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Abstract 
The purpose of this study is to provide knowledge on how recreation centre staff perceive the 

present situation and need for development regarding educational leadership and the 

principal’s impact on conditions. 

 

A questionnaire was given to all recreation centre staff (convenience sample) in a 

municipality in Sweden. Allmänna råd för fritidshem (approximate translation: General 

Advice for Recreation Centres) (Skolverket, 2014) and Robinson's five leadership dimensions 

(Robinson et al, 2008) served as the methodological starting points for this study. 

 

The results show that the staff perceives the principal’s impact on the current conditions as 

good. The staff largely agrees that the principal is familiar with assigned tasks, as well as 

having insight into daily operations. However, professional development is seen as in need of 

improvement, as well as cooperation with other forms of education and the principal’s 

dialogue with staff. In these areas staff that had completed higher education gave their 

principals lower scores than those that had not. Staff are least satisfied with the Robinson 

dimension, involving teachers' learning and development. 

 

Based on the result, an educational leadership in recreation centres would be oriented toward 

process and context, and have clear elements of communication. The principal needs to be 

present, familiar with the task, and would, in order to strengthen the status of staff and 

recreation centres, organize for educational training and peer learning, preferably together 

with staff from other forms of education. 
 

Keywords 
Leadership, educational leadership, recreation centre, principal, school development, school 

improvement 
 

  



Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur personal i fritidshem uppfattar 

nuläge och utvecklingsbehov gällande rektors pedagogiska ledarskap samt rektors inverkan på 

de förutsättningar som finns för arbetet i fritidshemmen. 

 

I en enkätundersökning har fritidshemspersonal i en kommun i södra Sverige fått dela med sig 

av sina uppfattningar om rektors pedagogiska ledarskap. Allmänna råd för fritidshem 

(Skolverket, 2014) och Robinsons fem ledarskapsdimensioner (Robinson m.fl., 2008) utgör 

metodologiska utgångspunkter. 

 

Resultatet visar att fritidshemspersonalen uppfattar rektors inverkan på de rådande 

förutsättningarna för arbetet som goda. Pedagogerna instämmer i hög grad i att rektorn är 

förtrogen med fritidshemmens uppdrag, liksom att rektor har inblick i den dagliga 

verksamheten. Däremot är kompetensutveckling ett stort utvecklingsområde, liksom 

samarbete med andra skolformer och rektors dialog med personalen. Inom dessa områden är 

personal med pedagogisk högskoleutbildning mer kritisk. Personalen är minst nöjd med den 

Robinsondimension som berör pedagogers lärande och utveckling. 

 

Med utgångspunkt från resultatet kan ett lämpligt pedagogiskt ledarskap i fritidshemmen vara 

process- och kontextinriktat, och ha tydliga inslag av kommunikation. Rektor bör vara 

förtrogen med fritidshemmets uppdrag samt, för att stärka personalens och fritidshemmens 

status, vara en närvarande ledare som organiserar fortbildning och kollegialt lärande, gärna 

tillsammans med andra skolformer.  

 

Nyckelord 
Ledarskap, pedagogiskt ledarskap, rektor, fritidshem, skolutveckling, skolförbättring  
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1 Inledning och bakgrund 
 

I inledningen redogörs för bakgrunden till denna studie. Problemområdet ringas in genom 

tidigare forskning och identifiering av praktiska problem i yrkespraktiken, och 

undersökningen placeras in i ett sammanhang. Detta utmynnar sedan i studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Finns fritids? Denna iögonfallande fråga är titeln på Skolverkets utvärdering av 

fritidshemmen år 2000 (Skolverket, 2000). Nu, 15 år senare, vill jag ta frågan ett steg vidare 

när jag i denna magisteruppsats undrar: Rektors pedagogiska ledarskap i fritidshemmen – 

finns det?  Hur ser det ut och hur skulle det kunna se ut?  

 

Fritidshemsverksamheten i Sverige har länge verkat i skuggan av grundskolan, och inte 

synliggjorts i den annars intensiva skoldebatt som förts under det senaste decenniet. Rapporter 

från svenska skolmyndigheter och mina erfarenheter i yrkeslivet vittnar om att fritidshemmen 

är en bortglömd och nedprioriterad verksamhet. Barngrupperna är drygt dubbelt så stora och 

det är nästan tre gånger så många barn per vuxen i dag jämfört med för 30 år sedan (Lorenzi, 

2012; SKL, 2014; Skolverket, 2000, 2015a). Skolinspektionen konstaterade i sin 

kvalitetsgranskning Kvalitet i fritidshem (2010) att det pedagogiska ledarskapet brister, att 

många rektorer inte är förtrogna med fritidshemmets verksamhet och att kvalitetsarbetet 

behöver utvecklas. Ny statistik från Skolverket om fritidshemmen visar en kraftig försämring 

på 10 år och Skolverket höjer nu rösten ordentligt:  

 

Glesare med personal, allt större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen. 

Utvecklingen i fritidshemmen är så allvarlig att det nu krävs åtgärder och insatser. […] Därför är 

det svårt att förstå att kommuner och anvariga för fristående fritidshem låter den negativa 

utvecklingen fortsätta, att de inte ser fritidshemmens potential. (Skolverket, 2015a) 

 

Området är med andra ord högaktuellt. Det krävs kraftfulla insatser, både från staten och 

huvudmännen för att höja kvaliteten i fritidshemsverksamheten, där idag nästan 450 000 

elever tillbringar stora delar av sin fritid (Skolverket, 2015a).  

 

Med skollagen (SFS 2010:800) har fritidshemmen fått ett tydligare uppdrag med inriktning på 

att stimulera elevernas utveckling och lärande. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) gäller del 1 och 2 för fritidshemmen. Skolverkets nya 

Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) är en viktig markör som på ett, för att vara ett 

nationellt styrdokument, ovanligt modigt och tydligt vis lyfter fram huvudmannens och 

rektorns uppdrag och vad som krävs för kvalitet i fritidshemmen.  
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I mitt arbete som utvecklingsledare på en utbildningsförvaltning i en mellanstor kommun är 

ett av mina uppdrag att stärka fritidshemmen och vara ett stöd för rektorer. Såväl i mitt jobb 

som under min utbildning på magisterprogrammet i skolutveckling och utbildningsledning har 

jag slagits av hur lite utrymme fritidshemmen i allmänhet och det pedagogiska ledarskapet i 

synnerhet får i forskning, litteratur, politik och skoldebatt. Min studie av rektors pedagogiska 

ledarskap i fritidshemmen ser jag som ett bidrag till denna kunskapslucka inom 

forskningsfältet fritidshem, skolutveckling och utbildningsledning, men även som ett sätt att 

lyfta fritidshemmen och dess viktiga pedagogiska verksamhet. I Vetenskapsrådets rapport 

Rektor – en forskningsöversikt 2000-2010 (2011) framgår att efter kvaliteten på lärarnas 

undervisning är ledarskapet den viktigaste faktorn för elevernas utveckling och resultat. Även 

i OECD-rapporten Förbättrat skolledarskap (2009) konstateras att ett bra och kvalificerat 

ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för elevernas lärande och att rektorer har en 

avgörande betydelse för att utveckla och modernisera hela utbildningssystemet. 

 

Det senaste året har något hänt i fritidshems-Sverige. Regeringen har lagt förslag om att 

fritidshemmen ska få ett eget avsnitt i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2015) och 

karriärvägar och legitimationsmöjligheter för fritidspedagoger ska stärkas. Sveriges 

Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram stödmaterial till huvudmän (SKL, 2014). Det 

ordnas nationella fortbildningskonferenser endast för fritidshem, och grupper och hashtags på 

sociala medier som ”Nu lyfter vi fritids” dyker upp som en del i debatten.  

 

I denna studie har fritidshemspersonal i en medelstor kommun i södra Sverige genom en 

enkät fått dela med sig av sina uppfattningar om hur de ser på nuläge och utvecklingsbehov 

gällande rektors pedagogiska ledarskap och rektors inverkan på förutsättningarna för arbetet i 

fritidshemmet. Studien behandlar det pedagogiska ledarskapet sett ur fritidshemspersonalens 

perspektiv. Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) och Robinsons fem 

ledarskapsdimensioner (Robinson m.fl., 2008) utgör metodologiska utgångspunkter. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur personal i fritidshem uppfattar 

nuläge och utvecklingsbehov gällande rektors pedagogiska ledarskap samt rektors inverkan på 

de förutsättningar som finns för arbetet i fritidshemmen. 
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1.2 Frågeställningar 

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 

1 a) Hur uppfattar personal i fritidshem rektors inverkan på de rådande förutsättningarna 

för arbetet i fritidshem vad gäller barnkonsekvensanalyser, lokaler/utemiljö, 

kompetensutveckling, systematiskt kvalitetsarbete samt rektors förtrogenhet?  

 

b) I vilken utsträckning anser personalen att det finns behov av utveckling inom dessa 

områden? 

 

2 a) Hur uppfattar personal i fritidshem rektorns pedagogiska ledarskap vad gäller 

anpassning av gruppstorlekar, personaltäthet och gruppsammansättning, organisering av 

systematiskt kvalitetsarbete, dialog med personalen, samarbete med andra skolformer 

samt rektors inblick i det dagliga arbetet? 

 

b) I vilken utsträckning anser personalen att det finns behov av utveckling inom dessa 

områden? 

 

3. Hur kan eventuella statistiskt signifikanta samband och skillnader mellan nuläge och 

utvecklingsbehov beskrivas?   

 

4. Vilka signifikanta samband och skillnader kan urskiljas mellan svaren från personal 

med olika arbetslivserfarenhet och pedagogisk utbildning?  

 

5.  Hur kan resultatet kopplas till Robinsons fem ledarskapsdimensioner? Finns det några 

signifikanta samband och skillnader mellan de fem dimensionerna vad gäller 

pedagogernas syn på rektors pedagogiska ledarskap och förutsättningar?  
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel kommer jag att inom forskningsfältet utbildningsledning och skolutveckling gå 

igenom tidigare forskning kring ledarskap, pedagogiskt ledarskap, fritidshem samt olika 

ledarskapsteorier som har relevans för mitt syfte och kan kopplas till resultaten. Eftersom 

huvudfokus för studien är fritidshemsverksamhet inleds kapitlet med fritidshemmens uppdrag, 

nuläge och tidigare forskning. 

 

2.1 Fritidshem 

2.1.1 Fritidshem – i styrdokumenten 
Fritidshemmen erbjuder en frivillig pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn 6-12 år. 

Fritidshem är ingen skolform, men ingår som en del av utbildningsväsendet och kompletterar 

utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Fritidshemsverksamheten regleras i skollagen (SFS 

2010:800) och i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2011a). Dessutom finns Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) som kan ses som ett 

komplement till skollag och läroplaner och ska ligga till grund för hur verksamheten bedrivs 

och utvecklas.  

 

Fritidshemmet har i den nya skollagen fått ett tydligare uppdrag, från att i 1985 års skollag 

erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen (SFS 1985:1100) till att även, 

liksom i andra skolformer, stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet har, 

förutom att erbjuda en meningsfull fritid och rekreation, även ett delvis annat uppdrag än 

förskoleklass och grundskola – att komplettera skolan tids- och innehållsmässigt samt främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven 

och elevens behov. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (SFS 2010:800; 

Utbildningsdepartementet, 2009).  

 

Läroplanen ska enligt skolförordningarna gälla i tillämpliga delar för fritidshemmet (SKOLFS 

2010:37), vilket innebär del 1 Värdegrund och uppdrag och del 2 Övergripande mål och 

riktlinjer. Del 3 Kursplaner riktar sig direkt till grundskolan, men det kan enligt Allmänna råd 

för fritidshem vara värdefullt för personalen att ha en orientering om innehållet för att kunna 

komplettera skolan (Skolverket, 2014).  

 

Skolverkets allmänna råd syftar till att påverka utbildningen i en viss riktning och till att 

främja en enhetlig rättstillämpning. Allmänna råd för fritidshem utkom första gången år 1999 

och följdes år 2007 av ett nytt råd; Kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2007). Sommaren 2014 

utkom de nu aktuella Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014). Råden fastställer att 

fritidshemmets uppdrag är centralt och en av förutsättningarna för ett framgångsrikt 
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pedagogiskt ledarskap (a.a.). Skriften består av fyra avsnitt, där varje avsnitt är indelat i 

Aktuella bestämmelser, Allmänna råd samt Kommentarer:  

 

1. Förutsättningar för arbetet i fritidshemmet 

2. Rektorns pedagogiska uppdrag 

3. Lärande i fritidshemmet 

4. Samverkan med hemmet 

 

Den bristande kvaliteten som enligt Skolinspektionen (2010a) råder i många fritidshem kan 

möjligen härledas till otydligheter i styrdokumenten. Skrivningen att läroplanen ska gälla i 

tillämpliga delar för fritidshemmet tillsammans med det faktum att fritidshemmen än så länge 

saknar mer konkreta nationella i mål i form av kursplan eller liknande har bidragit till att 

Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) kommit att få en allt större plats i 

fritidshemmens målstyrning och verksamhet.  

 

Under 1990-talet gick fritidshemmen från Socialstyrelsen som huvudman till 

Utbildningsdepartementet och flyttades från förskolan, där de tidigare ofta varit placerade, till 

att organisatoriskt och lokalmässigt integreras med skolan. Rektor blev nu skolledare för 

fritidshemmen – en förändring som innebar att många fritidshem fick en rektor som inte hade 

kännedom om fritidshemmens verksamhet (Falkner & Ludvigsson, 2012).  

 

2.1.2 Fritidshem – nuläge och forskning 
Fritidshemmet är inte särskilt beforskat, åtminstone inte jämfört med andra utbildningsformer. 

Det område som är mest beforskat inom fritidshemmen är integrationen mellan fritidshem och 

den obligatoriska delen av skolan (Falkner & Ludvigsson, 2011). I den mån forskare i övrigt 

har visat intresse för fritidshemmet har det oftast varit fritidshemmets organisation, 

fritidspedagogernas yrkesroll, pedagogers lärande och barnens syn på fritidshemmet (Löfdahl, 

Saar & Hjalmarsson, 2010).  

 

Redan i början av 2000-talet pekade Torstenson-Ed och Johansson i sin kunskapsöversikt 

Fritidshemmet i forskning och förändring (2000) på att det fanns stora brister när det gäller 

vetenskaplig kunskap om fritidshem och att forskning om fritidshem är relativt liten. Även 

Persson (2008) och Vetenskapsrådet (2010) konstaterar samma sak. SKL presenterade 2014, 

efter ett omfattande samarbete med olika intressenter (forskare, lärarutbildare, huvudmän, 

skolledare, pedagoger, myndigheter och fackliga organisationer) ett kvalitetsstöd för politiker 

och förvaltning; Kvalitet i fritidshem (SKL, 2014). SKL konstaterar att det behövs mer 

forskning om fritidshem och att fritidshemmen behöver uppmärksammas mer i skoldebatten 

och i politiken (a.a.): 

 



 

6 

 

Fritidshemmet är en betydelsefull del av elevernas hela skoldag. De flesta elever i förskoleklassen 

och grundskolans tidiga år går i fritidshem. Det är i nuläget ungefär 100 000 fler elever i 

fritidshem än i hela gymnasieskolan. Ändå talas det alltför lite om hur fritidshemmet främjar 

elevernas lärande och utveckling, hur verksamheten kompletterar förskoleklassen och skolan samt 

ger eleverna en meningsfull fritid. I media möter vi ofta ett snävt perspektiv som sällan handlar om 

fritidshemmets kvalitet som helhet. Detta vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ändra på. 

(SKL, 2014, s. 5) 

 

Skolverkets utvärdering av kvaliteten i fritidshem som gjordes år 2000 gavs den talande titeln 

Finns fritids? och fokuserade på effekter på kvaliteten i fritidshem utifrån besparingar, 

integrering med skolan och barngruppens storlek och sammansättning och presenterade dessa 

sett ur personalens, barnens och föräldrarnas perspektiv. Slutsatser i rapporten var att det 

fanns brister i såväl likvärdighet som förtrogenhet med uppdraget. Huvudskälet till detta var 

enligt rapporten barngruppens storlek. Skolverket menade att rektor behövde skapa 

förutsättningar för samarbete och ansvarsfördelning.  

 

Skolinspektionen gjorde 2010 en omfattande kvalitetsgranskning av fritidshemmen i Sverige. 

I rapporten Kvalitet i fritidshem (2010a) konstateras brister i både lärande- och 

omsorgsuppdraget, kvalitetsarbetet och den pedagogiska ledningen. Skolinspektionen tog 

också upp den brist på uppmärksamhet för fritidshemsverksamheten som funnits på både 

nationell och lokal nivå i många år:  

 

I granskningen har det blivit uppenbart att fritidshemmen lätt hamnar i skuggan av grundskolan på 

ett sätt som negativt påverkar fritidshemmet. I kommunerna centralt är fritidshemmen ofta 

”osynliga”, det saknas mål och utvärderingar och diskussionerna om fritidshemmens 

förutsättningar lyser med sin frånvaro. (Skolinspektionen, 2010a, s. 32) 

 

Högskolan i Jönköping håller på att bygga upp en plattform för forskning kring 

fritidspedagogik. Sven Persson, professor i pedagogik, med särskild inriktning på yngre barns 

lärande, och knuten till projektet, menar att bristen på forskning kan bero på flera olika saker. 

Fritidshemmen befinner sig i ett gränsland mellan förskola och grundskola, mellan omsorg 

och lärande, och att det är frivilligt gör uppdraget diffust. När det finns lite forskning finns det 

också lite att utgå ifrån vilket gör det svårare att starta nya forskningsprojekt (Hultén, 2012). 

Fritidspedagog är ett relativt ungt yrke som funnits i cirka 50 år, och fritidshem i sin 

nuvarande form är en ung verksamhet, vilket också kan vara en av anledningarna till att det 

finns få forskande fritidspedagoger på våra högskolor och universitet.  

 

Bilden av fritidshemmets villkor och verksamhet som tecknats ovan kan ses som 

förhållandevis dyster. Dock har en del saker börjat hända, såväl politiskt som i 

samhällsdebatten. Regeringen föreslår nu att förskoleklass och fritidshem får egna avsnitt i 

läroplanen, att regleringen av övergången mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola 

ska förtydligas och att planerade stimulansmedel kan användas till fritidshemmen. Regeringen 
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gav med anledning av detta i januari 2015 Skolverket i uppdrag att lämna förslag på ändringar 

i läroplanen som gäller för fritidshem. Syftet är att stärka kvaliteten och att tydliggöra vilket 

innehåll verksamheten ska ha (Utbildningsdepartementet, 2015).  Huvudmän har börjat se 

behovet av utveckling inom fritidshemmen och kompetenshöjande satsningar har genomförts 

i flera kommuner för att höga kvaliteten och statusen på fritidshemmen. 

 

2.2 Ledarskap 
 

Efter denna inledande genomgång av fritidshemmens uppdrag, nuläge och forskning rör vi oss 

vidare mot rektors pedagogiska ledarskap i fritidshem via ledarskap i allmänhet och 

pedagogiskt ledarskap i synnerhet. 

 

Ledarskapsfrågor engagerar och intresset för ämnet är stort. Ledarskap tycks vara en 

företeelse som många har en uppfattning om men vars verkliga innebörd få verkar vara 

överens om. Ledarskapsforskning är ett oerhört brett forskningsfält som jag inte har för avsikt 

att fördjupa mig alltför mycket i. Dock kan en grundläggande förståelse för komplexiteten 

inom området utgöra en värdefull bas för att få en uppfattning om forskningsläget men även 

för vidare läsning av denna uppsats. För att få en uppfattning om forskningsfältet kring 

ledarskap kan olika definitioner av detsamma vara en ingång. 

 

Bernhard Bass står för observationen att ”det finns nästan lika många olika definitioner av 

ledarskap som det finns personer som försökt definiera det” (Bass, 1990 i Jackson & Parry, 

2011, s. 20). Det finns dock vissa drag som förenar de flesta definitioner, nämligen ett 

antagande att det rör sig om en process genom vilken en avsiktlig påverkan utövas av en 

individ på andra människor, detta i avsikt att leda, strukturera och underlätta aktiviteter och 

relationer inom en organisation eller en grupp. De flesta är överens om att ledarskap är 

avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång (Fogelberg Eriksson & Sandberg, 

2000). 

 

Jackson och Perry, ledarskapsforskare från Australien och Nya Zeeland, exemplifierar 

problematiken kring definitioner av ledarskap genom två exempel. I ena änden av skalan av 

ledarskapsdefinitioner finns Stogdill som ser ledarskap som ”den process som består i att 

påverka en organiserad grupps aktiviteter i dess strävan att sätta upp mål och nå dem” 

(Stogdill, 1974, i Jackson & Parry, 2011, s. 21). I denna definition finns således tre viktiga 

komponenter (Jackson & Parry, 2011, s. 21): 

 

 process mellan person och grupp 

 förekomst av ledare och följeslagare 

 kriteriet på ett effektivt ledarskap är att uppnå ett mål 
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Det kan vara värt att stanna upp en stund och reflektera kring detta. Ledarskap handlar med 

andra ord om en person som påverkar eller utövar inflytande på en grupp andra personer. 

Grint (2005) menar att vi kommit att ägna oss alltför mycket åt individuella ledare när vi 

egentligen borde ha inriktat oss mer på enbart ledarskap. Grint har identifierat fyra sätt som 

ledarskap traditionellt kan uppfattas på (Grint, 2005, i Jackson & Parry, 2011, s. 21): 

 

1. Ledarskap som person – är det vem ledarna är som gör dem till ledare? 

2. Ledarskap som resultat – är det vad ledarna åstadkommer som gör dem till ledare? 

3. Ledarskap som position – är det var ledarna är verksamma som gör dem till ledare? 

4. Ledarskap som process – är det hur ledarna får saker uträttade som gör dem till le-

dare? 

 

Andra menar att ledarskapets betydelse gärna överdrivs och att andra krafter, som 

konkurrensförhållanden, kapacitet, resurser och organisationskulturer är mer avgörande eller 

åtminstone påverkar mer än en enskild ledare kan göra (Sveningsson & Alvesson, 2010).  

 

I andra änden av skalan finns en definition gjord av Peters och Austin (1985): 

 
Ledarskap innebär vision, hurrarop, entusiasm, kärlek, förtroende, schvung, passion, besatthet, 

konsekvens. Ledarskap innebär att man utnyttjar symboler, visar uppmärksamhet vilket 

demonstreras av ens kalender. Det innebär verklig dramatik (och att man kan hantera den), att man 

skapar hjältar på alla nivåer, coachar, vandrar omkring och gör en rad andra saker. […] Ledarskap 

måste finnas på alla nivåer inom organisationen. Det är beroende av en miljon småsaker som 

utförs med besatthet, konsekvens och kärlek, men summan av alla dessa miljoner småsaker blir 

ingenting alls om det inte finns förtroende, vision och en grundläggande tro. (Peters & Austin, 

1985, i Jackson & Parry, 2011, s.21) 

 

Enligt Jackson och Perry (2011) är den första definitionen mer exakt och funktionell, den 

andra mer vidlyftig, känslofylld och suggestiv. När två definitioner ställs mot varandra ställs 

saker på sin spets. Frågor som Har vi behov av båda ytterligheter och allt där emellan? och 

Är en sorts ledarskap alltid rätt? eller Behöver formen för ledarskap anpassas efter den 

rådande situationen? uppkommer. Just betydelsen av sammanhang och ett 

situationsanpassat/situerat ledarskap lyfts ofta fram i forskningen. ”Frågan om vilket 

ledarskap som var det riktiga och mest effektiva kom genom situationsorienteringen att 

besvaras med ’det beror på’ ” (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 25). Det finns ett behov av 

att hitta rätt i den kontext vi befinner oss. Fogelberg Eriksson och Sandberg föreslår i sin 

Ledarskapsforskning – en kunskapsöversikt (2000) en ny forskningsansats, nämligen 

ledarskap i kontext, för att beakta ledarskap utifrån olika perspektiv och utifrån den 

komplexitet som finns inom ledarskapsforskningsfältet. Situerat ledarskap och ledarskap i 

kontext har därmed många beröringspunkter, där det kontextbaserade ledarskapet har fler 

inflytelserika komponenter som påverkar (Jackson & Parry, 2011). 
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Ledarskapsforskning har enligt resonemanget ovan i mångt och mycket handlat om ledaren 

som person – individuella ledare och deras ledaregenskaper, men även olika ledarstilar och 

ledarens effekt på arbetsgruppens prestationer har studerats. Ledarskap bör ses som en 

ömsesidig process mellan ledare och ledda, inte som en personlig stil, och bör därför 

betraktas som ett relationellt fenomen. Ledarskap är uttryck för en kollektiv gemensam 

handling, en inflytelserelation mellan ledare och följeslagare, som syftar till verkliga 

förändringar som avspeglar deras gemensamma mål (Brüde Sundin, 2009; Rost, 1993, i 

Jackson & Parry, 2011). Denna ömsesidiga process mellan ledare och ledda är ett något 

annorlunda synsätt än ledarskapsteorierna ovan och bryter mot den traditionella, hierarkiska 

bilden av en stark chef som styr sina anställda. Om ledarskapet är en process får de ledda, i 

forskningssammanhang kallade följare, efterföljare eller följeslagare, en starkare roll, blir en 

slags medproducenter av ledarskap, och ledarens personlighet, värderingar eller stil blir 

mindre viktiga (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

 

Denna tanke öppnar upp för ett teamledarskap. Det verkar ligga i tiden, och i praktiken, att 

spridning av ledarskap, särskilt inom team av medarbetare, kan vara ett sätt att hantera 

komplexitet i arbetslivet, exempelvis i skolan (Harris, 2005, i Vinnova, 2008). Ledarskapet 

förändras, och allt fler ledare får komplexa och oförutsägbara arbetsuppgifter. Att då dela 

dessa med andra är en möjlig utväg. Under processens gång lär de sig, växer och förändras 

tillsammans (a.a.). Det finns belägg för att team som delar på ledaransvaret gör ett bättre 

arbete än team som inte delar på ansvaret (Wheelan, 2010). 

