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Abstract 
 
 
 
The purpose of this study is to show which factors in after-school center pedagogue´s work 

environment effect the meaning for the health and what enables for meaningful educational 

after-school activities. In my study I have chosen a qualitative research method and 

interviews. I have chosen to present my study from a theory of health and a theory of frame 

factors and how these relate to school operation.   

 

The result of my study shows that after-school center pedagogue´s define the concept of 

health as physical, psychological and social wellbeing. To have good health was perceived as 

an important precondition to manage and cope with work. Comfort factors and collegial 

cooperation were considered as important for a good health in the workplace. Support and 

clear communication from the leadership was seen to contribute to a good working 

environment. After-schoolcenter pedagogue´s felt that right conditions in terms of planning 

time and human resourses are required for qualitative and meaningful educational after school 

activities.    
 
 
 
 
Keywords: working environment, health in the workplace, after-school center pedagogue, 
meaningful. 
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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie är att belysa vilka faktorer i fritidspedagogers arbetsmiljö som har 

betydelse för dennes hälsa och som möjliggör en meningsfull pedagogisk fritidsverksamhet. I 

min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. 

Jag har valt att utgå från en teori kring begreppet hälsa och en teori som handlar om 

ramfaktorers betydelse för skolans verksamhet. 

 

Resultatet av min studie visar att fritidspedagoger definierar hälsobegreppet som att må bra 

såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Att ha en god hälsa upplevdes som en viktig förutsättning 

för att klara av och orka med arbetet. Trivselfaktorerna och det kollegiala samarbetet ansågs 

viktiga för en god hälsa på arbetsplatsen. Stöd och tydlig kommunikation från ledningen 

ansågs bidra till en god arbetsmiljö.  Fritidspedagogerna ansåg att det krävs rätt 

förutsättningar i form av planeringstid och personalresurser för att en kvalitativ och 

meningsfull pedagogisk fritidsverksamhet ska kunna bedrivas. 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, hälsa på arbetsplatsen, fritidspedagog, meningsfull 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 4	

 
 
Innehållsförteckning 
 
Abstract 
 
Sammanfattning 
     sid 
 
1. Inledning.........................................................................................   5 

2. Syfte och frågeställningar...............................................................   8 

3. Tidigare forskning..........................................................................   9 

4. Teoretiska utgångspunkter............................................................ 12 

    4.1 KASAM teori om hälsa........................................................... 12 

    4.2 Ramfaktorteori......................................................................... 13 

5. Metod och material........................................................................ 15 

6. Resultat och analys........................................................................ 17 

    6.1 Hälsa på arbetet........................................................................ 17 

    6.2 Arbetsmiljö............................................................................... 18 

    6.3 Delaktighet och inflytande...................................................... 20 

    6.4 Förutsättningarna för arbetet.................................................... 20 

    6.5 Ledningen................................................................................. 22 

7. Diskussion...................................................................................... 23 

8. Slutsats........................................................................................... 25 

9. Vidare forskning............................................................................. 25 

Käll- och litteraturförteckning........................................................... 26 

Bilagor............................................................................................... 28 

   Intervjufrågor................................................................................... 28 

   Informationsblad.............................................................................. 29  

   Samtyckesblankett..........................................................................  30 

 

 

 

 

  

 
   



	 5	

 
1. Inledning 
 

I slutet av 1980-talet arbetade jag på en skola i Lidingö kommun. Skolan var nybyggd och låg 

i ett trevligt villaområde. Fritidshemmet som låg i en separat byggnad intill skolan hade rejäla 

ytor med ett stort allrum med kök där vi både bakade med barnen och serverade mellanmål. 

Fritidshemmets lokaler var anpassade efter olika typer av aktiviteter. Vi hade en trevlig 

atmosfär i personalgruppen och vi träffades även privat. På den tiden existerade ingen 

skolsamverkan så vi hade gott om tid att planera och göra diverse inköp. Den enda stress jag 

upplevde då var att vi snarare hade för lite att göra på förmiddagarna.  

 

Jag kan se att arbetssituationen ser helt annorlunda ut idag både när det gäller storleken på 

barngrupperna, personaltäthet och fritidshemslokalernas utformning. Det råder ständig 

personalbrist och de vikarier vi får är ofta unga och outbildade. Jag slits mellan att vara 

tillgängliga för lärarna under skolsamverkan och att bedriva en kvalitativ 

fritidshemsverksamhet. En känsla av otillräcklighet infinner sig ofta och jag upplever att jag 

inte har tillräckligt med planeringstid för att kunna bedriva en meningsfull fritidsverksamhet. 

Jag kommer i ett senare kapitel redogöra för vilka faktorer som sätter ramarna för 

fritidspedagogers arbete i fritidshemmet. 

 

Fritidspedagogernas förändrade yrkesroll genom ökade krav på uppföljning, bedömning och 

dokumentation av barns lärande och utveckling i verksamheten har påverkat deras arbete på 

senare tid (Andersson 2013).  

 

Under merparten av mitt yrkesliv har jag arbetat som hälsosamordnare inom kommunal och 

statlig verksamhet, vilket innebar att samordna hälsofrämjande aktiviteter för anställda. Att 

kartlägga arbetsmiljön och upprätta handlingsplaner och policys ingick även i mitt uppdrag. 

Hälsofrämjande arbete har varit som en röd tråd genom mitt yrkesliv och det har bidragit till 

mitt intresse kring organisations och ledarskapsfrågor samt vilka faktorer som bidrar till en 

god arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen.  

 

Arbetsmiljöverket har nyligen kommit ut med föreskrifter gällande organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4) dessa reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 

kränkande särbehandling. Denna trädde i kraft 31mars 2016. Arbetsmiljöverket har tagit fram 
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dessa föreskrifter för att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam 

arbetsbelastning eller kränkande särbehandling i arbetet. Kunskapen kring vad som orsakar 

arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv har förändras liksom arbetsmarknadens och 

arbetslivets förutsättningar. Denna skrift förtydligar vilka skyldigheter arbetsgivare har för att 

arbeta förebyggande när det gäller den stressrelaterade ohälsan.  

 

I allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshemmet står beskrivet att det är 

huvudmannen som bär det övergripande ansvaret för kvaliteten i fritidshemmet och att fördela 

resurser i förhållande till de behov som finns på varje fritidshem. I samband med 

resursfördelning ska en dialog föras om personaltäthet, lämpliga gruppstorlekar och 

gruppsammansättningar på det enskilda fritidshemmet. Det ingår i kvalitetsarbetet att 

kontinuerligt utvärdera hur dessa faktorer påverkar kvaliteten i verksamheten (Skolverket 

2014:21-22). 

