lyfter Rektor 2 fram när hon talar om fritidshemmets mål, visioner 

och uppbyggnad. Hen berättar att deras fokusområde ligger på att få eleverna delaktiga och att 

de har ett inflytande i verksamheten. De arbetar utifrån de förmågor som finns i läroplanen 

förklarar Rektor 2: Vi tittar också på de förmågar som finns i läroplanen i de olika 

kursplanerena, hur kan våra barn träna de förmågorna i vår fritidsverksamhet på ett annat 

sätt än vad man gör då i skolan. Våra lokala pedagogiska planeringar de utvärderas och 

utifrån utvärderingarna skrivs nya. Rektor 2 förtydligar även att det inte är det enskilda barnet 

som utvärderas. Att de inte har några mål på individen utan det är verksamhetsmålen som 

utvärderas och reflekteras över. 

6.1.4 Fritidshemsverksamhetens ansvarsområden – enligt deltagarna i studien 

 

Fritidspedagogens ansvar över fritidshemsverksamheten är deltagarna ganska överens om att 

det handlar om den sociala biten bland barnen. Att barnen får chansen att växa på olika 

områden, att tydliggöra barnens utveckling, att barnen ska känna sig trygga. Och att 

fritidspedagogerna ska utgå från styrdokumenten. Samtidigt uttrycks fritidspedagogens ansvar 

som ett svårt område att uttala sig om, utifrån en deltagares berättelse. 

Rektorn har det övergripande ansvaret över fritidshemsverksamheten berättar fritids-

pedagogerna. De menar att rektorns ansvar är att vara en ledare i det pedagogiska arbetet, en 

som ställer krav på pedagogerna. Rektorn har ansvaret över fritidshemmet precis som rektorn 

har ansvaret över skolan. Men fritidshemmen har varit lågt prioriterat förklarar 

fritidspedagogerna och påpekar att rektorerna ofta lämnar över ansvaret. Fritidspedagogerna 

påpekar att det ligger på rektorns ansvar att ställa krav kring kvalitén på fritidshemmen. 

Rektorerna själva menar att deras ansvar över fritidshemmen grundar sig i verk-

samhetsutveckling. Att se till att fritidspedagogerna är medveten om sin betydelse. Rektorns 

ansvar ligger på att stärka fritidspedagogerna och att se till så att de får strukturera sitt arbete 
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på fritidshemmet. Att se till att inte fritidshemsverksamheten går i gamla traditioner utan att 

det sker förändring.  

6.1.4.1 De deltagande fritidspedagogernas tankar om det egna och rektorns ansvar över 
fritidshemmet 
 

Barnens utveckling är det som står i fokus för fritidspedagogernas tankar över sitt ansvar 

inom fritidshemmets verksamhet. Att de alltid ska utgå från styrdokumenten, att det är viktigt 

att barnen känner sig trygga i verksamheten och att det finns ett bra samarbete med 

föräldrarna.  Fritidspedagog 2 förtydligar att det i grunden handlar om att ge barnen en bra 

fritid: Men det är huvudsakligen att se till att barnen har en bra tid på fritids. Men lyfter även 

fram att det är rektorns som har det övergripande huvudansvaret över verksamheten. 

Samtidigt förklarar Fritidspedagog 2 att hens upplevelser kring rektorns ansvartagande som 

mindre bra:  

Men det jag har upplevt är att rektorer, en del är jätteengagerade och vet precis 

vad de jobbar med medan andra har fokuserat mer på skolans arbete, så fritids 

får klara sig själva, så upplever jag det. 

 

Att fritidshemmet är lågt prioriterat av rektorer är något som även Fritidspedagog 1 berättar 

om. Fritidshemmet har fått stå tillbaka i diskussionerna då man tidigare inte har lyft fram 

fritidshemmets verksamhet i samma grad som med skolan: 

Jamen alltså rektor har ju ansvar för fritidshemmet precis som att rektorn har 

ansvar över skola och förskoleklassen, men under en lång tid så har ju fritids 

legat längst ner på agendan. Man har inte pratat fritids och det här har ju 

rektorerna berättat också, man är ju inte van att prata fritidshem utan det är en 

verksamhet som bara har rullat på. 

Men vi har rektorer som har jättedåliga kunskaper om fritidshemmet, och som 

säger också… vilket jag tycker känns lite såhär… skulle man säga såhär jag kan 

inte så mycket om skolan och vara rektor då tror inte jag att man skulle få 

jobbet, men det har varit okej förut att säga men jag är lite dålig på 

fritidshemmet.  

Jag tror att jag har sett en förändring faktisk och det hoppas jag att det håller i 

sig för det är en viktig verksamhet, och vi har också ett krav på att vi ska ha ett 

kvalitetsarbete på fritidshemmet och det går ju inte om det inte är utbildade 

pedagoger, om vi inte har planeringstid och gemensam tid då framförallt, och 

om vi får möjlighet att bedriva kvalitetsarbete och det är ju rektorns ansvar. 

Väldigt tydligt står ju de, det står i skollagen tror jag t.o.m.  

 

Det egna ansvaret över fritidshemmet menar Fritidspedagog 1 handlar om att se till att barnen 

har det bra på fritidshemmet. Att se till att de barn med behov av särskilt stöd får det som de 

behöver. Att som fritidspedagog finnas till för barnen under den skolfria tiden då föräldrarna 

befinner sig på arbetet, det är viktigt att de känner en trygghet. Hen menar att förenandet av 

omsorg och pedagogik är jätteviktigt och inte får glömmas bort. Att utmana barnen menar 

Fritidspedagog 1 är viktigt i verksamheten: 
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Vi kanske kan erbjuda barnen… eller inte… men i bästa fallen att man kan 

erbjuda barnen det som de tycker är roligt att göra men också att utmana… de 

här som alltid ska spela pingis eller innebandy hela fritidstiden från att de är 6 

års upp till 3:an. Ja där har vi utmaningarna vad kan vi hitta till dem så att de 

kan utmana sig själva också, det är ett jättestort ansvar för ett fritidshem kan 

rulla på utan att man lyfter ett finger, de som vill göra pärlplattor de sitter och 

gör pärlplattor de kan sitta fyra år och göra pärlplattor och de som spelar 

pingis kan göra det. 

Men då är det ingen pedagogisk verksamhet då är det bara en förvaring skulle 

jag säga, som på gott och ont, kanske ingen tar skada av det tror jag inte men 

det blir ju inga utmaningar. Så där har ju vi ett stort ansvar, men då måste vi ju 

också få förutsättningar till att planera den verksamheten och prata igenom den 

och vara sampratade, och kunna vara förberedda att göra de här bitarna.  

 

Att barnen behöver utmanas under sin tid på fritidshemmet framhäver även Fritidspedagog 3. 

Hen förklarar vikten av att barnen får prova på olika saker för att utveckla sig själv och skapa 

nya upplevelser. Fritidspedagog 3 förklarar att det är hens ansvar att se till att barnen 

utvecklar sig själva utifrån där de är: det är mitt ansvar att barnen ska lära sig nya saker och 

utveckla sig utifrån där de är, den person de är och inte försöka stöpa om dem och göra som 

alla andra, möta dem där de är. Rektorns ansvar berättar Fritidspedagog 3 handlar om att 

vara en ledare i det pedagogiska arbetet. Att rektorn ska leda arbetet framåt, att vara 

intresserad, ställa frågor och krav på vad de vill att fritidspedagogerna ska göra och hur de ska 

nå dit. Men Fritidspedagog 3 påpekar att rektorerna inte riktigt är engagerad och lämnar gärna 

över ansvaret:  

Ibland kan jag känna att de lämnar över ansvaret ibland på sina 

utvecklingsledare, att det är de som får driva arbetet och de ska ju också vara 

delaktiga givetvis, men ibland måste de kanske mer visa sig intresserade också. 

Att man verkligen står upp och kanske berättar på ett APT att man berättar om 

vår verksamhet också och att man tänker på det på arbetsplatsträffar att det 

finns en yrkesgrupp till som också ska vara delaktig och det ska finnas punkter 

som berör dem också. Det tycker jag är rektorns ansvar. 

 

Att rektorn är insatt i fritidshemmets verksamhet lyfter Fritidspedagog 4 upp i hens 

berättande. Att veta vad fritidhemmet är och vara insatt i det arbete som de gör på 

fritidshemmet. För att det är inte alla som vet det menar Fritidspedagog 4. Men hen menar 

även på att det inte bara är rektorns ansvar utan även fritidspedagogernas. Hen menar att det 

är jätteviktigt att fritidspedagogerna visar vad de gör och vad fritidshemmets verksamhet är 

för någonting. Att fritidspedagogens ansvar ligger på att få en värdefull verksamhet som 

gynnar barnen i första hand och att de får ta del av många olika delar för att stärka deras 

utveckling. 

6.1.4.2 De deltagande rektorernas tankar om det egna och fritidspedagogens ansvar över 
fritidshemmet 
 

Att stärka fritidspedagogerna i deras arbete och se till att de får chansen att utveckla det 

pedagogiska arbetet ligger i rektorns ansvar enligt de deltagande rektorerna i studien. Enligt 
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Rektor 1 anser hen att som ledare handlar det om att ansvaret ligger på att hjälpa fritids-

pedagogerna att finna en hållbar struktur i arbetet: 

Det som det främst handlar om idag är att stärka fritidspedagogernas egna 

upplevelser av och vad fritids står för och vad fritids är, att se till att de får 

möjlighet att utveckla sin organisation och sitt arbete på fritids, och att ibland 

se till att de strukturerar arbetet. För det är så mycket barn och ganska lite 

personal och då måste man ha fler strukturer, den fria leken om man tänker så 

blir ibland, det blir alldeles för rörigt för barnen och för de vuxna.  

 

Rektor 1 berättar vikten av att fritidspedagogerna får chansen att strykturera och diskutera sitt 

arbete i verksamheten.  Hen förklarar att på hens skola så var det mycket att fritids-

pedagogerna skulle serva lärarna; det menar Rektor 1 att hen försöker få bort från 

verksamheten. Att stärka fritidspedagogerna menar hen är huvuduppdraget kring sitt eget 

ansvar angående fritidshemsverksamheten. När fokusen ställs kring fritidspedagogens ansvar 

kring verksamheten blir Rektor 1 fundersam och menar på att det är svårt att svara på.  Hen 

berättar att det dels handlar om att medvetandegöra alla men att alla måste veta vad 

fritidshemmet står för. Vilket hen påpekar har varit dåligt under en längre tid. Mer 

utvecklande svar från Rektor 1 angående fritidspedagogernas ansvar framkommer inte i hens 

beskrivning.  

Verksamhetsutvecklingen är hens ansvar menar Rektor 2. Att se till att fritidspedagogerna är 

medveten om sin betydelse och om sin roll i de olika aktiviteterna under dagen på fritids-

hemmet. Hen berättar att när en fritidspedagog till exempel sitter ned tillsammans med barnen 

och spelar spel så är det ett stort pedagogiskt arbete. Rektor 2 menar att som fritidspedagog är 

det viktigt att vara medveten i delarna som rör syfte och tanke kring det som de gör i 

verksamheten. Vilket hen menar är hens ansvar, se till att fritidspedagogerna håller fokus 

kring syftet med det som de gör. Men det framkommer som oklart över vad hens faktiska 

ansvar ligger utifrån hens berättande. När det handlar om fritidspedagogens ansvar över 

verksamheten förklarar Rektor 2 att det handlar om att kvalitetssäkra, att utgå från styr-

dokumenten och att fritidshemmet är deras uppdrag: 

Jaa det är ju huvudansvaret för fritidspedagogen det ligger på fritidshemmets 

tid… ansvara att planera, följa upp och utvärdera. Att kvalitetssäkra, att se till 

att vi jobbar utifrån styrdokument, att vi följer vår värdegrund som vi har i vår 

läroplan att säkra upp de delarna. Att följa elevers utveckling och lärande på 

fritidshemmet. 