 

Att vi betraktar ledarskap på så olika sätt visar varför det är besvärligt att definiera, förklara 

och förstå ledarskap. Enligt Grint är vart och ett av dessa synsätt giltigt och användbart, och 

menar därför att det inte är önskvärt att försöka komma överens om en allmängiltig definition 

utan att ledarskap behöver förbli ett omtvistat begrepp som ständigt debatteras och diskuteras 

(Grint, 2001, i Jackson & Parry, 2011). ”Det är när vi hittar metoder att gemensamt undersöka 

vad vi menar med bra och effektivt ledarskap som det blir möjligt att befrämja och stimulera 

utomordentligt gott ledarskap i ett givet sammanhang” (Jackson & Parry, 2011, s. 23). 

 

2.3 Rektors pedagogiska ledarskap 
 

Efter denna genomgång av ledarskap i allmänhet kommer nu ledarskap i 

utbildningssammanhang att behandlas. Med tanke på de ytterligheter inom området som 

konstaterats ovan – var hamnar skolvärldens ledarskap? Svedberg (2011) ställer den retoriska 

frågan om skolan ens behöver ha ett ”eget” ledarskap i form av det pedagogiska. Enligt min 

mening är ledarskap minst lika komplext inom utbildningsområdet som inom andra 

ledarskapssammanhang. Skolledarskap skiljer sig från annat ledarskap bland annat genom att 

handlingsutrymmet hela tiden krymper för rektorn, skolledarskapet är politiskt styrt med 

statliga direktiv och rektorn har olika roller som ledare i andra organisationer inte har 
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(Skolverket, 2015b). Avsnittet fortsätter nu med en genomgång av relevanta begrepp och 

definitioner samt vad styrdokumenten säger om pedagogiskt ledarskap. 

 

2.3.1 Pedagogiskt ledarskap – begrepp och definitioner 
Rektors pedagogiska ledarskap är ett svårfångat och mångtydigt begrepp som används på 

olika sätt beroende på sammanhang och tillfrågade. Det finns en mängd begrepp och 

definitioner av och forskning kring pedagogiskt ledarskap. Det kan tyckas oöverstigligt att ta 

sig an dessa olika resultat av ledarskapsforskning och få en samlad bild av vad ett pedagogiskt 

ledarskap faktiskt innebär. Ett antal forskare har försökt sig på detta (se t.ex. Berg, 2011; 

Nestor, 1993; Scherp, 2007). Definitionerna skiljer sig åt, men inkluderar i samtliga fall att 

rektorn (direkt eller indirekt) ska leda lärandet eller skolans kärnprocesser. Dock gör Ulf Leo i 

sin avhandling Rektorer bör och rektorer gör (2010) ett för mig avväpnande ställningstagande 

när han säger att mångfalden av olika begrepp från forskning om skola, rektorer och ledarskap 

är ett sätt att beskriva den komplexitet rektorer verkar i. Detta gör det både naturligt och 

nödvändigt att redovisa, försöka förstå och ta ställning till olika begrepp, definitioner och 

teorier. Leos resonemang påminner om Grints (2001, i Jackson & Parry, 2011), se ovan, som 

inte vill definiera utan vill ha en ständigt levande debatt. 

 

En av de tidigare definitionerna av pedagogiskt ledarskap stod Nestor för 1993: 

 

Pedagogiskt ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom 

olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de 

mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag. (Nestor, 1993, s. 183) 

 

Nestors definition kan sägas ha ett top-down-perspektiv, och kan i detta avseende jämföras 

med hur Yukl (2002) ser på ledarskap i allmänhet:  

 

Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what needs to be 

done and how it can be done effectively, and the process of facilitating individual and 

collective efforts to accomplish the shared objectives. (Yukl, 2002, s. 7, i Leo, 2010) 

 

I ovanstående exempel framträder en nyansskillnad i synen på ledarskap, där Nestor och Yukl 

är mer fokuserade på ledarens styrning genom att påverka lärarna, medan t.ex. Scherp (2007) 

och Berg (2011) tillskriver rektorn en mer bottom-up-roll genom sina bredare definitioner, där 

samordning och processer finns med liksom personalens kompetensutveckling och 

skolutveckling. Det finns således forskning som väldigt normativt för fram betydelsen av 

ledarskap och pedagogisk forskning och en annan typ av forskning som mera problematiserar 

den starka ledarskapsdiskursen. 

 

Begreppet pedagogiskt ledarskap är ett skandinaviskt begrepp där den raka motsvarigheten 

inte finns i internationell skolledarforskning. Istället används educational leadership, eller 
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begreppsparet transformational leadership (transformativt ledarskap) och instructional 

leadership (instruktivt ledarskap) (Leo, 2013). 
 

2.3.2 Pedagogiskt ledarskap – i styrdokumenten 
Genom den senaste skollagen har rektors ansvar och ledarskap stärkts och förtydligats och 

den rättsliga regleringen ökat, inom områden som skolans utveckling, den inre organisationen 

och systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt har rektor fått större möjligheter att delegera 

ledningsuppgifter och beslut (SFS 2010:800). I skollagen definieras rektors ledarskap i kapitel 

2 där det fastslås att rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet. I 2 kap. 9-10 § 

stadgas att: 

 

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa 

ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. […] Rektorn och förskolechefen beslutar om 

sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov. (SFS 2010:800, 2 kap. 9-10 §) 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, finns i kapitel 2.8 

Rektors ansvar en beskrivning av rektors roll som pedagogisk ledare: 

 
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, 2011a, s.18) 

 

Den nationella styrningen sker, förutom genom skollag och läroplaner, även genom flera av 

Skolverkets allmänna råd, där det anges specifikt vad rektors uppdrag är. 

 

En något mer detaljerad definition än den från Lgr 11 ger Skolinspektionen, som i 

granskningar av rektors ledarskap valt att använda en definition av begreppet som är relaterad 

till rektor som ledare av den pedagogiska verksamheten utifrån författningarna.  

 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en 

god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans 

resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder 

att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i 

undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband 

mellan insats och resultat. (Skolinspektionen, 2012, s. 6) 

 

2.3.3 Pedagogiskt ledarskap – fyra inflytelserika rapporter 
I Vetenskapsrådets rapport Rektor – en forskningsöversikt 2000-2010 (2011) redovisas 

forskning om rektors ledarskap ur ett svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv. Översikten 

består av såväl kvalitativa som kvantitativa studier samt långtidsstudier och har tagits fram av 

internationella forskare under ledning av professor Olof Johansson vid Umeå universitet. 
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Granskningen av rapporten är genomförd genom så kallad peer review
1
. De slutsatser, 

reflektioner och rekommendationer som presenteras är författarnas egna och baseras på en 

analys av sammanfattningar som gjorts av de ingående studierna. Av rapporten framgår att 

efter kvaliteten på lärarnas undervisning är ledarskapet den viktigaste faktorn för elevernas 

utveckling och resultat (a.a., s. 69).  

 

I OECD-rapporten Förbättrat skolledarskap (2009), som bygger på jämförande analyser och 

fallstudier från 19 olika länder, konstateras att ett bra och kvalificerat ledarskap för skolan är 

bland det viktigaste för att ge eleverna en bra utbildning och att skolornas rektorer har stor 

betydelse för att utveckla och modernisera hela utbildningssystemet. I den senaste OECD-

rapporten Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective (OECD, 2015) står att läsa att 

“Principals and their employers do not accord sufficient priority to pedagogical leadership” 

(a.a., s. 8) och vid överlämnandet av rapporten till regeringen uttryckte OECD:s Andreas 

Schleicher att ”Rektorer i Sverige ser sig i första hand som administratörer. Men lärare måste 

också ha en chef som de kan tala med och bolla pedagogiska idéer med. En rektor måste dela 

med sig av sin kompetens” (de la Reguera, 2015, 4 maj). 

 

I mars 2015 överlämnade regeringens särskilde utredare Olof Johansson sitt betänkande 

Rektorn och styrkedjan angående rektorernas arbetssituation inom skolväsendet till 

utbildningsminister Gustav Fridolin (SOU 2015:22). Utredningen visade att det finns ett stort 

behov av att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap. Många rektorer anser att en stor 

mängd administrativa uppgifter, otillräckliga resurser och stödfunktioner samt tidsbrist är 

orsaker till att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter enligt uppdraget, vilket får till följd att 

det pedagogiska ledarskapet brister. Johanssons slutsats är att många av problemen med 

ledarskapet inom skolan beror på svagheter i den lokala styrkedja där rektorn ingår, och 

lägger därmed ett tydligt ansvar på huvudmännen, att förbättra förutsättningarna för 

skolledarna så som skollagen kräver.  

 

2.3.4 Pedagogiskt kontra administrativt ledarskap 
I diskussionen om rektors arbete görs det ofta skillnad mellan begreppen administrativt 

skolledarskap respektive pedagogiskt ledarskap för att beskriva de olika delarna av 

rektorsuppdraget. Detta har varit föremål för diskussion under lång tid. Rektors pedagogiska 

ledarskap visar sig i flertalet studier bli lidande av att administration och förvaltning tar en 

alltför stor del av rektors arbetstid (Brüde Sundin, 2007; Skolinspektionen, 2012; SOU 

2015:22; Törnsén, 2009).  

 

Sommaren 2014 publicerade Skolverket de svenska resultaten av TALIS 2013, en studie 

organiserad även den av OECD. I Skolverkets analys, med namnet Svenska rektorers 

                                                 
1
 Peer review innebär sakkunnig granskning. I Vetenskapsrådets användning av peer review är vetenskaplig kvalitet det 

främsta bedömningskriteriet (vr.se, 2011). 
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erfarenhet i nordiskt perspektiv, framkommer att rektorer i Sverige, särskilt de mindre erfarna 

skolledarna, ägnar en stor del av sin arbetstid åt administration och mindre tid åt det 

pedagogiska uppdraget. De svenska rektorerna ägnar i genomsnitt 51 % av sin arbetstid under 

ett skolår åt administration, vilket inte skiljer sig från motsvarande andel i Danmark och 

Finland. I Norge och på Island däremot är siffran 40 respektive 41 %. Endast 18,5% av tiden 

lägger svenska rektorer det pedagogiska uppdraget, och här ser det likadant ut i hela Norden. 

Andra stora skillnader mellan de nordiska länderna är att det är en hög omsättning på svenska 

rektorer såväl på skolorna som i yrket samt att svenska rektorer har en starkare 

ledarskapsutbildning än rektorer i övriga nordiska länder. Analysens slutsats är att det finns ett 

problem med ledarstabilitet i det svenska skolsystemet och för att öka rektorers möjlighet att 

utföra sitt pedagogiska uppdrag behöver den tid som rektorer lägger på administration minska 

(Skolverket, 2015c). 

 

 
 

Figur 1. TALIS 2013, Arbetstid administration och pedagogiskt ledarskap (Skolverket, 2015c) 

 

Redan i 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) uttrycks en önskan om att skolans ledare 

ska få ägna sig mindre åt administration, ett faktum som således än idag ter sig högaktuellt: 

 

Det är ett välkänt och beklagligt faktum, att skolcheferna f.n. i allt för hög grad tynges av kameralt 

arbete. Kommissionen förutsätter, att den utredning av denna fråga, som enligt beslut av 1946 års 

riksdag igångsatts, och som nu slutförts, leder till att anordningar träffas, som i möjligaste mån 

frigör rektorer och skolledare från mera rutinmässigt arbete av detta slag. (SOU 1948:27 s. 366) 

 

Svedberg (2011) anknyter till denna historiska tillbakablick när han säger att dessa spänningar 

från 1946 lever kvar. Han förordar begreppet pedagogisk ledning framför pedagogiskt 

ledarskap och menar att skolledaren måste akta sig för att bli alltför uppgiftsfokuserad, utan 

vara den sammanhållande länken i ett mål- och resultatstyrt system, där mål, struktur, 

processer och resultat behöver analyseras för att kvalitet ska uppnås. 
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Skolforskaren Gunnar Berg menar att pedagogiskt ledarskap har med frirumserövrande att 

göra och att skolledarskap består av två delar, ej frikopplade från varandra. Den ena delen 

utmärks av ett förvaltande/administrativt chefskap med resultatansvar, där styrningen står i 

centrum och uppdraget är att följa upp och utvärdera att styrdokument och direktiv efterlevs. 

Den andra delen, det pedagogiska ledarskapet med verksamhetsansvar, innebär att rektor 

samordnar och leder processer med koppling till elevernas lärande och där lärarnas 

kompetensutveckling är i centrum, och är det frirum som ”blir över” när det förvaltande 

chefskapet gjort sitt (Berg, 2011, s. 163).  

 

Larsson och Löwstedt (2011) kallar kombinationen av administrativt och pedagogiskt 

ledarskap för ett organisatoriskt ledarskap och menar att skolledare skapar goda 

förutsättningar för medarbetares lärande genom att förena dessa två. Liknande tankar framför 

Monica Törnsén i sin avhandling Successful principal leadership – Prerequisites, Processes 

and Outcomes (2009). Hon gör en tvådelad definition av begreppet pedagogiskt ledarskap och 

gör, enligt min tolkning, ett tydligare ställningstagande än Berg (2011) i det att en del 

administrativt chefskap även kan ses som pedagogiskt ledarskap, och dessa två ska ses som 

komplementära. Den ena delen av definitionen benämns ”ett pedagogiskt ledarskap där rektor 

skapar förutsättningar för undervisning och lärande” (Törnsén, 2009, s. 63) och innebär ett 

slags indirekt pedagogiskt ledarskap som strukturerar och organiserar verksamheten så att 

förutsättningar för lärares och elevers lärande ska finnas. Den andra delen av definitionen 

uttrycks som ”ett pedagogiskt ledarskap där rektor leder skolans kärnprocesser - undervisning 

och lärande” (a.a., s. 63). Här arbetar rektor i ett mer direkt pedagogiskt ledarskap med att 

leda skolans lärande och undervisning, t.ex. i form av verksamhetsbesök med återkoppling till 

lärare, analys av skolans resultat samt dialog med lärarna om kärnprocesserna. Båda dessa 

inriktningar syns i de nationella styrdokumenten och framgår också i Skolinspektionens 

definition av det pedagogiska ledarskapet (Skolinspektionen, 2010b, 2012). 

 

Scherp & Scherp (2007) menar att pedagogiskt ledarskap ska genomsyra det dagliga arbetet 

och inte ses som en specifik arbetsuppgift utan som en helhet eller ett mönster av samtliga 

arbetsinsatser som skolledaren byggt upp, där det pedagogiska ledarskapet utgörs av själva 

lednings- och utvecklingsprocessen. De poängterar vikten av att vara en så kallad instruktiv 

ledare där coachning, mentorskap och dialog om både elevers och lärares lärande är viktiga 

faktorer för ett bra skolledarskap. 

 

2.3.5  Pedagogiskt ledarskap – Robinsons ledarskapsdimensioner 
 

Transformativt och instruktivt ledarskap är två perspektiv av pedagogiskt ledarskap i 

internationell forskning, där t.ex. John Hattie, Michael Fullan och Viviane Robinson är 

ledande namn. Transformativt ledarskap (eng. transform=förändra), även kallat utvecklande 

ledarskap, har sitt ursprung i företagsvärlden, och innebär en förmåga att inspirera och 

motivera sina medarbetare både genom att intellektuellt stimulera och utmana dem men också 
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genom att visa omtanke om individen (Abrahamsson & Andersen, 2005). Ledarskapet 

fokuserar på medarbetaren/pedagogen och handlar om att se helheter för skolutveckling, t.ex. 

genom att sätta mål och visioner, ha höga förväntningar och skapa en god förbättringskultur. 

Ledaren motiverar och inspirerar och arbetar bottom-up. Syftet är att åstadkomma förändring 

indirekt genom pedagogernas egna utveckling, där elevernas resultat är sekundärt, men likväl 

viktigt (Day & Leithwood, 2007; Leo, 2010). Transformativt ledarskap är det mest 

förekommande och tillämpas i 80 % av skolorna enligt Hattie (2015).  

 

Instruktivt ledarskap (eng. instruct=instruera) har utvecklats inom skolvärlden och har 

likheter med transformativt ledarskap, men är mer toppstyrt och ledarcentrerat men har 

samtidigt ett starkare fokus på undervisning, läroplansmål och lärmiljöer. Ledaren ger 

pedagogiskt stöd genom att arbeta nära pedagoger och elever med att diskutera och utvärdera 

undervisningen. Syftet är att nå skolutveckling genom direkt påverkan på lärarna för att 

utveckla elevernas lärande genom förbättrad undervisning (Day & Leithwood, 2007; Leo, 

2010). 

 

I likhet med många andra diskurser inom skolutveckling har idéer om en kombination av de 

två ledarskapsteorierna växt fram under senare tid. Enligt Day och Leithwood (2007) 

använder framgångsrika rektorer både transformativt och instruktivt ledarskap och anpassar 

ledarskapet efter behov och situation. Det instruktiva ledarskapet har enligt stora metastudier 

störst effekt på elevernas studieprestationer, eftersom det är undervisningsnära och fokuserar 

på lärarnas och undervisningens kvalitet och därmed på skolans kärnverksamet. Det 

transformativa har å andra sidan störst effekt på lärarnas tillfredsställelse i arbetet (Hattie, 

2009; Robinson m.fl., 2008).  

 

Robinson m.fl. (2008) identifierar fem dimensioner av instruktivt ledarskap. En av 

frågeställningarna i denna studie gäller hur resultatet kopplas till dessa fem 

ledarskapsdimensioner, vilka beskrivs nedan. 

 

I Robinsons m.fl. metastudie (2008) granskades 27 publicerade studier från åtta länder, 

huvudsakligen från USA, avseende ledarskap i förhållande till elevers prestationer och 

måluppfyllelse. Metaanalysen tar sin utgångspunkt i den skoleffektiva forskningstraditionen. 

Undersökningarna utgjordes av enkäter till lärare och skolledare som tillfrågats om rektors 

ledarskapspraktik eller skolans ledarskap. Enkätresultaten jämfördes med resultat från 

standardiserade tester i matematik och språk i årskurser över hela grundskolan, men även med 

enkätresultat om elevers syn på lärande, akademisk självbild, engagemang och attityder till 

skolan. I slutsatserna används ordet ”outcome” (sv. ”utfall”) för att beskriva resultatet. Studien 

mäter såväl akademiska och sociala resultat och har därmed ett bredare angreppssätt och 

underlag än endast rena kunskapsresultat. Fem kategorier av effektivt skolledarskap visade sig 

(Robinson, 2008, 2015): 
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Det effektiva ledarskapets fem dimensioner enligt Robinson m.fl. (2008) Mean effect size 

1. Fastställa mål och ha höga förväntningar 0,42 

2. Använda resurser strategiskt för pedagogiska syften 0,32 

3. Planera, samordna och utvärdera undervisningen och läroplanens mål 0,42 

4. Främja och delta i lärares lärande och utveckling 0,84 

5. Erbjuda en lugn, välordnad och stödjande lärmiljö 0,27 

Tabell 2. Ledarskapsdimensioner enligt Robinson m.fl. (2008) 

 

Dessa dimensioner är enligt författarna ovanliga på det viset att de inte innehåller den typiska 

distinktionen mellan ledning genom uppgifter och organisation och ledning genom relationer 

och människor. Förmågan att ha goda relationer ingår i samtliga dimensioner och kan enligt 

Robinson inte åtskiljas som en enskild faktor eller dimension (Robinson m.fl., 2008, s. 659).  

Robinsons slutsats är att ju mer en ledare fokuserar på lärande desto större påverkan har det 

på elevernas resultat. Den dimension som avgjort hade störst inverkan på elevers lärande var 

just nr 4; att skolledaren främjar och deltar i lärares lärande och utveckling, vilket kan utläsas 

i tabellen ovan. Samtidigt påpekar Robinson att olika skolor vid olika tidpunkter kan behöva 

olika dimensioner, eller mer av en dimension än en annan (a.a). Av granskningen dras 

slutsatsen att instructional leadership har störst betydelse för elevers resultat: 

 

The comparison between instructional and transformational leadership showed that the impact 

of the former is three to four times that of the latter. The reason is that transformational 

leadership is more focused on the relationship between leaders and followers than on the 

educational work of school leadership […]. (Robinson, 2008, s. 665) 

 

 

2.4 Rektors pedagogiska ledarskap i fritidshem 
 

Som framkommer av ovanstående forskningsöversikt finns en uppsjö av forskning inom 

ledarskap och pedagogiskt ledarskap, där den senare mestadels handlar om grundskolan med 

rektorer som respondenter (Leo, 2013). Forskning om rektors pedagogiska ledarskap med 

inriktning på fritidshem är sällsynt och de få exempel jag hittat i min forskningsgenomgång är 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) samt ett par examensarbeten på 

lärarutbildningen. Eftersom fritidsverksamhet i den form som finns idag är en svensk, eller i 

alla fall nordisk, företeelse är inte heller internationell forskning vanligt förekommande. 

 

Skolinspektionens rapport Kvalitet i fritidshem (2010) visar att många rektorer inte är 

förtrogna med fritidshemmets verksamhet, vilket är ett hinder för att bidra till utveckling av 

verksamheten. Hälften av de granskade fritidshemmen fick kritik av Skolinspektionen på det 

pedagogiska ledarskapet vad gäller bristande målstyrning, otillräcklig kännedom om det 

nationella uppdraget, bristfälliga insatser för att utveckla och förbättra verksamheten samt 

dålig kunskap om kvaliteten i den verksamhet som erbjuds barnen. Slutsatser i rapporten var 

att rektor behöver skapa förutsättningar för samarbete och ansvarsfördelning. 
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Rektorsprogrammet, som startade 2007, är från 2010 obligatoriskt för nyanställda rektorer, 

och har som uppdrag att stärka rektorers kunskap om mål och myndighetsutövning. I 

utbildningen har ledarskap och kvalitetsutveckling fått stort utrymme. Syftet med 

befattningsutbildningen är att ge rektorer och annan personal med motsvarande 

ledningsfunktion kunskaper om de krav som anges i föreskrifter som gäller inom skolan, 

förskolan och fritidshemmet, samt att utveckla deras roll som ledare så att verksamhetens 

kvalitet kan säkerställas (SFS 2011:183). Av de ca 2 700 skolledare som hittills påbörjat den 

statliga rektorsutbildningen har endast fyra procent en bakgrund som fritidspedagoger 

(Lärarförbundet, 2011). I kursplanen för rektorsprogrammet omnämns fritidshemmet 

(Skolverket, 2010a), men i vilken utsträckning fritidshemmets verksamhet tas upp under den 

statliga befattningsutbildningen är oklart. Enligt Skolverket ska alla skolformer och 

fritidshemmet tas upp, men Kristina Englund, projektledare för rektorsprogrammet på 

Skolverket, menar att det är möjligt att fritidshemmets verksamhet hamnar vid sidan av 

utbildningens fokus: 
 

Om man skulle mäta är det mycket troligt utifrån en större systembild att det är så. 

Kommunerna prioriterar inte fritidshemmen, rektorerna gör det inte och utbildningen gör det 

förmodligen inte heller. Men om det verkligen är så kan jag inte svara på för vi har inte ställt 

den frågan. (Lärarförbundet, Fritidspedagogik 2011-02-04) 

 

Uttalandet ovan kan ses som lite provocerande, och har ett par år på nacken, men sätter ändå 

fingret på den problematik som finns kring fritidshemmens status och ledarskapet i fritidshem. 