 

Det framgår även att det är rektorns ansvar att personalen i fritidshemmet arbetar mot de 

nationella målen. Denne ska se till att utrymme skapas för personalen i fritidshemmet får 

planeringstid både enskilt och i arbetslaget samt att det finns tid för uppföljning och 

utveckling. Det är även viktigt att rektorn ser till att planeringstiden för fritidshemmet inte 

påverkas negativt för att personalen i fritidshemmet har uppdrag i skolan eller förskoleklass                         

(Skolverket 2014:26-27). 

 
Skolinspektionens granskning (2010) av fritidshemmens förmåga att erbjuda en god omsorg 

samt en stimulerande fritid för 350 000 barn mellan 6 och 12 år syftar till att bidra till en 

förbättrad kvalitet i de 77 granskade fritidshemmen. Granskningens resultat ska kunna utgöra 

ett underlag för förbättringsarbete som kan gälla generellt för hela landet. I rapporten framgår 

att personalen i fritidshemmet lägger mycket kraft på arbetet i skolan och tenderar att tappa de 

pedagogiska ambitionerna som gäller för fritidshemmet. En del fritidspedagoger ansvarar 

även för undervisning i ett ämne exempelvis bild och idrott. Skola och fritids utgörs av två 

olika arenor vilket innebär olika förutsättningar och förhållanden (Skolinspektionen 2010). 

 

Det framgår även att personalen saknar tid för reflektion samt pedagogiska diskussioner. För 

att det dagliga arbetet vid fritidshemmet ska utvecklas behöver skolans ledning det vill säga 

rektor eller biträdande rektor bli mer förtrogen med fritidshemmets uppdrag. Många anställda 

ser svårigheter med att skapa en trygg och säker miljö för barnen. Granskningen visar att 
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relationerna mellan vuxna och barn tenderar att bli ytliga och flyktiga i de större 

barngrupperna. Lokalernas utformning och användningsområden har betydelse för både barn 

och personal när det gäller hög ljudvolym, trängsel och stress. Granskningen visar även att 

fritidsverksamheten alltför ofta är ostrukturerad och dåligt planerad samt att det saknas en 

pedagogisk avsikt som stödjer barnens utveckling. Skolinspektionen bedömer att det finns två 

orsaker till detta dels att personal inte har kännedom om uppdraget att stödja barns lärande 

och utveckling, den andra huvudorsaken är relaterad till att personalen har för lite 

planeringstid men att detta även är kopplat till hur personalen använder den tilldelade tiden. 

En viktig faktor för utvecklingen av fritidshemmet är den pedagogiska ledningen. Det är 

rektorerna som råder över de förutsättningar som fritidshemmen arbetar under. Granskningen 

visar att det kan finnas stora variationer mellan olika fritidshem inom samma kommun när det 

gäller personaltäthet, barngruppens storlek och personalens utbildning. Rektorerna har givna 

ramar och ansvar för hur de ekonomiska resurserna ska fördelas mellan skola och fritidshem. 

Detta kan således vara en förklaring till de stora variationerna (Skolinspektionen 2010). 

 

Arbetslivet har stor betydelse för hälsan och berör många människor under en stor del av 

livet. Arbetsplatsen är en betydelsefull arena för förebyggande insatser som gäller både 

arbetsrelaterade faktorer och hälsorelaterade levnadsvanor. Inom folkhälsopolitiken utgör 

hälsa i arbetslivet ett särskilt målområde. I folkhälsopolitisk rapport 2010 målområde 4 Hälsa 

i arbetslivet redovisas de viktigaste faktorerna vad som främjar en god arbetsmiljö och hälsa. 

Kraven i arbetslivet måste balanseras mot människors möjligheter att kunna fungera och att 

må bra under ett helt arbetsliv. Arbetslivet ska gå att kombinera med familjeliv och fritid på 

ett hälsofrämjande sätt. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för en god 

arbetsmiljö. Det innebär att arbetet ska präglas av en trygg och säker miljö, fysiskt som 

psykiskt och socialt. De grundvillkor som tas upp i denna rapport och som anses viktiga för 

att främja en god arbetsmiljö och hälsa handlar om individens möjlighet till kontroll, att känna 

delaktighet och inflytande över sitt eget arbete samt hur det ska utföras och att kunna påverka 

arbetstakt/arbetsmängd till den aktuella arbetsförmågan. Att bli sedd på arbetet och att ha 

utvecklingsmöjligheter är andra viktiga faktorer (Folkhälsomyndigheten 2010). 

 

Av rapporten framgår att det fortsättningsvis behövs hälsofrämjande insatser framförallt när 

det gäller psykosociala arbetsmiljöfaktorer som berör individers upplevelser av höga 

arbetskrav, lågt inflytande samt bristfälligt socialt stöd. Bristande återhämtning mellan 
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arbetspass och oro för att förlora arbetet är andra indikatorer som kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön negativt (Folkhälsomyndigheten 2010). 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Mot denna bakgrund vill jag nu med min undersökning ta reda på vad som främjar en bra 

arbetsmiljö och en god hälsa bland fritidspedagoger. Jag vill även belysa hur 

arbetsmiljöfaktorer påverkar fritidspedagogers möjlighet att bedriva en meningsfull 

pedagogisk fritidsverksamhet.  

 

Syftet med denna undersökning är att genom intervjuer med fritidspedagoger belysa de 

faktorer i fritidspedagogers arbetsmiljö som har betydelse för dennes hälsa, och som 

möjliggör en meningsfull pedagogisk fritidsverksamhet. Som utgångspunkt för min 

undersökning har jag valt att ställa följande frågor: 

 

 

* Vilka ramfaktorer har betydelse för att främja en god arbetsmiljö för fritidspedagoger? 

* Vilka förebyggande åtgärder krävs för att främja hälsan bland fritidspedagoger? 

* Hur påverkar arbetsmiljön fritidspedagogers möjlighet att bedriva en meningsfull  

fritidsverksamhet?       

 

 

I fritidshemmet tjänstgör olika personalgrupper men i min studie har jag valt att rikta in mig 

på de utbildade pedagogerna. Yrkesbeteckningen fritidspedagog används fortfarande för att 

beskriva yrkesgruppen men på senare tid förekommer alltmer nya beteckningar så som 

fritidslärare, lärare mot fritidshem, grundlärare med inriktning mot fritidshem, lärare i 

fritidspedagogik (Andersson 2013:5). Jag har valt att använda mig av beteckningen 

fritidspedagog. 
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3. Tidigare forskning 

 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den forskning som finns tillgänglig, och som 

anknyter till min egen undersökning. Det har på senare tid genomförts flera studier som berört 

fritidspedagogers arbetssituation, yrkesroll och uppdrag. Däremot har jag haft svårigheter med 

att hitta studier som berör fritidspedagogers arbetsmiljö och hälsa. Av den anledningen har jag 

valt att utgå från annan forskning samt litteratur som berör mitt forskningsområde. Jag hoppas 

att föreliggande studie kommer att tillföra ny kunskap inom problemområdet. 