 

Vilka förändringar som kan göras så att de inte går i samma gamla hjulspår och traditioner 

menar Rektor 3 är hens stora ansvar kring fritidshemsverksamheten. Att det finns saker som 

kan göras på andra sätt, att se till så fritidspedagogerna tar möjligheter för barnens bästa och 

för deras utveckling. Att individualisera och att man anpassar, att fritidspedagogerna måste 

VÅGA prova olika metoder och upplägg för att kunna möta just den här eleven menar hen. 

Rektor 3 förklarar att hens roll som rektor handlar om att stötta fritidspedagogerna i arbetet: 

Där har ju jag då som rektor för att stimulera en viktig roll... att se till att fylla 

på input i… utbildningar… stötta hjälpa… få varje pedagog att tro på sig själva 

ha ett salutogent förhållningssätt. Att själv jobba mycket kring kasamtänket så 
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att varje pedagog då förstår deras bit i helheten och att man sedan försöker då 

få allt det här att föras över också till eleverna så att pedagogen då möter 

eleverna på ett positivt och ett öppet sätt och att eleverna får en känsla för 

sammanhanget och helheten. 

 

Rektor 3 jämför hens ansvar med att rektorn ska vara där för fritidspedagogerna som den 

vuxna finns där för barnet. Att stötta dem i deras arbete då hen hänvisar att det finns mycket 

forskning som visar på att den pedagogiska betydelsen för barnet hela dagen har stor inverkan 

på barnen i utvecklingen. Fritidspedagogens ansvar över fritidshemsverksamheten menar 

Rektor 3 handlar om att om fritidspedagogerna vill att verksamheten ska bli bemött som en 

viktig verksamhet krävs det att fritidspedagogerna lever upp till det. Att delge för kollegorna, 

lärarna, vårdnadshavarna vilka mål som verksamheten har och hur de tänker arbeta, vilka 

vägar som verksamheten tänker använda för att nå målsättningarna.  

Rektor 3 förtydligar här vikten fritidspedagogens arbete och att de besitter den känslan: Så att 

pedagogen är superviktig fritidspedagogen är jätteviktig och det är viktigt att han/hon känner 

det och att de känner också att de har det FÖRTROENDET och det stödet och de 

FÖRVÄNTNINGARNA från sin chef. Rektor 3 förklarar med en tydlighet att hen ställer höga 

krav på sina fritidspedagoger samtidigt som hens förklarar vikten av att fritidspedagogerna 

känner ett stöd från den ansvarige rektorn inom sin verksamhet. 

6.1.5 Förutsättningar för kvalitetsarbetet inom fritidshemsverksamheten 
 

Engagemanget är starkt hos de intervjuade fritidspedagogerna ifråga om arbetet med 

kvalitetsfrågor som rör fritidshemmet. De deltagande fritidspedagogerna lyfter fram vikten av 

att ha en god kvalitet på fritidshemmen. Berättelserna speglar en stressig vardag på fritids-

hemmen men med hjälp utifrån att arbeta med kvalitén på fritidshemmet konstaterar fritids-

pedagogerna att fritidshemmet får en lugnare miljö. Mycket ligger på att fritidspedagogerna 

ska kunna känna en arbetsglädje som sedan ger effekt på barnen och deras utveckling. 

Fritidspedagog 3 beskriver hur hen lägger vikt på att kunna känna denna arbetsglädje: 

Jamen en arbetsglädje för jag tycker att när man får en pedagogisk planering 

eller en verksamhet som man har planerat noga och vill verkligen jobba med, 

att man verkligen ser att det händer någonting det är ger en arbetsglädje och en 

känsla av att det här vill jag fortsätta med. För det är inte så kul när det bara… 

man gör stödinsattser så rinner det ut och så vet man inte varför man har gjort 

det.   

 

Att barnen blir stressade på fritidshemmen förtydligar även Fritidspedagog 2. Hen berättar att 

det är för barnens skull som hen kontinuerligt vill arbeta med kvalité i fritidshemmets 

verksamhet. När verksamheten inte håller en god kvalité menar Fritidspedagog 2 att lokalerna 

oftast är för små och att genom konflikter bland barnen känner hen av stressen som skapas 

bland barnen i verksamheten. För att kunna ge barnen en bra start förklarar Fritidspedagog 4 

att som uppdragspedagog kan hen påverka fritidspedagogerna som befinner sig ute i 

verksamheterna som är en stor del av arbetet. Genom att kontinuerligt arbete med 

kvalitetsfrågor ser Fritidspedagog 4 att hen kan påverka och göra skillnad på fritidshemmen. 
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Möjligheterna till att göra någonting engagerar Fritidspedagog 1 till att arbeta med kvalitets-

frågor i fritidshemmets verksamhet. Som uppdragspedagog berättar Fritidspedagog 1 att de 

inte kan allt men att det ändå är roligt att se resultat efter att de varit ute i verksamheterna och 

hjälpt fritidspedagogerna: 

Vi är ju inga proffs som kommer ut men vi kommer ändå med ett uppdrag 

utifrån och vi kan vara ganska neutrala. Vi kommer in i arbetslaget det kan vara 

infekterat, det kan va folk som inte riktigt tycker att man kan prata med det här, 

då kommer vi in och kan bara lägga fram det, hur tänker ni här. Och det är 

roligt för man ser resultat, och det är ju inget man ser på en dag eller två det är 

ju en process det här och vi ska ju hålla på hela 2013, så får vi se sen om det 

blir en fortsättning.  

Vi hoppas ju det för nu sår ju vi frön, får vi fortsätta med det här då utvecklar ju 

vi en större kompetens ute på skolorna. Men sen kan vi ju möta personer som 

känner sig lite hotade av oss, personer som har drivit fritids i alla år, på gott 

och ont, det kan ju vara jättebra men det kan ju också vara inte så bra. Då får 

man jobba lite mer, då får man försöka hitta olika ingångar, så det har vi mött 

allihopa tror jag men det får man ta som en utmaning. 

 

Men Fritidspedagog 1 förklarar även att det handlar om att få med rektorerna och att kunna 

känna av stöd från dem i arbetet. Rektorerna i undersökningen berättar att deras konkreta 

arbete för att öka kvalitén på fritidshemmet främst handlar om att närvara vid fritids-

pedagogernas träffar, att gå igenom styrdokumenten med dem, göra lokala pedagogiska 

planeringar och prata om ansvar. Men det framkommer ingen självklar beskrivning hur de 

rent praktiskt arbetar med kvalitén i fritidshemmets verksamhet. Rektor 1 berättar att hens 

arbete syftar till att se till att fritidspedagogerna är medvetna: 

Dels så har vi gått igenom dom här styrdokumenten vad är det som gäller vi 

har... de har fått input i att träffa andra fritidspedagoger på andra… andra 

skolor, och diskutera; hur gör vi, hur gör ni… hur ser det ut och hur 

organiserar vi, men också kräva att de ska göra planer, hur ska vi lägga upp 

vårt arbete, hur ska vi organisera vårt arbete, vilka elever är jag…eller barn är 

jag ansvarig för och vilka är du ansvarig för, sådana praktiska saker också…. 

 

Hur Rektor 2 arbetar konkret kring att förbättra kvalitén i fritidshemmets verksamhet 

framkommer som ganska otydlig utifrån hens berättande. Bortsett från att hen lyfter fram 

fritidspedagogsträffarna så lägger hen mer fokus på att tala om verksamhetens arbete och inte 

hens arbete utifrån hens roll som rektor. Rektor 2 talar mest om delaktighet och elevinflytande 

på fritidshemmet vilket inte fokuseras på hens roll. 

Att kommunen har satsat på uppdragspedagoger ser Rektor 3 som positivt då fokusen satts 

mer på fritidshemmet med hjälp utav dem. Att uppdragspedagogerna har introducerat saker 

som hen anser höjer statusen för fritidspedagogsyrket och även förbättrar strukturen för själva 

arbetet. Hen berättar att med hjälp från uppdragspedagogerna så får rektorerna någon som 

stöttar dem i arbetet med kvalitetsfrågor: 

… då att vi har en ständig ska jag säga dialog kring hur vi kan jobba för att öka 

kvalitén. Sedan är det väl så att vi tycker att vi har nått den nivån nu som känns 
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bra men allting kan bli bättre och det är viktigt att man fyller på och att man 

hela tiden då har en ständig dialog med pedagogerna och där tycker jag att det 

har blivit mycket bättre då och att pedagogerna känner att det här sker och att 

vi som chefer då har den inriktningen också det här med uppdragspedagogernas 

hjälp så känns det som att vi har tagit ganska stora steg framåt och kommer att 

fortsätta att ta steg framöver. 

 

Hur Rektor 3 konkret rent praktiskt arbetar utifrån sin roll som rektor angående kvalitetsfrågor 

på fritidshemmet framkommer inte i hens berättande, utan fokusen ligger på uppdrags-

pedagogerna och att de finns där som hjälp i rektorernas och fritidspedagogernas arbete.  

Fritidspedagogerna i studien förklarar att de som uppdragspedagoger arbetar med att hjälpa 

fritidspedagogerna och rektorerna ute i verksamheterna med kvalitetsarbetet utifrån att skriva 

pedagogiska planeringar, att vara med på studiedagar, att hjälpa dem med att koppla till 

styrdokumenten och med att dokumentera verksamheten. Fritidspedagog 4 berättar att hen 

arbetar mycket med att behandla fritidspedagogernas förhållningssätt och vad det är de vill att 

barnen ska få med sig från fritidshemmet: 

Det ser lite olika ut men hjälper pedagoger att göra pedagogiska planeringar, 

strukturera upp mötestillfällen även verksamheten i sig behöver en viss struktur, 

hur det ska se ut, vilka aktiviteter och vad man ska göra helt enkelt, och vad är 

det man vill att… få barnen med sig när de har gått färdigt på sitt fritids… vad 

gör jag mer det är så mycket saker vi gör.. men framförallt struktur och sen 

förhållningssättet. Jag har startat olika studiecirklar där vi behandlar b.la 

förhållningssättet och det är egentligen A och O. Och får med tillsammans med 

de pedagoger som jag har och göra med då, så det ser lite olika ut beroende på 

hur långt de har kommit. 

 

En kartläggning av rektorsområdena i kommunen och handlingsplaner för hur kvalitén i 

fritidshemmen ska kunna ökas, hur ser det ut och vad behövs det för att nå de mål som satts 

upp för att genera en ökad kvalitet, beskriver Fritidspedagog 1 som ett konkret arbete för att 

öka kvalitén i fritidshemmen. Hen berättar att de som uppdragspedagogerarbetar mycket med 

pedagogiska planeringar, de tittar på styrdokumenten, diskuterar kring hur de vill att det ska 

se ut och hur de ska komma dit genom metod, dokumentation och sen resultat, analys och 

uppföljning.  Hen berättar att det är viktigt att prata om fritidshemmets uppdrag, då det enligt 

hen inte är så tydligt för alla: 

Vi försöker få in det här kvalitetshjulet då i fritidshemmets arbete så det jobbar 

vi jättemycket med nu. Sen jobbar vi också med fritidshemmets uppdrag, det kan 

man ju tycka ska vara tydligt för alla men det är det inte riktigt.  Så det pratar vi 

jättemycket om, och ju mer jag har jobbat med det här desto mer inser jag att 

det är där vi måste börja, vi måste prata uppdrag och förhållningssätt, 

gemensamt förhållningssätt är jätteviktigt. Och då handlar det inte bara om på 

fritids utan handlar om skola och fritids, på ett sätt handlar det om hela skolan 

där kan jag tycka, för att det är inte så att vi bara kan förändra på fritidshemmet 

så börjar det hända saker utan lärare och förskollärare måste också vara med i 

det här arbetet så det är också sånt som vi jobbar med. 
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Fritidspedagog 4 berättar också att de som uppdragspedagoger kommer in i verksamheterna 

med andra ögon och kan hjälpa dem att få syn på nya saker. Hen ger exempel på lokalernas 

användande, om de använder lokalerna som finns. Att ibland bör lärarna anpassa sig till vad 

fritidshemmet behöver och att rektorn bör vara insatt och ta ansvar. Att som uppdragspedagog 

finnas där och stötta fritidspedagogerna: 

Det kan ju vara så att man är jättetrångbodd på fritids men har två rum, så finns 

det två stora rum där det sitter två lärare och planerar för att man inte vill gå 

till arbetsrummet för att man tycker att det är många som pratar där, sånna 

saker lyfter vi och det handlar ju också om förhållningssätt och värdegrund 

tycket jag.  Så vi är ute mycket och stöttar och hjälper till.  