 

I en studie gjord i Gävle av Johansson (1996) om hur fritidspedagoger, lågstadielärare och 

rektorer ser på samarbete framkommer det att all personal anser att ledarens roll är mycket 

viktig. Lärarna menar att ledningen ska ske på avstånd och att rektor inte ska lägga sig i, 

medan fritidspedagogerna ser behovet av rektors stöd och rektors roll för att skapa resurser 

(Johansson, 1996, i Skolverket, 2000). Att fritidspedagogerna uttrycker detta behov av stöd 

från rektor kan bero på att verksamhetsformen är just så marginaliserad som Kristina Englund 

hävdar i artikeln ovan.  

 

2.5 Kärnområden för rektors pedagogiska ledarskap i 

fritidshem 
 

Tidigare avsnitt har handlat om fritidshem, ledarskap i allmänhet och pedagogiskt ledarskap i 

synnerhet. I min forskningsgenomgång har jag velat göra en bred men ändå överskådlig 

översikt över kunskapsläget, samtidigt som jag försökt hitta relevans för denna studie där 

syftet är att undersöka och analysera hur personal i fritidshem uppfattar nuläge och 

utvecklingsbehov gällande rektors pedagogiska ledarskap.  
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I denna sista del av kapitlet forsknings- och litteraturgenomgång har jag för avsikt att göra en 

ännu tydligare koppling till fritidshemmets ledarskap, genom att lyfta fram fyra kärnområden 

inom forskningen med relevans för fritidshem, till vilka jag återkommer i diskussionen. 

Områden som gås igenom är: Kompetens och kompetensutveckling, Kommunikation och 

förtrogenhet, Systematiskt kvalitetsarbete samt Förutsättningar och förväntningar. 

Utgångspunkten har varit skollagen, läroplanen samt innehållet i del 1 och 2 i nu gällande 

Allmänna råd för fritidshem, delar där rektors pedagogiska ledarskap ingår och formuleras 

som ”Rektor bör…” (Skolverket, 2014). Jag tar upp i vilka avseenden styrdokumenten ställer 

krav på rektors pedagogiska ledarskap i fritidshemmen inom dessa områden. 

 

2.5.1 Kompetens och kompetensutveckling 
Enligt skollagen ska huvudmannen se till att personalen ges möjlighet till 

kompetensutveckling och i läroplanen anges att rektorn ansvarar för detta (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2011a). Det är viktigt, enligt de allmänna råden, att personalen i fritidshemmet får 

den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 

professionellt, och att personalen får möjlighet att utveckla sina kunskaper om och reflektera 

över det som är specifikt för fritidshemmet (Skolverket, 2014). Det mångtydiga begreppet 

pedagogiskt ledarskap syftar till att bidra inte bara till elevers lärande, utan även till lärares 

och rektorers lärande. 

 

Fritidspedagogerna har också getts ett ökat ansvar i den nya skollagen och fritidshemmet ska 

inte bara erbjuda en meningsfull fritid utan även stimulera elevernas lärande och utveckling, 

vilket ställer högre krav på personalen. Fritidshemmens ledning och personal bör fråga sig 

vad det förstärkta uppdraget innebär för kompetensförsörjnings- och kompetens-

utvecklingsbehovet. Personalens utbildning har stor betydelse för kvaliteten och huvudman 

och rektor bör ha en tydlig kompetensförsörjningsplan med elevernas utveckling och lärande i 

centrum (SKL, 2014). 

 

Kompetensutveckling bör vara kopplad till det systematiska kvalitetsarbetet genom att 

verksamhetens behov och identifierade utvecklingsområden ligger till grund för de 

fortbildningsinsatser som genomförs. Kompetensutveckling på framgångsrika skolor är inte så 

tillfällig och individuell som på mindre framgångsrika skolor och kompetensutveckling ses 

som en kritisk intern förbättringskapacitet (Björkman, 2008;Timperley, 2013). Det finns starkt 

stöd i forskningen för att kompetensutveckling som sker i den ordinarie lärmiljön tillsammans 

med kollegor ger en större hävstångseffekt för hela skolans utvecklingsarbete, än individuella 

insatser, baserat på den enskilde lärarens intresse (Timperley, 2013). En viktig slutsats från 

studier gjorda av Sandberg i hans doktorsavhandling är att kompetens inte utgörs av en 

uppsättning kunskaper och färdigheter. En människas kunskaper och färdigheter föregås av 

och baseras på hennes förståelse av sitt arbete och utvecklas inom ramen för denna förståelse, 

i dialog med andra (Sandberg & Targama, 1998). Detta resonemang bekräftar ytterligare att 
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kompetensutveckling behöver ske i det dagliga arbetet snarare än vid enstaka 

utbildningstillfällen.  

2.5.2 Kommunikation och förtrogenhet 
Det är enligt skollagen rektorn som ansvarar för att leda och samordna det pedagogiska 

arbetet i fritidshemmet (SFS 2010:800). För att kunna göra detta är det enligt Allmänna råd 

för fritidshem viktigt att rektorn har kunskap om fritidshemments mål och uppdrag och 

rektorn bör föra en kontinuerlig dialog med personalen om det dagliga arbetet samt om hur 

verksamheten kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna (Skolverket, 2014). I 

propositionen Om ansvaret för skolan föreslogs att rektors ansvarsområde inte får göras större 

än att rektor kan hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan (Prop. 1990/91:18, s. 34). 

Ett skäl till detta var att man ansåg att skolledningen hade en avgörande betydelse för skolans 

utveckling, att ansvaret för beslut skulle vara tydligt och att elevernas rätt till kvalitet i 

undervisningen skulle garanteras (Skolinspektionen, 2012). Förslaget skrevs också in i 

skollagen 1991. 

 

Återkommande signaler tyder på att det pedagogiska ledarskapet inte ges den prioritet som är 

nödvändig och att andra uppgifter upptar huvuddelen av rektorernas tid. Rektorers 

förtrogenhet med den dagliga praktiken i skolan, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och 

förmåga att kommunicera och förankra skolans mål fungerar inte tillfredsställande och är 

nödvändiga för att utveckla undervisning och lärande (SKL 2014; Skolverket, 2013; 

Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Det finns stöd i forskningen för att rektors kommunikation är central. I en lärande 

organisation förändras ledarskapet från planering och organisering av medarbetarnas 

fortbildning till att som ledare vara delaktig och leda deras lärande. Då krävs att rektor kan 

synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och skapa möten för dialog och kommunikation 

för att bidra till en fördjupad förståelse av uppdraget (Minten, 2013; Skolinspektionen, 

2010b). 

 

Ett nära ledarskap bygger på att rektorn kontinuerligt för en dialog med personalen. I 

framgångsrika skolor är rektorns kommunikation kring pedagogiska frågor tydlig och 

skolledaren kommunicerar kring visioner, undervisning, lärande och skolutveckling, gör 

verksamhetsbesök, ger feedback samt betonar samarbete. Det finns ett förtroende mellan 

rektor och medarbetare, struktur i organisationen och mötesstrukturer för pedagogiska frågor. 

Ledare använder idag största delen av sin arbetstid till att kommunicera, men hur 

kommunikationen tar sig uttryck beror på strukturella och kulturella aspekter och på ledarens 

förmåga (Höög & Johansson, 2011; Skolinspektionen, 2010b; Ärlestig, 2008).  

 

Det finns en viss oenighet i forskarkåren om huruvida verksamhetsbesök är nödvändiga för att 

kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap. Enligt Skolinspektionen är det ett viktigt verktyg för 

att skapa struktur och kunna ge återkoppling till pedagogerna (Skolinspektionen, 2012). 
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Johansson (Skolverket, 2015b) instämmer och ser det som nödvändigt för att i sitt 

övergripande ansvar se till att skolan arbetar likvärdigt med fokus på måluppfyllelse. Scherp 

däremot menar att verksamhetsbesök är ett ineffektivt sätt att driva ett pedagogiskt ledarskap 

– ”Rektorer är inte några allmänpedagogiska gurus som kan coacha lärarna” – men betonar att 

rektorer behöver fördjupa sin förståelse av vardagspraktiken genom att organisera och leda ett 

systematiskt lärande utifrån en pedagogisk helhetsidé (Skolverket, 2015b). 

 

2.5.3 Systematiskt kvalitetsarbete 
Enligt skollagen ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och 

skolenhetsnivå. Arbetet innebär att systematiskt och kontinuerligt dokumentera och följa upp 

verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 

planera och utveckla utbildningen (SFS 2010:800). Det är enligt Allmänna råd för fritidshem 

viktigt att rektorn är förtrogen med fritidshemmets uppdrag för att kunna arbeta målstyrt. De 

allmänna råden tar i kapitlet Rektorns pedagogiska ledarskap upp att rektorn bör organisera 

verksamheten så att personalen ges utrymme till systematiskt kvalitetsarbete – ett sätt att 

synliggöra hur verksamhetens resultat förhåller sig till de övergripande målen i läroplanen 

(Skolverket, 2014). 

 

Jan Håkansson har skrivit boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem 

(2013). Glädjande nog finns fritidshemmen med både som ett eget kapitel, i titeln och som en 

naturlig del i bokens beskrivningar av hur det systematiska kvalitetsarbetet kan fungera i 

praktiken. De allmänna råden för fritidshem omnämns, där innehållet ses som en betydelsefull 

del i analys och diskussion kring fritidshemmets kvalitet och utvecklingsbehov. Håkansson 

ser också ett behov av att hitta gemensamma tolkningar av de övergripande målen och 

riktlinjerna i Lgr 11, för att kunna göra just nödvändiga kvalitetsbedömningar. Systematiskt 

kvalitetsarbete handlar om att observera, analysera och bedöma inslag i vardagsarbetet som en 

hjälp till den fortsatta planeringen och utvecklingsarbetet. Syftet med systematik är att skapa 

tydlighet och förutsägbarhet i organisationen, vilket ställer krav på att det finns strukturer, 

processer, rutiner och resurser (a.a.). 

 

Scherp (2007) uttrycker att skolutveckling kan ses som ett systematiskt kvalitetsarbete och 

med det följer att systematiskt kvalitetsarbete kan ses som skolutveckling. En pedagogisk 

ledare har ansvar för dessa båda och ledaren är enligt Svedberg (2011) en sammanhållande 

länk där mål, struktur, processer och resultat behöver analyseras för att kvalitet ska uppnås. 

Skolledarens pedagogiska ledarskap förväntas vara det som leder till förbättring av skolans 

resultat (Håkansson, 2013). Pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och 

skolutveckling kan sägas gå hand i hand.  
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2.5.4 Förutsättningar och förväntningar  
I huvudmannens roll ligger, enligt skollagen, att se till att rektor har den pedagogiska insikt 

som krävs för att utveckla utbildningen i fritidshemmet och se till att rektorn ges 

förutsättningar att skaffa sig inblick och kunskap om arbetet i fritidshemmet (SFS 2010:800). 

Allmänna råd för fritidshem betonar att rektors kunskaper om arbetet är en viktig förutsättning 

för dialog och utveckling (Skolverket, 2014). 

 

Rektors möjligheter att skapa förutsättningar för skolförbättring beror såväl på externa 

omständigheter, vilka är svåra att påverka för den enskilde rektorn, som på skolans interna 

förutsättningar, där rektor å andra sidan har möjlighet att påverka utvecklingen. Såväl ledning 

som personal behöver ha de kunskaper och färdigheter som krävs för förändringen (Höög & 

Johansson, 2011). Samarbete, kompetensutveckling och ledarskap är tre interna 

förbättringskapaciteter med avgörande betydelse för skolförbättringsprocesser (Björkman, 

2008). 

 

Komplexitet är ett ord som ofta används i litteratur om rektorers roll och ledarskap, där 

statliga uppdrag står mot lokala, där administration står mot pedagogik, där ekonomi står mot 

att följa lagar och förordningar och där styrdokument inte alltid går ihop med 

vardagsverksamheten (Berg, 2011; Ludvigsson, 2009; Nihlfors & Johansson, 2013). Ulf Leo 

beskriver i sin avhandling detta som att rektor har mångdimensionella arbetsuppgifter och 

därför befinner sig i spänningsfält eller korstryck, vilket leder till höga och motsägelsefulla 

förväntningar från olika håll och att rektorn blir mer av en administratör än pedagogisk ledare 

(Leo, 2010). Enligt den nyligen släppta rapporten Rektor och styrkedjan, se ovan, försvagas 

rektors ledarskap av skilda tolkningar mellan och inom olika nyckelgrupper i skolan gällande 

innebörden av rektorns pedagogiska ledarskap (SOU 2015:22).  

 

Johansson (2001, i Skolverket, 2011b) diskuterar komplexiteten i fritidshemmet i termer av 

ideal kontra realitet. Han menar att bilden av fritidshemmet och verksamhetens innehåll tar 

form på två arenor. På den ena arenan bildar styrdokumentens formuleringar av 

fritidshemmets uppdrag en ideal bild av fritidshemmets verksamhet. På den andra arenan 

finns den konkreta fritidshemsvardagen. Idealen ska vara vägledande för kvaliteten i 

fritidshemsverksamheten, medan realiteten ofta påverkas av villkor som barngruppen, 

personalens utbildning och sammansättning, föräldrars uppfattningar om verksamheten och 

ekonomiska realiteter. Det innebär att relationen mellan ideal och realitet är bekymmersam, 

vilket också blir märkbart i de refererade genomlysningarna, inspektionerna och 

utvärderingarna av fritidshemsverksamheten (a.a.).  

 

Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) tar upp rektors pedagogiska ledarskap i 

förhållande till just förutsättningar och komplexitet. I kapitlet Förutsättningar för arbetet i 

fritidshemmet under delen Huvudmannen och rektorn bör tas barnkonsekvensanalyser, 

ändamålsenliga lokaler och utemiljöer, kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete 
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upp. Huvudmannen bör se till att rektor ges förutsättningar för att ha inblick i och kunskap om 

det dagliga arbetet och ansvarar, i dialog med rektor, för resursfördelning, gruppstorlek och 

personaltäthet samt kompetensförsörjning. 

 

Rektor har med andra ord förväntningar från såväl huvudman som personal och förväntas ta 

initiativ och verkställa förbättringar. Franzén (2007) visar att skolledare ofta tar på sig en 

supporterroll, vilket är förståeligt, men också ges denna roll hellre än en chefsroll eller 

pedagogisk ledare av sina medarbetare, vilket även detta påverkar förväntningarna på rektorn. 

Supporterrollen har en negativ inverkan på ledarskapet och tar upp mycket av skolledarens 

vardag. Den dragkamp som då uppstår mellan supporter och chef gör att det pedagogiska 

ledarskapet blir lidande (a.a.). Det kan enligt min mening finnas en möjlighet att denna 

supporterroll är än vanligare i ledarskapet av fritidshemmen. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt diskuteras vilka teoretiska utgångspunkter och ställningstaganden som 

föreligger för denna studie. Den teoretiska bakgrunden behandlar vetenskapsteoretiska 

ställningstaganden, ämnesteori med begreppsdefinitioner och metodteori.  

 

3.1 Kunskapsteoretiska utgångspunkter 
 

Svenska Akademiens ordlista förklarar ordet teori som ”vetenskaplig åsikt el. lära el. 

tankebyggnad; tankemässigt förklaringsförsök” (Svenska Akademien, 2013). National-

encyklopedin, som förklarar något mer utförligt, beskriver teori som ”en grupp antaganden 

eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om 

den” (ne.se). Forskaren arbetar med att producera teorier som ska ge kunskap om 

verkligheten. Underlaget för teoribygget är data, information, om den verklighet som studeras. 

Detta underlag kallas empiri. Forskarens arbete består av att relatera teori och verklighet till 

varandra (Hartman, 2004). 

 

Teoribegreppet används i vetenskapen på olika abstraktionsnivåer, vilket kan komplicera 

definitionen och förståelsen. På en hög vetenskapsteoretisk nivå kan en studie sägas grunda 

sig på exempelvis positivism eller hermeneutik. Andra gånger används teoribegreppet för att 

beteckna ett större, vetenskapligt, väletablerat kunskapssystem, t.ex. Deweys ”Learning by 

doing”. Men termen kan i andra sammanhang användas i en mindre ambitiös mening för att 

understryka en hypotetisk karaktär hos en grupp påståenden, eller, på en ännu lägre nivå, vara 

synonymt med uppfattning (Stukát, 2011, s. 123-124). 

 

Teoretiska utgångspunkter kan med andra ord delas in i flera delar, som i viss mån överlappar 

varandra: 

 

 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

 Ämnesteori med begreppsdefinitioner  

 Metodteori  

 

I nästa avsnitt förs en diskussion om dessa delar i förhållande till denna studie. 

 

Bjereld m.fl. för i sin bok Varför vetenskap? (2009) ett spännande resonemang om vad ett 

vetenskapligt problem egentligen är, hur det uppkommer och hur det kopplar samman teori 

och empiri. Författarna, samtliga verksamma som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga 

institutionen, Göteborgs universitet, definierar ett vetenskapligt problem som ”skillnaden 

mellan vår förförståelse och verkligheten så som vi uppfattar den” (a.a., s. 15). Detta möte tar 

sig ofta uttryck i en undran, en gåta eller en fråga. Kärnan i resonemanget bygger på att 

http://www.svenskaakademien.se,/
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forskare som önskar formulera vetenskapliga problem alltid medvetet eller omedvetet har en 

viss specifik förförståelse. Dels den uppfattning som hen finner anledning att utmana, dels 

den alternativa uppfattning som hen avser att föra fram som ersättning eller komplettering till 

den tidigare.  

 

3.1.1 Denna studie 
Bjerelds m.fl. resonemang om vetenskapliga problem, med förförståelse, uppfattningar och 

utmaningar, kan tillämpas på valet av forskningsfält och ansats i denna undersökning. Den 

specifika förförståelse som denna studie grundar sig på bygger på mitt intresse för, min 

utbildning inom samt erfarenhet av utbildningsfrågor och skolutveckling, då jag de senaste 

åren har kommit att arbeta med fritidshemsutveckling i min roll som utvecklingsledare. Den 

uppfattning som jag finner anledning att utmana, och i denna studie utforma ett vetenskapligt 

problem kring, är den allmänna uppfattningen att fritidshem kommer i andra hand i vårt 

utbildningssystem, att verksamheten inte synliggörs i tillräcklig utsträckning samt att rektorer 

för fritidshem ses som passiva i sitt pedagogiska ledarskap. Som komplettering till den 

tidigare uppfattningen om fritidshemmen skulle jag vilja lyfta betydelsen av ett tydligt 

pedagogiskt ledarskap anpassat efter fritidshemmens behov. Min undran är hur rektors 

ledarskap uppfattas av personalen (nuläge och utvecklingsbehov) men också om det inte 

behövs ett annorlunda ledarskap på fritidshemmen, t.ex. jämfört med grundskolan, och vilken 

typ av ledarskap det i så fall skulle kunna vara. Jag uppfattar verkligheten som om det skulle 

kunna gå att förändra utgångspunkten för min förförståelse, men jag ser också problematiken i 

detta. 

 

3.2 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 
 

I samband med en vetenskaplig undersökning är det meningsfullt att fundera över vilken typ 

av kunskap man tänker sig att undersökningen ska generera. Två grundläggande 

vetenskapliga begrepp som forskaren i sin förförståelse behöver ta ställning till är ontologi 

och epistemologi, men också de vetenskapsteoretiska perspektiven positivism och 

hermeneutik (Hartman, 2004). En forskare kan ha en viss forskningsstil, som handlar om hur 

grundläggande antaganden om verkligheten (ontologiska antaganden) och om 

kunskapsbildning (epistemologiska antaganden) är vägledande för val av metodologiskt 

angreppssätt, formulering av forskningsfrågor, val av metod och hur analysen genomförs, 

vidare hur resultaten presenteras och hur forskningens kvalitet ska värderas (Hörte & 

Christmansson, 2009).  Följande modell har för avsikt att tydliggöra den så kallade 

kunskapsstegen, där olika kunskapsteoretiska utgångspunkter kan hittas:  
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Figur 2. Modell av kunskapsstegen, baserad på Patel & Davidson (2011) 

 

I den så kallade kunskapsstegen befinner sig filosofin högst upp och kan delas in i tre 

huvudgrenar: 

 

 Ontologi – Naturteori. Läran om det varande, det som är, hur verkligheten är beskaf-

fad. Behandlar grundläggande frågor om hur människans och samhällets sanna natur 

och ursprung kan förstås. Realism och idealism är två radikalt olika ontologier. 

 Epistemologi – Kunskapsteori. Läran om vetandet, om kunskapens ursprung och gil-

tighet. Behandlar grundläggande frågor om mänsklig kunskap, hur vi får kunskap om 

verkligheten. Kunskapsteorin ligger till grund för vetenskapsteorin och metodteorin. 

Empirism och rationalism är två ytterligheter vad gäller uppfattningen om kunskapens 

ursprung. 

 Axiologi – Värdeteori/etik. Läran om etik, moral och estetik. Moralfilosofi är en del 

av värdeetiken. Axiologin kommer inte att tas upp i denna uppsats. 

 

Närmast under filosofin i kunskapsstegen ligger metavetenskapen, som grovt kan indelas i två 

delområden; vetenskapsfilosofi – vad som kännetecknar vetenskaplig kunskap och hur denna 

kan erhållas – och vetenskapsteori – att producera teorier om andra teorier, läran om 

vetenskapernas metoder och teoribildning, övergripande idéer om vad vetenskap är och hur 

den ska bedrivas (Patel & Davidson, 2011, s. 17-18). På nästa nivå i kunskapsstegen återfinns 

de egentliga vetenskaperna (empiriska och icke-empiriska), där forskarna producerar kunskap 

i form av vetenskapliga teorier. Längst ner i stegen återfinns verkligheten som är objektet för 

vetenskaperna och som är det teorierna ska hjälpa oss att förstå. 

 

Inom alla dessa nivåer har det uppstått olika skolbildningar med olika syn på hur forskning 

och vetenskap ska bedrivas och vad vetenskaplig kunskap är. 
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3.2.1 Denna studie 
Det ontologiska perspektivet är bestämt i och med att kvantitativa data upprättas. Studien har 

drag av positivismen på det vis att metoden, en strukturerad enkät, genomförts och 

kvantitativa data upprättats. Det finns även en möjlighet att se undersökningen i ett 

fenomenologiskt perspektiv med tanke på att respondenternas uppfattningar är i fokus samt att 

analysprocessen har drag åt det kvalitativa hållet genom jämförelse med teorier kring 

ledarskap. Fenomenologi grundar sig på hermeneutiken och syftar till att beskriva just 

människors upplevelser av ett fenomen, vilka inte kan generaliseras. Den fenomenologiska 

kopplingen till denna studie är dock åt det svagare hållet, då hermeneutiken ställer krav på 

tolkning och förståelse och inte bara uppfattningar. Med en kvantitativ metod som enkät är 

bedömningen att fritidspersonalens uppfattning är så långt det går att komma, eftersom det är 

svårt att få fatt på pedagogernas förståelse genom givna påståenden i en enkät. Hartman 

(2004) skriver just att kvantitativ metodteori knyter an till positivistisk vetenskapsteori i 

motsats till kvalitativ metodteori som har den hermeneutiska metoden som grund (a.a., s. 

202). Denna tankegång för i så fall med sig att studien tar ett steg tillbaka ifrån det 

hermeneutiska/fenomenologiska perspektivet och återigen närmar sig det positivistiska. 

 

Denna studie har en tvådelad forskningsansats, eftersom den i olika delar är både induktiv och 

deduktiv. Induktiv metod innebär att forskaren, utan förutfattad mening eller teori, samlar in 

information, analyserar den och drar en slutsats som inte kan generaliseras – en ansats som 

stämmer överens med min metod och den explorativa faktoranalys som använts. Induktion 

står i motsatsförhållande till deduktion, där forskaren drar logiska slutsatser, kanske utan att 

iaktta verkligheten. Metoden kallas ofta hypotetiskt-deduktiv, och tar fasta på att man inte kan 

observera teorineutralt, utan härleder från en hypotes (Hartman, 2004). Denna ansats kan 

kopplas till den teoretiska utgångspunkt jag hade i Robinsons ledarskapsdimensioner 

(Robinson m.fl., 2008), mot vilka jag testade mitt resultat. Hartman (2004) är kritisk mot 

induktiv metod, och menar att den är förlegad, i alla fall inom de vetenskaper som använder 

sig av kvantitativa metoder, men menar att metoden möjligen kan användas för att upptäcka 

samband, dvs. explorativa undersökningar, vilket denna studie är (a.a., s. 150).  