 

I Josefine Westlunds examensarbete (2013) Att vara fritidspedagog är inte alltid lätt - en 

undersökning om fritidspedagogers ohälsa som handlar om stress och utbrändhet visade det 

sig att fritidspedagogers mångfacetterade arbetsuppgifter bidrog till ökad stress och som ledde 

till en ökning av vardagliga symptom såsom trötthet, irritation, sömnsvårigheter, nedstämdhet 

och huvudvärk. I undersökningens slutsats poängterades att det behövs fler studier som visar 

på vilka förebyggande åtgärder som krävs för att främja hälsan bland fritidspedagoger.  

 

I studien Meningsfullt arbete i krävande arbetsmiljö - lärare i skolan (Månsson & Persson 

2004) framgår att en majoritet av lärarna i grund och gymnasienivå rapporterar att de upplever 

sitt arbete som mycket meningsfullt samtidigt som det finns allvarliga psykosociala 

arbetsmiljöproblem. Lärares psykosociala arbetsmiljö och hälsa kopplas samman med skolans 

förändringar som skett under de senaste 15 åren. Lärarnas ökade arbetsbelastning, det 

minskade sociala stödet och egenkontrollen har försämrat deras arbetsmiljö, faktorer som 

påverkar den arbetsrelaterade stressen. Vidare framgår att de minskade resurserna för 

undervisningen har inneburit större undervisningsgrupper, mindre stöd till elevvård och fler 

arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för den reglerade arbetstiden. Detta har medfört 

en ökad arbetsbelastning för lärarna och således en försämrad psykosocial arbetsmiljö. I 

studien diskuteras att många samtidiga förändringar kan leda till bristande känsla av 

sammanhang, vilket kan bidra till att läraren får svårt att ge det egna arbetet mening. Den 

lärare som kan ge sitt arbete mening, klarar förmodligen bättre de påfrestningar som skolans 

arbetsmiljö innebär enligt studien (Månsson & Persson 2004). 
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Lektor inom tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet Birgit Andersson belyser i 

sin avhandling Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer 

fritidspedagogers förändrade yrkesroll innebär en anpassning efter skolans behov. För en del 

fritidspedagoger innebär det att det traditionella yrkeskunnandet tunnas ut medan det för en 

del pedagoger tydliggör den undervisning och det bedömningsarbete de medverkar i under 

skoltid. I avhandlingen framgår att många fritidspedagoger har ett uppdämt behov av att 

synliggöra fritidshemmets verksamhet samt att försvara de specifika särdrag som utgör 

fritidspedagogyrket. Att skapa en starkare kollektiv bas är ett annat önskemål som förtydligas. 

 

Resultatet tyder på att strukturella villkor såsom storleken på barngrupper, tidsmässiga och 

personella resurser och organisering av verksamheten inte gör det möjligt för fritidspedagoger 

att verka fullt ut i både skola och fritidshem. Fritidshemmet får oftast mindre resurser jämfört 

med skolan vilket gör att verksamheten vid fritidshemmet blir lidande. Med stora barngrupper 

och lite personal blir det svårt att erbjuda en meningsfull fritid för varje enskilt barn något 

som fritidspedagogerna tvingas prioritera bort. Av avhandlingen framgår att fritidspedagoger 

känner sig otillräckliga och ställs inför dilemman som innebär att målformuleringarna om 

fritidshemmets uppgift inte åtföljs av resurser och villkor för att uppnå måluppfyllelse.  

 

Fritidshemmets pedagogiska verksamhet och målet om att erbjuda stimulerande aktiviteter har 

begränsats vilket har bidragit till stor frustration hos fritidspedagogerna (Andersson, 2013). 

Fritidspedagoger ger uttryck för att de saknar makt när det gäller omstrukturering av skola 

och fritidshem. Trots det så framgår det av avhandlingen att en övervägande andel 

fritidspedagoger faktiskt agerar och formerar sig på olika sätt, detta anses bero på vilka 

strukturella ramar som tillskapats på den enskilda skolan. 

 

Hälsopromotion i arbetslivet handlar främst om arbetsplatsen som arena för ett 

hälsofrämjande arbete (Hansson 2004). Att arbeta med hälsan i arbetslivet började under 

1970-talet men har en bakgrund i WHO:s bildande redan på 1940-talet. Hälsopromotion 

utgörs av en främjande strategi, där synsätt, kunskaper och metoder ska lyfta fram och stärka 

hälsans bestämningsfaktorer det som till vardags kallas friskfaktorer. Arbetsmiljöarbetet har 

en lång tradition i Sverige och det hälsofrämjande arbetet måste genomsyra alla nivåer i en 

organisation, författaren betonar vikten av att medarbetarna får rätt förutsättningar för att 

kunna, vilja och orka med sitt arbete på ett bra sätt och att alla medarbetare ska kunna uppleva 

arbetsglädje, välbefinnande och hälsa (Hansson 2004: 32-33). 
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Hälsoforskaren Eva Åström (2015) vid Lunds universitet har i sin studie tittat på de faktorer 

som har betydelse för ett hälsofrämjande ledarskap. Hon har specifikt studerat de ledare som 

nominerats till utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplatser. Av studien framgår att engagerade 

chefer skapar arbetsglädje och hälsa. För ett hälsofrämjande ledarskap är den viktigaste 

grunden att cheferna har balans mellan arbete och fritid samt att det finns en stark känsla för 

både sin egen och medarbetarnas hälsa och delaktighet. För att vara en bra chef betonas vikten 

av ett kommunikativt ledarskap där tillgängligheten och öppenheten gentemot medarbetarna 

är en viktig faktor. Hälsa som begrepp är relaterat till fysik, livsstilsfaktorer, självkänsla, 

förmåga till livsval och att njuta enligt de chefer som ingick i studien. Chefer som känner stort 

engagemang för sina medarbetare har en stor vilja att skapa struktur för sina medarbetare och 

att lyssna på dem. De vill även hjälpa medarbetarna att sätta gränser mot privatlivet och de 

uppmuntrar till att bedriva fysiska aktiviteter för att orka med jobbet. De chefer som ingick i 

studien ansåg att satsningar på motion, hälsa, ledarskap och arbetsmiljö var viktiga faktorer 

för en hälsofrämjande arbetsplats (Åström, 2015). 