Det är ju det som är så bra, vi kan ju komma ut nu och ställa lite dumma frågor 

såhär varför använder ni inte det här fina rummet för, och del pedagoger säger 

såhär jamen där vill vi inte gå in för där är det bara bänkar. Det går att 

använda, men kan inte ni möblera om då säger jag, jomen det är så jobbigt att 

dra bänkar, men kan ni inte möblera om ett litet hörn då säger jag, jomen det 

kan vi göra.  

Och ibland kan det vara såhär att det här har vi försökt sagt i tio års tid, de här 

lärarna sitter i klassrummen. Jamen då måste vi ju lyfta det till rektor, har ni 

sagt det till eran rektor, nä det kanske man inte har gjort. Det är inte alltid så 

att ofta kan det blir att ja nu blev det såhär igen, åsså bla bla bla så gör man 

ingenting åt det. Och där kan ju vi försöka hjälpa till och driva på och det tycker 

många är jättebra så känner jag, men sen vet jag inte vad alla lärare tycker, 

men jag kan känna såhär finns det ett arbetsrum på en skola så får man ju sitta 

där, då får väl rektorn säga det kan jag tycka för jag tycker inte att en person 

ska ta upp ett helt klassrum.  

För jag ser det som barnens lokaler, det är inte enskilda personer… det är inte 

en lärares klassrum, det är barnens rum. Och säger man det utifrån 

barnperspektiv så då kan man inte säga så mycket, det är inte ingen som säger 

emot det så det är ett jättebra argument. 

 

Fritidspedagog 4 berättar att det inte har tagits något ansvar för fritidshemmet men att det i 

alla fall nu ligger på bordet på ett helt annat sätt: det känns jätteroligt att jobba med det här 

och vi ser resultat hela tiden. Hen upplever att det inte bara handlar om att bli mer personal på 

fritidshemmen ifråga om kvalitetsfrågor och konkret arbete, utan att det handlar om att höja 

kunskapen hos de som arbetar och att hjälpa fritidspedagogerna ute i verksamheten att lägga 

fokus på fritidshemmet: 

Det handlar om att höja kunskapen hos oss som jobbar, och att vi har vårt fokus 

på fritids för ibland när man träffar fritidspedagoger och ska prata fritidshem, 

då börjar man prata jamen det här gör jag på skoltid det här gör jag på skoltid, 

man får hela tiden backa tillbaka jamen nu ska vi prata fritids, ja just ja… hela 

tiden.  

För vi är så van att lösa problem åt andra, vi sitter och håller på... vi kan sitta 

på all vår planeringstid och fundera på hur vi ska kunna hjälpa lärarna så att 
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de får ihop den här friluftdagen eller vad det nu kan vara. Och sen står vi där 

och så har vi ingenting till fritids, så sånt pratar vi jättemycket om, så det känns 

jättepositivt. 

 

Att finnas där som hjälp till fritidspedagogerna ute i verksamheten med att skriva pedagogiska 

planeringar och att dokumentera. Att få fritidspedagogerna att koppla sin verksamhet till läro-

planen beskriver Fritidspedagog 2 som en del av hens arbete för att höja kvalitén på 

fritidshemmet. Hen berättar att ute i verksamheterna är de väldigt dåliga på att koppla till 

läroplanen och hen menar att där finns hen som stöttar och hjälper fritidspedagogerna i 

arbetet.  

Fritidspedagog 3 berättar också om att de arbetar med pedagogiska planeringar. Där de 

skriver vad de vill, hur det såg ut först, hur ser det ut nu och vart de vill komma och förändra. 

Så funderar de ut metoder och inkluderar eleverna för att det även ska vara deras arbete. Men 

Fritidspedagog 3 berättar att det även kan vara svårt att gå hela vägen med de pedagogiska 

planeringarna: 

Sen kan jag tycka att det blir lite svårt ibland just när man är i verksamheten att 

gå hela vägen när man gör en sådan här planering, det faller ganska lätt ut i 

sanden och det beror säkerligen på oss som jobbar eftersom vi kanske inte 

håller strukturen på möten eller på planeringstid vi har tillsammans där man 

ska gå igenom de här sakerna, och det är lite synd.  

Men kvalitetsarbete för mig det är att man ska hela tiden förbättra utifrån 

barnen och oss som jobbar där, man ska se att barnen tar mer ansvar eller att 

de tar egna initiativ om det är det man jobbar med. Men jag tror att det faller 

lite grann på ibland på att vi anser oss inte ha tid eller så är vi inte tillräckligt 

strukturerade. 

 

Fritidspedagog 3 berättar att anledningen till att hen tror att det faller ut i sanden beror på att 

alla kanske inte känner sig bekväma att arbeta på det sättet som de bestämt att de skulle göra. 

Att alla inte alltid är på plats för att personen är sjuk eller hemma med sjukt barn. Att tiden 

kanske inte räcker till beskriver Fritidspedagog 3:  

jamen vi hinner inte det nu för att vi måste organisera kring vikarier eller 

kanske jobbar kort, då kan det lätt bli att jamen det funkar ju inte. Då låter man 

det bara vara istället för att jamen då tar vi tag i det nästa vecka, på så sätt 

rinner det ut i sanden.  

 

Eller att alla inte tycker att det är bra det man gör berättar Fritidspedagog 3. Hen förklarar att 

det också kan vara en stor anledning, eller att de inte förstår varför de ska utvärdera varannan 

vecka eller var tredje vecka, utan de kanske tycker det bara är jobbigt så att de hellre pratar 

om vad som händer, att det blir andra saker som kommer emellan och att de kanske väljer det 

för att det är enklare förklarar Fritidspedagog 3. 
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6.1.5.1 Hinder för att skapa god kvalitet på fritidshemmet - enligt deltagarnas berättelser 
 

Stora barngrupper, för lite personal, för små lokaler, för lite tid tillsammans för diskussioner 

och planering är de största hindren för att hålla en god kvalitet på fritidshemmen menar 

deltagarna i studien. Rektor 1 förhåller sig väldigt kort till frågan om det finns hinder i deras 

verksamhet för att höja kvalitén på fritidshemmet: Ja det är för mycket barn, för lite personal. 

Det är så otroligt stora barngrupper menar Fritidspedagog 2, hen berättar att när det är barn 

som är i behov av särskilt stöd som befinner sig i dessa grupper blir det rörigt och väldigt 

oroligt. Hen förklarar svårigheterna med att hinna med att se varje barn samtidigt som de ska 

kunna ha en pedagogisk verksamhet och en planering som ska följas. Men Fritidspedagog 2 

berättar även att fast svåra förhållanden så finns viljan där, det svåra menar hen är att omsätta 

den till verklighet. 

Fritidspedagog 3 förtydligar också att de hinder som finns för att skapa god kvalitet på 

fritidshemmet ligger på att det är för stora barngrupper, att det finns barn med särskilda behov 

som det kan uppstå situationer med och för lite tid tillsammans för fritidspedagogerna till 

planering samtidigt som fritidspedagogerna behöver hålla en bättre struktur: 

Ja det kan det ju finnas, och det är ju kanske ibland planeringstid, att man 

kanske inte har så mycket tid tillsammans. Att man får ut sin planeringstid det 

ser vi alltid till, men ibland så kan den här tiden som man sitter tillsammans 

vara för kort, det kan vara ett hinder. Men det ligger ju mer på oss själva och 

det handlar ju om att vi inte strukturerar det, därför blir det ett hinder. 

 

Sen kan det vara stora barngrupper eller stökiga...  alltså det finns barn med 

särskilda behov som gör att det blir som ett hinder, att man kanske inte kan göra 

det som man tänkt sig för att det händer saker. Ja förstora barngrupper och för 

lite personal kan också vara ett hinder i vissa situationer, att man tycker att man 

är för lite personal då man skulle vilja kanske ha två händer till. 

 

 

När Rektor 3 talar om hindren som kan uppstå för att höja kvalitén i fritidshemmet ligger 

fokusen på att det inte finns tillräckligt med lokaler för fritidshemsverksamheten. Rektor 3 

lyfter fram de personella resurserna som otillräckliga som då gör att barngrupperna blir för 

stora. Hen påpekar även i hens berättande att även om kommunen satsat pengar på 

fritidshemmen så är de inte tillräckliga och att det skulle behövas mycket mer för att kunna 

skapa de personella resurser som skulle behövas för att kunna höja kvalitén ytterligare, men 

påpekar även följande. Men det har ju ändå bidragit litegrann så på den här skolan så har vi 

faktiskt haft möjlighet för de pengarna kunnat anställa ytterligare en fritidspedagog. Men 

Rektor 3 förtydligar att barngrupperna är för stora för att kunna hålla en bra kvalitet på 

fritidshemmet, för stora för att kunna se varje barn, att tiden inte räcker till för pedagogerna 

att sitta ned och prata med varje barn: 

Att man får tid att kanske får rum till det enskilda barnet eleven eller en liten 

grupp sätta sig ned för att prata. Och det är ju de då vi i vår verksamhet nu 

försöker skapa sådana möjligheter men ska man göra det så innebär det ju 

också att man får emellanåt grupper som är lite större… när vi låter då kanske 

någon enskild pedagog jobba med en liten grupp ja då måste kollegan ta den 

större gruppen då. Men det går ju att anpassa naturligtvis verksamheter på det 
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sättet men det finns ju gränser för hur stora grupper det kan vara och under hur 

lång tid. 

 

När fritidspedagogerna inte har de kunskaper som krävs eller inte vet vad de ska göra ser 

Fritidspedagog 1 detta som ett stort hinder. För att kunna bedriva ett kvalitetsarbete menar hen 

att fritidspedagogerna måste vara sampratade och ha ett gemensamt förhållningssätt för att 

inte dra åt olika håll: 

För att kunna bedriva ett kvalitetsarbete då måste vi ha gemensam planeringstid 

vi måste ju ha någonstans där vi ska starta upp och börja med någonting sen 

måste vi också ha tid till när vi ses och kan stämma av och titta hur… var vi 

ligger någonstans, det är otroligt viktigt har vi inte det då faller det ofta.  

 

 

Sen är det stora barngrupper förklarar Fritidspedagog 1 och att personaltätheten är låg. Men 

hen berättar även att kvalitetsarbetet måste utgå ifrån den verksamhet som man befinner sig i 

just nu och att det är den som de måste titta på. Vad som kan göras med de resurser som de 

har och utgå från styrdokumenten. Om inte det fungerar lyfta fram hindret högre upp: 

 

Men märker man då att man inte kan nå upp till de mål som står i Lgr11 eller 

kvalitet i fritidshem, då blir det ju väldigt tydligt av att man har ju gjort ett 

kvalitetsarbete då kan man ju gå till sin rektor, vi har inte resurser för att kunna 

göra de… det här står i skollagen och det står i våra styrdokument vad ska vi 

göra då? Det är ju lättare att få gehör än om man bara går till sin chef och 

säger nämen vi kan inte göra någonting för vi har för mycket barn, då får man 

ju det tillbaka det är ju så, det kommer ju ingen ny personal för det men just att 

man… nämen är tydlig, får man förutsättningarna så ser jag inga hinder alls, 

men det gäller ju att alla är med på tåget.  