 

3.3 Ämnesteori och begreppsdefinitioner 
 

Inom forskningsfältet utbildningsledning och skolutveckling är den diskurs som behandlar 

pedagogiskt ledarskap en av de mest komplexa, vilket diskuterats i föregående kapitel. Ett 

antal teorier och definitioner av begreppet har vuxit fram genom åren såväl nationellt som 

internationellt parallellt med och som en följd av samhällsförändringar, skolpolitiska reformer, 

förändringar i kunskapssyn, och nya forskningsrön.  
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3.3.1 Denna studie 
För att skapa en koppling mellan teori och empiri har jag i enkätkonstruktionen 

operationaliserat begreppsförståelsen av rektors pedagogiska ledarskap genom att anknyta till 

den teoretiska bakgrunden och till Skolverkets Allmänna råd för fritidshem (2014) som 

behandlar rektors pedagogiska ledarskap samt rektors inverkan på fritidshemsverksamhetens 

förutsättningar. Rektors pedagogiska ledarskap har därmed getts en operationell definition. 

Resultaten har sedan i analysen ställts mot definitioner av pedagogiskt ledarskap samt 

Robinsons fem dimensioner av ledarskap, vilka alltså bör ses som studiens teoretiska 

analysverktyg. Skolverkets allmänna råd och Robinsons dimensioner visade sig vid en 

jämförelse korrelera väl, och passade därför bra att använda som teoretiska utgångspunkter. 

 

Studiens resultat i form av samband och mönster som kopplas till teorier om ledarskap kan ses 

som en kartläggning av förutsättningar för rektorers pedagogiska ledarskap och därmed 

synliggöra möjligheter och utvecklingsområden i den aktuella kommunen. Diskussionen är 

tänkt svara mot syftet med studien och behandlar hur rektors pedagogiska ledarskap ser ut i 

den aktuella kommunen, hur ett ledarskap för fritidshemmen skulle kunna se ut och de behov 

som fritidshemmen har på ledarskap i förhållande till de ledarskapsteorier som ansetts mest 

relevanta att applicera på denna studie.  

 

3.4 Metodteori 
 

Metodteori är en central aspekt inom vetenskapsteorin och något som förbinder 

vetenskapsteori med metodlära och tillhörande teoretiska analysverktyg. Metodteorin för fram 

allmänna regler för hur vetenskapliga undersökningar ska genomföras (Hartman, 2004). 

Metodteori, även kallat metodologi, är en brygga mellan vetenskapsteori och metodik men 

också det tänkande som ligger till grund för den process när en problemformulering ska 

transformeras till konkreta frågeställningar. En studies frågeställningar påverkas och styrs 

därmed av de teoretiska utgångspunkterna och forskaren måste skapa en tydlig koppling 

mellan teorin och empirin (Bjereld m.fl., 2009). 

 

Ett vanligt sätt att kategorisera pedagogiska studier är i kvantitativ och kvalitativ forskning, i 

någon mån jämförbart med uppdelningen på naturvetenskapliga och humanvetenskapliga 

ideal och metoder. Dessa två inriktningar har sin grund i olika paradigm – mönster som styr 

vetenskapligt tänkande – alltså hur forskningsobjektet ska förstås, vilka teorier, metoder och 

observationer som är relevanta och riktiga samt kriterier för god vetenskap (Stukát, 2011). 

Kvantitativ metodteori knyter an till positivistisk vetenskapsteori medan kvalitativ metodteori 

har den hermeneutiska metoden som grund. Inom samhälls- och beteendevetenskapen är det 

dock vanligare att benämna en undersökning fenomenologisk i stället för hermeneutisk 

(Hartman, 2004). 
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I kvantitativa studier studeras empiri oftast utifrån begrepp, till skillnad från kvalitativa stu-

dier där begrepp undersöks utifrån empiri. Kvantitativa metoder är mindre empiristyrda än 

kvalitativa, eftersom begrepp, teori och litteraturstudier sker i början av studien för att bygga 

en grund för genomförandet av undersökningen, se figur 3. 

 

Figur 3. Kvantitativ ansats (fritt efter Öqvist Seimyr, ki.se) 

Den strukturerade datainsamlingen sker på ett representativt, större urval, där målet är att be-

skriva genomsnittet av alla observationer. Den egenskap som studeras i en kvantitativ studie 

är alltid en variabel, vilken kan ha olika egenskaper, och befinna sig på olika skalnivåer. De 

variabler som arbetas med inom beteende- och samhällsvetenskaperna, och ofta i enkäter, är 

baserade på rangordnings-, ordnings- eller ordinalskalor (Patel & Davidson, 2011; Trost, 

2012). 

Istället för att ställa kvantitativ och kvalitativ forskning mot varandra brukar numera begreppet 

att producera kvantitativ eller kvalitativ data användas. Enligt Trost (2012) behövs både 

kvantitativa och kvalitativa studier, båda sorterna är lika mycket värda och kan användas i 

kombination. Nästan alla studier inom beteende- och samhällsvetenskaperna är blandformer. 

Vid en studie med en kvantitativ datainsamling som första steg kan både andra steget för ana-

lys/bearbetning och tredje steget, tolkning, vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. Verklig-

heten, liksom vetenskapen, är helt enkelt avsevärt mer komplicerad än att vi kan kategorisera i 

antingen eller. Kvalitativa metoder kan t.ex. ge förståelse för orsakssamband bakom kvantita-

tiva resultat. Kvantitativa och kvalitativa aspekter varvas parallellt i de flesta studier och en 

enkel, svart-vit uppdelning mellan dessa är inte möjlig att göra. Den motsättning eller ladd-

ning som tidigare funnits mellan dessa två anses föråldrad och olämplig (Stukat, 2011; Hart-

man, 2004; Bjereld m.fl., 2009). 
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3.4.1 Denna studie 
Syftet med undersökningen är att undersöka fritidshemspersonals uppfattningar av rektors 

pedagogiska ledarskap. Frågeställningarna i studien ställer krav på att metoden är kvantitativ 

och att multivariata analyser används, eftersom frågor som ”I vilken utsträckning anger per-

sonalen att…” och ”Vilka signifikanta mönster och skillnader kan urskiljas?” ställs. Uppfatt-

ningarna fångas genom enkät som kvantitativ metod. På de kvantitativa data som upprättas 

efter enkätundersökningen läggs sedan ett kvalitativt raster i analysen genom att ledarskapsde-

finitioner, -teorier samt Robinsons fem ledarskapsdimensioner (Robinson m.fl., 2008) an-

vänds som analysverktyg. Detta är ett tydligt och konkret exempel på hur en skarp åtskillnad 

mellan kvantitativ och kvalitativ studie inte går att göra, utan att en kombination av de båda 

ofta är en lämplig väg. 

I denna studie får fritidshemspersonal ange vad de anser om eller hur de uppfattar vissa på-

ståenden om rektors pedagogiska ledarskap. Vi ska dock inte förledas att tro att vi genom 

dessa människors beskrivningar och uppfattningar genomför en kvalitativ studie, även om vi, 

som sagts ovan, tangerar det fenomenologiska perspektivet. Vi kan i en, i grunden, kvantitativ 

studie undersöka beskrivningar och uppfattningar med kvantitativa frågeställningar, för att 

sedan ta med kvalitativa aspekter i metod och analys som leder till att resultat och slutsatser 

får en annan vinkling än om den hanterats på att annat metodologiskt vis.  

Denna undersökning kan ses som en explorativ studie, men där vissa delar även är tolkande. 

En undersökning som har explorativt syfte är vanligtvis kvantitativ, förklarar händelseförlopp 

och relationer mellan fenomen och syftar till att ta reda på orsakssamband (Öqvist Seimyr, 

ki.se). 
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4 Metod  
 

I detta kapitel redovisas val av metod för denna studie, där urval, enkätkonstruktion, 

genomförande och analys är bärande delar. Även studiens validitet, reliabilitet samt etiska 

överväganden diskuteras. 

 

4.1 Metodval 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur personal i fritidshem i den kom-

mun jag arbetar uppfattar nuläge och utvecklingsbehov gällande rektors pedagogiska ledar-

skap samt de förutsättningar som de intervjuade uppger finns för arbetet i fritidshemmen. Frå-

geställningarna i studien ställer krav på en kvantitativ metod och för att fånga personalens 

uppfattningar valdes därför en enkät.  

Med enkät som metod kan man, till skillnad från observationer eller en kvalitativ metod som 

intervjuer, få svar från en större grupp, vilket ger kraft åt resultaten. En enkät ställer krav på 

språklig utformning och noggrann förberedelse och risken för bortfall är större än vid andra 

metoder. Fördelar med enkäter är att resultaten relativt lätt kan bearbetas statistiskt och risken 

för omedveten styrning (”intervjuareffekten”) minimeras (Stukát, 2011, s. 47-48).  

I denna undersökning krävdes en metod där många respondenter (en stor personalgrupp) 

kunde nås smidigt och genomföra en undersökning under en större fortbildningsinsats. Perso-

nalens uppfattningar fångades enkelt med en enkät och syftet krävde varken en mer noggrann 

observationsmetod eller en mer kvalitativ metod som intervju.  

Valet stod mellan webbenkät och pappersenkät. I detta fall, när populationen är identifierad 

som en avgränsad grupp och där det var känt att gruppen fysiskt skulle samlas under en fort-

bildningsdag som låg rätt i tiden och där jag dessutom skulle närvara, var valet enkelt; en 

pappersenkät att dela ut på plats. Via rektorer distribuerades enkäten till den personal som var 

frånvarande. Distribution och hantering av enkäten blev på detta sätt enkel och kostnadseffek-

tiv och utskick, påminnelser och registrering behövdes inte. Risken med en webbenkät är att 

svarsfrekvensen tenderar att blir lägre, fördelar är smidighet i utskick och resultatsamman-

ställning (Trost, 2012). 

 

4.2 Urval 

 

Urvalet i denna undersökning av rektors pedagogiska ledarskap i fritidshem är ett bekvämlig-

hetsurval och består av samtlig personal i fritidshemmen i den kommun jag arbetar. Tillgäng-

lighet samt att den aktuella gruppen består av ett för undersökningen passande antal respon-
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denter har styrt urvalet. Undersökningen kan även ses som en totalundersökning eftersom 

samtlig personal i fritidshemmen ingår i urvalet. Med den infallsvinkeln kan resultaten inte 

generaliseras, utan endast referera till mitt urval. 

Distributionen av den pappersenkät som denna undersökning bygger på har skett på två sätt - 

dels på en fortbildningsdag där fritidshemspersonalen var samlad, där samtliga 55 personer 

genomförde enkäten, dels genom internpost via rektorer för de nio personer som inte deltog i 

fortbildningen.  

Detta distributionssystem talar för en hög svarsfrekvens, vilket också visade sig vara fallet. 

Av de 64 personer som fått enkäten inkom svar från 60 individer, vilket ger en svarsfrekvens 

på 93,75 %. Dessa fördelades på olika yrkesgrupper, där fritidspedagoger var högst represen-

terade, med 31,7 % följt av förskollärare 26,7 %, barnskötare 15 % samt grundskollärare 11,7 

%. Andelen personal med annan pedagogisk utbildning var 8,3 % och 3,3 % saknade pedago-

gisk utbildning. Personal med pedagogisk högskoleutbildning uppgår till 73,3 %. Det interna 

bortfallet på denna fråga var 3,3 %. Vad gäller antal arbetade år hade 19 pedagoger jobbat 0-5 

år i fritidshem, medan så många som 12 stycken hade jobbat 21 år eller mer. Medianvärdet 

låg i intervallet 6-10 år.  

 

4.3 Enkätkonstruktion och operationalisering 

 

Operationaliseringen av en enkät, dvs. att gå från begrepp och övergripande frågeställningar 

till konkreta mätbara frågor och indikatorer kan, enligt Djurfeldt m.fl. (2010) vara det svåraste 

momentet i alla undersökningar. Operationaliseringen, där vi går från teori till empiri, startar i 

problematisering och diskussion kring för undersökningens relevanta begrepp och dess 

definitioner.  

 

Jag har i enkäten operationaliserat begreppsförståelsen av rektors pedagogiska ledarskap ge-

nom att anknyta till den teoretiska bakgrunden och till Skolverkets Allmänna råd för fritids-

hem (2014) kap. 1 och 2; avsnitten ”Rektor bör”, där rektors uppdrag och ledarskap tydligt 

skrivs fram. Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar samt de allmänna råden har jag 

formulerat påståenden. Respondenterna har sedan på en fyrgradig ordinalskala fått instämma i 

olika grad och därigenom framföra sin uppfattning. Att utgå från de allmänna råden och dess 

formuleringar vid upplägg och frågekonstruktion ser jag som ett enkelt och tydligt sätt att 

utifrån styrdokumentens skrivningar undersöka pedagogernas syn på rektors pedagogiska le-

darskap.  

Enkäten, se bilaga 1, bestod av sex frågor, 1-6. De två första innehöll bakgrundsdata i form av 

antal arbetade år i fritidshem samt pedagogisk utbildning. De kommande fyra frågorna, fråga 

3-6 innehöll 6-7 påståenden vardera, för respondenterna att ta ställning till på en fyrgradig 
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skala. Det fanns en tydlig koppling mellan enkätfrågorna och de allmänna råden på det vis att 

två av frågorna baserade sig på de allmänna rådens avsnitt om rektors inverkan på förutsätt-

ningarna för arbetet, med en fråga om nuläge och en om utvecklingsbehov, och två av frå-

gorna hade sin grund i avsnittet om rektors pedagogiska ledarskap, med motsvarande uppdel-

ning i nuläge och utvecklingsbehov. Svarsalternativen för nulägesfrågorna var Instämmer inte 

alls – Instämmer till liten del – Instämmer till stor del – Instämmer helt medan frågorna om 

utvecklingsbehov hade svarsalternativen Mycket stort behov – Stort behov – Visst behov – 

Litet/inget behov. Enkätstrukturen för fråga 3-6 visas även i modellen nedan (figur 4). Svars-

alternativet ”vet ej” användes inte, då jag ville försäkra mig om att de svarande verkligen 

tänkte efter och min bedömning var att det finns en risk att respondenterna anger dessa ”vet 

ej”-svar för att slippa ta ställning. Jag går därmed emot Trost (2012, s. 75), som anser att 

denna typ av alternativ ska finnas med, om de är befogade.  

 

Figur 4. Modell för enkätstruktur 

I arbetet med enkätkonstruktionen har kopplingar mellan olika frågor identifierats, frågor som 

tas med till de statistiska analyserna. Ord och begrepp har gåtts igenom för att välja de mest 

lämpade formuleringarna som underlättar för de svarande och dessutom ger rätt underlag. 

Konsekvens i språkbruk och struktur har jag försökt vara noggrann med i enkätkonstruktion-

en, t.ex. att använda samma begrepp genom hela enkäten, samma tempus i alla frågor, tydlig-

het i rubriker, enhetlig layout etc. Frågorna är formulerade till en person (du) för att pedago-

gen inte ska behöva svara på hur någon annan tycker (anser du…, din uppfattning… etc.).  I 

enkäten valde jag även att använda en likriktning av skalnivåerna, i huvudsak ordinalskalor, 

för att underlätta i analysarbetet. Under arbetets gång har jag resonerat, sett enkäten med kri-

tiska ögon och hittat olika infallsvinklar och frågeställningar i enkätkonstruktion och operat-

ionalisering, med syfte och frågeställningar som utgångspunkt i enkätskapandet, men också 

funderat på hur val av upplägg och frågor underlättar eller försvårar i arbetet med att få in 



 

33 

 

önskad data samt göra statistiska analyser och tester. Jag har strukturerat gått tillbaka till frå-

geställningarna och sett till att det finns frågor som ger svar på samtliga frågeställningar.  

 

Det finns flera fallgropar vid enkätkonstruktion. En av dem är att frågorna ställs så att en fråga 

egentligen innehåller flera frågor. Ett konkret exempel på detta är att ett av enkätens påståen-

den att ta ställning till, taget från de allmänna råden, först formulerades på följande sätt: 

Verksamheten organiseras så att den stödjer samarbetsformer och erfarenhetsutbyten mellan per-

sonalen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan för att på så sätt kunna skapa ett helhetsper-

spektiv på elevernas utveckling, lärande och utbildning. (Skolverket, 2014) 

Denna fråga kan bli svår för respondenten att svara på ifall samarbetet fungerar olika med 

förskoleklass och skola. Att göra som Trost (2012) säger, nämligen se till att ”en fråga verkli-

gen är en fråga och inte flera frågor i en” är alltså viktigt (a.a., s. 79). 

 

4.4 Genomförande 

 

Distributionen av den pappersenkät som denna undersökning bygger på har skett på två sätt.  

1. Vid en fortbildningsdag för fritidshemspersonal i början av mars 2015, där jag deltog i 

rollen som utvecklingsledare i kommunen, ombads de närvarande pedagogerna be-

svara enkäten, vilket samtliga 55 deltagare gjorde. Respondenterna fick muntlig in-

formation om syftet med enkäten och att resultatet skulle användas både som underlag 

till magisteruppsats och som kartläggning i det utvecklingsarbete som sker inom fri-

tidshemsverksamheten i kommunen. 

2. De nio pedagoger som ej hade möjlighet att delta fick enkäter tillskickade sig genom 

sina rektorer, och fyra av dem återsände de besvarade enkäterna till mig. Svarstiden 

var en vecka. 

 

Rektorer och utbildningschefer hade gett sitt godkännande till att enkäten genomfördes. Ett 

missivbrev med information om syfte, Vetenskapsrådets forskningsetiska krav samt kontakt-

uppgifter och svarstid, medföljde enkäten i båda fallen, se även avsnittet om etiska ställnings-

taganden. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

 

Många överväganden behöver göras i planering och genomförande av en undersökning, över-

väganden kring frivillighet, påminnelser, syftes- och frågeformuleringar och information för 

att respondenterna ska få en så positiv inställning som möjligt till undersökningen. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör fyra forskningsetiska krav beaktas vid utformandet av en 

enkät; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. In-

formationskravet innebär att respondenterna informeras om enkätens syfte och upplyses om 

att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att respondenterna ger ett samtycke till 

sin medverkan i enkäten. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna inte ska kunna 

identifieras av någon utomstående. Nyttjandekravet innebär att informationen i enkäten endast 

får användas för det ändamål som respondenterna informerats om.  

I det missivbrev, se bilaga 2, som distribuerades i samband med enkäten, togs upp vem som 

stod bakom enkäten, syftet, vem enkäten riktar sig till samt att den är anonym. Även informat-

ion om ungefärlig längd på enkäten och senaste svarsdatum, kontaktuppgifter till mig samt 

hur resultatet kommer att användas och återkopplas fanns med. En aspekt som tål att ses på 

med kritiska ögon är det faktum att samtycke getts av berörda chefer. I detta fall innebär det 

rektorerna själva samt rektorernas chefer, två utbildningschefer. Makt i relation till informerat 

samtycke formulerar Kvale (1997) så här: ”Problem kring samtycket kan uppstå vid intervjuer 

i institutioner där en överordnads samtycke till en undersökning kan innebära att det läggs ett 

mer eller mindre subtilt tryck på de anställda att delta” (a.a., s. 107). Denna makt kan vara till 

fördel för svarsfrekvens, men till nackdel för respondentens känsla för enkäten. Än mer intri-

kat blir det när enkäten ställer frågor som handlar om den överordnade som gett samtycke till 

enkäten och i någon mening gett den anställde i uppdrag att delta. Likaså är min position som 

utvecklingsledare och den som genomför studien både intressant och kritisk och värd att re-

flektera över. Min centrala roll på utbildningsförvaltningen gör att jag är relativt känd för per-

sonalen som ansvarig för kvalitetsarbete, delaktig i fritidshemsnätverk mm. Det faktum att jag 

själv genomför studien kan ha såväl positiv som negativ inverkan på hur respondenterna kän-

ner inför deltagandet.  

Noggrannhet och korrekthet eftersträvades liksom att göra en lättillgänglig enkät som inte 

skulle uppfattas som svår eller negativ för respondenterna. Att använda en pappersenkät har 

fördelar bland annat för konfidentialiteten. Inga påminnelser har skickats ut eftersom de allra 

flesta respondenter besvarade enkäten på samma plats vid samma tillfälle, och övriga fick 

enkäten via sin rektor. Ämnet i enkäten, rektors pedagogiska ledarskap, ses inte som särskilt 

personligt, men däremot möjligtvis aningen känsligt, beroende på relationen mellan chef och 

medarbetare.   

Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt med etiska ställningstaganden, vilket Cohen m.fl. 

lyfter: 

[…] when one’s professional behaviour is guided by a principled code of ethics, then it is pos-

sible to consider that there may be alternative ways of doing the same thing, ways that are more 

ethical or less unethical should one be confronted by a moral challenge.  (Cohen m.fl., 2011, s. 

103)  
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4.6 Kodning av rådata 

 

När mätvärdena fortfarande är osorterade och obearbetade kallas de för rådata (Patel & Da-

vidson, 2011). Att koda innebär att ge ett numeriskt värde till enkätens svarsalternativ för att 

kunna använda dem i den statistiska analysen och statistikprogrammet, i detta fall SPSS, se 

kodnyckel, bilaga 3.  

Enkäten var indelad i två delar. Den första bestod av frågor om respondentens bakgrund: antal 

år i yrket (intervallgrupper) samt pedagogisk utbildning. Dessa frågor gav svar på nominal- 

eller ordinalskalan och har använts som oberoende variabler.  

Den andra delen bestod av påståenden där respondenten fick ange i vilken grad hen instämde. 

För att underlätta kodning och statistiska analyser användes samma skalnivå, ordinalskala, för 

dessa frågor. Respondenterna fick ange på en fyrgradig skala av Likert-typ (Trost, 2012, s. 

167) i vilken mån påståendet överensstämde med deras åsikter, från Instämmer inte alls till 

Instämmer helt (fråga 3 och 5) respektive hur stort utvecklingsbehov de bedömde fanns, från 

Mycket stort behov till Litet/inget behov (fråga 4 och 6). Frågorna kodades till värdena 1-4.  

 

4.7 Intern och extern bortfallsanalys 

 

Innan materialet i en studie börjar bearbetas bör en bortfallsanalys göras såvida svarsfrekven-

sen inte är mycket hög. Bortfall, dvs. icke-svar, står för en stor del av den osäkerhet som om-

gärdar resultatet av kvantitativa undersökningar. Bortfall kan gälla enskilda frågor eller ett 

helt frågeformulär (Djurfeldt m.fl., 2010). Enligt Trost (2012) får man räkna med svarsfre-

kvenser på mellan 50 och 75 % i enkätundersökningar och bör ställa in sig på att göra en bort-

fallsanalys, vilket enklast görs genom att jämföra materialet med populationen eller det ur-

sprungliga urvalet (a.a., s. 147). Om skillnaden mellan populationen eller urvalet och insam-

lade data är stor bör slutsatser dras med försiktighet. 

Vad gäller bortfallet i denna undersökning är det 64 pedagoger anställda vid den aktuella 

kommunens fritidshem som fått förfrågan om att genomföra enkäten. 60 av dem har besvarat 

den. Det externa bortfallet blir därmed 6,25 procent, vilket får ses som ett litet bortfall. Flera 

möjliga anledningar kan finnas till detta: att de flesta enkäter delades ut och besvarades inom 

ramen för en fortbildningsdag där majoriteten av fritidshemspersonalen deltog, att många av 

respondenterna är måna om att utveckla fritidshemmen i kommunen och är intresserade av att 

vara en del av denna utveckling samt att den personal som fick enkäter distribuerade via rek-

torer såg det som en viktig arbetsuppgift. Enkäten var frivillig, men frivilligheten kan alltid 

diskuteras, se avsnittet om etiska ställningstaganden ovan. 

Det interna bortfallet, dvs. enstaka obesvarade frågor, var i undersökningen litet (2,7 %), men 

behöver trots detta analyseras. Ett litet bortfall kan tolkas som om respondenterna varit noga 

med att svara på alla frågor, men också som att enkäten var välgjord och enkel att besvara. 
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Det faktum att ett antal frågor lämnats obesvarade kan ha flera förklaringar. Respondenterna 

har, troligen såväl medvetet som omedvetet, hoppat över vissa frågor. Jag hade i enkätkon-

struktionen, efter moget övervägande, valt att inte använda svarsalternativet ”Vet ej”, vilket 

troligen är en förklaring till en del av det interna bortfall som dock uppstod. Frågan om barn-

konsekvensanalyser var den fråga i hela undersökningen som hade störst internt bortfall, vil-

ket kan bero på att respondenterna inte kände till begreppet (ingen definition av detta nya be-

grepp hade gjorts). Bortfallen påverkar enligt min bedömning inte undersökningens validitet 

och reliabilitet i någon hög grad. 