 

Professor och vetenskaplig ledare för projektet Stress, hälsa och arbetsglädje Marianne 

Frankenhaeuser (1987) sammanfattar i sin forskningsrapport att arbetet präglar oss på så sätt 

att vi tillbringar en stor del av vårt vuxna liv på vår arbetsplats och detta påverkar oss i hög 

grad. Människor har oftast god hälsa där arbetet medger kontroll och där möjlighet att 

påverka sin arbetssituation finns. Genom att kunna påverka sitt arbete uppnås en god 

överensstämmelse mellan den egna förmågan och de krav som arbetet ställer. Arbeten som är 

mer bundet och mer tvångsbetonat med liten möjlighet till kontroll och påverkan är risken för 

höga stresshormonhalter högre vilket utgör en större risk för ohälsa enligt rapporten. För att 

uppnå arbetsglädje är det viktigt med egenkontroll och att kunna utöva inflytande över sitt 

arbete, det är även viktigt att känna meningsfullhet och att arbetet ingår i ett större 

sammanhang. I rapporten betonas även att i sitt arbete uppleva samhörighet med andra samt 

att kunna utveckla sin förmåga och yrkesskicklighet (Frankenhaeuser 1987). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 
I analysen av mitt empiriska material beskriver jag i detta kapitel de teoretiska utgångspunkter 

jag använt. Jag har valt att utgå från Aron Antonovskys (2005) KASAM teori kring begreppet 

hälsa och kopplat denna till ramfaktorernas betydelse för skolans verksamhet (Lundgren, 

1999, Dahllöf, 1967). 

 

Hälsa 

Begreppet hälsa definieras enligt WHO världshälsoorganisationen inte enbart som avsaknad 

av sjukdom utan hälsa beskrivs som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Denna hälsodefinition anses idag som onödigt utopisk men har haft stor 

betydelse genom sin betoning på att hälsa kopplas till något mer än kroppsligt och medicinskt 

perspektiv. Utgångspunkten är enligt WHO hur hälsa och välbefinnande upplevs av individen 

själv, hälsan är även beroende av andra faktorer såsom ekonomiska möjligheter, jämlikhet och 

utbildning (Hansson, 2004).  

 

4.1 KASAM 

Aron Antonovsky (2005) medicinsk sociolog och professor är grundaren av en modell som 

tillhör det salutogena hälsoperspektivet och som bygger på hur en individ kan uppnå en god 

hälsa. Salutogen kommer från latinets salus som betyder hälsa, genesis är ett grekiskt ord och 

betyder ursprung eller uppkomst " hälsans ursprung". Hälsa skapas enligt Antonovsky i ett 

samspel mellan fysiska, psykiska och sociala faktorer. Modellen som Antonovsky skapat 

kallar han för KASAM, känsla av sammanhang vilken utgår från den mänskliga tillvaron och 

grundar sig i de tre begreppen: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa begrepp 

behövs för att en människa ska känna känsla av sammanhang och därmed kunna ha en god 

hälsa. Antonovskys utgångspunkt är att finna svar på vilka faktorer som bidrar till hälsa (Hult 

& Waad, 1999).  

 

Begriplighet innebär att ha verktyg för att kunna hantera oförutsedda och överraskande 

händelser på ett bra sätt samt ha förståelse för varför en viss händelse inträffat och vilka 

konsekvenser den för med sig (Pellmer & Wramner 2007:23). 
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Hanterbarhet är den andra komponenten som definieras som att ha resurser till förfogande för 

att kunna hantera yttre påfrestningar som man möter. Begripligheten är en förutsättning för 

hanterbarheten och för att kunna påverka sin situation krävs att individen har kunskap om hur 

saker och ting förhåller sig, samt hur individens sociala nätverk fungerar. Den individ som har 

hög grad av hanterbarhet känner sig inte orättvist behandlad eller som ett offer (Pellmer & 

Wramner 2007:23). 

 

Den tredje komponenten meningsfullhet anses vara den viktigaste delen av de tre, den handlar 

om i vilken grad en individ upplever att livet har en känslomässig mening och i detta 

innefattar även begreppet motivation (Pellmer & Wramner 2007:23). 

 

KASAM teorin används ofta i sammanhang som rör hälsa och arbetsmiljöfrågor. Menckel & 

Österblom (2000) beskriver hälsofrämjande processer på arbetsplatsen med utgångspunkt från 

Aron Antonovskys KASAM teori. Inom beteendemedicin och folkhälsovetenskapen används 

denna teori som en förklaring till varför vissa personer har lättare att hantera svåra situationer 

och händelser och att vissa har lättare för att upprätthålla en hälsosam livsstil (Pellmer & 

Wramner 2007). Även i skolsammanhang används KASAM som en teoretisk modell för att 

skapa en hälsofrämjande skola (Hansson 2004). 

 

4.2  Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin växte fram under 1960 talet som en del av den svenska forskningen inom 

skolundervisningen vilket startades i Urban Dahllöfs bok om Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp (Dahllöf, 1967). Begreppet ram vidareutvecklades till att kallas 

ramfaktorteori. Denna var från början ingen teori utan snarare en tankemodell som Dahllöf 

utvecklade och som kom att utgå från tre faktorer som han ansåg påverkade undervisningen. 

Dessa var läromedel, tiden och elevgrupperingen. Ramfaktorteorins syfte är att klargöra de 

samband som kan finnas mellan de ramar som styr undervisningen och vilket resultat 

undervisningen leder till (Dahllöf, 1967). Denna modell har sedan vidareutvecklats av bland 

annat av Ulf P Lundgren (1999). 
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Enligt den ramfaktorteori som Ulf. P. Lundgren (1999) utgår ifrån utgörs dessa ramar av 

strukturella villkor i form av ekonomiska och personella resurser, tid, lokaler, ledning. Dessa 

ramar ger eller ger inte möjligheter att genomföra en viss process. Om ett tydligt mål finns för 

en process måste ramarna anpassas så att målet kan uppnås. Lundgren menar vidare att 

ramfaktorteorin utgörs som en tankemodell för utbildningsplaneringen som formades utifrån 

frågeställningar om skoldifferentiering och likvärdighet (Lundgren 1999). Modellen för 

likvärdigheten som växte fram bidrog till att förutsättningarna för att skolan gjordes lika. 

Likvärdighetens främsta syfte är att alla barn och ungdomar ska ha samma förutsättningar och 

tillgång till utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden (Lundgren, 1999). 