 

 

Rektor 2 förklarar att de hindren som hen upplever är att det är för stora barngrupper men att 

det ligger på en nivå ovanför skolan. Hen menar att det är en kommunikation som måste tas 

med de ansvariga politikerna och förklarar att de brukar bjuda in dessa till verksamheten: Här 

i februari så var vår ordförande i barn och ungdomsnämnden här och träffade våra 

fritidspedagoger och tillsammans med chefen för grundskolan för att någonstans visa på 

konsekvenser och effekter utav de här stora barngrupperna då. Hen vill även påpeka på hur 

oerhört professionellt förhållningssätt hen känner från fritidspedagogerna när de riktar 

dialogen emot politiken. Medan Fritidspedagog 4 inte ser något hinder längre i den 

verksamheten hen senast arbetade i som fritidspedagog. Hen berättar att de hade det bra på sin 

fritidshemsverksamhet men att det alltid kan göras bättre, speciellt i språket då denna 

verksamhet var mångkulturell. Men Fritidspedagog 4 förklarar att som uppdragspedagog har 

hen däremot sett skillnader och känner en tacksamhet över hur väl fungerade fritidshem de 

hade i den verksamheten. 

6.1.5.2 Uppdragspedagogernas kvalitetsarbete - stöd från fritidspedagogerna ute i 
verksamheterna 
 

Fritidspedagogerna i studien berättar att som uppdragspedagog är det lättare att få stöd från de 

andra fritidspedagogerna ute i verksamheterna. De påpekar att det var svårare att få stöd från 
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arbetslaget när de själva arbetade som fritidspedagoger ute i respektive verksamhet. 

Fritidspedagog 3 berättar att det beror på att fritidspedagogerna ute i verksamheterna vet om 

att det är hens uppdrag att arbeta med kvalitén:  

Nu som uppdragspedagog har man större möjligheter för man kommer utifrån, 

man har inga relationer till varandra och de vet att det här är mitt uppdrag att 

jag ska höja kvalitén i fritidshemmen, att jag ska hjälpa dem med det. För när 

man jobbar i sin egen verksamhet då kan man bara bli jobbig om man vill göra 

de här sakerna om inte alla vill, då kan man upplevas som lite besvärlig tror 

jag.  

 

Men i den här rollen som uppdragspedagog så tycker jag att det går jättebra, de 

är väldigt positiva jag har inte känt någonstans att man inte är välkommen. Sen 

kan det vara några som undviker en litegrann innan de förstår vad det är jag 

ska göra tillsammans med dem, och när de väl får reda på det då släpper det 

och man skulle kunna få vara där hur mycket som helst med att hjälpa dem 

medutvecklingsarbete kring kvalitén.  

 

 

Det är ett otroligt sug efter stöd ute i verksamheterna berättar Fritidspedagog 4. Hen beskriver 

att hen upplever att fritidspedagogerna ute i fritidshemsverksamheterna behöver hjälp med att 

komma igång. Hen känner att nästan alla är med på tåget i arbetet med att höja kvalitén på 

fritidshemmet, bortsett från några. Fritidspedagog 4 påpekar att: Om man får med sig större 

delen av personalgruppen så får de hänga på de som inte riktigt har förstått sitt uppdrag än 

men ja absolut det tycker jag det är ett otroligt sug efter det så det är bara positivt. 

 

Fritidspedagog 2 menar att hen bara upplever stöd från vissa av fritidspedagogerna i hens 

arbete med kvalitet. Hen förklarar att det beror helt på hur engagerade de är och hur insatta de 

är i kvalitetsarbetet. De som inte är villiga upplever hen som ett hot, berättar Fritidspedagog 2. 

Men att det i grunden handlar om en osäkerhet kring kvalitetsfrågor.  Det handlar om att 

skapa relationer berättar Fritidspedagog 1. Hen känner ett jättebra stöd nu men i början kunde 

Fritidspedagog 1 uppleva en känsla från rektorerna att nu kommer någon och talar om vad vi 

ska göra och vad som görs fel, vilket såg som något negativt. Men det är inte alls syftet 

påpekar Fritidspedagog 1, utan deras uppdrag handlar om att höja kvalitén och hen upplever 

nu att stödet finns där. 

6.1.5.3 Kompetensutveckling – en bristvara på fritidshemmen 
 

Det brister i kompetensutvecklingen på fritidshemmen bland fritidspedagogerna enligt del-

tagarnas berättelser. Att det behövs mer framkommer som tydligt utifrån fritidspedagogernas 

berättande. Två av rektorerna i studien lyfter fram satsningarna som har gjorts från 

kommunen som en kompetensutveckling hos fritidspedagogerna med hjälp av uppdrags-

pedagogerna, medan en rektor menar på att lärarlyftet kopplat till ett ämne även leder till ett 

bättre fritidshem. Rektor 1 berättar att hen ser lärarlyftet som en kompetensutveckling även 

för fritidshemmet: 

Kompetensutveckling, dels är det några som går på lärarlyftet för att kunna 

utveckla, då är det ofta kopplat till något ämne, men det tänker jag också leder 

till att bli bättre på fritidshem. Jag har någon som går mot hemkunskap och 



53 
 

någon som går mot slöjdämnet, och den kompetensen kommer även till 

fritidshemsverksamheten en del.  

 

Rektor 1 berättar att det har varit enstaka kurser för fritidspedagogerna och att hen har ordnat 

föreläsningsverksamhet för att stärka fritidspedagogerna, tillexempel om det är barn med 

svårigheter eller barn som är utåtagerande. Fritidspedagog 3 menar att det inte är någon annan 

som ger dig som fritidspedagog chans till att gå på speciella kurser eller föreläsningar utan att 

de är något som de själva får söka:  

Om jag tänker på den verksamheten som jag var sist… så var jag där under 7 år 

och då får man verkligen tänka efter… ja man lär ju söka det själv, man lär ju 

leta på det är inte så att man bara får det serverat men den här kursen kanske 

du kan gå eller den här föreläsningen kanske är någonting för dig.  

 

Utan man får ligga på lite själv, det ligger i ens eget intresse för 

kompetensutveckling tycker jag för det finns möjligheter om man är intresserad 

av olika saker. Men det är inte så att man får någonting direkt serverat utan det 

får man ta initiativet själv och ibland så går det och ibland så går det inte det 

beror alldeles på vad det kostar, vad den ligger, hur lång tid det tar och så. 

 

Kompetensutveckling bland fritidspedagoger är något som har varit väldigt dåligt förklarar 

Fritidspedagog 4. Hen berättar att fritidspedagogerna ute i verksamheterna nu har fått lite 

kompetensutveckling av dem som uppdragspedagoger genom studiedagar. Men hen berättar 

att det behövs mer för att det är så lite idag. För att få en förståelse om vad det är för arbete 

som en fritidspedagog faktiskt ska driva idag anser Fritidspedagog 4 att det behövs mer 

kompetensutveckling, även för att fritidshemmen ser så annorlunda ut idag än vad de gjorde 

förr. Fritidspedagog 4 förklarar att det är en helt annan typ av verksamhet idag tack vare att 

barngrupperna är större, de är färre personal och de måste även driva verksamheten i samma 

lokaler som det är på skoltid. 

Fritidspedagog 2 berättar att hen upplever att själva kompetensen hos fritidspedagoger faktiskt 

tas tillvara i fritidshemsverksamheten. Men eftersom många har olika kompetenser inom 

arbetslaget planeras verksamheten oftast utifrån fritidspedagogernas kompetenser och de 

glömmer bort att göra barnen delaktiga utifrån deras intressen. Det är något som 

Fritidspedagog 2 har arbetat mycket med förklarar hen.  

Både Rektor 2 och Rektor 3 berättar om kompetensutveckling som en satsning på en nivå från 

kommunen genom uppdragspedagogerna. Rektor 2 berättar att bortsett från det så diskuterar 

de litteratur tillsammans och går på föreläsningar. I detta fall är föreläsningarna framtagna på 

uppdrag från kommunen för alla fritidspedagoger i befintlig kommun. Rektor 3 berättar att de 

har studiedagar men att det uppstår en problematik för fritidshemsverksamheten eftersom de 

ska erbjuda en omsorg även när skolan hålls stängd. Men det är någonting som de försöker 

lösa, även då Rektor 3 inte ger en förklaring på hur det skulle gå till: 

Problemet är just med fritidsverksamhet att även när vi har studiedagar och… 

ska vi ju erbjuda vårdnadshavare och barn en omsorg. Det är ju lite bökigt men 

vi har försökt lösa det då för att frigöra så att pedagogerna känner just att de 

också är en del av helheten att de är med i VI:et och att man kan få då… 

mycket… lika utbildning som lärarna i skoldelen. 
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Rektor 2 berättar att de under skoltid inkluderar fritidshemmet i någonting som de kallar för 

samlad skoldag. Hen menar att detta gör det möjligt att ta tillvaro på varandras kompetenser 

då det är möjligt till halvklasstimmar: Så att vi har också under skoltiden inkluderat 

fritidsverksamhet detta också för att någonstans möjliggöra halvklasstimmar att också 

möjliggöra att vi tar tillvaro på varandras kompetenser. Rektor 1 förklarar enligt hens 

upplevelser att lärarna upplevt fritidspedagogernas kompetens som en person som kan ta hand 

om barn på olika vis, där lärarna kanske inte är så duktiga utan är bättre på själva lärandet. 

Vikten av att ta del av varandras tänk lyfter även Rektor 3 fram.  De försöker få med lärarna 

till att förstå fördelarna och att skapa en Vi -känsla där gränserna suddas ut för de olika 

verksamheterna som finns i skolan.  

Fritidspedagog 1 förklarar att det arbete som de gör som uppdragspedagoger är en form av 

kompetensutveckling för både dem själva och för fritidspedagogerna ute i verksamheterna. 

Hen berättar att de som uppdragspedagoger har haft studiedagar som handlar om pedagogiska 

planeringar inom alla rektorsområden och pratat pedagogiskt ledarskap med några av dem. De 

har ordnat föreläsningar, tillexempel en förläsning med Lars Andersson som har skrivit bland 

annat boken Vägledning, inspiration handboken som handlar om fritidshemmet: 

Lars Andersson är nästan en guru i fritidshemskretsen han har funnits med 

länge, han pratar om offensiva fritidshem. […] det är i stort sett alla 

fritidspedagoger eller då fritidshemspersonal i den kommunen som kommer till 

den, så det är ju en form av fortbildning kan man väl säga då. 

 

Sedan kollar uppdragspedagogerna på respektive verksamhet om vad de behöver förklarar 

Fritidspedagog 1. Vad finns det för behov, kanske ta in en föreläsare, köpa in litteratur eller 

ordna bokcirklar där fler verksamheter kan träffas och diskutera böcker som handlar om 

fritidshem. Fritidspedagog 1 berättar att de även har piloter för fritidshem, en för varje 

rektorsområde som träffar en uppdragspedagog en gång i månaden och stämmer av. De har 

även nätverksträffar i nästan alla rektorsområden berättar hen, där de inspirerar varandra och 

diskuterar kring verksamheterna:  

Där vi inspirerar varandra och pratar verksamhet, hur vi ska kunna ha utbyte 

av varandra. Tillexempel ett rektorsområde där jag jobbar i finns det flera 

småskolor, det är ensamma fritidspedagoger och de vill jättegärna ut på nå 

större skolor och titta på hur gör ni, hur tänker ni. Så det har vi bestämt att i 

höst ska de besöka varandra ute i verksamheten och vara med på varandras 

fritids, och det gör jättemycket man får idéer och inspiration jamen det här 

skulle ju vi också kunna göra.  

 

 

Fritidspedagog 1 berättar att det finns tankar om någon föreläsning även till hösten men att det 

inte riktigt är bestämt, hen känner ändå att det pågår mycket arbete. Hen berättar även att 

uppdragspedagogerna nu till hösten kommer att åka på fritidspedagogskonferens tillsammans. 