 

4.8 Systematisk analys 

 

I slutet av undersökningen är det dags att analysera det insamlade datamaterialet. Analysen 

ska utgå från syfte och frågeställningar och kopplas till metodval och teoretiska utgångspunk-

ter. Statistiska analysmetoder förklarar vad som ligger bakom statistiska resultat. Den statist-

iska analysen ska hjälpa oss med att bedöma hur sannolikt det är att våra värden kan generali-

seras till den totala populationen (Hartman, 2004, s. 266). Det finns många olika sätt att besk-

riva och analysera statistik. De olika sätten brukar delas in i tre grupper; univariat, bivariat 

och multivariat analys. 

Första steget i analysprocessen är beskrivningen av det som ska förklaras. Deskriptiv sta-

tistik används för att beskriva, åskådliggöra samt se mönster i ett befintligt datamaterial. Där-

för innehåller resultatdelen i denna rapport svar på frågor av rent beskrivande karaktär, sk. 

deskriptiv statistik - studiet av variationen och andra egenskaper hos en variabel (univariat), 

vilket ger oss en överblick över våra resultat. Vi söker information om variablernas fördelning 

och spridning. Här redovisas bl.a. medelvärden och standardavvikelser (spridningen runt me-

delvärdet). Detta är en förutsättning för att kunna dra slutsatser och göra fler tester och ana-

lyser (Djurfeldt m.fl., 2010). 

Nästa steg i analysprocessen är att gå in i de bivariata och multivariata analyserna för att få 

fram eventuella mönster och samband i materialet och förhoppningsvis ett statistiskt signifi-

kant resultat. Studiens frågeställningar kräver olika typer av statistiska analyser, utförda sys-

tematiskt i flera steg, se översikt nedan (tabell 1).   
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Enkätfråga 

 

Statistiska analysmetoder 

 

Bakgrundsdata: år i yrket samt pedagogisk utbildning    

                               

Fråga 1 och 2 Bakgrundsdata presenteras med hjälp av  

stapeldiagram. 

 

Frågeställning 1a Hur uppfattar personal i fritidshem 

rektors inverkan på de rådande förutsättningarna för 

arbetet i fritidshem vad gäller barnkonsekvensanalyser, 

lokaler/utemiljö, kompetensutveckling, systematiskt 

kvalitetsarbete samt rektors förtrogenhet? 

Fråga 3 (a-f) Deskriptiv (univariat) statistik i form av medelvärde, 

median och standardavvikelse har tagits fram och 

analyserats. 

 

 

 

Frågeställning 1b I vilken utsträckning anser persona-

len att det finns behov av utveckling inom dessa områ-

den (förutsättningar)? 

 

Fråga 4 (a-f) Samma som frågeställning 1a 

Frågeställning 2a Hur uppfattar personal i fritidshem 

rektorns pedagogiska ledarskap vad gäller anpassning 

av gruppstorlekar, personaltäthet och gruppsamman-

sättning, organisering av systematiskt kvalitetsarbete, 

dialog med personalen, samarbete med andra skolfor-

mer samt rektors inblick i det dagliga arbetet? 

 

Fråga 5 (a-g) Samma som frågeställning 1a 

Frågeställning 2b I vilken utsträckning anser persona-

len att det finns behov av utveckling inom dessa områ-

den (rektors pedagogiska ledarskap)? 

 

Fråga 6 (a-g) Samma som frågeställning 1a 

Frågeställning 3 Hur kan eventuella statistiskt signifi-

kanta samband och skillnader mellan nuläge och ut-

vecklingsbehov beskrivas? 

Fråga 3-6 Korrelationstest har genomförts i en bivariat analys 

för att studera i vilken utsträckning respondenternas 

svar vad gäller nuläge och utvecklingsbehov samvarie-

rar. Måttet som användes var Pearsons korrelationsko-

efficient r. 

 

Frågeställning 4 Vilka signifikanta samband och 

skillnader kan urskiljas mellan svaren från personal 

med olika arbetslivserfarenhet och pedagogisk utbild-

ning?  

Fråga 1-6 En upprepad envägs ANOVA (multivariat analys) har 

gjorts för att jämföra medelvärden i de olika kategori-

erna. 

Post-Hoc-test gjordes för att se mellan vilka katego-

rier signifikans råder. En omkodning av variabeln 

pedagogisk utbildning gjordes med uppdelning i peda-

gogisk högskoleutbildning resp. icke pedagogisk 

högskoleutbildning. Ytterligare en ANOVA genom-

fördes, nu med den omkodade variabeln. 

 

Frågeställning 5 Hur kan resultatet kopplas till Robin-

sons fem ledarskapsdimensioner? Finns det några 

signifikanta samband och skillnader mellan de fem 

dimensionerna vad gäller pedagogernas syn på rektors 

pedagogiska ledarskap och förutsättningar? 

Fråga 1, 2, 3, 5 

  

  

  

  

  

Analysförfarandet består av två huvuddelar med olika 

teoretiska ingångar för att undersöka eventuella kopp-

lingar mellan resultat (nuläge) och Robinsons ledar-

skapsdimensioner. Arbetsgången beskrivs mer i detalj 

nedan. 

 

Tabell 1. Systematisk analys 

 

Ansatsen som gjordes i frågeställning 5 var att Robinsons m.fl. (2008) fem ledarskapsdimens-

ioner kan ses som bakomliggande faktorer som förklaring till respondenternas svar. I forsk-

ningsöversikten ovan gavs en genomgång av Robinsons ledarskapsdimensioner, vilka här 

används som metodologisk ansats och analytiskt raster i tolkningen av resultaten. 

De enkätfrågor som behandlar nuläge (fråga 3 och 5) valdes ut till Robinsonanalysen eftersom 

bedömningen gjordes att kopplingar mellan ledarskapsdimensioner och utvecklingsbehov var 
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mindre relevant. Dessutom fångar frågeställning 3 upp eventuell korrelation mellan nuläge 

och utvecklingsbehov. Vidare valdes de enkätfrågor som ansågs mest relevanta för respektive 

dimension ut, se tabell 3 nedan. Urvalet baserades på en kombination av innehållet i Allmänna 

råd för fritidshem (Skolverket, 2014) och studier av Robinsonrapporten, men momentet kan 

ändå anses innehålla ett visst mått av godtycke. 

 

Det effektiva ledarskapets fem dimensioner enligt Robinson m.fl. 

(2008) 

Enkätfrågor kopplade till dimens-
ionen 

1. Fastställa mål och ha höga förväntningar.  3e, 3f 

5b, 5d, 5e, 5f 

2. Använda resurser strategiskt för pedagogiska syften. 

 

3b, 3c 

5a, 5g 

3. Planera, samordna och utvärdera undervisningen och läro-

planens mål. 

3e, 3f 

5b, 5c, 5d, 5g 

4. Främja och delta i lärares lärande och utveckling. 

 

3d, 3f 

5c, 5d, 5e, 5f 

5. Erbjuda en lugn, välordnad och stödjande lärmiljö. 

 

3a, 3b, 3c 

5a, 5b 

Tabell 3. Enkätfrågor kopplade till Robinsondimensioner  

Analysen gällande Robinson-kopplingar gjordes enligt denna arbetsgång:  

1. Fem indexvariabler kopplade till var sin Robinsondimension skapades utifrån variabler 

motsvarande enkätfrågor enligt tabell 3. Före det faktiska genomförandet av indexeringen 

kontrollerades samvariationen mellan de frågor som placerats i samma grupp genom ett 

Cronbach’s Alpha-test (reliabilitet). Cronbach’s Alpha bör överstiga 0,7 för att vi ska kunna 

dra slutsatsen att indexet är lämpligt utformat. 

2. Därefter gjordes en analys av den deskriptiva statistiken av indexvariablerna samt en parvis 

t-test för att se om skillnader i de utlästa medelvärdena var signifikanta. 

3. En upprepad envägs ANOVA (multivariat variansanalys) med indexen gjordes mot de obe-

roende variablerna år i yrket respektive pedagogisk utbildning (både ursprungliga kategorier 

och den omkodade variabeln från frågeställning 4) för att testa skillnader mellan medelvärden. 

Post-Hoc-test gjordes för att se mellan vilka variabler signifikans rådde. 

Metoden med indexering enligt ovan kan ses som en modellbaserad datareduktion där fem 

faktorer anses representera bakomliggande orsaker till resultatet. Detta påminner om en så 

kallad konfirmatorisk faktoranalys där man prövar på förhand specificerade bakomliggande 

faktorer (Sundell, 2011). En sådan analys kan också ge svar på hur viktig varje variabel är för 

en viss faktor. I indexeringen ovan har alla ingående variabler antagits ha samma vikt. SPSS 

erbjuder stöd för konfirmatorisk faktoranalys via modulen AMOS, som dock har begräns-

ningen att en enskild variabel bara får förekomma i en faktor. Enligt tabell 3 förekommer flera 

av enkätfrågorna i flera av Robinsondimensionerna, varför denna analysmetod förkastades 

här. 
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För att vidare undersöka i vilken mån indexeringen ovan har stöd i data gjordes även en ex-

plorativ faktoranalys där bakomliggande faktorer till enkätsvaren togs fram utan några på för-

hand uttänkta samband.  

Analysen fortsatte enligt följande steg:  

4. En explorativ faktoranalys (PCA, Principal Component Analysis med ”Varimax” som ro-

tationsmetod) genomfördes. Egenvärdena i PCA ligger till grund för hur många faktorer som 

identifieras. Analysen ger även vikter som anger hur olika variabler ”laddar” på de olika fak-

torerna. 

5. En indexering, inklusive en reliabilitetstest med Cronbach’s Alpha, av de identifierade 

faktorgrupperna gjordes. För att bedöma kopplingen till den modellbaserade indexeringen 

baserad på Robinsondimensionerna undersöktes korrelationen med dessa.  

6. Ytterligare en upprepad envägs ANOVA togs fram baserad på de nya indexvariablerna, för 

att kunna jämföra med den modellbaserade analysen i steg 4 ovan.  

 

4.9 Validitet och reliabilitet 
 

Validiteten är beroende på VAD som mäts och reliabiliteten HUR det mäts (Bjereld m.fl., 

2009). Har jag undersökt det jag avser att undersöka enligt syfte och frågeställningar och har 

jag gjort undersökningen på ett korrekt och tillförlitligt sätt? Något tillspetsat kan man säga att 

kvaliteten på en kvantitativ studie står och faller med graden av säkerhet i den insamlade in-

formationen (Patel & Davidson, 2011, s. 101). 

Den innehållsliga validiteten, giltigheten, i studien, dvs. att den operationella definitionen 

täcker in de flesta aspekter av den teoretiska definitionen (Bjereld m.fl., 2009), bedöms som 

relativt hög. Jag har arbetat noga med operationaliseringen, med den teoretiska bakgrunden 

samt med frågeformulering/begrepp, enkätkonstruktion och den röda tråden mellan 

syfte/frågeställningar och enkätfrågor. Finns brister i denna process finns risken att undersök-

ningen präglas av systematiska fel.  

Yttre validitet (extern validitet, generaliserbarhet) anger i hur hög grad resultaten kan genera-

liseras till andra grupper eller situationer (psykologiguiden.se, 2015). Urvalet i denna under-

sökning är ett bekvämlighetsurval med högt deltagande. Undersökningen kan även ses som en 

totalundersökning, där urvalet därmed inte blir representativt. Resultatet kan då inte generali-

seras till en större grupp. Relaterbarhet kan enligt Stukát (2011, s.136) vara ett mer korrekt 

ord för vissa undersökningar och med den ansatsen kan resultatet i denna studie istället ses 

som en indikator, inte som ett resultat som kan överföras till större populationer.  

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=generalisera
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=generalisera
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Även reliabiliteten, tillförlitligheten, bedöms som relativt hög både med avseende på genom-

förande och statistiska tester som Cronbach’s Alpha för de indexerade värdena. Reliabilitet 

hör ihop med enkätkonstruktion eftersom hög grad av reliabilitet i en kvantitativ studie kräver 

hög grad av standardisering (Trost, 2012). Enkäten var standardiserad, genomfördes under 

loppet av en vecka, var förankrad hos chefer och administrerades via personlig utdelning. Vid 

besvarandet under fortbildningsdagen var instruktionerna tydliga och respondenterna fick god 

tid på sig att besvara enkäten, och jag fanns i rummet för eventuella frågor. Vad jag inte kan 

ha insyn i är hur situationen såg ut för övriga som gjorde enkäten i efterhand – om de var 

stressade, förstod frågorna korrekt osv. För två av frågorna (barnkonsekvensanalyser) var det 

interna bortfallet högre än på övriga frågor, vilket minskar reliabiliteten något. Även beslutet 

att ”vet-ej” inte skulle användas som svarsalternativ kan ha påverkat. 

Replikerbarheten, dvs. att en upprepning av denna undersökning, med samma upplägg och 

metoder men ett annat urval skulle gå att genomföra med liknande resultat är svår att uttala 

sig om. Min bedömning är dock att replikerbarheten är relativt hög, bland annat beroende på 

att enkätfrågorna formulerats direkt utifrån Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014), 

samt att enkelhet och tydlighet gällt för såväl enkätkonstruktion som genomförande. Med 

tanke på att studien mätt pedagogers uppfattningar och att urvalet är relativt litet med olika 

yrkeskategorier representerade skulle dock resultatet med största sannolikhet skilja sig åt vid 

en liknande studie. 

Det behöver finnas en medvetenhet kring att validitet, som Cohen m.fl. (2011) nämner i cita-

tet nedan, inte kan bli helt perfekt, men vi kan göra vårt bästa för att uppnå så bra förutsätt-

ningar som möjligt.  

In quantitative data validity might be improved through careful sampling, appropriate 

instrumentation and appropriate statistical treatments of the data. It is impossible to be 100 per 

cent valid; that is the optimism of perfection. (Cohen m.fl., 2011, s. 179) 

 

4.10 Avgränsningar  
 

Denna studie har några avgränsningar inom såväl urvalsgrupp och yrkesroller som teoretiska 

och innehållsmässiga delar inom skolutveckling och fritidshemmets uppdrag. I 

planeringsfasen av undersökningen fanns en önskan att även låta rektorer svara på enkäten för 

att kunna jämföra de båda urvalsgruppernas syn på ledarskapet. Planen hindrades av att 

antalet rektorer i den aktuella kommunen var för litet. Huvudmannens uppdrag i förhållande 

till rektorns berör jag endast flyktigt. Distinktionen mellan chef och ledare (management och 

leadership) tas inte upp eftersom jag anser att ett pedagogiskt ledarskap har den allra största 

tyngdpunkten på ledarskap. Genusaspekter på ledarskap kommer inte heller att diskuteras. 

Vad gäller uppdraget och Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 2014) fokuseras vissa 

utvalda delar (del 1 och 2). 
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5 Resultat och analys 
 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat med utgångspunkt i frågeställningarna och tidi-

gare teoriavsnitt. Resultatdelen inleds med deskriptiv statistik och univariata analyser gäl-

lande bakgrundsdata och frågeställning 1-2, och fortsätter sedan med bi- och multivariata 

analyser kopplade till samband och skillnader i nuläge och utvecklingsbehov samt år i yrket 

och utbildningsnivå (frågeställning 3 och 4). Slutligen redovisas hur resultatet kan kopplas 

till Robinsons fem ledarskapsdimensioner (frågeställning 5). 

 

5.1 Bakgrundsdata 

 

Resultatet av enkätens två första frågor beskriver undersökningens demografi, dvs. populat-

ionens fördelning, storlek och sammansättning, i detta fall arbetslivserfarenhet inom fritids-

hem samt respondenternas pedagogiska utbildning. 

 

Figur 5. År i yrket 

 

Som framgår av ovanstående stapeldiagram (figur 5) är fördelningen mellan de olika interval-

len för år i yrket relativt jämn. Noteras bör dock att intervallerna i de olika årsgrupperna inte 

är lika stora. En hög andel pedagoger (20,7 %) har arbetat mer än 21 år i yrket. 32,8 % har 

arbetat 5 år eller mindre på fritidshem och har därmed relativt kort arbetslivserfarenhet – nå-

got som kan tas i beaktande vid tolkningar av resultatet. 
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En stor majoritet av de svarande (72,4 %) har pedagogisk högskoleutbildning (fritidspedagog, 

förskollärare eller grundskollärare). 15,5 % är barnskötare medan 12 % har annan pedagogisk 

utbildning eller saknar helt pedagogisk utbildning. Denna stora skillnad kan få konsekvenser 

för resultatet och kommer också att undersökas närmare i de statistiska analyserna. 

Fördelningen mellan respondenternas utbildningsbakgrund kan ses i figur 6 nedan: 

 

Figur 6. Pedagogisk utbildning 

 

 

5.2 Frågeställning 1a: Rektors inverkan på förutsättningar 

för arbetet i fritidshemmet – nuläge  
 

Studiens första frågeställning, som motsvarar fråga 3 i enkäten, handlar om hur personalen 

uppfattar rektors inverkan på förutsättningarna för arbetet i fritidshemmen utifrån följande 

punkter, tagna från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem (2014): 

 Barnkonsekvensanalyser 

 Lokaler/utemiljöer 

 Kompetensutveckling 

 Systematiskt kvalitetsarbete (fritidshemmens utvecklingsområden identifieras) 

 Rektors förtrogenhet med uppdraget 

 

De fyra svarsalternativen för denna fråga var formulerade efter grad av instämmande från inte 

alls (1) till helt (4).  
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Frågeställning 1a Nuläge (fråga 3) 

 

3.1 Barnkon-

sekvensana-

lyser 

3.2 Lokaler för 

pedagogisk 

verksamhet 

3.3 Lokaler för 

elevernas lärande 

 

3.4 Kom-

petensut-

veckling 

3.5 Identifiera 

utvecklingsområ-

den 

3.6 För-

trogenhet 

 

Antal Giltiga 55 59 60 56 56 59 

Saknas 5 1 0 4 4 1 

Medelvärde 2,53 2,88 2,817 2,25 2,71 3,10 

Median 3,00 3,00 3,000 2,00 3,00 3,00 

Standardavvi-

kelse 
,742 ,745 ,6763 ,815 ,653 ,781 

Tabell 4. Deskriptiv statistik Frågeställning 1a 

 

Medelvärdena (m), som kan ligga mellan 1 och 4 enligt kodningen av Likert-skalan, där 2,5 är 

mittenvärdet, visade den största skillnaden i frågeställning 1a (0,85). Standardavvikelsen var 

relativt låg i samtliga frågor, dvs. svaren höll sig samlade runt 2,5. 

Personalen uppfattade i låg grad att rektor utformar kompetensutvecklingsinsatser (m=2,25). 

På denna fråga hade också medianen, som en av få frågor i hela enkätresultatet, det låga vär-

det 2. Det högsta medelvärdet i denna frågeställning, men även i hela undersökningen, 

(m=3,10) uppvisades på frågan om rektors förtrogenhet med uppdraget, en tydlig indikation 

på att personalen var nöjd
2
 med rektors förtrogenhet.  

En noggrannare analys av den deskriptiva statistiken för varje fråga visade att: 

 Frågan om barnkonsekvensanalyser var den fråga i hela undersökningen som hade 

störst internt bortfall. Att medelvärdet var relativt högt på denna fråga (m=2,53) visar 

trots detta att personalen ansåg att rektorn i relativt hög grad genomför barnkonse-

kvenser inför beslut. 

 Personalen var något mer nöjd med hur rektor ser till att lokalerna stödjer elevers lä-

rande än att lokalerna möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet. 

 66,1 % av pedagogerna instämde inte alls eller till liten del i att rektor utformar kom-

petensutveckling utifrån verksamhetens behov. 

 Att fritidshemmens utvecklingsområden identifieras och synliggörs i det systematiska 

kvalitetsarbetet instämde 63,3 % till stor del eller helt i (m=2,71) 

 81,4 % av personalen instämde till stor del eller helt i att rektorn är väl förtrogen med 

fritidshemmets uppdrag. 

                                                 
2
 I texten används begreppen nöjd/nöjdhet när respondenternas svar ligger på den övre delen av instämmer- 

skalan (instämmer till stor del/instämmer helt). Begreppen används inte som ett sätt att mäta nöjdhet med 

hänvisning till den typ av kundnöjdhet som används inom t.ex. New Public Management-styrning, NPM. 
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5.3 Frågeställning 1b: Rektors inverkan på förutsättningar 

för arbetet i fritidshemmet – utvecklingsbehov  
 

Nästa frågeställning, 1b, som motsvarar fråga 4 i enkäten, handlar om i vilken utsträckning 

personalen anser att det finns behov av utveckling inom de områden som behandlades i fråge-

ställning 1a, dvs. barnkonsekvensanalyser, lokaler/utemiljöer, kompetensutveckling, systema-

tiskt kvalitetsarbete samt rektors förtrogenhet med uppdraget. 

De fyra svarsalternativen för denna fråga var formulerade efter ansett behov av utveckling 

från mycket stort (1) till litet/inget (4). 

 

Frågeställning 1b Utvecklingsbehov (fråga 4) 

 

4.1 Barnkon-

sekvensana-

lyser 

4.2 Lokaler för 

pedagogisk 

verksamhet 

4.3 Lokaler för 

elevernas 

lärande 

4.4 Kompe-

tensutveckling 

 

4.5 Identifiera 

utvecklings-

områden 

4.6 Förtro-

genhet 

 

Antal Giltiga 55 58 59 57 56 57 

Saknas 5 2 1 3 4 3 

Medelvärde 2,40 2,53 2,49 2,18 2,54 2,98 

Median 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

Standardavvi-

kelse 
,935 ,863 ,751 ,826 ,894 ,813 

Tabell 5. Deskriptiv statistik Frågeställning 1b 

 

På samtliga frågor var medelvärdet lägre än motsvarande område i fråga 3, vilket antyder ett 

behov av utveckling. Skillnader i medelvärden mellan fråga 3 (nuläge) och 4 (utvecklingsbe-

hov) var högst inom områden lokaler och utemiljö. Medelvärdet för behov av kompetensut-

veckling (m=2,18) var det lägsta i hela undersökningen vilket visar på ett stort utvecklingsbe-

hov. Den för medelvärden inbördes storleksordningen var i princip samma som i fråga 3, dvs. 

utvecklingsbehovet följer nuläget. Standardavvikelsen var något högre i fråga 4 än i fråga 3, 

dvs. svaren i fråga 4 var mer jämnt fördelade mellan de fyra svarsalternativen. Extra tydligt 

var detta för frågan om barnkonsekvensanalyser (s=0,935). 

En noggrannare analys av den deskriptiva statistiken för varje fråga visade att: 

 43,6 % av personalen ansåg att det finns ett stort eller mycket stort behov av att ut-

veckla genomförandet av barnkonsekvensanalyser.  

 Även om ca 70 % av pedagogerna i fråga 3 var relativt nöjda med hur rektor ser till att 

eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma lokaler och utemiljöer menade nästan hälf-

ten att det finns ett stort eller mycket stort behov av utveckling av lärmiljöerna. 
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 Nästan en fjärdedel, 22,8 %, ansåg att det finns ett mycket stort utvecklingsbehov 

inom området kompetensutveckling.  

 Att fritidshemmets utvecklingsområden identifieras och synliggörs i det systematiska 

kvalitetarbetet ansåg drygt tre femtedelar i fråga 3, och en liknande andel (62,5 %) an-

såg att det finns ett utvecklingsbehov inom detta område (m=2,54). 

 Pedagogerna var nöjda med rektors förtrogenhet med uppdraget. Det höga medelvär-

det (m=2,98) och att 80,7 % av pedagogerna ansåg att det finns ett visst eller litet/inget 

utvecklingsbehov bekräftar detta. 

 

5.4 Frågeställning 2a: Rektors pedagogiska ledarskap – 

nuläge 
 

Frågeställning 2a, som motsvarar fråga 5 i enkäten, handlar om hur personalen uppfattar rek-

tors pedagogiska ledarskap vad gäller följande punkter, tagna från Skolverkets Allmänna råd 

för fritidshem (2014): 

 Anpassning av gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning 

 Organisering av systematiskt kvalitetsarbete 

 Dialog med personalen om det dagliga arbetet och om elevers måluppfyllelse 

 Samarbete med andra skolformer 

 Rektors inblick i det dagliga arbetet 

  

De fyra svarsalternativen var formulerade efter grad av instämmande från inte alls (1) till helt 

(4). 