 

Jag kommer att analysera respondenternas intervjusvar för att se om några ramfaktorer 

framträder och i så fall vilken betydelse dessa har i relation till fritidspedagogernas 

arbetsmiljö och hälsa samt om och hur det påverkar deras möjligheter att bedriva en 

meningsfull pedagogisk fritidsverksamhet. 
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5. Metod och material 

 
Inom samhällsvetenskaplig forskning brukar man skilja mellan kvantitativa och kvalitativa 

metoder. I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativ forskningsmetod i form av 

intervjuer. Den kvalitativa metoden syftar till att skapa förståelse vilka kvaliteter eller 

egenskaper en företeelse har (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002:114). 

 

Kvalitativa intervjuer har låg grad av strukturering vilket enligt Patel & Davidson (2011:81) 

innebär att den intervjuade har större utrymme att svara på frågorna med egna ord. Jag har 

valt att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket betyder att jag utgår från specifika 

teman där frågorna ställs i en bestämd ordning, men intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren, detta för att kunna upptäcka och identifiera den intervjuades tillvaro och 

uppfattningar i en fråga. Patel & Davidsson (2011) menar att det är viktigt att intervjuaren 

bygger upp ett förtroende så att informanten känner sig bekväm i situationen. Genom det har 

jag utgått från min förförståelse, tankar, kunskap, intryck och känslor för att kunna tolka och 

förstå forskningsobjektet. 

 

Med hjälp av en intervjuguide som rekommenderas av Kvale & Brinkman (2012) har jag 

utformat frågor som är relevanta för mitt undersökningsområde.  Jag har utgått från min 

förförståelse och min problemformulering för att få svar på mina frågor. Jag har tagit hänsyn 

både till en tematisk och en dynamisk dimension. En tematisk dimension syftar till vad 

studien vill ta reda på och den dynamiska tar hänsyn till att en så bra kontakt som möjligt 

skapas under intervjutillfället. Vid intervjuerna använde jag mig av inspelningsteknik via min 

mobiltelefon, och med hjälp av denna kunde jag sedan transkribera det inspelade materialet. 

 

Urval 

Urvalet utgjordes av utbildade fritidspedagoger vid tre olika skolor i två kommuner i 

Stockholms län. Inledningsvis kontaktades rektorer vid sammanlagt sex skolor med en 

förfrågan om att få göra intervjuer med fritidspedagoger i samband med mitt examensarbete. 

Eftersom det handlade om att genomföra intervjuerna på dagtid och i skolans lokaler ansåg 

jag det viktigt att få rektorernas godkännande. Efter att jag fått deras bekräftelse kontaktade  

jag fritidspedagogerna vid respektive skola med en förfrågan om att delta i studien, jag 

bifogade ett informationsbrev om studiens syfte, etiska riktlinjer samt en samtyckesblankett.  
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Efter att jag fått in intresseanmälningarna bokade jag in intervjuer med respektive 

fritidspedagog. Jag bad fritidspedagogerna på respektive skola att boka ett rum så att vi kunde 

sitta ostört under intervjun. Detta visade sig fungera mycket väl och jag kunde genomföra 

intervjuerna på ett avspänt sätt. Fritidspedagogerna deltog med stort intresse och det kändes 

som om de ville delge mig viktig information, intervjuerna tog ungefär 40 minuter i anspråk. 

Min reflektion utöver detta var att jag skulle kunnat ställa flera följdfrågor för att få ännu mer 

uttömmande svar, men det var något som jag kom att fundera över efter att intervjuerna var 

genomförda. 

 

Totalt fem fritidspedagoger från tre olika skolor i två kommuner i de södra delarna av 

Stockholms län valde att delta i studien. Åldersspannet var mellan 42 år till 60 år och 

utgjordes av tre kvinnor och två män och samtliga hade fritidspedagogutbildning på 

högskolenivå. De hade arbetat i genomsnitt fyra år på den nuvarande skolan. 

 

Validitet    

Validitet är ett begrepp som anger om vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka. I en 

kvalitativ studie eftersträvas en god validitet i forskningsprocessens alla delar och inte enbart 

till själva datainsamlingen, vilket jag har tagit i beaktande. Ja har utgått ifrån att förförståelsen 

har betydelse samt att underlaget för det insamlade materialet har betydelse för validiteten 

Vid transkriberingen av en intervju kan analysen av texten påverkas eftersom talspråk och 

skriftspråk inte är samma sak. Detta har jag tagit hänsyn till när jag analyserat det empiriska 

materialet (Patel & Davidson 2011:105-106). 

 

Analysmetod  

Mitt empiriska material i form av genomförda intervjuer analyseras genom att sortera, ordna 

och begripliggöra det material som jag inhämtat. All information har transkriberats och 

genom granskning delades materialet in i fem olika teman. Jag kunde därefter identifiera 

likheter och skillnader i det insamlade materialet. Efter att materialet bearbetats tolkades 

resultatet och diskuterades utifrån de teoretiska perspektiv som studien utgick ifrån. 

 

Etiska överväganden 

I min undersökning har jag utgått från Vetenskapsrådet (2002) och de riktlinjer som gäller för 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra 

överväganden är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Dessa överväganden genomsyrar hela studien genom att respondenterna 

delgetts studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, anonymt och kan avbrytas när som helst.  

Deltagandet i studien har godkänts av respondenterna genom att de fick skriva under en 

samtyckesblankett. Information har även delgivits att allt material som samlats in genom 

inspelningar och anteckningar endast hanteras av mig och används enbart i detta 

examensarbete.  

 

6. Resultat och analys   

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt empiriska material som jag tematiserat utifrån 

min problemformulering och respondenternas intervjusvar. Varje övergripande tema avslutas 

med en analys och en diskussion av det redovisade resultatet. De teman som framkommit i 

analysen är hälsa på arbetet, arbetsmiljö, delaktighet och inflytande, förutsättningar samt 

ledningen.          

                 

6.1  Hälsa på arbetet 

I intervjuerna betonar samtliga respondenter vikten av att en god hälsa underlättar arbetet 

Hälsobegreppet enligt samtliga definierades som att må bra såväl fysiskt, psykiskt och socialt. 

Att ha en god hälsa upplevdes som en förutsättning för att klara av och orka med arbetet. Att 

känna trivsel och att samarbetet fungerar samt att få bekräftelse från kollegor och närmaste 

chef ansågs som viktiga faktorer för en god hälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljön generellt 

anses som viktig samt satsningar på hälsofrämjande aktiviteter.  