Däremot framkommer det inte tydligt om hur kompetensutvecklingen sker hos fritids-

pedagogerna i verksamheten utifrån deltagarnas berättelser. Kompetensen anses höjas med 

hjälp från uppdragspedagogerna men om hur kompetensutvecklingen sker hos respektive 

fritidspedagog ute i verksamheterna ses som oklart och otillräcklig utifrån deltagarnas 

berättelser. 
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6.1.6 Tillgänglighet som fokus – samspel mellan rektor och fritidspedagog 
 

Majoriteten av deltagarna i studien beskriver att det brister i samspelet mellan rektor och 

fritidspedagog. Fritidspedagogerna beskriver att det har varit lättare att skapa ett samspel med 

rektorerna när de kommit ut i verksamheterna som uppdragspedagoger. Men att tidigare 

erfarenheter som fritidspedagoger så fanns det stora brister i samspelet med de ansvariga 

rektorerna. Fritidspedagog 4 berättar att rektorer måste bli mycket bättre på att se till att det 

blir ett bra samarbete, hen anser att det inte är så bra i nuläget och hen upplever att rektorerna 

tror sig vara engagerade fast de inte är det egentligen. När fritidspedagog 4 berättar om sina 

känslor angående samspelet framkommer det att hen inte alls tycker att hen har haft ett bra 

samspel med sin rektor under sitt arbete som fritidspedagoger och förklarar lite upprörd att det 

var från rektorns håll som det brast:  

Från hens sida helt klart, det var inte att vi inte kom överens men det fanns inget 

samspel alls där. Jag tror att jag var… jag har varit för långt fram jag har för 

höga visioner där hon inte riktigt kunde… hon kände sig inte trygg tvärtom 

hotad av att jag hade andra idéer hur man kan tänka. Jag var lite före min tid 

tror jag så därför uppfattades jag nog som ett hot, jag hade för många idéer 

som hon inte kunde förverkliga här och nu fast jag tyckte att det absolut gick. Så 

nej jag hade inget stöd från henne alls. 

 

 

Däremot berättar Fritidspedagog 3 att i hens upplevelser var rektorn inte riktigt förstådd med 

hur mycket hen brann för kvalitetsarbetet.  Men att i detta fall känner hen att det är hen själv 

som har varit dålig i sin egen kommunikation med rektor när hen har arbetat som 

fritidspedagog och att hen själv inte har kopplat kvalitetsarbete tillsammans med rektor.  Men 

som uppdragspedagog berättar Fritidspedagog 3 att det är ganska enkelt eftersom hen ständigt 

återkopplar till rektorerna och de återkopplar till hen om vad de behöver tänka på osv. Som 

uppdragspedagog förtydligar även Fritidspedagog 2 att samspelet med rektorerna fungerar 

bra: 

Nu har ju jag jobbat och varit utvecklingsledare så för min egen del har det 

fungerat jättebra, vad jag har upplevt är att, varje skola har en 

utvecklingsgrupp där det sitter rektor och pedagoger och då är det jätteviktigt 

att det finns en fritidspedagog med tycker jag för när man har ett nära 

sammarbete med rektorn är det lättare att få in frågor vad gäller fritids och 

intresset blir större, så det är jätteviktigt men det har fungerat jättebra tycker 

jag. 

 

 

Men det ser väldigt olika ut konstaterar Fritidspedagog 1. Hen menar att en del rektorer har ett 

stort engagemang i arbetet kring fritidshemmet, de deltar i kvällsmöten och är närvarande. 

Medan det finns rektorer som aldrig är delaktiga i någonting utan använder sig av en 

utvecklingsledare förklarar hen lite besviket. Fritidspedagog 1 menar att om rektorn inte kan 

verksamheten så ställs heller inga krav eller så ställs fel krav på fritidshemmet. Vilket menar 

hen leder ofta till att diskussionerna då handlar om att det pratas mer mot skolan, att 

fritidspedagogen ska täcka för lärarna. Men Fritidspedagog 1 berättar att där det finns 

engagerade rektorer sker förändringar och där ställs rätt krav på fritidshemmets verksamhet 

och fritidshemmet diskuteras. 
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Rektorerna beskriver i studien att samspelet mellan rektor och fritidspedagog kring kvalitet 

handlar om att som rektor tillgänglig. Att närvara vid möten, planering och träffar där 

riktlinjer och konkret arbete diskuteras. Rektor 3 berättar att de har regelbundna träffar och att 

hen upplever en känsla av utveckling: 

Vi har ju en regelbunden… träffar som både då en gång i veckan vid planering 

och sen har vi s k SPO möten på kvällar en gång i månaden… och där drar vi 

upp riktlinjer och vi kommer ju även in på naturligtvis mera ja pedagogiskt prat 

men också hur vi ska utforma då rent konkret verksamheten.  

Och det har ju känts som att… vi har gått hand i hand där och känts som att vi 

håller på och utveckla någonting och förändra till det bättre och då känns det 

naturligtvis roligare när man har samsyn på de förändringarna.  

 

Själva samspelet mellan rektor och fritidspedagog framkommer inte självklart hur det 

framkommer konkret i verksamheterna utan fokusen handlar om att delta under vissa av 

fritidspedagogernas möten och träffar. Rektor 2 berättar att hen deltar på vissa av träffarna då 

hen fördelar sin tid mellan att delta på fritidspedagogernas träffar, på träffarna som lärarna 

deltar i och förskollärarnas träffar.  

På uppdrag av Rektor 1 är det en biträdande rektor som är med på fritidspedagogernas möten 

och träffar på uppdrag av Rektor 1. Hen anser att det är viktigt för att fritidspedagogerna ska 

få chansen att visa sina pedagogiska kunskaper och för att bli sedda: 

Dels för att de blir synliggjorda, det är någon som ser oss, vi är viktiga och så. 

Jag tror att det handlar om det, det samspelet, också att man ställer krav som 

kvalitetsarbetet, lämna in vad har ni gjort, det ska synas vad ni gör, så att man 

kan beskriva det för föräldrarna. 

 

Men Rektor 1 påpekar att det har varit lite dålig på just den skolan, men att det är bättre nu än 

vad det var innan hen började arbeta som rektor på just den skolan. Rektor 1 ger oss ingen 

direkt tydlighet på hur samspelet med fritidspedagogerna utspelar sig i verksamheten utan 

lägger mer fokus på att det finns en rektor närvarande vid några av fritidspedagogernas träffar. 

6.1.7 En del av verksamheten – delaktighet från ledningen 
 

Stödet från ledningen handlar främst om att de ordnat studiedagar utifrån deltagarnas 

berättelser, däremot framkommer det brister i ledningens delaktighet i uppdragspedagogernas 

arbete. Det är stor variation hur pass insatta ledningen är beroende på vilket område det gäller 

berättar Fritidspedagog 4. Hen menar att enligt hens erfarenheter är det flera av dem som det 

fungerar bra på, men inte på alla. Fritidspedagog 4 berättar att hen som uppdragspedagog 

verkligen kan visa på och tala om för ledningen hur viktigt deras arbete med kvalitetsfrågor i 

fritidshemmet är och se till att de får vara delaktiga på möten. Fritidspedagog 2 berättar om ett 

område där det är ledningen som bestämt studiedagar för fritidspedagogerna: 

På ett område som jag är på är det ledningen själv som har bestämt studiedagar 

för fritidspedagoger, att det här ska vi jobba med. På vissa området finns det ett 
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stort intresse från ledningen, vilket gör att arbetet blir mycket bättre för 

pedagogerna känner att de har stöttning från ledningen. 

 

Att de också får visa att de är en del av skolan, att få vara med på studiedagar och att det även 

riktas mot fritidspedagogiska aktiviteter. Att de lyfter upp fritidspedagogerna på 

arbetsplatsträffar för att visa att de är en viktig del utav verksamheten, det är ledningens 

delaktighet berättar Fritidspedagog 3. Men hen berättar att den ledningen som var där hen 

arbetade sist som fritidspedagog var ledningens arbete inte på det viset. Utan där var fokusen 

på förskolleklassen upp till nian, det var mycket högstadiefrågor menar hen. Fritidspedagog 3 

berättar att det var så att även låg- och mellanstadielärarna kände att det inte var kul att delta 

då det inte gav så mycket. Hen upplever inte att den ledningen tog tillvaro på och lyfte fram 

fritidspedagogerna och den verksamhet som de presenterar. 

Det ser lite olika ut hur ledningens delaktighet till att öka kvalitén på fritidshemmen kommer 

till uttryck berättar Fritidspedagog 1.  En del visar stor engagemang och varit delaktiga på 

möten medan en del lämnar över ansvaret påpekar hen. Men Fritidspedagog 1 känner att det 

ibland kan få vara så beroende på hur stor skolan är och hur många som arbetar där, men att 

de inte får glömma att det i grunden är rektorns ansvar vilket hen påpekar bestämt att det står 

väldigt tydligt i handlingsplanen. 

6.1.7.1 Rektorns påverkan på kvalitetsarbetet hos uppdragspedagogerna 
 

Rektorerna har en väldigt stor påverkan på uppdragspedagogernas vilja att arbeta med 

kvalitetsfrågor i fritidshemmets verksamhet utifrån de deltagande fritidspedagogernas 

berättelser. Fritidspedagog 1 berättar att hen upplever ett bra bemötande från rektorerna: 

Rektorerna har en ganska bra bild över hur det ser ut och är jättetacksamma 

över att vi kommer och hjälper till och drar det här, jag har känt mig till nästan 

100 procent positivt bemött hela tiden och man vet ju att det här är ett 

prioriterat område just i Barn och ungdom man satsar ju pengar i det här, det 

är bara att ta chansen och ta den hjälp man kan få. 

 

Fritidspedagog 2 upplever att rektorerna är väldigt positiva till att stötta dem i arbetet, men att 

det kan vara lite olika. Oftast är det pengar som sätter stopp förklarar Fritidspedagog 2. På-

verkan från rektorerna är ganska stor i viljan att arbeta med kvalitetsfrågor uppelever 

Fritidspedagog 4. Hen berättar att det är viktigt att de är insatt och kan stärka hens uppdrag: 

Sen kan ju de stärka mig i att veta eller ge mig olika förutsättningar både i tid 

och personal eller vad det nu handlar om, vidareutveckling det är ju många 

olika delar men framförallt vara insatt i de jobb man gör och det är många som 

inte har det. Där behöver man visa på kan jag tycka, och det är inte bara 

rektorns egna ansvar utan det är även pedagogernas, jätteviktigt att de visar 

vad det är för någonting de gör och framförallt att de vet vad är 

fritidshemsverksamhet. För det är inte alla som vet det. 
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Fritidspedagog 1 framhäver vikten av att ha ett bra samarbete med rektorerna eftersom det är 

de som är fritidshemsverksamheternas chefer. Vilken ibland kan glömmas bort menar hen. 

Fritidspedagog 1 berättar att de stämmer av med rektorerna med jämna mellanrum men att det 

är jättesvårt att finna tid till att träffas. Hen lyfter även fram att de som uppdragspedagoger 

inte ska ses som någon budbärare mellan rektor och fritidspedagog: 

När vi kommer ut i verksamheterna kan det bli såhär jamen kan du säga det här 

till våran rektor, lite sådär och där ska ju inte vi... det är ju inte vårt uppdrag 

och gå som nån budbärare så men däremot kan jag säga nämen vi kan lyfta det 

här på nästa träff med eran rektor så kan jag vara med, så kan jag säga då.  

Sen när man träffar en del rektorer kan det ju också vara såhär att amen de här 

pedagogerna dom är jättebra på sammarbete, man vet ju det här naturligtvis 

och här är det bekymmer här går det inte att göra någonting nästan, så att det 

kan också slås av att rektorerna ofta är väldigt medvetna om hur det ser ut, och 

då kan jag tänka såhär jamen du är ju chef varför gör du inget åt det, kanske 

naivt tänk jag vet inte 

 

För att leda kvalitetsarbetet framåt upplever Fritidspedagog 3 att det är viktigt att rektorerna 

uppmärksammar uppdragspedagogernas arbete med kvalitén i fritidshemmen. För att vidare 

arbeta med kvalitetsarbetet känner hen att de ibland kan behöva bli sedda för vad de gör och 

att det finns någon som påpekar att det går framåt. Hen berättar att en av anledningarna till att 

det ibland rinner ut i sanden är för att det de gör kanske inte blir synliggjort eller att de inte får 

en bekräftelse på att det som de gör påverkar kvalitén.  