Frågeställning 2a Nuläge (fråga 5) 

 

5.1 Anpas-

sar efter 

resurser 

5.2 Organi-

serar för 

SKA 

5.3 Dialog 

om det dag-

liga arbetet 

5.4 Dialog 

om målupp-

fyllelse 

5.5 Samar-

bete med 

förskoleklass 

5.6 Samar-

bete med 

grundskola 

5.7 Inblick i 

det dagliga 

arbetet 

Antal Giltiga 60 59 60 58 59 58 59 

Saknas 0 1 0 2 1 2 1 

Medelvärde 2,800 2,61 2,483 2,33 2,42 2,26 2,51 

Median 3,000 3,00 2,000 2,50 2,00 2,00 3,00 

Standardavvi-

kelse 
,7768 ,831 1,0167 ,925 ,986 ,928 ,751 

Tabell 6. Deskriptiv statistik Frågeställning 2a 
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Det absolut högsta värdet på standardavvikelse (s) i denna undersökning fanns att hitta i frå-

gan om rektors dialog om det dagliga arbetet, där s=1,0167. Detta kan tolkas som att respon-

denternas åsikter skiljer sig stort åt eftersom vi ser en jämn fördelning mellan svarsalternati-

ven. Medelvärdet här ligger på m=2,483 och medianen, dvs. det mittersta värdet av alla, på 

md=2. Motsvarande kombination av värden återfinner vi i variabeln om samarbete med för-

skoleklass. För grundskolesamarbetet var medelvärdet något lägre (m=2,26) liksom standard-

avvikelsen (s=0,928). 

En noggrannare analys av den deskriptiva statistiken för varje fråga visade att:  

 Drygt 2/3 av personalen (68,4 %) instämde till stor del eller helt i att rektor anpassar 

gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning efter fördelade resurser. 

 44 % av pedagogerna instämde till liten del eller inte alls i att rektor organiserar för 

planering och uppföljning av utbildningen. Samtidigt instämde följaktligen 56 % till 

stor del eller helt i samma påstående, vilket kan anses som att det systematiska kvali-

tetsarbetet fungerar tillfredsställande i de flesta verksamheter (m=2,61). 

 53,3 %, dvs. mer än hälften av respondenterna, beskrev att de instämmer endast till li-

ten del eller inte alls i att rektor för en dialog med personalen om det dagliga arbetet, 

samtidigt som 20 % instämde helt. På denna fråga uppvisas det höga spridningsmåttet 

(s= 1,0167). Ett lågt medelvärde (m=2,33) kunde utläsas när det handlar om rektors 

dialog om elevernas måluppfyllelse och endast 4 personer uppgav att de instämmer 

helt i detta. 

 En fjärdedel (24,1 %) av personalen angav den lägsta graden av instämmande till att 

rektor organiserar för samarbete med grundskola och något färre (20,3 %) vad gäller 

förskoleklass. 

 En stor majoritet pedagoger var nöjda med rektors förtrogenhet med uppdraget (fråga 

3). Däremot var personalen inte lika nöjd med rektors inblick i verksamheten, även om 

55,9 % instämde till stor del eller helt i att rektor har inblick i och kunskap om det 

dagliga arbetet. 

 

5.5 Frågeställning 2b: Rektors pedagogiska ledarskap – 

utvecklingsbehov  
 

Studiens nästa frågeställning, som motsvarar fråga 6 i enkäten, handlar om i vilken utsträck-

ning personalen anser att det finns behov av utveckling inom de områden som behandlades i 

frågeställning 2a, dvs. anpassning av gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning, 

organisering av systematiskt kvalitetsarbete, dialog med personalen samt samarbete med 

andra skolformer. 

De fyra svarsalternativen för denna fråga var formulerade efter ansett behov av utveckling 

från mycket stort (1) till litet/inget (4). 
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Frågeställning 2b Utvecklingsbehov (fråga 6) 

 

6.1 Anpas-

sar efter 

resurser 

6.2 Organi-

serar för 

SKA 

6.3 Dialog 

om det dag-

liga arbetet 

6.4 Dialog 

om målupp-

fyllelse 

6.5 Samar-

bete med 

förskoleklass 

6.6 Samar-

bete med 

grundskola 

6.7 Inblick i 

det dagliga 

arbetet 

Antal Giltiga 60 60 60 60 60 58 60 

Saknas 0 0 0 0 0 2 0 

Medelvärde 2,450 2,467 2,717 2,583 2,667 2,34 2,683 

Median 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,00 3,000 

Standardavvi-

kelse 
,8115 ,9291 ,8654 ,8294 ,9144 ,807 ,8535 

Tabell 7. Deskriptiv statistik Frågeställning 2b 

 

Fråga 6 var den fråga som hade den minsta interna differensen i medelvärde mellan underfrå-

gorna (diff=0,37). Utvecklingsbehovet vad gäller samarbete med grundskolan framgick tyd-

ligt, med m=2,34 och medianen 2. Däremot verkade inte behovet av att samarbeta med för-

skoleklass vara lika stort (m=2,667). 

En noggrannare analys av den deskriptiva statistiken för varje fråga visade att: 

 41,7 % av pedagogerna ansåg att det föreligger ett stort eller mycket stort behov av att 

i högre grad anpassa gruppstorlekar, personaltäthet och gruppsammansättning efter 

fördelade resurser. 

 Utvecklingsbehovet för organisering av kvalitetsarbete överensstämmer ungefär med 

hur respondenterna svarade om nuläget. Mer än hälften (53,4 %) menade att det finns 

ett visst/litet eller inget behov av utveckling inom detta område (m=2,467).  

 Vad gäller rektors dialog visade det sig att behovet av utveckling var ungefär lika stort 

vad gäller dialog om elevens måluppfyllelse som dialog om det dagliga arbetet, trots 

att respondenterna i förra frågan visade ett betydligt sämre resultat i fråga om dialog 

om måluppfyllelse. 

 Att samarbetet med grundskolan (mer än med förskoleklassen) behöver utvecklas, har 

konstaterats i föregående fråga. Endast 5,2 % av personalen valde den minsta graden 

av utvecklingsbehov (att jämföra med motsvarande siffra för förskoleklass som är 16,7 

%). 

 Rektors inblick i och kunskap om det dagliga arbetet bedömdes av pedagogerna som 

lägre än rektors förtrogenhet (fråga 3), och med det följer att även utvecklingsbehovet 

är stort eller mycket stort (63,3 %). 
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5.6 Frågeställning 3: Samband och skillnader mellan nuläge 

och utvecklingsbehov 
 

För att, enligt frågeställning 3, ta reda på om det fanns någon samvariation mellan nuläge och 

utvecklingsbehov genomfördes ett korrelationstest (bivariat analys) som parvis jämförde 

svaren om nuläge och utvecklingsbehov för de frågor som behandlar samma sak, dvs. fråga 3 

mot 4 respektive fråga 5 mot 6. Frågorna är konstruerade så att höga värden på fråga 3 och 5 

anger positiv inställning till nuläget och motsvarande höga värden på fråga 4 och 6 anger litet 

behov av utveckling. En hög samvariation är därför något man kan förvänta sig. Korrelationen 

mättes med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient r, vilken kan anta ett värde mellan 1 och 

-1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt ne-

gativt samband. Var gränserna går mellan höga, måttliga och låga värden varierar mellan 

olika källor, men som riktmärken kan värden <0,3 ses som låga och >0,7 som höga. Korrelat-

ionen säger inget om orsakssamband (Djurfeldt m.fl., 2010).  

Resultatet visade att ingen av korrelationerna var negativ och samtliga korrelationsberäk-

ningar utom en var signifikant. Fråga 3e mot 4e, som handlade om hur rektor ser till att ut-

vecklingsområden identifieras och synliggörs, skiljer sig stort åt från övriga frågor i såväl 

korrelation som signifikans. Någon klar förklaring till detta har inte hittats.  Korrelationskoef-

ficienten varierade mellan r=0,142 som lägst och som högst r=0,711. En stark samvariation 

(r=0,711) hittas mellan nuläge och utvecklingsbehov vad gäller rektors inblick i och kunskap 

om det dagliga arbetet i fritidshemmet (fråga 5g – 6g). Även i frågan om rektors förtrogenhet 

med fritidshemmets mål, uppdrag och pedagogik (fråga 3f – 4f) samvarierar nuläge och ut-

vecklingsbehov högt (r=0,597). En svagare korrelation visar att respondenternas svar inte 

följer den förväntade samvariationen, dvs. det är inte en självklarhet att stor nöjdhet i nuläge 

automatiskt ger ett litet behov av utveckling och tvärtom. 

 

Korrelation 

Frågor parvis Korrelation (r) Signifikans (s) 

3a – 4a 0,343 0,012 

3b – 4b 0,507 0,000 

3c – 4c 0,519 0,000 

3d – 4d 0,506 0,000 

3e – 4e 0,142 0,295 

3f – 4f 0,597 0,000 

5a – 6a 0,549 0,000 

5b – 6b 0,545 0,000 

5c – 6c 0,505 0,000 

5d – 6d 0,478 0,000 

5e – 6e 0,502 0,000 

5f – 6f 0,519 0,000 

5g – 6g 0,711 0,000 

 

Tabell 8. Korrelation Nuläge – utvecklingsbehov Frågeställning 3 
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5.7 Frågeställning 4: Samband och skillnader mellan svaren 

från personal med olika arbetslivserfarenhet och 

pedagogisk utbildning 
 

I denna frågeställning studerades om respondenternas år i yrket respektive pedagogiska ut-

bildning hade något samband med resultaten för nuläge och utvecklingsbehov. En envägs 

ANOVA användes, där variablerna år i yrket och pedagogisk utbildning ställdes mot samtliga 

frågor. 

Med avseende på respondenternas år i yrket visade resultatet signifikans endast för en fråga 

(3f, rektors förtrogenhet). För att se vilka kategorier detta gällde för gjordes en Post Hoc-

analys. Denna visade att respondenter med mycket kort eller mycket lång arbetslivserfarenhet 

(<2 år eller >15 år) tenderade att vara betydligt mer positiva än övriga. 

Mer tydligt var det statistiska sambandet vad gäller respondenternas utbildning. I fyra av 

underfrågorna påvisades signifikans, nämligen avseende barnkonsekvensanalyser - nuläge 

(3a), s=0,037, och utvecklingsbehov (4a), s=0,048, lokaler som stödjer elevernas lärande (3c), 

s=0,036 samt att utvecklingsområden identifieras - utvecklingsbehov (4e), s=0,004. En Post 

Hoc-analys för dessa frågor visade att de par av grupper som skiljde sig åt på flest frågor var 

dels gruppen förskollärare mot barnskötare och dels förskollärare mot de som saknade peda-

gogisk utbildning. En observation som gjordes är att gruppen förskollärare har ett betydligt 

lägre medelvärde än övriga grupper i majoriteten av frågorna. 

Vid försök att hitta mönster i de signifikanta skillnader som observerats, framstår det som om 

grupper med respektive utan pedagogisk högskoleutbildning skiljer sig mest åt. För att få stöd 

för denna observation skapades en omkodad variabel för att representera dessa båda grupper. 

Därefter genomfördes en envägs ANOVA med den nya variabeln som oberoende variabel. På 

samtliga 26 underfrågor hade gruppen icke-högskoleutbildade högre eller betydligt högre me-

delvärden, även om inte alla var statistiskt säkerställda. De som var signifikanta var 5d (dia-

log), 4d (kompetensutveckling), 3c (lokaler), 4e (identifiera utvecklingsområden), 3a (barn-

konsekvensanalyser), i nämnd ordning. Detta kan tolkas som att personal med pedagogisk 

högskoleutbildning är mer kritiska till i första hand rektors dialog samt kompetensutveckling. 

 

5.8 Frågeställning 5: Kopplingar till Robinsons 

ledarskapsdimensioner  
 

Två olika slags statistiska analysförfaranden, med olika ingångar, har gjorts i denna sista frå-

geställning för att undersöka i vilken mån resultatet av fråga 3 och 5 (nuläge) kan kopplas till 

Robinsons m.fl. (2008) fem ledarskapsdimensioner (nedan kallade Robinson 1-5 alt. R1-R5). 

Resultaten av dessa analyser presenteras nedan.  
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5.8.1 Modellbaserad datareduktion  
I den första analysen har Robinsons fem ledarskapsdimensioner använts som utgångspunkt 

(modell) till vilka ett utvalt antal av de beroende variablerna kopplats.  

 

Ledarskapets fem dimensioner enligt Robinson m.fl. (2008) Enkätfrågor kopplade 
till dimensionen, i 
indexet 

Cronbach’s Alpha 

1. Fastställa mål och ha höga förväntningar.  3e, 3f 

5b, 5d, 5e, 5f 

0,820 

2. Använda resurser strategiskt för pedagogiska syften. 

 

3b, 3c 

5a, 5g 

0,743 

3. Planera, samordna och utvärdera undervisningen och 

läroplanens mål. 

3e, 3f 

5b, 5c, 5d, 5g 

0,817 

4. Främja och delta i lärares lärande och utveckling. 

 

3d, 3f 

5c, 5d, 5e, 5f 

0,863 

5. Erbjuda en lugn, välordnad och stödjande lärmiljö. 

 

3a, 3b, 3c 

5a, 5b 

0,676 

Tabell 9. Enkätfrågor kopplade till Robinsondimensioner inkl. Cronbach’s Alpha Frågeställning 5 

 

Utifrån detta skapades fem indexvariabler som testades univariat och multivariat. Indexen 

skapades som medelvärdet av de ingående variablerna, vilka alltså viktades lika. Före det fak-

tiska genomförandet av indexeringen kontrollerades reliabiliteten genom Cronbach’s Alpha-

test, som alla visade på värden större än gränsvärdet 0,700, förutom R5 (=0,676). Bedöm-

ningen gjordes att värdet som låg strax under var acceptabelt och indexet behölls.  

I en analys av den deskriptiva statistiken för indexen kunde utläsas medelvärden, som blir 

ett sätt att representera hur Robinsondimensionerna avspeglas i enkätsvaren. Medelvärdena 

varierade mellan m=2,48 och m=2,75 med lägst resultat för Robinson 4. För att se om dessa 

skillnader var statistiskt signifikanta gjordes en parvis t-test mellan de olika indexen. Resul-

tatet visade på starkast signifikans för paren där R4 ingick (s=0,001-0,005). Robinson 4 var 

alltså den ledarskapsdimension där pedagogerna var minst nöjda. Detta är värt att notera, ef-

tersom Robinson 4 är en dimension som enligt Robinson m.fl. (2008) har det i särklass högsta 

effektvärdet för framgångsrik skolutveckling. 

På indexen gjordes också en upprepad envägs ANOVA mot mina oberoende variabler år i 

yrket respektive pedagogisk utbildning. Resultatet visade ingen signifikans på någon av vari-

ablerna. Däremot uppvisades signifikans på alla index utom R4 när den omkodade variabeln 

för pedagogisk högskoleutbildning (framtagen i frågeställning 4) ANOVA-testades, se tabell 

10 nedan. R4 låg dock nära gränsvärdet 0,05. 
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ANOVA, omkodad variabel pedagogisk högskoleutbildning 

 

Kvadrat-

summa df 

Kvadratiskt 

medelvärde F Sig. 

Index Robinson 1 Mål Nuläge  Mellan grupper 
1,427 1 1,427 4,015 ,050 

Inom grupper 18,843 53 ,356   

Total 20,271 54    

Index Robinson 2 Resurser 
Nuläge  

Mellan grupper 
1,369 1 1,369 4,822 ,032 

Inom grupper 15,613 55 ,284   

Total 16,982 56    

Index Robinson 3 SKA Nu-
läge  

Mellan grupper 
1,664 1 1,664 5,069 ,029 

Inom grupper 17,403 53 ,328   

Total 19,068 54    

Index Robinson 4 Lärares 
lärande Nuläge  

Mellan grupper 
1,823 1 1,823 3,881 ,054 

Inom grupper 23,953 51 ,470   

Total 25,776 52    

Index Robinson 5 Lärmiljö 
Nuläge  

Mellan grupper 
1,631 1 1,631 7,126 ,010 

Inom grupper 11,676 51 ,229   

Total 13,307 52    

Tabell 10. ANOVA Robinsonindex – år i yrket, pedagogisk utbildning Frågeställning 5 

 

Detta innebär att det finns statistiskt signifikanta samband mellan hur respondenter med re-

spektive utan pedagogisk högskoleutbildning har svarat. 

5.8.2 Explorativ faktoranalys med databaserad datareduktion  
I det andra analysförfarandet gjordes en explorativ faktoranalys PCA för att undersöka om 

bakomliggande faktorer eller mönster kunde identifieras. PCA möjliggör en databaserad data-

reduktion utan några på förhand uttänkta samband.  

Egenvärdesanalysen i PCA angav att tre faktorer identifierades. Storleken på egenvärdena är 

ett mått på hur stor inverkan respektive faktor har. Gränsen som används för att avgöra antalet 

faktorer sätts ofta vid egenvärde=1, vilket även är det förinställda kriteriet i SPSS. I figur 7 

visas storleken på egenvärdena där det framgår att tre stycken är större än 1. Egenvärdena 

mindre än 1 uppvisar också ett långsamt avtagande, vilket kan motivera att tre faktorer an-

vänds. 
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Figur 7. Frågeställning 5, Scree Plot, faktoranalys Frågeställning 5 

 

Egenvärdena redovisas också i tabellform, där det även framgår hur stor del av variansen som 

förklaras av de olika faktorerna, här 69 %. 

 

Total Variance Explained 

Komponent 

Initiala egenvärden Summan av kvadrerade laddningar efter rotation 

Total % av varians Kumulativ % Total % av varians Kumulativ % 

1 5,534 42,570 42,570 4,501 34,620 34,620 

2 2,120 16,309 58,880 2,219 17,071 51,691 

3 1,262 9,707 68,586 2,196 16,895 68,586 

4 ,827 6,363 74,950    

5 ,653 5,024 79,973    

6 ,555 4,273 84,246    

7 ,515 3,964 88,210    

8 ,427 3,287 91,497    

9 ,302 2,326 93,823    

10 ,284 2,187 96,011    

11 ,233 1,792 97,803    

12 ,184 1,412 99,215    

13 ,102 ,785 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabell 11, Total Variance Explained, faktoranalys Frågeställning 5 

 

Faktorerna byggs upp av de olika variablerna och värdena i tabell 12 nedan visar hur mycket 

olika variabler ”laddar” på olika faktorer. Ju högre laddning desto mer förklaras variabeln av 
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den bakomliggande faktorn. Laddningar mellan -0,3 och 0,3 anses små och motsvarande vari-

abel anses inte bidra till aktuell faktor.  

I faktoranalysen identifierades tre variabelgrupper som mäter samma eller närbesläktade fe-

nomen, och som fångar upp det mesta av enkätsvaren, se tabell 12: 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Komponent 

1 2 3 

3.1 Barnkonsekvensanalyser ,158 ,524 ,493 

3.2 Lokaler för pedagogisk verksamhet ,010 ,891 ,149 

3.3 Lokaler för elevernas lärande ,193 ,910 ,145 

3.4 Kompetensutveckling  ,351 ,114 ,708 

3.5 Identifierar utvecklingsområden -,068 ,293 ,853 

3.6 Förtrogenhet ,404 ,018 ,654 

5.1 Anpassar efter resurser ,702 ,340 -,128 

5.2 Organiserar för SKA ,720 -,110 ,279 

5.3 Dialog om det dagliga arbetet ,792 ,072 ,171 

5.4 Dialog om måluppfyllelse ,836 ,215 ,206 

5.5 Samarbete med förskoleklass ,803 ,029 ,130 

5.6 Samarbete med grundskola ,783 -,018 ,233 

5.7 Inblick i det dagliga arbetet ,742 ,212 ,127 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Tabell 12. Rotated Component Matrix, faktoranalys Frågeställning 5 

 

Variablerna laddar i olika grad på olika faktorer och det finns även ett visst överlapp, dvs. att 

några variabler laddar på mer än en faktor med en laddning  >0,3. När en indexering görs ba-

serat på dessa faktorer kommer alltså flera variabler att ingå i flera index, som därmed bli kor-

relerade med varandra. Vidare analyser med t.ex. andra rotationsmetoder hade eventuellt kun-

nat ge tydligare uppdelning, men detta har inte undersökts vidare här. Jag har valt att i in-

dexen inkludera alla signifikanta variabler eftersom det är intressant i sig att de speglar flera 

dimensioner.  

Med hjälp av teoretiska resonemang har jag försökt få en intuitiv förståelse för sambanden, 

ännu ett exempel på en kvalitativ ansats i en kvantitativ studie. En observation är att ingen av 

de identifierade faktorerna direkt kan associeras till endast en av Robinsondimensionerna. 

Orsakerna till detta kan vara flera. Dock inses direkt att indexen är sinsemellan korrelerade 

eftersom delvis samma frågor ingår. En kvantitativ test för att undersöka kopplingen mellan 
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Robinson- och PCA-indexen genomfördes i form av en korrelationsanalys. Pearson’s r för 

korrelationen mellan faktorerna i de olika grupperna visas i tabell 13.  

Korrelation 

 

Index Robinson 
1 Mål Nuläge 

 

Index Robinson 
2 Resurser  

Nuläge 

Index Robinson 
3 SKA Nuläge 

 

Index Robinson 
4 Lärares lä-
rande Nuläge 

Index Robinson 
5 Lärmiljö  

Nuläge 

Index Faktoranalys faktor 1 ,948
**
 ,646

**
 ,935

**
 ,966

**
 ,685

**
 

Index Faktoranalys faktor 2 ,367
**
 ,785

**
 ,404

**
 ,341

*
 ,828

**
 

Index Faktoranalys faktor 3 ,695
**
 ,470

**
 ,703

**
 ,651

**
 ,607

**
 

Tabell 13. Korrelation Index Robinson – Index faktoranalys Frågeställning 5 

 

Av tabellen framgår att första faktorn, vilket också är den som är viktigast, är mycket starkt 

korrelerad med R4, R1 och R3 i den ordningen. För den andra faktorn är det istället R5 och 

R2, medan den sista faktorn korrelerar mest med R3, R1 och R4. De starka korrelationerna 

bekräftar att det finns kopplingar mellan indexen och att Faktor 1 och Faktor 3 laddar på 

samma Robinsondimensioner, nämligen de som handlar om mål och förväntningar (R1), pla-

nera och utvärdera undervisningen (R3) samt att främja lärares lärande (R4). Faktor 2 kopplas 

till resurser (R2) och lärmiljö (R5).  

Ett annat sätt, förutom Robinson, att tolka faktoranalysens resultat är att försöka hitta kopp-

lingar till någon annan forskning/teori. Törnséns (2009) definitioner av de av henne två delar-

na i pedagogiskt ledarskap (faktor 1 och 3) samt ett mer renodlat administrativt eller förval-

tande ledarskap blev här aktuellt. 

Faktor 1: Som framgår av tabell 12 ovan hittades i faktor 1 ett starkt samband mellan samt-

liga delfrågor inom fråga 5 samt ett lägre samband till frågorna om kompetensutveckling (3d) 

och rektors förtrogenhet (3e). Här uppvisas ett mönster som kan kopplas till ett direkt peda-

gogiskt ledarskap där rektor leder kärnprocesserna undervisning och lärande. 

Faktor 2: Lokaler, resurser och barnkonsekvensanalyser är de områden som sambanden fo-

kuserar på i denna faktor – ett mönster som kan kopplas till ett mer administrativt ledarskap. 

Faktor 3: De variabler som här uppvisar samband – identifiera utvecklingsområden, kompe-

tensutveckling, förtrogenhet och barnkonsekvensanalyser – kan kopplas till ett mer indirekt 

pedagogiskt ledarskap för att skapa förutsättningar för undervisning och lärande.  

En sista statistisk analys gjordes i form av ytterligare en upprepad envägs ANOVA, för att se 

om resultaten skiljer sig från den ANOVA som gjorts på den modellbaserade datareduktionen. 

Med avseende på antal år i yrket uppvisades signifikans endast i faktor 3. Detta kan förklaras 

med hänvisning till frågeställning 4 där signifikans uppträdde på fråga 3f, vilken är en av de 

dominerande variablerna i faktor 3. Liksom i frågeställning 4 visade en Post Hoc-analys att 
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respondenter med mycket kort eller mycket lång arbetslivserfarenhet (<2 år eller >15 år) ten-

derade att vara betydligt mer positiva än övriga.  

Med avseende på pedagogisk utbildning uppvisades ingen signifikans när alla utbildningska-

tegorierna beaktades. Däremot vid test med den omkodade variabeln (med eller utan pedago-

gisk högskoleutbildning) blev resultatet signifikant för faktor 2. Fråga 3a (barnkonsekvensa-

nalyser) och 3c (lokaler) är två av de dominerande variablerna i faktor 2, för vilka även visa-

des signifikans i frågeställning 4.  