 

"Att må bra på jobbet innebär att man trivs i gruppen att känna sig behövd och att bli bekräftad att 

man mår bra det tar man med sig hem från sin arbetsplats. När jag mår bra och har ett flow och jag 

känner att jag trivs, dom runtomkring mår bra och barnen mår bra så känns det bra". 

     

"Hälsa på mitt arbete handlar om att jag har en positiv inställning till mig själv som människa och att 

min fysiska och psykiska hälsa har betydelse för arbetet och vad jag gör på min fritid".  

 

I citaten framgår att trivseln har stor betydelse för hur man mår på arbetet samt att ha en positiv 

inställning till sig själv och sin omgivning.  Fritidspedagogerna synliggör även att den fysiska, 

psykiska och sociala hälsan har betydelse både för arbetet men även påverkar hur man mår på fritiden. 
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Analys 

Respondenternas sammanfattande utsaga som gäller hälsobegreppet och hur en god hälsa 

underlättar arbetet relateras till Aron Antonovskys (2005) KASAM teori och som utgår från 

ett salutogent perspektiv. Jag finner en tydlig koppling till denna teori genom respondenternas 

intervjusvar. Vidare anser respondenterna att den egna livsstilen och självupplevda hälsan har 

betydelse och ansågs som viktig förutsättning för arbetet och som underlättar arbetsbördan. 

Det sociala samspelet ansågs som en viktig faktor för upplevelsen av en god hälsa och som 

påverkar arbetet. 

 

Vidare kan jag i analysen se att respondenterna upplever sitt arbete som meningsfullt och att 

de besitter en hög KASAM, känsla av sammanhang vilket innebär att respondenterna har 

verktyg för att kunna hantera oförutsedda och överraskande händelser, har inre resurser för att 

kunna hantera påfrestningar samt att de har en stark motivation för sitt arbete. 

 

Respondenternas utsaga kan även relatetas till WHO världshälsoorganisationens  

hälsobegrepp samt hur hälsa och välbefinnande upplevs av individen själv (Hansson 2004). 

 

6.2  Arbetsmiljö 

Respondenterna blev tillfrågade om sin arbetsmiljö samt i vilken utsträckning de ansåg sig 

kunna påverka denna. Resultatet visar att tre av pedagogerna hade en tillfredsställande fysik 

arbetsmiljö, de ansåg sig ha tillgång till lämpliga lokaler och tillfredsställande utomhusmiljö. 

Två pedagoger som arbetar på samma skola var inte nöjda med varken inom eller 

utomhusmiljön. De uppgav trångboddhet, hög ljudnivå och dålig ventilation som negativa 

faktorer för arbetsmiljön. Resultatet från samtliga visar dock att de upplevde den psykosociala 

arbetsmiljön positiv när det gällde trivsel och socialt samspel med kollegor och elever. En 

negativ faktor för arbetsmiljön som framkom av intervjusvaren var stress i arbetet. Jag fann 

en tydlig koppling till denna faktor form av bristande planeringstid, personalbrist och 

otillfredsställande lokaler. Vidare ansåg pedagogerna att arbetsmiljön är påverkbar i viss mån 

och det påtalades att alla medarbetare kan bidra till en bra social miljö på arbetsplatsen 

liknande uttrycket "vi är varandras arbetsmiljö". Att säga ifrån när arbetsbelastningen blir för 

stor, att signalera uppåt i organisationen och att påtala brister i arbetsmiljön ansågs vara allas 

ansvar. 
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"Att ha balans när det gäller stress, stress kan vara positivt men när det blir ständigt pågående stress 

då är den inte positiv längre utan det blir negativt, så det får ju inte vara för mycket, samtidigt kan 

man ju behöva utmaningar, så tänker jag". 

 

I citatet synliggörs att ständigt pågående stress utgör en negativ del för arbetsmiljön, 

fritidspedagogen påtalar att det är viktigt med balans i tillvaron så att inte stressen tar över. 

 

"Vi är väldigt trångbodda här vi står på varandra och vi ska stå på varandra ännu mer i höst och det 

skapade irritation hos oss i morse. Det blev som ett ok här då.... Det är väldigt ont om lokaler, dålig 

ventilation, högljutt på grund av dåliga lokaler". 

 

I citatet synliggörs att fritidspedagogen påverkas negativt av de trånga och dåliga lokalerna 

och känner oro inför hösten då ännu fler barn ska börja på skolan. 

 

"Vi på fritids har stor frihet att utforma våra lokaler efter hur vi vill att de ska se ut... dock är 

klassrummen en del av fritidslokalerna och där är vår frihet inte lika stor" 

 

Denna fritidspedagogpedagog avviker från de övrigas utsaga och påtalar att det finns 

möjlighet för fritidspersonalen att påverka och utforma lokalerna så att de passar för 

fritidsverksamheten däremot är det svårare att påverka klassrummens utformning. 

   

Analys 

Enligt respondenternas utsagor anges trivsel på arbetet och det kollegiala samarbetet som de 

viktigaste faktorerna gällande den psykosociala arbetsmiljön.  Det framgår även att 

hälsofrämjande aktiviteter och friskvårdssatsningar har en främjande funktion. En negativ 

faktor som påtalas av samtliga är stress i arbetet, de främsta orsakerna som framkom var 

bristande planeringstid, personalbrist och otillfredsställande lokaler. Dessa ramfaktorer anser 

respondenterna försämra möjligheterna till att kunna bedriva en meningsfull pedagogisk 

fritidsverksamhet. Jag har valt att utgå från Ulf P. Lundgrens (1999) ramfaktorteori när jag 

gjorde min analys. Ramar ger eller ger inte möjligheter för att genomföra en pedagogisk 

verksamhet. Om det finns ett tydligt mål för denna måste ramarna anpassas så att målet kan 

uppnås. Denna teori kan kopplas samman med de styrdokument som reglerar fritidshemmets 

mål och verksamhet (Skolverket, 2014).  
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6.3  Delaktighet och inflytande 

Sammanfattningsvis känner samtliga respondenter att de har inflytande och kontroll över 

själva arbetets utförande men mindre inflytande när det gäller arbetstider och arbetsvillkor. 

Två av de kvinnliga pedagogerna ingår i en utvecklingsgrupp och genom denna känner dem 

att de kan vara delaktiga och påverka verksamheten. De två manliga pedagogerna var båda 

fritidsansvariga och ansåg sig genom sitt uppdrag ha påverkansmöjligheter. De faktorer som 

samtliga pedagoger inte ansåg sig kunna påverka var fördelningen av skolans resurser, 

ekonomi, elevantal samt lokalernas beskaffenhet. 