6.1.7.2 Kvalitetsrapporter - fritidshemmens kvalitetssäkring 
 

Majoriteten av deltagarna i denna studie lyfter fram att det inte längre använder kvalitets-

redovisningar utan att det idag är kvalitetsrapporter som skall lämnas in. Rektor 3 berättar att 

de använder vad som kallas delårsrapporter: Vi använder det som kallas för delårsrapporter vi 

har delårsrapport 1 och 2 sedan har vi själva årsredovisningen och där är det så att 

fritidshemmet finns med den har en egen del i den. Så att de är likställda i det med skola och 

förskoleklass. 

Förr fanns inte kvalitetsredovisningar för fritidshemmet påpekar Rektor 1, som fortfarande 

använder sig av termen kvalitetsredovisningar. På Rektor 1´s områden ska de lämna in 

kvalitetsredovisningarna förklarar hen: Det ska redovisas i sin egen skolform så att säga, så 

det är viktigt. Jag tror det är viktigt ur deras perspektiv också, det är någon vill se vad vi gör. 

Så hos mig gör dem det och vi lämnar även in det till förvaltningen. 

Det görs ingen skillnad på skola och fritidshem när det gäller att lämna in kvalitets-

redovisningar menar Rektor 2, som även hen använder sig av termen kvalitetsredovisningar. 

På hens områden ska deras fritidshem kvalitetssäkra och kvalitetsredovisa. Fritidspedagog 4 

berättar även tydligt att fritidshemmen har samma krav som skolan att lämna in kvalitets-

rapporter: 

De ska ju lämna in kvalitets det är ju årshjulet, som även fritidshemmen gör. 

Om jag tänker tillbaka bara några år när det inte fanns det och hur det ser ut 

idag så har det hänt jättejättemycket. Det har börjat bli så att fritids-

pedagogerna förstår varför de ska göra det, men det är långt ifrån alla men det 
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har skett en ganska stor förändring det senaste året tycker jag att man förstår 

varför man gör det att man inte gör det för rektorns skull utan att man gör det 

för sin egen verksamhets skull.  

 

Att vi har en annan… jamen vi har ju ett uppdrag på ett helt annat vis nu det 

finns ett pedagogiskt tänk bakom om det även om vi har haft det men vi har inte 

satt ord på det på det viset. Så det har förändrats från att ha varit ganska dåligt 

tycker jag fram till nu så har det blivit mycket mycket bättre, det har lyfts till 

ytan på ett annat sätt och med vår hjälp har det hänt jättemycket på bara några 

månader där man förstår att man kan inte bara gå till sitt jobb också sitter man 

där och pärlar, varför gör jag det? Utan man jobbar mer strukturerat på ett 

annat vis och framförallt så tittar man på uppdraget som man har vad är det vi 

ska jobba med med våra elever och vad är det som de ka bli när de slutar hos 

oss. 

 

De ska lämna in kvalitetsrapporter påpekar Fritidspedagog 2. Där hen arbetat tidigare så har 

de alltid lämnat in rapporterna förklarar hen. Fritidspedagog 2 berättar att de vill arbeta för att 

fritidshemmen ska synliggöra sin verksamhet och tala om vad som är bra och mindre bra. Och 

därför är delårsrapporterna väldigt viktiga berättar Fritidspedagog 2. De ska lämnas in menar 

hen med en stark ton och förtydligar att det påverkar om de inte kommer in för att det är en 

jätteviktig del i arbetet. 

 

Fritidspedagog 3 berättar att de tidigare gjort kvalitetsredovisningar men att de kanske inte 

fått tagit lika stor plats som skolans. Vilket hen upplever som väldigt synd eftersom det läggs 

ner mycket arbete. Men hen berättar att kvalitetsredovisningarna är borta och att de idag ska 

lämna in kvalitetsrapporter. Genom dem finns det riktat som kommer uppifrån ledningen och 

inifrån från kvalitetsavdelningen som behandlar fritidshemmen. Fritidspedagog 3 påpekar 

dock att hen inte är medveten om hur pass bra fritidspedagogerna är på att svara på dem: 

 

Så under de senaste 1½ åren så har vi ju haft där det riktar sig mot 

fritidshemmet så tycker jag att det har varit väldigt bra, tidigare har det varit en 

väldigt liten del, sen vet jag inte hur bra frekvens det är på att svara på dem för 

det är inte alltid man förstår när man sitter ute i verksamheten varför man ska 

göra dem och då kan det bli att man inte svarar, så också. 

 

 

Även då de lämnar in kvalitetsrapporter på fritidshemmet berättar Fritidspedagog 1 att kraven 

kan vara högre att skolan lämnar in för att fritidshemmet inte är en skolform som styrs av mål 

utan att de styrs utav verksamhetsmål. Hen berättar att det är det som debatteras, att de ska ha 

högre måluppfyllelser och bättre betyg. De pratar inte om fritidshemmet på samma sätt menar 

hen. Men ändå upplever Fritidspedagog 1 att det är samma krav och skyldigheter idag på att 

fritidshemmen ska lämna in kvalitetsrapporter som skolan har. 

6.1.7.3 En kommun med kvalitet som fokus 
 

Stödet från kommunen har blivit bättre upplever Rektor 1 utifrån hens berättande. Hen 

förklarar att de hade skolinspektionen på plats för några år sedan och att det gav huvud-

mannen, alltså kommunledningen eller förvaltningsledningen en vakenhet om att de måste 

tänka på fritidshemmen och politiken.  Vilket stöd som ges framkommer dock inte i Rektor 

1´s berättelse angående stödet från kommunen.  
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Rektor 2 tycker att hen har stöd från kommunen, hen berättar att de har en kvalitetsavdelning 

som efterfrågar uppföljning av fritidshemmet och att det även har satts fokus utifrån litteratur. 

Rektor 2 berättar att hen upplever att det idag finns ett intresse att arbeta med fritidshems-

frågor uppifrån förvaltningen. 

Kommunen har tagit sitt ansvar gällande att försöka sätta fritidshemmets kvalitet i fokus 

berättar Rektor 3. Hen påpekar att det finns en koppling till kvalitén i fritidshemmet till hur 

eleven klarar sina kunskapskrav i skolan.  Kommunen satsar femton miljoner varje år i ökad 

elevpeng för att de förhoppningsvis ska kunna genomföra en bättre resursfördelning berättar 

Rektor 3. En del statliga pengar har även använts för att skapa de här uppdrags-

pedagogstjänsterna som Rektor 3 upplever som positiva: som jag tycker känns klokt och bra 

sen kanske det är en satsning som det finns en viss tidsgräns på det är inte riktigt uttalat än 

hur länge de kommer att finnas med i verksamheten…  

Det som Rektor 3 känner är lite orolig är att det har rekryterats uppdragspedagoger som tas 

ifrån befintlig verksamhet och att det oftast är duktiga fritidspedagoger som försvinner från 

skolan. Men samtidigt berättar hen att uppdragspedagogerna då kan ge tankar, idéer, stöd och 

hjälp till fler fritidspedagoger än om de bara funnits i respektive verksamheten. Samman-

fattningsvis berättar rektorerna att det stöd som kommer från kommunen handlar om att de 

har lyft fram fritidshemmet, satsat pengar på verksamheten och rekryterat uppdrags-

pedagogerna som stöd till fritidspedagogerna ute i verksamheterna. 

6.2 Resultatsammanfattning 
 

Även då fritidspedagogens yrkesstatus ses som låg enligt deltagarna i studien och att det råder 

en okunskap i samhället om fritidspedagogens yrke så framkommer det en hoppfull talan om 

förändring och en stolthet över sitt yrke som fritidspedagog. Den övergripande förklaringen 

bland deltagarna i undersökningen om den professionelle fritidspedagogen framkom som en 

person som är medveten om sitt uppdrag, har fokus på kvalitetsfrågor, är förtrogen med 

styrdokumenten, möter barnen där de är, har god kontakt med föräldrarna och är sampratad 

med de andra i arbetslaget.  

Vilka mål och visioner som finns i verksamheterna framkom inte på ett tillfredställande vis 

enligt undersökaren. Majoriteten av deltagarna kunde inte beskriva djupgående om deras mål 

och visioner, vilket kan tolkas som att det saknas en sammanställning kring målen på 

dokument. Dock innebar detta inte alla deltagare utan att barnen/eleverna är delaktiga i 

processerna lades det stor vikt på och att det finns ett bra samarbete tillsammans med alla som 

arbetar inom skolan. 

Fritidspedagogens ansvar över fritidshemmets verksamhet beskriver deltagarna att det handlar 

om den sociala biten bland barnen. Att barnen ska känna sig trygga i verksamheten och att 

fokusen ska ligga på deras utveckling, med utgångspunkt från styrdokumenten. Rektorns 

ansvar som ledare över fritidshemmets verksamhet framkom tydligare från fritidspedagogerna 

än från rektorerna själva, men Rektorerna berättar att deras övergripande ansvar handlar om 

att stötta fritidspedagogerna i deras arbete.  

De deltagande fritidspedagogerna lyfter fram vikten med att arbeta med kvalitetsfrågor på 

fritidshemmen. Utifrån berättelserna framkommer en stressig vardag på fritidshemmen men 

med hjälp utav kvalitetsarbete menar fritidspedagogerna att fritidshemmet får en lugnare 

miljö. Fritidspedagogernas konkreta arbete i denna studie angående kvalitetsarbetet handlar 
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om att hjälpa till med pedagogiska planeringar, att titta på styrdokumenten, vilka metod de 

ska arbeta med för att nå målet, dokumentation, resultat, analys och uppföljning. Hur 

rektorerna arbetar konkret med kvalitetsfrågor framkommer otydligt i studien, störst vikt 

läggs på uppdragspedagogernas arbete med kvalitetsfrågor på fritidshemmet. 

De hinder som finns för att skapa god kvalitet på fritidshemmet anses vara stora barngrupper, 

för lite personal, för små lokaler, för lite tid tillsammans för diskussioner och planering menar 

deltagarna i studien.  Även när det är på tal om kompetensutveckling råder det brister enligt 

fritidspedagogernas berättelser, det framkommer tydligt att det krävs mer kompetens-

utveckling. 

Förut fanns det inga kvalitetsredovisningar för fritidshemmet, sedan uppstod de och idag heter 

de istället kvalitetsrapporter. Deltagarna i undersökningen berättade tydligt att rapporterna ska 

göras och lämnas in, och att det idag inte är någon skillnad på fritidshemmet och skolan 

angående inlämning av kvalitetsrapporterna. 

Uppdragspedagogerna berättar att det är lättare att få stöd ute i verksamheterna från de andra 

pedagogerna med kvalitetsarbetet nu när de arbetar som uppdragspedagoger, än som tidigare 

när de arbetade som fritidspedagoger ute i respektive verksamhet.  Men stödet ser olika ut, en 

del är engagerade och vill ha uppdragspedagogernas hjälp medan de finns de som inte vill ha 

förändring enligt uppdragspedagogernas berättelser i studien. 

Samspelet mellan rektor och fritidspedagog kring kvalitet på fritidshemmet brister. 

Fritidspedagogerna berättar att det har varit lättare att skapa ett samspel med rektorerna nu när 

de arbetar som uppdragspedagoger. Men tidigare erfarenheter påvisar stora brister på 

samspelet med respektive ansvarig rektor. Rektorerna beskriver övergripligt att det handlar 

om att som rektor vara tillgänglig men det framkommer inte självklart hur samspelet fungerar 

konkret i verksamheten. 