 

5.9 Sammanfattning av resultat och analys 
 

Personalen i fritidshemmen uppfattade i stort rektors inverkan på de rådande förutsättningarna 

för arbetet i fritidshem som goda. Tydligt var att pedagogerna inte var nöjda med hur rektor 

utformar kompetensutvecklingsinsatser, men de var däremot mycket nöjda med rektors för-

trogenhet med fritidshemmets mål, uppdrag och pedagogik. Behov av utveckling finns inom 

alla områden, och följer nuläget, dvs. störst behov finns inom kompetensutveckling och minst 

behov för rektors förtrogenhet.  

Vad gäller rektorns pedagogiska ledarskap är personalen något mindre nöjd. Områden som 

sticker ut negativt här är samarbete med andra skolformer och hur rektor för dialog med per-

sonalen. Intressant att notera är skillnaden i hur utvecklingsbehovet korrelerar med nöjdheten 

inom dessa två områden till skillnad från övriga, nämligen att behovet av utveckling ses som 

mindre trots en låg nöjdhet. Nöjdheten är dock stor kring rektors inblick i och kunskap om det 

dagliga arbetet i fritidshemmet.  

De områden som visar mest överensstämmelse mellan nuläge och utvecklingsbehov är frågor 

om rektors förtrogenhet och inblick i arbetet. Frågor som rör det systematiska kvalitetsarbetet 

visar ingen tydlig tendens åt något håll, utan hamnar runt medel eller strax över för både nu-

läge och utvecklingsbehov.   

Undersökningen visade inte på några större skillnader i svar från personal med olika antal år i 

yrket. Däremot hade pedagogisk utbildning stor betydelse för uppfattningarna, där personal 

med pedagogisk högskoleutbildning var mindre nöjd än personal som saknade högskoleut-

bildning, särskilt gällande rektors dialog, kompetensutveckling och samarbetet med andra 

skolformer. Förskollärare som grupp var mindre nöjda än övriga. 

Personalen var minst nöjd med den Robinsondimension som berör pedagogers lärande och 

utveckling, men även planering och utvärdering av undervisningen uppvisade låg nöjdhet. Ett 

direkt pedagogiskt ledarskap (Törnsén, 2009), eller rättare sagt avsaknaden av detta, där rek-

tor hanterar kärnprocesser inom undervisning och lärande, kan ses som en bakomliggande 

faktor som kan förklara resultaten.  
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6 Avslutande diskussion 
 

I detta avsnitt knyts studien ihop. Metod diskuteras och forskningsprocessen granskas kritiskt. 

Resultaten tolkas och förklaras och sätts i relation till tidigare forskning, dess bidrag till 

forskningsfältet och till yrkespraktiken. Utgången analyseras och undersökningens slutsatser 

redovisas i förhållande till syfte och frågeställningar. Frågeställningar som förefaller vara 

särskilt intressanta eller problematiska lyfts. Avslutningsvis diskuteras, utifrån forskning och 

resultat, hur ett pedagogiskt ledarskap i fritidshemmen skulle kunna se ut. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal i fritidshem uppfattar nuläge och ut-

vecklingsbehov gällande rektors pedagogiska ledarskap samt förutsättningar för arbetet i fri-

tidshemmen. Via en pappersenkät och kvantitativ statistisk analys har personalens uppfatt-

ningar av det pedagogiska ledarskapet i fritidshem undersökts inom en kommun. Syftet har 

uppnåtts och resultatet diskuteras nedan.  

 

Figur 8. Lärarförbundet, Fritidspedagogik (2011). Illustration: Helena Davidsson Neppelberg  

(efter tillåtelse från illustratören) 

Jag inledde denna magisteruppsats med att ställa frågorna ”Rektors pedagogiska ledarskap i 

fritidshemmen – finns det?” och ”Hur ser det ut och hur skulle det kunna se ut?”. Min åter-

kommande reflektion är fortfarande: Varför lyfts inte ledarskapet i fritidshemmen? Valet av 

problemområde till denna magisteruppsats har växt fram i takt med signaler och rapporter om 

att fritidshemmens utveckling går åt fel håll, såväl lokalt i den kommun jag arbetar som nat-

ionellt. Min uppfattning av fritidshemsverksamheten i Sverige idag ger bilden av en verksam-

hetsform med låg status som under många år stått i skymundan, till förmån för grundskolan, 

och där det råder en osäkerhet hos huvudmän och rektorer kring hur fritidshemmen bör hante-

ras. Samtidigt har fritidshemmen aldrig varit så uppmärksammade i den samhällspolitiska 

debatten som det senaste året. Diskussionen kretsar kring förutsättningar och resurser, som 
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gruppstorlek, personaltäthet, lokaler och personalens utbildning. Nog så viktiga frågor, men 

där jag menar att rektors ledarskap är kärnan för att allt detta ska kunna vävas ihop till en 

verksamhet med hög kvalitet för våra elever. Jag ville därför med denna magisteruppsats be-

lysa och lyfta fram det bortglömda, men nog så viktiga, pedagogiska ledarskapet i fritids-

hemmen – ett ledarskap med samma krav i styrdokumenten för fritidshem som för alla skol-

former inom utbildningsväsendet.  

 

Fritidshemmet är ingen skolform, utan en del av utbildningsväsendet. Varför detta ställnings-

tagande gjorts har jag inte kunnat hitta svaret på, men frågan är vad det får för konsekvenser 

för fritidshemmets status. Jag har i tidigare avsnitt berört den otydlighet i styrdokumenten 

som finns för fritidshemmen, där läroplanen gäller i tillämpliga delar och där Allmänna råd 

för fritidshem (Skolverket, 2014), kanske därför, fått en framträdande roll i fritidshemmens 

målstyrning och verksamhet. Det går att tolka de senaste allmänna råden (a.a.) och den tydlig-

het kring kvalitetsansvar för huvudman, rektor och pedagoger som där ges, som en replik på 

de senaste årens avsaknad av utrymme för fritidshemmen i samhällsdebatten. Eller kan det 

tolkas som att de allmänna råden får stort inflytande som en ökad regelstyrning i kölvattnet av 

den New Public management-diskurs
3
 vi kan sägas vara inne i (Scherp, 2013)? Fritidshem-

men saknar än så länge mer konkreta nationella i mål i form av kursplan eller liknande, men 

regeringen föreslog i januari 2015 att fritidshemmen ska få eget avsnitt i läroplanen (Utbild-

ningsdepartementet, 2015). 

 

Kan en ökad styrning av fritidshemmen få den efterfrågade effekten att statusen ökar? 

Riskerar en ökad reglering av fritidshemmen att leda till en ”skolifiering”, jämförbar med den 

som det finns tecken på skett i förskolan efter införandet av läroplanen Lpfö 98 

(Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2010b)? Jag välkomnar en ökad styrning. Enligt mitt 

sätt att se det finns det fler fördelar med detta, t.ex. genom en egen läroplan, än det finns 

nackdelar med att fritidshemmet blir ”skolifierat”. I någon mening är fritidshemmet redan 

”skolifierat” med sin nära koppling till grundskolan. Ett förtydligade av uppdraget hade 

kunnat få positiva effekter på lång sikt genom att fritidshemmen då synliggörs, 

professionaliteten ökar och det pedagogiska ledarskapet har möjlighet att växa. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Forskningsprocessen tar avstamp i syftet med denna studie; att undersöka och analysera hur 

personal i fritidshem uppfattar nuläge och utvecklingsbehov gällande rektors pedagogiska 

ledarskap samt rektors inverkan på förutsättningarna för arbetet i fritidshemmen. Studiens 

upplägg och genomförande planerades noga för att göra ett relevant urval, nå så många re-

spondenter som möjligt och därmed uppnå en hög validitet och reliabilitet. I planeringsfasen 

                                                 
3
 New Public Management, NPM, är ett samlingsbegrepp för olika åtgärder inom styrning och ledning som 

syftar till att effektivisera den offentliga sektorn genom marknadsanpassning. 
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togs ställning till urvalsgrupper och även vilka bakgrundsdata som var intressanta att efter-

fråga. Endast år i yrket och pedagogisk utbildning valdes, då jag bedömde att andra bak-

grundsvariabler, som kön och ålder, varken var intressanta eller relevanta. Även det faktum 

att resultatet kommer att användas i kommunens utvecklingsarbete fanns i åtanke, vilket 

gjorde en noggrann avvägning än viktigare. 

 

För att komma åt pedagogernas uppfattning valdes pappersenkät som metod. Enkäten delades 

ut på en gemensam fortbildningsdag för fritidshemspersonalen. Detta skulle i efterhand visa 

sig vara ett bra val ur flera aspekter och en styrka i studien. En webbenkät var aldrig aktuell 

eftersom respondenterna var fysiskt samlade och pappersenkäten genomfördes med mig när-

varande. Svarsfrekvensen blev därmed 100 % vid detta tillfälle, respondenterna hade god tid 

på sig och möjlighet att ställa frågor, vilket ökar tryggheten för respondenterna och därmed 

också reliabiliteten (Trost, 2012). Att jag, och dessutom alla rektorer, befann oss på plats vid 

genomförandet, kan påverka frivillighetsaspekten när ett maktförhållande uppstår. Makt kan, 

enligt Kvale (1997) vara till fördel för svarsfrekvensen, men till nackdel för respondentens 

känsla för enkäten. Se vidare etiska ställningstaganden ovan. Eftersom jag ville nå samtlig 

personal i fritidshemmen fick jag göra ett kompletterande enkätutskick till de som inte närva-

rade, via rektorerna för vidare distribution. En kritisk granskning av detta tillvägagångssätt 

kan ge några intressanta lärdomar: Anonymiteten blev inte total då en av rektorerna skrivit 

personalens namn på enkäten vid utdelning. En enkät saknade en sida vid inskickandet och 

fick räknas som ogiltig. Av nio utdelade enkäter lämnades fem in – ett för denna distribut-

ionsdel stort bortfall. Utfallet av urval, enkätdistribution och svarsfrekvens är dock gott och 

har inverkat positivt på resultatet. 

 

Jag har i enkäten operationaliserat begreppsförståelsen av rektors pedagogiska ledarskap ge-

nom att i enkätkonstruktionen utgå från Skolverkets Allmänna råd för fritidshem (2014). Att 

huvudfråga 3 och 4 behandlade samma område (förutsättningar), med nuläge och utveckl-

ingsbehov, samt att fråga 5 och 6 behandlade rektors pedagogiska ledarskap, med nuläge och 

utvecklingsbehov, gjordes tydligt genom rubriker och layout. Resultatet blev en kort, enkel 

och strukturerad enkät med tydligt upplägg och konsekvens i begrepp och frågekonstruktion, 

som dessutom gav en god grund för statistisk analys.  

 

Beslutet att inte använda svarsalternativet ”vet ej” var inte självklart och övervägdes länge 

och väl, då det finns klara fördelar och nackdelar med båda alternativen. Min bedömning är 

dock att det var rätt beslut, eftersom jag vill tro att jag fick ett mer stringent och statistiskt mer 

lätthanterat resultat. Dock visade det sig i det interna bortfallet att ett ”vet-ej”-alternativ hade 

kunnat vara en god idé på två frågor som handlade om barnkonsekvensanalyser. Här uppvisa-

des nämligen ett något större internt bortfall än på övriga frågor. Ingen definition av begreppet 

barnkonsekvensanalys hade gjorts. Begreppet ingår i Allmänna råd för fritidshem (Skolverket, 

2014), men är relativt nytt. För att kunna besvara frågorna korrekt krävs förstås att de sva-

rande är insatta i begreppet som i detta fall förmodligen har lett till ett internt bortfall (Trost, 
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2012). Det interna bortfallet totalt sett var lågt, vilket enkätkonstruktionen kan ha bidragit till. 

Hög svarsfrekvens och lågt internt bortfall kan även tolkas som att forskningsområdet upp-

levts angeläget och meningsfullt. Med tanke på att denna enkät även kommer att användas i 

min vardagspraktik genom att utgöra underlag för en kartläggning i kommunens utvecklings-

arbete för fritidshemmen ser jag extra positivt på att så gott som samtlig personal deltagit och 

att resultatet av undersökningen därmed får hög tillförlitlighet även på lokal nivå. 

 

För att förstå mitt resultat ur ett teoretiskt perspektiv valde jag att som analysverktyg använda 

Robinsons m.fl. fem ledarskapsdimensioner (2008) – fem forskningsbaserade kategorier av 

effektivt ledarskap. Dimensionerna innefattar områden som mål och förväntningar, strategiska 

resurser, systematiskt kvalitetsarbete, lärares lärande samt lärmiljöer. Visserligen har meta-

studien med sina 27 studier från flera länder ett relativt litet och spritt underlag och visserligen 

har Robinson kopplat forskningen huvudsakligen till kunskapsresultat, vilket inte är lika rele-

vant i fritidshem som i skolan. Men eftersom metastudien även behandlade sociala mål och 

eftersom jag tilltalades av dimensionerna och ser dem som allmängiltiga i olika utbildnings-

sammanhang gjordes bedömningen att dimensionerna även skulle gå att applicera på fritids-

hem. Dock ska de ses i sitt rätta sammanhang och anpassas efter den aktuella verksamheten. 

Utgångspunkten i metastudien är engelsspråkiga skolsystem som är annorlunda än de skandi-

naviska, vilket bör tas i beaktande. I ljuset av det resultat jag fick och de behov som visat sig 

finnas inom fritidshemmen bedömer jag att dimensionerna var relevanta som analysverktyg i 

denna studie, men också kan vara till hjälp i kommande utvecklingsarbete. Det visade sig 

även att det mellan de allmänna råden och Robinsons dimensioner fanns en hög överens-

stämmelse, på det sätt att flertalet av Skolverkets rekommendationer även ses som framgångs-

faktorer i Robinsons m.fl. studie (2008), vilket är intressant i sig. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen utgår jag från syftet, nämligen nuläge och utvecklingsbehov gällande 

rektors pedagogiska ledarskap samt förutsättningar för arbetet i fritidshemmen och diskuterar 

resultatet i relation till tidigare forskning, dess bidrag till forskningsfältet och till yrkesprakti-

ken. Jag diskuterar även hur resultatet kan kopplas till pedagogernas arbetslivserfarenhet, pe-

dagogisk utbildning samt Robinsons ledarskapsdimensioner (Robinson m.fl., 2008). För tyd-

lighets skull är avsnittet indelat i tre delar som följer frågeställningarna och enkätindelningen: 

Rektors inverkan på förutsättningarna, Rektors pedagogiska ledarskap samt Kopplingar till 

Robinsons ledarskapsdimensioner.  
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6.2.1 Rektors inverkan på förutsättningarna för arbetet i 

fritidshemmet 
Forskning visar att rektorers förtrogenhet med den dagliga praktiken är nödvändig i en väl 

fungerande skola, men inte fungerar tillfredsställande (SKL, 2014; Skolverket, 2013; Veten-

skapsrådet, 2011). För att kunna vara pedagogisk ledare och chef och medverka till att det 

pedagogiska arbetet i fritidshemmet utvecklas i riktning mot de nationella målen är det viktigt 

att rektorn har kunskap om fritidshemmets mål och uppdrag (Skolverket, 2014).  

Studiens mest påfallande och tydliga resultat är att personalen är mycket nöjd med rektors 

förtrogenhet
4
 med fritidshemmets mål, uppdrag och pedagogik och de anser dessutom att 

deras rektor har god inblick i och kunskap om det dagliga arbetet. Dessa frågor hade de i sär-

klass högsta medelvärdena i studien, vilket jag ser som glädjande ur ett skolutvecklingsper-

spektiv och, måste jag erkänna, aningen överraskande. Detta resultat skiljer sig från Skolin-

spektionens kvalitetsgranskning Kvalitet i fritidshem (2010) som visade att många rektorer 

inte är förtrogna med fritidshemmets uppdrag och verksamhet.  

I huvudmannens roll ligger att se till att rektorn ges förutsättningar att skaffa sig inblick i och 

kunskap om arbetet i fritidshemmet. Dessa möjligheter beror såväl på externa som interna 

omständigheter, där rektor har störst möjlighet att påverka och utveckla fritidshemmets inter-

na kapacitet för att hantera och genomföra skolförbättringsprocesser (Höög & Johansson, 

2011; Skolverket, 2014).  

Personalen uppfattade i stort rektors inverkan på förutsättningar för arbetet i fritidshem 

som god, även inom ett område som lokaler, som ”av tradition” är en återkommande akilles-

häl för fritidshem. En fråga att ställa sig är: Hade resultatet blivit detsamma om frågan varit 

annorlunda ställd? Här efterfrågades inte förutsättningarna i sig, utan rektors inverkan på des-

amma – en icke obetydlig skillnad.  

Ett pedagogiskt ledarskap syftar till att bidra inte bara till elevers lärande, utan även till lärares 

(och rektorers) lärande. Ett oroväckande lågt resultat, som behöver tas på allvar i den aktuella 

kommunen, gäller kompetensutveckling. Hela 66 % av pedagogerna instämde till liten del 

eller inte alls i att rektor utformar kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov. Man 

kan fråga sig vilka konsekvenser det får för en verksamhet om personalen inte får tillräcklig 

fortbildning. Fritidshemmets förstärkta uppdrag i skollagen att stimulera elevernas lärande 

och utveckling (SFS 2010:800) ställer högre krav på personalen, och fritidspedagogerna har 

också getts ett ökat ansvar för undervisningen i fritidshemmet.  Sveriges Kommuner och 

Landsting framhåller att personalens utbildning har stor betydelse för kvaliteten med elever-

nas utveckling och lärande i centrum och att fritidshemmens ledning och personal därför bör 

fråga sig vad det förstärkta uppdraget innebär för kompetensutvecklingsbehovet (SKL, 2014). 

Kompetensutveckling, där kollegialt lärande är en nyckelfaktor, bör utformas efter de behov 

                                                 
4
 Fetmarkerade ord korresponderar med enkätfrågorna.  
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som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet och utgår lämpligen från vardagsnära frå-

gor som personalen funnit, t.ex. i dialog med varandra och rektorn eller i samarbete med 

andra (Hattie, 2009; Håkansson, 2013; Robinson m.fl., 2008; Timperley, 2013). 

Studien visade vidare att behov av utveckling finns inom alla områden, och följer nuläget, 

dvs. störst behov finns inom kompetensutveckling och minst för rektors förtrogenhet. Intres-

sant är att personalen, även i frågor där de uppfattar att nuläget är tillfredsställande, uttrycker 

ett utvecklingsbehov. Detta kan tyda på en engagerad personalgrupp som ser skolutveckling 

som ett kontinuerligt kvalitetsarbete där det finns möjlighet till förbättring. Inga negativa kor-

relationer mellan nuläge och utvecklingsbehov hittades. Om så hade varit fallet hade en möj-

lig tolkning av detta kunnat vara att respondenterna uppfattar nuläget som dåligt, men att de, 

trots detta, inte ser något behov av utveckling, dvs. frågan är relativt oviktig för dem. 

 

6.2.2 Rektors pedagogiska ledarskap 
Vad gäller de frågor som sorterar under området rektors pedagogiska ledarskap är persona-

len något mindre nöjd än med rektors inverkan på förutsättningarna. Områden som sticker ut 

negativt här är samarbete med andra skolformer och hur rektor för dialog med personalen. 

Intressant är att behovet av utveckling ses som mindre här trots en låg nöjdhet. Innebär det att 

personalen värderar dessa områden som mindre viktiga? 

Enligt forskning ses kommunikation som en framgångsfaktor för ledarskap och ett nära le-

darskap bygger på att rektorn kontinuerligt för en dialog med personalen (se t.ex. Höög & 

Johansson, 2011;  Ärlestig, 2008). En majoritet av pedagogerna är mindre nöjd med den dia-

log som rektorn för med sin personal om elevernas måluppfyllelse och om det dagliga arbetet 

i fritidshemmet. Med tanke på rektors komplexa arbetssituation, med små möjligheter att bed-

riva ett pedagogiskt ledarskap är detta inte ett förvånande resultat. De höga spridningsmåtten 

på dessa frågor öppnar upp för funderingar kring varför pedagogerna är ovanligt oense. Här 

kan skillnader mellan olika fritidshem avspegla sig på resultatet. Av anonymitetsskäl har dock 

inte respondenterna i enkäten angett vilket fritidshem de tillhör. 

Systematiskt kvalitetsarbete är det område i studien som varit svårast att tolka. De frågor 

som ingår här är i vilken mån fritidshemmens utvecklingsområden identifieras och synliggörs 

samt om rektor organiserar verksamheten så att personalen ges utrymme att planera, följa upp 

och utveckla utbildningen. De höga spridningsmåtten tyder på att fritidspersonalen inte är 

överens. En relativt hög andel uppfattar att rektorn identifierar utvecklingsbehov. Frågan om 

organisering för kvalitetsarbete delar personalen i två läger, och här finns ett större utveckl-

ingsbehov än i frågan om att identifiera utvecklingsområden. Mer än hälften av personalen 

anser att det finns visst eller litet/inget behov av utveckling av det systematiska kvalitetsar-

betet. Resultatet visar att skillnaderna är stora och kvalitetsarbete en komplex fråga. En orsak 

till de stora skillnaderna kan vara att kvalitetsarbetet fungerar olika väl på kommunens fritids-

hem. Enligt Robinson m.fl. (2008) ger kvalitetsarbete höga effekter på elevers lärande och 
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utveckling. Sett i det perspektivet är resultatet i studien, nämligen att detta verkar vara en 

fråga med lågt intresse från personalen, värt att undersöka vidare för de aktuella fritidshem-

men. 

Personal med pedagogisk högskoleutbildning var mindre nöjd än personal som saknade 

högskoleutbildning, särskilt gällande rektors dialog och samarbetet med andra skolformer. 

Förskollärare som grupp var mindre nöjda än övriga. Möjliga faktorer som påverkar resultatet 

kan vara att pedagogisk utbildning ger personalen kunskap och insikt vilket gör att de ställer 

högre krav på pedagogiskt ledarskap samt att högskoleutbildning syftar till att träna förmåga 

till analys och kritiskt tänkande.  

Att rektorer slits mellan olika uppdrag i sin komplexa roll är känt (Berg, 2011; Brüde Sundin, 

2007; Leo, 2011; Skolverket, 2015; SOU 2015:22; Törnsén, 2009). Denna diskussion har 

framförallt gällt rektors uppdrag i grundskolan. Vilka konsekvenser får detta för 

fritidshemmen? Johansson (2001) diskuterar komplexiteten i fritidshemmet i termer av ideal 

kontra realitet och menar att bilden av fritidshemmet och verksamhetens innehåll tar form på 

två arenor. På den ena arenan bildar styrdokumentens formuleringar av fritidshemmets 

uppdrag en ideal bild av fritidshemmets verksamhet. På den andra arenan finns den konkreta 

fritidshemsvardagen. Min uppfattning är att Johansson har en viktig poäng här. Huvudmän, 

skolledare och pedagoger har idag ett uppdrag inom lärande och utveckling som inte går ihop 

med de förutsättningar som ges i vardagspraktiken. Skolverkets och Skolinspektionens 

skrivningar har en betydande mål- och resultatorientering och ger inte någon tydlig ledning i 

hur rektor ska leda pedagogiskt, detta ”hur” som så många skolledare efterfrågar. Ett 

bekymmersamt läge där samtidigt stora möjligheter till utveckling finns.  I vilken utsträckning 

har en, låt säga, rektor för en F-6-skola, möjlighet att vara pedagogisk ledare för tre olika 

verksamheter med olika uppdrag, hundratals elever och ett stort antal pedagoger? Kan ökad 

förståelse bland olika personalgrupper för varandras uppdrag bidra till ett ökat samarbete? 

Tydligt i resultatet är att fritidshemmets samarbete med andra skolformer behöver öka. 25 

% av personalen angav den lägsta graden av instämmande till att rektor organiserar för 

samarbete med förskoleklass och grundskola. 

 

Törnsén (2009), Scherp (2007) och Larsson & Löwstedt (2011) har alla i sin forskning valt att 

dra en mindre skarp gräns mellan administrativt och pedagogiskt ledarskap än vad t.ex. Berg 

(2011) gör. Jag tilltalas av denna tolkning, och menar att min undersökning i någon mån be-

kräftar den. I faktoranalysen framkom samband som kan hänvisas till direkt eller indirekt le-

darskap samt administrativt ledarskap. I pedagogiskt ledarskap finns delar som är mer admi-

nistrativa, delar som är passivt ledande med fokus på att bygga förutsättningar för verksam-

heten samt delar som är aktivt ledande med fokus på kärnprocesserna undervisning och lä-

rande (Törnsén, 2009). 