 

"Jag tycker det är roligt att vara med i ett utvecklingsarbete och det pågår här att man är delaktig i 

det arbetet så det tycker jag är positivt och det tycker jag om. Jag har fått utlopp för det jag tycker om 

jag gillar att diskutera och få delta i den utvecklingen, det kan jag göra". 

 

I citatet synliggörs fritidspedagogens möjlighet till inflytande och delaktighet genom arbetet i en 

utvecklingsgrupp.  

 

"Jag känner att jag har kontroll över mina arbetsuppgifter, resurser och skolans ekonomi kan jag inte 

påverka".  

 

I citatet framgår vad som är påverkbart och inte i fritidspedagogens arbete. 

 

Analys 

Av respondenternas utsagor framgår att de känner delaktighet och inflytande över 

verksamheten och har kontroll över själva arbetsuppgifterna men mindre inflytande 

beträffande arbetstider och arbetsvillkor. Av analysen framgår även att de anser sig inte kunna 

påverka skolpolitiska beslut eller beslut som rör skolans ekonomi, resurser, elevantal och 

lokaler. Dessa ramfaktorer är styrande för hur fritidsverksamheten kan bedrivas.  

 

6.4  Förutsättningarna för arbetet 

På frågan om hur pedagogerna har möjlighet att påverka förutsättningarna för arbetet framgår  

att samtliga anser sig ha svårt att påverka detta. Huvudorsaken relaterar pedagogerna till  

bristande planeringstid och personalbrist vilket anses försämra förutsättningarna för arbetet. 

Planeringstid beskrivs som tid för att planera verksamheten både enskilt och gemensamt, tid 

att reflektera, diskutera, förbereda, läsa mejl, samt att avsluta saker. Det saknas en tydlighet 

från ledningen hur mycket planeringstid som bör finnas till förfogande för pedagogerna, de 



	 21	

upplever ofta att denna tid fryser inne till förmån för skolans verksamhet detta skapar både 

stress och frustration. Personalbrist leder till att många barn ska tas om hand av få vuxna 

vilket leder till att verksamheten blir lidande och ansvarsbiten ifrågasätts. 

 

"Det saknas en person extra som stöttar de barn som behöver det lilla extra. Både dom barnen och 

barnen runtomkring som blir störda och drabbade och för oss personal som inte räcker till det brister 

tycker jag". 

 

I citatet synliggörs behovet av extra personal till barn med särskilda behov.  

 

"Vilka ramar har jag när det gäller egen planeringstid, det känns som om skolan kommer först och 

sedan fritids i andra eller tredje hand. Det man gör på fritids gör man på gammal rutin liksom på nåt 

sätt och det känns lite tråkigt...man skulle kunna göra ett mycket bättre jobb på fritids om mer 

planering fanns, nu tar skolan jättemycket tid och energi".  

 

I denna fritidspedagogs utsaga påtalas behovet av ramar för planeringstiden och att den är avgörande 

för vilken kvalitet som förväntas när det gäller verksamheten. 

 

"Det går inte att jämföra hur det är idag jämfört på sjuttiotalet...då hade vi en hel kåk på gården som 

var fritids, det fanns drejverkstad och mycket annat ja det var det.....". 

 

I citatet synliggörs den nedrustning som skett av fritidsverksamheten sedan 1970-talet och fram till 

idag. 

 

Analys 

Respondenternas utsagor tyder på att ramfaktorerna tid och personal påverkar 

förutsättningarna för att bedriva en meningsfull pedagogisk fritidsverksamhet.  Vidare 

framgår att skolan tar mycket energi och tid vilket upplevs som om fritidsverksamheten 

kommer i sista hand. Det framgår även att fritidspersonal får agera resurs till barn med 

särskilda behov vilket leder till att övriga barn i barngruppen blir lidande, på grund av att 

verksamheten måste anpassas därefter. Av analysen framgår även att skolans ledning har en 

avgörande betydelse för vilka förutsättningar och ramar som ges.   
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6.5  Ledningen 

Resultatet visar att samtliga respondenter känner stöd och trivs med sin närmaste chef. Det 

finns dock en förståelse för att skolans ledning också har ramar att följa och som är 

begränsande. Sammantaget påtalas vikten av en rak och tydlig ledning som vill satsa på 

fritidsverksamheten. 

 

"Jag kan sakna en rektor som kan säga ifrån ....att nu räcker det, vi kan inte ta in fler barn, man måste 

se till människan, hur mycket kan man trycka in i människors scheman, hur många barn ska man 

ansvara för, hur mycket människor får man vara i dessa trånga lokaler, vad händer med barn med 

särskilda behov. Jag tycker att rektorer borde ta ett större ansvar helt enkelt. Även om jag känner stöd 

från min chef så är vi alla dominobrickor i ett spel".   

   

I citatet synliggörs att även ledningen styrs av ett ramverk, men att chefen gör så gott han kan för att 

stötta sin personal.  Denna pedagog saknar en chef som kan säga ifrån att nu kan vi inte ta in fler barn. 

 

"Jag upplever att ledningen är tydlig och rak i kommunikationen med oss anställda". 

 

" Det är en liten skola nära till allt, rektorer är lätta att få tag på det blir snabba beslut, det är en 

flexibel arbetsplats". 

 

I dessa citat synliggörs vikten av att ledningen är tillgänglig och har en tydlig kommunikation med de 

anställda. 

 

Analys 

Av respondenternas utsagor framgår att ledningens möjligheter och förutsättningar att bedriva 

ett bra ledarskap beror på de resurser och ekonomiska ramar som skolan tilldelas. Vidare 

tolkar jag det så att respondenterna vill ha en tydlig ledning som prioriterar 

fritidsverksamheten i större utsträckning. I Eva Åströms studie (2015) betonas vikten av ett 

kommunikativt ledarskap där tillgängligheten och öppenheten gentemot medarbetarna är en 

viktig faktor. 
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7. Diskussion 

 
I detta kapitel kommer jag att diskutera uppsatsens frågeställningar och egna 

ställningstaganden utifrån uppsatsens syfte. Jag kommer att summera undersökningens 

huvudsakliga resultat utifrån ett större sammanhang genom att diskutera dem i relation till 

tidigare forskning. Slutligen redogör jag för de slutsatser jag kommit fram till samt ger förslag 

till fortsatt forskning. 

 

I resultatet kan jag utläsa att de intervjuade fritidspedagogerna anser att en god hälsa handlar 

om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande vilket är en uppfattning som stämmer väl 

överens med delar ur WHO världshälsoorganisationens hälsodefinition. Fritidspedagogerna  

utgår från ett salutogent hälsofrämjande perspektiv enligt Aron Antonovskys (2005) modell. 