Det finns brister i ledningens delaktighet, ur berättelserna framkommer det en stor variation 

hur pass insatta ledningen är beroende på vilket område det handlar om. Rektorerna har en 

väldigt stor påverkan på uppdragspedagogernas vilja att arbeta med kvalitetsfrågor i 

fritidshemsverksamheten. Som uppdragspedagoger beskrivs stödet från rektorerna som 

positivt och att det oftast är pengar som sätter stopp. Men enligt rektorerna så har stödet från 

kommunen ökat och att det idag finns ett intresse med att arbeta med fritidshemsfrågor.  
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7.  Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras undersökningen under följande rubriker: resultatdiskussion, rektorns 

ansvar inte en självklarhet – styrdokumenten, kvalitetsrapporter, fritidshemmet i förändring. 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i 

kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Staten 

ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i specialskola och 

sameskola. (SKOLFS 2010:800 [Elektronisk resurs]). 

 

Ett hinder som finns enligt deltagarna i studien för att skapa god kvalitet på fritidshemmet är 

för stora barngrupper i verksamheten. Skollagen § 3 antyder att: barngrupperna skall ha en 

lämplig sammansättning och storlek (SKOLFS 2010:800 [Elektronisk resurs]).  Men vad som 

anses lämpligt blir en tolkningsfråga, denna studie visar dock på att det idag inte anses vara en 

lämplig storlek på barngrupperna ute i fritidshemsverksamheterna enligt deltagarnas 

berättelser. Det framkommer i studien att i de stora barngrupperna så blir barnens vardag 

oerhört stressfull och konflikter ökar bland barnen. Skolverket (2010) förklarar att det har 

varit viktigare att kunna erbjuda barn plats på fritidshemmet än att ta hänsyn till 

barngruppernas storlek. Andra hinder som framkommit på grund av barngruppen storlek är att 

lokalerna inte är anpassade och att det är för lite personal till de stora barngrupperna. 

När det är fråga om kompetensutveckling råder det brister enligt fritidspedagogerna i studien.  

Det är kommunens ansvar att fritidspedagogerna har den kompetens som krävs för kvalitén, 

samtidigt som rektorn har det övergripande ansvaret för att se till att fritidspedagogerna får 

lämplig kompetensutveckling. Enligt Lgr 11 så är det rektorns ansvar att se till att personalen 

får den kompetensutveckling som krävs: Personalen får den kompetensutveckling som krävs 

för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 2011, s.19). 

De viktiga delarna för kvalitén är personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens 

storlek och struktur (Pihlgren, 2011). I denna studies bakgrund har behandlandet av kvalité, 

kompetens, barngruppens storlek och struktur sammankopplats gentemot varandra.  Att det 

finns lämplig storlek på barngrupperna i fritidshemmet samt att personalen besitter den 

kompetens som krävs är avgörande för kvalitén i fritidshemmets verksamhet.  

Dock visar studien på att fritidspedagogerna själva i störst utsträckning får ta eget ansvar 

gällande deras egen kompetensutveckling, enligt fritidspedagogernas berättelser.  Rektorerna i 

studien menar på att de ordnar kurser och föreläsningar till fritidspedagogerna.  Sedan är det 

kommunen satsningar på uppdragspedagogerna som faller i fokus hos rektorerna ifråga om 

kompetensutveckling.  Det krävs från fritidspedagogen att skapa medvetenhet kring målet 

med barngruppen och att hens kompetens hör till att ta tillvara på situationer (Andersson, 

2013).  Men om barngrupperna är stora och fritidspedagogen inte får lämplig kompetens-

utveckling kan inte heller målen för verksamheten genomföras på ett tillfredställande sätt. 

Samtidigt berättar en rektor att personalen i fritidshemmen är för få och menar att det 

egentligen inte går att utveckla fritidspedagogens kompetens för att det är så stora 

barngrupper. 
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Tidigare undersökningar visar på att det är av vikt att de som ansvarar för fritidshemmets 

verksamhet har en självkännedom angående kompetens, ansvar och profession, samt dess 

innebörd inom fritidshemmet. Enligt deltagarna i studien råder det en okunskap kring 

fritidspedagogens arbete och uppdrag. Efter att fritidshemmet integrerades med skolan fick 

fritidshemmet kämpa för att finna sig tillrätta i sin nya roll. En yrkesroll där statusen 

framkommer som väldigt låg i samhälle på grund av okunskapen kring fritidspedagogens 

uppdrag. I denna studie talas fritidspedagogernas yrkesstatus som låg men att en förändring 

håller på att ske. Genom skolinspektionens granskningar och uppdragspedagogernas insatser 

så har statusen enligt deltagarna i studien höjts. 

Personens handlingar i sin yrkesroll stärker kompetensens upplevelse medan inkompetens i 

följd av bristande uppmärksamhet kan bli ett hinder för kompetensutveckling (Their, 1994). 

Men även om det finns brister i styrningen förutsätts de professionella deltagarna, i detta fall 

fritidspedagogerna, komma fram till en helhet som fungerar (Rolf, 1995). Deltagarna i studien 

lyfter fram en professionell fritidspedagog som en person som är medveten om sitt uppdrag, 

har fokus på kvalitetsfrågor, är förtrogen med styrdokumenten, möter barnen där de är, har 

god kontakt med föräldrarna, är sampratade med varandra i arbetslaget och på skolan. Endast 

en av rektorerna i studien nämner styrdokumenten ifråga om en professionell fritidspedagog. 

Fokusen bland rektorerna om den professionelle fritidspedagogen handlar om att se barnen 

och att vara stolt över sitt yrke som fritidspedagog. Men i denna studie framkommer det att 

fritidspedagogerna ges för lite tid till att kunna planera och dokumentera verksamheten men 

skolverket påpekar att: 

En förutsättning för att ta tillvara olika professioners kunnande och 

erfarenheter är att personalen i fritidshem, förskoleklass och skola ges möjlighet 

till såväl gemensam som verksamhetsbunden planering, uppföljning, 

utvärdering och reflektion för utveckling av verksamheterna (Skolverket, 2007, 

s.20). 

 

Rektorerna i studien lägger vikt på att stärka fritidspedagogerna i deras arbete för att de ska 

kunna få en chans till att utveckla verksamheten. Samtidigt berättar fritidspedagogerna i 

undersökningen att fritidshemmet har varit lågt prioriterat av rektorerna. Rektorns roll och 

ansvar över fritidshemmet förblir ganska oklar utifrån styrdokumentens formulerande. Men 

rektorerna själva i undersökningen berättar att det handlar om att se till att fritidspedagogerna 

är medveten om sin betydelse för fritidshemsverksamheten och att finnas där som stöd i 

arbetet. En rektor väljer att inte fokusera på hens roll i fritidshemmets verksamhet utan 

berättar om hens övergripande roll som rektor. Fritidspedagogerna i studien menar att rektorns 

ansvar handlar om att vara ledare i det pedagogiska arbetet, att rektorn ska leda arbetet framåt, 

vara intresserad och ställa krav på fritidspedagogerna. 

Fritidspedagogens ansvar för fritidshemsverksamheten framkommer ur Lgr 11 som väldigt 

diffus. Fokusen ligger på skolans verksamhet och kan tolkas som fritidspedagogens arbete 

inom skolans väggar. Fritidspedagogerna har allmänna råd till hjälp i det pedagogiska arbetet 

som är framtagen av Skolverket, men är dock inte ett obligatoriskt dokument för fritids-

pedagogerna att använda sig såsom Lgr 11 är obligatorisk av staten. Skollagen formulerar 

likväl fritidshemmets ansvar på följande vis: 
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2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen 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. (SKOLFS 2010:800) 

 

Fritidspedagogerna i undersökningen berättar att deras ansvar handlar främst om den sociala 

biten bland barnen, att tydliggöra deras utveckling och se till att de känner trygghet. Samt att 

alltid utgå från styrdokumenten, vilket kan komplicera fritidspedagogens pedagogiska arbete 

då styrdokumenten inte lyfter fram fritidshemmet i den grad som skolan. En rektor i studien 

visade en fundersamhet kring fritidspedagogens ansvar i fritidshemsverksamheten och ansåg 

att det var svårt att formulera. Vilket kan vara en konsekvens av att fritidspedagogerna och 

fritidshemmet inte får tillräckligt med utrymme i styrdokumenten.  

Skolverkets allmänna råd (2007) förklarar, enligt skollagen, att fritidshemmets uppdrag är att 

erbjuda barn en meningsfull fritid. För att barnen ska kunna uppleva en meningsfull fritid 

krävs det att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande. Där lek och skapande får stor 

utrymme och anpassas utifrån barnens ålder, intressen och erfarenheter. I denna undersökning 

framkommer inte fritidshemmens mål och visioner tydligt från en av fritidspedagogerna och 

en rektor i studien, vilket kan tolkas som att det råder brister i verksamhetens diskussioner och 

i deras dokumentation. De övergripande mål och visionerna som berättas av deltagarna i 

studien från respektive verksamhet handlar om att skapa en vikänsla där personalen arbetar 

tillsammans, att eleverna/barnen känner delaktighet och har inflytande, inkludering, språk, 

kommunikation, att stärka barnens sociala kompetens och att eleverna/barnen lär sig att ta 

ansvar. 

Ledaren är ansvarig för relationskvalitén i de pedagogiska verksamheterna (Juul & Jensen, 

2003). Personalen bör samarbeta i samspel med varandra oavsett verksamhet och ta tillvara på 

varandras kompetenser (Socialstyrelsen, 1998). Ifråga om samspel mellan rektor och 

fritidspedagog har undersökaren inte funnit några tidigare studier kring. I denna undersökning 

berättar majoriteten av deltagarna att det brister i samspelet mellan rektor och fritidspedagog. 

Hur samspelet mellan rektor och fritidspedagog fungerar konkret i det pedagogiska arbetet 

framkommer inte i denna studie utifrån deltagarnas berättelser. Om samspelet mellan rektor 

och fritidspedagog växte fram skulle oklarheterna kring fritidspedagogernas och rektorernas 

ansvar över fritidshemsverksamheten kunna synliggöras. 

Att Kommunen i fråga har satsat på att höja kvalitén på fritidshemmen med hjälp utav 

uppdragspedagoger ses som positivt från rektorerna i studien. Fritidspedagogerna i studien 

berättar att de som uppdragspedagoger hjälper fritidspedagogerna på fritidshemmen med att 

kvalitets-säkra verksamheterna. En rektor berättar att uppdragspedagogerna introducerar saker 

som hen känner höjer statusen för fritidspedagogsyrket och förbättrar strukturen för själva 

arbetet.  

Stödet från fritidspedagogerna ute i verksamheterna i uppdragspedagogernas arbete är väldigt 

positivt. Fritidspedagogerna i studien påpekar att det är lättare att få stöd som uppdrags-

pedagog i kvalitetsarbetet än att vara fritidspedagog ute i verksamheten. Men samtidigt 

berättar fritidspedagogerna att inte alla fritidspedagoger och rektorer vill vara med i arbetet 
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kring kvalitet och att de kan uppleva uppdragspedagogerna som ett hot som ska tala om vad 

de gör fel. Men fritidspedagogerna i undersökningen lyfter fram att det inte är deras uppdrag 

eller syfte. Att inte alla vill vara med och arbeta för en bättre kvalitet på fritidshemmet kan 

grunda sig i en osäkerhet kring kvalitetsarbetet eller en ovilja till förändring. 

7.2 Rektorns ansvar inte en självklarhet - styrdokumenten 
 

Fritidshemmets verksamhet i skolverkets läroplan Lgr 11 är väldigt oklar, fokusen ligger på 

skolans verksamhet och lägger inte stor vikt på utförandet av ansvaret på fritidshemmet. 

Läroplanen grundar sig på de som arbetar inom skolan och kan tolkas som fritidspedagogens 

roll inom skolans verksamhet. Rektorns viktigaste uppgift består av att leda skolans 

pedagogiska arbete, att tillämpa ett nära ledarskap, att vara engagerad i verksamheten, stödja 

lärarna, att utvärdera och följa upp (Skolverkets granskningar, 1998). Om Rektorns ansvar 

angående fritidshemmet framkommer inte ur nämnda granskningar.  

Det brister i (SKOLFS 2010:800) samt i läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) ifråga om rektorns ansvar i fritidshemmets 

verksamhet. Rektorns uppdrag enligt läroplanen riktas störst del till skolan, de punkter som 

kan relateras till rektorns ansvar över fritidshemmet framkommer i följande uttryck: 

 Samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklass, skolan och fritidshemmet för att 

stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 

 

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

utföra sina uppgifter (Skolverket, 2011, s.19). 