En undran som levt under arbetets gång är hur forskning om pedagogiskt ledarskap i skolan 

kan appliceras på fritidshemmen. Forskning om grundskola har i de flesta fall som mål att 
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sätta ledarskapet i förhållande till förbättrade elevresultat och där har fritidshemmen med sin 

frivillighet och med en annorlunda målstyrning en speciell ställning. Det kan finnas svårighet-

er att mäta resultat och kvalitet i fritidshemmen i förhållande till ett pedagogiskt ledarskap. 

Min slutsats är att det i hög grad är överförbart, trots det stora resultatfokus och effektivitets-

krav som skolan lever under. I fritidshemmets uppdrag finns mål från läroplanen för elevernas 

utveckling och lärande. Med tanke på hur forskare resonerar kring måluppfyllelse och fram-

gångsfaktorer, t.ex. Fullan (2014) och Robinson m.fl. (2008), borde fritidshemmet kunna in-

kluderas i skolutveckling som syftar till även andra kvaliteter än de mätbara. 

Såväl förskola som fritidshem har i förhållande till grundskolan varit undanskymda i 

skoldebatten i allmänhet och vad gäller skolledarskap i synnerhet. I rapporten Rektor och 

styrkedjan (SOU 2015:22) tappas förskolan och fritidshemmet bort redan i inledningen när 

det talas om ”förbättrade elevresultat i skolan” (a.a., s. 3). Förskolans och fritidshemmens 

inkludering i rapporten framgår inte tydligt. Olof Johansson, som skrivit rapporten, menar att 

det är förvånande att ordet ”kunskap” används så sällan när rektorer ska förklara vad 

pedagogiskt ledarskap är (SOU 2015:22, s. 94-95). Jag ser det inte som så förvånande, utan 

som ett uttryck för en skolkultur där lärandeprocesser verkligen står i centrum som en naturlig 

reaktion mot det kunskaps- och resultatfokus som varit och att skolledare nu, i tider där 

formativt lärande och en vidgad syn på lärande och utveckling har växt fram, vill fokusera 

mer på lärande och utveckling och mindre på mätbara kunskapsresultat och summativ 

bedömning. Denna diskurs passar väl in i förskolans och fritidshemmens syn på utveckling 

och lärande. Sett ur ett fritidshemsperspektiv, där ju rektor också ska driva ett pedagogiskt 

ledarskap, behöver målen för det pedagogiska ledarskapet vidgas, menar jag, där 

skolutvecklingsarbete syftar till även andra kvaliteter än de mätbara. 

 

6.2.3 Kopplingar till Robinsons ledarskapsdimensioner 
Den sista frågeställningen, hur resultatet kopplas till Robinsons ledarskapsdimensioner, var 

den som var mest kvalitativ och i mina ögon en av de mer intressanta, men också den fråge-

ställning som enskilt tagit upp mest av min tid, mina tankar och min resultatdel. Robinsons 

slutsats är att ju mer en ledare fokuserar på lärares lärande desto större påverkan har det på 

elevernas lärande. Särskilt intressant är det då att Robinsondimension 4, lärares lärande, är 

den dimension som tydligast sticker ut i min analys som den ledarskapsdimension där peda-

gogerna, efter min Robinsonindexering, var minst nöjda. Den kvantitativa analysen visade 

också att denna variabel hade störst inverkan på resultaten. 

I den faktoranalys som gjordes hade jag en idé om att de olika Robinsondimensionerna skulle 

kunna framträda som bakomliggande faktorer till mitt resultat. Så enkelt blev det dock inte, 

och såhär i efterhand kan jag se det som lite naivt att förvänta mig så pass starka gränsdrag-

ningar. Jag fick nu istället ett stort tolkningsutrymme och fann i de tre faktorerna utifrån min 

teoretiska ansats andra möjliga bakomliggande samband. Att vissa enkätfrågor laddar på en 

faktor innebär att just de är möjliga bakomliggande orsaker till resultaten, dvs. har stark in-
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verkan. Den teoretiska ansatsen utgick från forskningens diskurs om eventuell uppdelning av 

administrativt och pedagogiskt ledarskap och Törnséns (2009) teorier om direkt och indirekt 

ledarskap.  

 Jag kunde i faktor 1 se ett mönster som kan kopplas till ett direkt pedagogiskt ledar-

skap där rektor leder kärnprocesserna undervisning och lärande. 

 I faktor 2 var lokaler, resurser och barnkonsekvensanalyser de områden som samban-

den fokuserade på – ett mönster som kan kopplas till ett mer administrativt ledarskap.  

 De variabler som uppvisade samband i faktor 3 handlade om utvecklingsområden, 

kompetensutveckling, förtrogenhet och barnkonsekvensanalyser – vilka kan kopplas 

till ett mer indirekt pedagogiskt ledarskap för att skapa förutsättningar för undervis-

ning och lärande.   

 

Detta kan tolkas som att personalen i fritidshemmen ser ett direkt pedagogiskt ledarskap som 

betydelsefullt – ett ledarskap i form av t.ex. verksamhetsbesök med återkoppling till lärare, 

analys av verksamhetens måluppfyllelse samt dialog med pedagogerna om kärnprocesserna 

(Törnsén, 2009).  

Robinson m.fl. (2008) kommer i sin metastudie fram till något annat än det Michael Fullan 

skriver fram i The Principal - Three Keys to Maximizing Impact (2014). Fullan menar att 

rektorn som instruktiv ledare inte ger effekt på elevers resultat och säger att den instruktiva 

ledaren i allt för hög grad ägnat sig åt kontroll, snävat in sitt ledarskap för mycket och kommit 

för nära undervisningen och läraren som individ. Rektorn behöver hitta tillbaka till rollen som 

en stark ledare och skapa nya dynamiska miljöer för kollegialt lärande. Skolledaren behöver, 

enligt Fullan, anpassa sig till den nya tidens lärande genom att överge top-down-styrningen 

och som rektor vara en ”lärledare” (eng. ”learning leader”), ”lagspelare” (eng. ”system 

player”) och ”förändringsagent” (eng. ”agent of change”) för hela skolan. En lärledare 

fokuserar på gruppens utveckling, där gruppen sätter mål, följer elevernas lärande och lär av 

varandra. Att vara en lagspelare innebär att dela med sig till och lära av andra skolor och 

ledare genom ledningsgrupper och nätverk. För att kunna leda och förbättra en verksamhet 

behöver ledaren ta rollen som förändringsagent, genom att utmana nuläget, uppmuntra 

medarbetarna och sätta höga, gemensamma mål (Fullan, 2014).  

 

6.3 Hur skulle ett pedagogiskt ledarskap på fritidshemmen 

kunna se ut?  
 

Mot bakgrund av mitt resultat och den teoretiska genomgången ovan, men också utifrån min 

roll som utvecklingsledare, funderar jag vidare kring möjligheter för fritidshemmets ledar-

skap. Hur ser rektorer på sin roll som pedagogiska ledare i fritidshemmen? Detta har jag fun-

derat mycket på som delaktig i det fritidshemsnätverk och det utvecklingsarbete som pågår i 

vår kommun och med ständig kontakt med skolledare i olika utvecklingsfrågor. Skolledarens 
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pedagogiska ledarskap förväntas vara det som leder till förbättring av skolans resultat (Hå-

kansson, 2013). Skapar detta en otydlighet för rektorerna när fritidshemsverksamheten inte 

har lika tydliga och mätbara resultat? Är rektorer i allmänhet strukturellt och kulturellt med-

vetna om vilken sorts ledarskap de utövar (Höög & Johansson, 2011)? Är rektor för fritids-

hemmen för mycket av en supporter än en chef och pedagogisk ledare (Franzén, 2007)?  

Jag sympatiserar med Leo (2010) och Grint (2001, i Jackson & Parry, 2011) som inte vill de-

finiera ledarskap utan ständigt hålla frågan om vilket ledarskap som passar bäst i aktuellt situ-

ation levande – ett så kallat situationsanpassat eller situerat ledarskap. Detta kan vara ett sätt 

att tänka på fritidshemmet med tanke på att fritidshemsverksamheten är en frivillig verksam-

het med ett annorlunda uppdrag, delvis annan pedagogisk inriktning och andra förutsättningar 

än t.ex. grundskolan. Kontexten och situationen behöver avgöra utifrån den komplexitet som 

finns (Fogelberg Eriksson & Sandberg, 2000; Jackson & Parry, 2011).  

Enligt många källor behöver rektorer behöver bli bättre på att organisera och leda fritidshem-

men med utgångspunkt i det nationella uppdraget, elevernas utveckling och resultaten utifrån 

det systematiska kvalitetsarbetet (se t.ex. Håkansson, 2013; Skolinspektionen, 2009; SOU 

2015:22). Detta överensstämmer delvis med resultatet i denna studie. Däremot efterfrågas 

tydligt en ökad dialog med rektor. Ett organisatoriskt ledarskap, dvs. en kombination av ad-

ministrativt och pedagogiskt ledarskap där rektor indirekt och direkt skapar förutsättningar för 

undervisning och lärande, skulle därför kunna vara en lämplig form av ledarskap för fritids-

hemmen (Berg, 2011; Larsson och Löwstedt, 2011; Törnsén, 2009). Graden av administration 

som rektor lägger på fritidshemmen är förmodligen mindre än den i grundskolan, och samti-

digt är behovet av ett nära pedagogiskt ledarskap förmodligen större.  

Denna studie visade ett stort behov av kompetensutveckling och behov av att rektor för en 

dialog med pedagogerna. Kan Fullans ledarstil (2014), som drar åt det transformativa hållet, 

vara lämpligt för fritidshem? Ett transformativt ledarskap har större effekt på pedagogernas 

tillfredsställelse än det instruktiva, som fokuserar mer på elevresultat (Hattie, 2009; Robinson 

m.fl., 2008). Möjligen är fritidshemspersonalen ännu inte redo för ett renodlat bottom-up-

ledarskap, utan behöver en pedagogisk ledare med tydlig styrning som för dialog och leder 

kärnprocesser. En rektor som lär tillsammans med sin personal genom dialog och 

kommunikation har goda förutsättningar att lyckas med sitt pedagogiska ledarskap (Day & 

Leithwood, 2007; Leo, 2010; Robinson, 2008; Ärlestig, 2008). Utgångspunkten för ett 

pedagogiskt ledarskap i fritidshemmen behöver därför vara en aktiv, synlig och deltagande 

rektor som främjar och deltar i pedagogernas lärande och utveckling i ett processledarskap, 

där ledare och ledda arbetar tillsammans mot gemensamma mål. 
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6.4 Sammanfattning och avslutning  
 

Jag vill runda av denna magisteruppsats med att ge en kort sammanfattning av studien. Min 

slutsats blir att personalen i fritidshemmen i den aktuella kommunen är mycket nöjd med rek-

tors förtrogenhet och även nöjd med rektors inverkan på förutsättningarna för arbetet i fritids-

hemmen. Det största utvecklingsbehovet finns inom området kompetensutveckling. Vid en 

koppling till Robinsons ledaskapsdimensioner återkommer lärares lärande som den viktigaste 

faktorn för utveckling. I diskussionen har jag försökt resonera kring vilka delar ett pedago-

giskt ledarskap för fritidshem skulle kunna innehålla i förhållande till de behov studien visar 

på. Min slutsats är att ledarskapsforskning för skolan till viss del går att överföra på fritids-

hem, trots fritidshemmets annorlunda uppdrag med mindre fokus på mätbara kunskapsresul-

tat. Personalen efterfrågar en pedagogisk ledare som för dialog om det dagliga arbetet och 

elevernas lärande samt utformar kompetensutveckling. Ett pedagogiskt ledarskap i fritids-

hemmen kan vara processinriktat, anpassas efter kontexten och ha tydliga inslag av kommu-

nikation. Rektor kan, för att stärka personalen och fritidshemmens status, organisera för ett 

direkt pedagogiskt ledarskap där rektor leder kärnprocesserna undervisning och lärande. Per-

sonalen bör ges utrymme att planera och följa upp verksamheten samt arbeta för ett kollegialt 

lärande, gärna tillsammans med andra skolformer. 

Förhoppningen är att denna genomlysning av rektors pedagogiska ledarskap i fritidshem kan 

tjäna som vägledning och peka på utvecklingsområden som möjliggör ett arbete för ökad kva-

litet i fritidshemmen. Såväl pedagoger som rektorer och huvudmän har en utmanande uppgift 

att med gemensamma krafter lyfta fritidshemmen. 

Min intention var att även rektorerna skulle få komma till tals i denna studie, eftersom det 

vore intressant att undersöka hur rektorerna ser på sitt ledarskap. Det lilla antalet skolledare i 

den aktuella kommunen gjorde dock inte detta möjligt. Jag hoppas och tror att fritidshems-

forskning kommer att öka de kommande åren och skickar vidare frågan som ett möjligt ämne 

för framtida forskning.  
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Pedagogiskt ledarskap i fritidshemmen 
Enkät till samtlig personal i fritidshemmen i xx kommun 

 

 

 

1. Hur länge har du arbetat på fritidshem? 

 

□ 0 - 2 år 

□ 3 - 5 år 

□ 6 - 10 år 

□ 11 - 15 år 

□ 16 - 20 år 

□ 21 år eller mer 

 

  

2. Vilken pedagogisk utbildning har du? 

 

□ fritidspedagog/lärare i fritidshem/grundlärare inriktning fritidshem 

□ förskollärare 

□ grundskollärare  

□ barnskötare 

□ annan pedagogisk utbildning, nämligen: _____________________ 

□ saknar pedagogisk utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

Under resten av enkäten ber jag dig svara utifrån den arbetsplats  

du huvudsakligen arbetar i just nu. 

 

Kryssa i det alternativ som stämmer för dig/ert fritidshem 

för respektive påstående. 

 
 

BILAGA 1 



 

 

3. Ange vad som bäst beskriver din uppfattning om rektors inverkan på förutsättning-

arna för arbetet i ert fritidshem.   

 

 

Grad av instämmande             Instämmer    Instämmer    Instämmer  Instämmer    

                                                             inte alls till liten del till stor del helt

  

 

a) Rektor genomför barnkonsekvens- 

analyser inför beslut som påverkar  

eleverna i fritidshemmet.                          □            □            □        □    

                         

b) Rektor ser till att eleverna har  

tillgång till säkra, hälsosamma lokaler  

och utemiljöer som möjliggör en  

varierad pedagogisk verksamhet. □            □            □        □    

 

c) Rektor ser till att eleverna har  

tillgång till säkra, hälsosamma lokaler  

och utemiljöer som stödjer elevernas 

lärande och utveckling såväl enskilt  

som i grupp.   □            □            □        □    

 

d) Rektor utformar kompetens- 

utvecklingsinsatser för personalen 

utifrån en kontinuerlig kartläggning 

och analys av verksamhetens behov 

i förhållande till fritidshemmets 

specifika uppdrag.  □            □            □        □  

        

e) Rektor ser till att fritidshemmets 

utvecklingsområden identifieras och 

synliggörs i kvalitetsarbetet.  □            □            □        □   

 

f) Rektor är väl förtrogen med fritids- 

hemmets mål, uppdrag och pedagogik.  □            □            □        □   

  



 

 

4. Ange i vilken utsträckning du anser att det finns behov av utveckling inom följande 

områden? 

 

 

Behov av utveckling            Mkt stort Stort    Visst  Litet/inget    

                                                             behov behov behov behov

  

 

a) Barnkonsekvensanalyser genomförs 

inför beslut som påverkar eleverna 

i fritidshemmet.                          □            □            □        □    

                         

b) Eleverna har tillgång till säkra,  

hälsosamma lokaler och utemiljöer 

som möjliggör en varierad pedagogisk 

verksamhet.   □            □            □        □   

 

c) Eleverna har tillgång till säkra,  

hälsosamma lokaler och utemiljöer 

som stödjer elevernas lärande och 

utveckling såväl enskilt som i grupp. □            □            □        □   

 

d) Kompetensutvecklingsinsatser  

utformas för personalen utifrån en 

kontinuerlig kartläggning och analys 

av verksamhetens behov i förhållande 

till fritidshemmets specifika uppdrag. □            □            □        □  

        

e) Fritidshemmets utvecklings- 

områden identifieras och synliggörs 

i kvalitetsarbetet.           □            □            □        □   

 

f) Rektor är väl förtrogen med fritids- 

hemmets mål, uppdrag och pedagogik.  □            □            □        □   

 

 

 

  



 

 

5. Ange vad som bäst beskriver din uppfattning om rektors pedagogiska ledarskap på 

ert fritidshem. 

 

 

Grad av instämmande             Instämmer    Instämmer    Instämmer  Instämmer    

                                                             inte alls till liten del till stor del helt

  

 

a) Rektor anpassar utifrån fördelade  

resurser gruppstorlek, personaltäthet  

och gruppsammansättning så att  

fritidshemmet kan uppfylla sitt  

nationella uppdrag.                  □            □            □        □      

    

b) Rektor organiserar verksamheten så  

att personalen ges utrymme att planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. □            □            □        □    

     

c) Rektor för en kontinuerlig dialog 

med personalen om det dagliga arbetet. □            □            □        □    

 

d) Rektor för en kontinuerlig dialog 

med personalen om hur verksamheten 

kan bidra till ökad måluppfyllelse 

för eleverna.   □            □            □        □    

       

e) Rektor organiserar verksamheten så 

att den stödjer samarbetsformer och 

erfarenhetsutbyten mellan personalen  

i fritidshemmet och förskoleklassen.    □            □            □        □  

 

f) Rektor organiserar verksamheten så 

att den stödjer samarbetsformer och 

erfarenhetsutbyten mellan personalen  

i fritidshemmet och grundskolan.    □            □            □        □  

 

g) Rektor har inblick i och kunskap  

om det dagliga arbetet i fritidshemmet.  □            □            □        □ 

  



 

 

6. Ange i vilken utsträckning du anser att det finns behov av utveckling inom följande 

områden? 

 

 

Behov av utveckling            Mkt stort Stort    Visst  Litet/inget    

                                                             behov behov behov behov

  

 

a) Utifrån fördelade resurser anpassas 

gruppstorlek, personaltäthet och 

gruppsammansättning så att  

fritidshemmet kan uppfylla sitt  

nationella uppdrag.                  □            □            □        □      

    

b) Verksamheten organiseras så att 

att personalen ges utrymme att planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. □            □            □        □    

     

c) En kontinuerlig dialog förs med 

personalen om det dagliga arbetet. □            □            □        □    

 

d) En kontinuerlig dialog förs med 

personalen om hur verksamheten kan 

bidra till ökad måluppfyllelse 

för eleverna.   □            □            □        □    

   

e) Verksamheten organiseras så 

att den stödjer samarbetsformer och 

erfarenhetsutbyten mellan personalen  

i fritidshemmet och förskoleklassen. □            □            □        □       

 

f) Verksamheten organiseras så 

att den stödjer samarbetsformer och 

erfarenhetsutbyten mellan personalen  

i fritidshemmet och grundskolan.    □            □            □        □       

 

g) Rektor har inblick i och kunskap  

om det dagliga arbetet i fritidshemmet.  □            □            □        □ 

 

 

 

Ett varmt tack för Din medverkan! 

Cecilia Wallén  

Utvecklingsledare, Utvecklingsenheten KoU,  xx kommun 

Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling, Karlstads Universitet 



 

 

 

  

Pedagogiskt ledarskap i fritidshemmen 
 

Till samtlig personal i fritidshemmen i xx kommun 

Jag, Cecilia Wallén, arbetar som utvecklingsledare på Utvecklingsenheten, Kultur o Utbildning (KoU), 

xx kommun. Jag läser just nu på Magisterprogrammet för utbildningsledning och skolutveckling vid 

Karlstads universitet där jag genomför en kvantitativ studie om fritidshemspersonals syn på rektors 

pedagogiska ledarskap. Studien ligger till grund för min magisteruppsats.  

Syftet med studien är att undersöka personalens uppfattningar om nuläge och utvecklingsbehov 

gällande rektors pedagogiska ledarskap och de förutsättningar som finns för arbetet i fritidshemmen 

för att uppfylla sitt nationella uppdrag, utifrån Skolverkets Allmänna råd för fritidshem.  

Undersökningen riktar sig till all fritidshemspersonal i xx kommun och görs helt anonymt via denna 

pappersenkät. Jag kommer att följa Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Deltagandet är frivil-

ligt, men min önskan är givetvis att du vill bidra till kunskap om fritidshemmens pedagogiska ledar-

skap genom att besvara enkäten. Enkäten är förankrad hos rektorer och utbildningschefer i xx kom-

mun. Resultatet kommer att användas till uppsatsen samt återkopplas till fritidshems-personal och 

chefer inom KoU för att kunna användas som underlag i kommunens utvecklingsarbete. För att un-

derlaget ska bli rättvisande och användbart är ett högt deltagande av stor vikt. 

Enkäten består av sex frågor och tar uppskattningsvis 10 minuter att fylla i.  

Enkäten distribueras på två sätt:  

På fortbildningsdagen den 5/3 eller, för den personal som inte deltar där, via rektorerna ut till fritids-

hemmens personal. 

För dig som besvarar enkäten på din arbetsplats ber jag dig skicka in enkäten senast torsdagen den 

12 mars med internposten till mig; Cecilia Wallén, Utvecklingsenheten, KoU. 

Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att höra av dig till mig via e-post  

cecilia.wallen@xx.se eller telefon 04XX-577984. 

Tack för din medverkan!  

Cecilia Wallén 

Utvecklingsledare, Utvecklingsenheten KoU, xx kommun 

Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling, Karlstads Universitet 

  

BILAGA 2 

mailto:cecilia.wallen@xx.se


 

 

Kodnyckel till enkät fritidshem  

Fråga i 
enkät  

Var. i Excel Var. i 
SPSS 

NY i SPSS Kodning 

1 A 01 År i yrket 1=0-2 år 
2=3-5 år 
3=6-10 år 
4=11-15 år 
5=16-20 år 
6=21 år el. mer 

2 B 02 Pedagogisk utbildning 1=fritidsped./lärare i 
fritidshem/grundlärare 
inriktning fritidshem 
2=förskollärare 
3=grundskollärare  
4=barnskötare 
5=annan ped. utbildning 
6=saknar ped. utbildning 

3  03 Uppfattning om rektors inverkan på 
förutsättningarna 

 

a-f 
 

C (1a påst) 
D (2a påst) 
E (3e påst) 
F (4e påst) 
G (5e påst) 
H (6e påst) 

03_1 
03_2 
03_3 
03_4 
03_5 
03_6 

3a barnkonsekvensanalyser 
3b lokaler pedagogisk verksamhet 
3c lokaler elevers lärande 
3d kompetensutvecklingsinsatser 
3e utvecklingsinsatser 
3f rektor väl förtrogen 

1=instämmer inte alls 
2=inst. till liten del 
3=inst. till stor del 
4=instämmer helt 

4  04 Behov av utveckling 
 

 

a-f 
 

I (1a påst) 
J (2a påst) 
K (3e påst) 
L (4e påst) 
M (5e påst) 
N (6e påst) 

04_1 
04_2 
04_3 
04_4 
04_5 
04_6 

4a barnkonsekvensanalyser 
4b lokaler pedagogisk verksamhet 
4c lokaler elevers lärande 
4d kompetensutvecklingsinsatser 
4e utvecklingsinsatser 
4f rektor väl förtrogen 

1=mkt stort behov 
2=stort behov 
3=visst behov 
4=litet/inget behov 

5  05 Uppfattning om rektors pedagogiska 
ledarskap 

 

a-g O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 

05_1 
05_2 
05_3 
05_4 
05_5 
05_6 
05_7 

5a anpassar efter resurser 
5b organiserar för SKA 
5c för dialog om arbetet 
5d för dialog om måluppfyllelse 
5e organiserar för samarbete f-klass 
5f organiserar för samarbete grundskola 
5g inblick i dagliga arbetet 

1=instämmer inte alls 
2=inst. till liten del 
3=inst. till stor del 
4=instämmer helt 

6   06 Behov av utveckling 
 

 

a-g V 
W 
X 
Y 
Z 
AA 
AB 

06_1 
06_2 
06_3 
06_4 
06_5 
06_6 
06_7 

6a anpassar efter resurser 
6b organiserar för SKA 
6c för dialog om arbetet 
6d för dialog om måluppfyllelse 
6e organiserar för samarbete f-klass 
6f organiserar för samarbete grundskola 
6g inblick i dagliga arbetet 

1=mkt stort behov 
2=stort behov 
3=visst behov 
4=litet/inget behov 

 

 

BILAGA 3 