 

Vilket inte ger en tillfredställande bild av hur rektorns ansvar över fritidshemmet bör komma 

till uttryck. Rektorerna i denna studie menar att deras ansvar över fritidshemmen grundar sig i 

verksamhetsutveckling. Att se till att fritidspedagogerna är medveten om sin betydelse i 

fritidshemmets verksamhet. Rektorns ansvar ligger på att stärka fritidspedagogerna och att se 

till så att de får strukturera sitt arbete på fritidshemmet enligt de deltagande rektorerna. Att se 

till att inte fritidshemsverksamheten går i gamla traditioner utan att det sker förändring. 

Fritidspedagogerna i studien menar att rektorn har det övergripande ansvaret över 

fritidshemsverksamheten. De berättar att rektorns ansvar är att vara en ledare i det 

pedagogiska arbetet, en som ställer krav på pedagogerna. Fritidspedagogerna räknar härmed 

att rektorn ska vara medveten om att de ingår i rektorns viktigaste uppgift som framkommit ur 

(Skolverkets granskningar, 1998). Fritidspedagogerna i undersökningen berättar att fritids-

hemmen har varit lågt prioriterat och fritidspedagogerna påpekar att rektorerna ofta lämnar 

över ansvaret. Vilket undersökaren tolkar som en konsekvens utav styrdokumentens bristande 

uttalande om fritidshemmets verksamhet. 

7.3 Kvalitetsrapporter 
 

Tidigare undersökningar som har behandlats i denna studies bakgrund framkom det att kravet 

av separata redovisningar från skolan och inte fritidshemmet inte gett några bra resultat. 

Anledningen har uttalats vara att kommunen inte begär att erhålla kvalitetsredovisningar av 
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fritidshemsverksamheten, vilket följderna blivit ett sämre stöd från kommunen (Andersson, 

2013). Idag använder verksamheterna sig inte utav kvalitetsredovisningar utan de använder 

idag utav kvalitetsrapporter berättar deltagarna i undersökning, dock använder ett få antal i 

studien fortfarande begreppet kvalitetsredovisningar. Kravet av att kvalitetsrapporterna ska 

lämnas in menar deltagarna att det inte görs någon skillnad på skolan och fritidshemmet. 

Kravet om att rapporterna ska lämnas in ligger lika starkt på fritidshemmet som på skolan. 

Vidare undersökning krävs för att avgöra skillnaderna är mellan kvalitetsredovisningar och 

kvalitetsrapporter. 

Men även då fritidshemmet lämnar in kvalitetsrapporterna har de inte fått tagit lika stor plats 

som skolans i diskussionerna samt att det finns en osäkerhet hur fritidspedagoger svarar på 

dem då de kanske inte alltid förstår varför de ska göras lyfter fritidspedagog 3fram. Kravet av 

att fritidshemmet lämnar in kvalitetsrapporterna utevecklats till en viktig handling från 

kommunen, samtidigt som osäkerheten råder över om engagemanget finns bland fritids-

pedagogerna ute i verksamheterna ifråga om att fylla i dem. Vilket denna undersökning inte 

har lagt fokus kring. 

7.4 Fritidshemmet i förändring 
 

Fritidshemmet har varit lågt prioriterat i vårt samhälle, på våra skolor och i styrdokumenten. 

Men även fast fritidspedagogerna berättar om det hårda arbetet i fritidshemsverksamheten 

med orimliga villkor i stora barngrupper nämner de ändå en hoppfull talan om förändring. 

Rektor 3 påpekar att de har tagit många kliv framåt tack vare hjälpen från uppdrags-

pedagogerna.  

Fritidspedagog 1 hoppas på förändring: Vi hoppas ju det för nu sår ju vi frön, får vi fortsätta 

med det här då utvecklar ju vi en större kompetens ute på skolorna. Det har förändrats från att 

ha varit väldigt dåligt till att fritidshemmets har lyft till ytan med hjälp uppdragspedagogernas 

pedagogiska arbete kring kvalitet på fritidshemmen, framkommer från denna studie. 

Deltagarna lyfter fram att det är viktigt att fritidspedagogerna är stolta över sitt uppdrag och 

yrke. Samtidigt uttrycker fritidspedagogerna i denna undersökning att en förändring faktiskt 

sker och att de hoppas att det håller i sig för att fritidshemmet är en viktig verksamhet. 

 

 

 

 

 



67 
 

8. Fortsatt undersökning kring kvalitetsarbetet inom 
fritidshemsverksamheten 

 

Denna undersökning bygger på den kvalitativa metoden baserad på intervjuer vilket kan 

kritiseras då det endast är några individers tankar, upplevelser och åsikter. Samtidigt bygger 

studien på verksamma rektorer och uppdragspedagoger som arbetar med kvalitetsfrågor på 

fritidshemmen. Vilket framkommer ypperligast genom berättade utifrån intervjuer där 

kvalitativa metoden anses lämpligast. 

Det krävs mer forskning kring fritidshemmen, vilket har konstaterats i undersökningens 

bakgrund. Fortsatt forskning inom kvalitetsarbetet på fritidshemmen skulle kunna vara att 

intervjua fritidspedagoger som arbetar fulltid ute i verksamheterna och ta del av deras 

upplevelser och erfarenheter. Då denna undersökning bygger på uppdragspedagoger som 

tidigare arbetat som fritidspedagoger.  

Det är viktigt att fritidshemsverksamheten dokumenteras, utvärderas och uppföljs för att det 

ska vara möjligt att hålla en god kvalitet på fritidshemmet. Det är av vikt att fritidspedagogens 

yrke blir framlyft i samhället, att människor blir medvetna om fritidspedagogens uppdrag. Att 

ansvarige rektor i verksamheten är medveten om sitt eget ansvar kring fritidshemmets 

verksamhet och inte enbart sitt ansvar angående skolans verksamhet. Därför krävs det fler 

undersökningar kring fritidshemmet, dess uppdrag och verksamhet. 
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Bilaga I 

Missivbrev till informanterna 

 

Högskolan i Gävle                                                                 Gävle 2013- 

 

Till dig som valt att delta i undersökningen om profession, kompetens och kvalitet inom 

fritidshemmets verksamhet. 

Min studie är en vetenskaplig uppsats där jag har valt att fokusera på fritidshemmen, ansvar, 

kvalitet, profession och kompetens inom fritidsverksamheten. Dina erfarenheter och ditt 

deltagande i denna studie är väldigt värdefullt. 

Samtalet som kommer att bandas är sekretess belagd, inga namn kommer att publiceras, det är 

helt frivilligt och du kan när du vill avbryta att delta i studien. Tid och plats för din medverkan 

sker enligt överenskommelse via mail/telefon. Intervjun beräknas ta ca 30-40 min av din tid i 

anspråk. Studien kommer att publiceras i databasen Diva vid Högskolan i Gävle. 

Jag, Madelene Hägglund studerar till fritidspedagog på Högskolan i Gävle och är nu inne på 

min sista termin, som jag valt att lägga till då jag tar en avancerad examen till sommaren 

2013, vilket innebär att jag nu skriver min D-uppsats på avancerad nivå. 

 

Madelene Hägglund 

Telefonnummer: xxx 

Mail: xxx 

 

Underskrift:……………………………………………… 

Ort och datum:…………………………………………... 

 

Handledare: Daniel Pettersson 

Mail: xxx 

tel.nr: xxx   

 

 

http://tel.nr/
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Bilaga II  

Intervjufrågor: Rektor 
1. Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv utifrån din roll i fritidshemmets 

verksamhet? 

2. Hur länge har du arbetat inom rektoryrket?  

3. Vad är en fritidspedagog? 

4. Vill du kort berätta om er fritidshemsverksamhet, hur den är uppbyggd och vilka mål 

och visioner som finns? 

5. Vill du berätta om dina upplevelser kring vad ditt arbete och ansvar som ledare för 

fritidshemsverksamheten främst handlar om? 

6. Skulle du kunna berätta lite kring hur du konkret arbetar för att förbättra kvalitén i 

fritidshemmets verksamhet?  

7. Kan du berätta enligt dina erfarenheter om fritidspedagogens ansvar kring 

verksamheten? 

8. Vill du berätta om hur kompetensutveckling sker och hur kompetens tas tillvara i 

fritidshemsverksamheten?  

9. Kan du berätta hur du upplever om fritidshemmen påverkas av att inte ha samma krav 

som skolan att lämna in kvalitetsredovisningar? 

10. Finns det hinder i er verksamhet för att skapa god kvalitet enligt dina upplevelser? 

11. Kan du berätta om hur samspelet kring fritidshemmets kvalitet mellan rektor och 

fritidspedagog kommer till uttryck? 

12. Upplever du att du har stöd från kommunen kring ditt arbete med kvalitétsfrågor i 

fritidshemsverksamheten? 

13. Hur upplever du fritidspedagogens yrkesstatus? 

14. Vill du berätta om dina upplevelser och erfarenheter kring vad en professionell 

fritidspedagog är? 

Finns det något som du vill tillägga/berätta mer om? 

Följdfrågor: 

På vilket sätt?  

Så du skulle säga att uppdragspedagogernas närvaro är något som är positivt? 
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Bilaga III  

Intervjufrågor: Fritidspedagog 
1. Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv utifrån din roll i fritidshemmets 

verksamhet? 

2. Hur länge har du arbetat inom pedagogyrket? 

3. Vad är en fritidspedagog? 

4. Vill du kort berätta om er fritidshemsverksamhet, hur den är uppbyggd och vilka mål 

och visioner som finns? 

5. Skulle du kunna berätta lite kring hur du konkret arbetar för att förbättra kvalitén i 

fritidshemmets verksamhet?  

6. Vad engagerar dig till att kontinuerligt vilja förbättra kvalitén i 

fritidshemsverksamheten? 

7. Kan du berätta enligt dina erfarenheter om fritidspedagogens ansvar kring 

verksamheten? 

8. Vad har rektorn för påverkan på din vilja att arbeta för kvalitén i 

fritidshemsverksamheten?  

9. Kan du berätta om rektorns ansvar över fritidshemmets verksamhet utifrån dina 

erfarenheter? 

10. Vill du berätta hur ledningens delaktighet till att öka kvalitén kommer till uttryck?  

11. Kan du berätta hur du upplever om fritidshemmen påverkas av att inte ha samma krav 

som skolan att lämna in kvalitetsredovisningar? 

12. Finns det hinder i er verksamhet för att skapa god kvalitet enligt dina upplevelser? 

13. Vill du berätta om hur kompetensutveckling sker och hur kompetens tas tillvara i 

fritidshemsverksamheten?  

14. Upplever du att du har stöd i ditt arbete hos de andra pedagogerna att arbeta med 

kvalitétsfrågor i fritidshemsverksamheten? 

15. Kan du berätta om hur samspelet kring fritidshemmets kvalitet mellan rektor och 

fritidspedagog kommer till uttryck? 

16. Hur upplever du fritidspedagogens yrkesstatus? 

17. Vill du berätta om dina upplevelser och erfarenheter kring vad en professionell 

fritidspedagog är? 

 Finns det något som du vill tillägga/berätta mer om? 
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Följdfrågor:  

Hur känner ni att ni blir bemötta när ni kommer ut i verksamheterna och pratar just om det här 

med vilka rum de använder och så, hur känner ni bemötandet när ni påpekar? 

Hur märker du av att barnen känner sig stressade? 

De som inte är lika villiga, hur upplever du deras bemötande? 

Varför tror du att det bara faller ut i sanden? 

Upplever du att du har varit med om en rektor som inte har brytt sig? 

Tycker du att det är någonting som ledningen följer upp? 

Dina erfarenheter kring det här hur ser det ut, är det att de har ganska bra vetskap eller att de 

inte har det? 

När du har arbetat ute som fritidspedagog har du haft ett bra samspel med din rektor? 

 

 