Att ha en god hälsa upplevs som en förutsättning för att klara av och underlättar arbetet vilket 

belyses i Hansson (2004) som menar att det krävs rätt förutsättningar för att medarbetarna ska 

kunna, vilja och orka med sitt arbete på ett bra sätt. Alla ska kunna uppleva arbetsglädje, 

välbefinnande och hälsa på sin arbetsplats vilket jag anser vara en viktig aspekt för 

folkhälsan.  

 

Hälsopromotion i arbetslivet handlar främst om arbetsplatsen som arena för ett 

hälsofrämjande arbete vilket beskrivs i Hansson (2004). I fritidspedagogernas utsagor framgår 

att trivseln på arbetsplatsen är av stor betydelse samt det kollegiala samarbetet, vilket utgör en 

viktig hälsofrämjande faktor. Arbetslivet har stor betydelse för hälsan och berör många 

människor under en stor del av livet vilket poängteras i folkhälsomyndighetens rapport som 

gäller Hälsa i arbetslivet 2010. Fritidspedagogerna i min studie anser att de kan påverka och 

vara delaktiga i sitt arbete och hur det ska utföras vilket tas upp som ett grundvillkor i 

folkhälsorapporten och som anses främja en god arbetsmiljö och hälsa.  

 

Marianne Frankenhaeuser (1987) belyser i sin forskningsrapport att människor har oftast god 

hälsa där arbetet medger kontroll och där möjlighet att påverka sin situation finns. Hon 

poängterar att arbetsglädje uppnås med egenkontroll och att kunna utöva inflytande över sitt 

arbete. Att arbetet ingår i ett större sammanhang och där medarbetarna upplever 

meningsfullhet beskrivs som friskfaktorer, något som överensstämmer med de intervjuade 

fritidspedagogerna i min studie. 
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Arbetsmiljöns betydelse poängteras av fritidspedagogerna framförallt när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön som rör trivsel, socialt samspel med kollegor och elever men även 

stöd och uppbackning från närmaste chef ingår här. Samtliga fritidspedagoger upplever att 

stressen känns påtaglig och den främsta orsaken till stress är bristande planeringstid, brist på 

personal samt att lokalerna inte upplevs som ändamålsenliga för verksamheten. Den nya 

föreskriften som kommit ut från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) gällande organisatorisk och 

social arbetsmiljö förtydligar arbetsgivarens skyldigheter att arbeta förebyggande med den 

stressrelaterade ohälsan.  

 

Planeringstiden uteblir ofta till förmån för skolans verksamhet vilket upplevs som en 

stressfaktor som leder till frustration hos pedagogerna. Vad som orsakar stress kan sägas 

utgöras av en dålig överensstämmelse mellan den egna förmågan och de krav som arbetet 

ställer (Frankenhaeuser 1987). Huvudmannen har ansvaret för en god kvalitet i fritidshemmet 

och ansvarar för resursfördelningen och att personalen får den planeringstid som krävs för att 

kvalitet ska uppnås detta framgår i allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshemmet 

( Skolverket 2014).  Skolinspektionens granskning (2010) tyder på att fritidspersonalen lägger 

mycket kraft på arbetet i skolan och tenderar att tappa de pedagogiska ambitionerna vilket 

överensstämmer med fritidspedagogernas utsagor i min studie.  Att planeringstiden upplevs 

som otillräcklig innebär att måluppfyllelse inte kan uppnås vilket belyses i Anderssons 

avhandling (2013). Av denna framgår även att lokalernas utformning och 

användningsområden har betydelse för både barn och personal när det gäller hög ljudvolym, 

trängsel och stress. 

 

De ramfaktorer som framträder i fritidspedagogernas utsagor är tid, personal, lokaler och 

ledning vilket sammantaget påverkar förutsättningarna för att bedriva en meningsfull 

pedagogisk fritidsverksamhet. Pedagogerna påtalar att dessa ramar inte är påverkbara av de 

själva utan styrs av rektorerna. Strukturella villkor såsom storleken på barngrupper, 

tidsmässiga och personella resurser och organisering av verksamheten gör det svårt för 

fritidspedagoger att verka fullt ut i både skola och fritidshem (Andersson 2013).  
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8. Slutsats 

 
Syftet med denna undersökning var att belysa de faktorer i fritidspedagogers arbetsmiljö som 

har betydelse för dennes hälsa och som möjliggör en meningsfull pedagogisk 

fritidsverksamhet. Mot bakgrund av tidigare forskning och fritidspedagogernas utsagor kan 

jag utläsa att arbetsplatsen det vill säga skolan utgör en betydelsefull arena för förebyggande 

insatser som gäller både arbetsrelaterade och hälsorelaterade levnadsvanor.  

Fritidspedagogerna anser att en god hälsa underlättar arbetet och att den fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnandet påverkar hälsoutvecklingen. Hur man mår på arbetet har även 

betydelse för hur man mår på fritiden. Trivselfaktorerna värderas högt samt det kollegiala 

samspelet. Delaktighet och inflytande betonas av fritidspedagogerna som en viktig faktor som 

främjar en god arbetsmiljö och hälsa. Vidare anser de att stöd från närmaste chef och att det 

finns ett tydligt kommunikativt ledarskap och ett engagemang och intresse kring 

fritidsverksamheten.  

 

Det framgår vidare att de strukturella villkoren det vill säga ramarna utgör en starkt 

begränsande faktor för fritidspedagogerna att verka i fritidshemmet, de anser även att dessa 

ramar är svåra att påverka, dock betonar fritidspedagogerna själva att det är viktigt att säga 

ifrån när arbetsbördan och stressen blir för stor. Fritidspedagogerna ansåg att det krävs rätt 

förutsättningar i form av planeringstid och personalresurser för att en kvalitativ och 

meningsfull pedagogisk fritidsverksamhet ska kunna bedrivas. 

 

 

9. Vidare forskning 

 
Om fritidspedagoger inte får rätt förutsättningar att bedriva en kvalitativ och meningsfull 

pedagogisk fritidsverksamhet, om arbetsbelastningen och stressen ökar vilka konsekvenser får 

det för elevgruppen på fritidshemmet?  
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Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Inledande frågor 
 
Kön 
 
Ålder 
 
1.  Vad har du för utbildning? 

2 .  När tog du din examen?   

3.  Hur länge har du arbetat på nuvarande skola? 

 

4.  Vad tycker du är det bästa med din arbetsplats? 

5.  Hur trivs du generellt sett på din arbetsplats? 

6.  Hur upplever du din arbetsmiljö?  

7.  Hur tycker du att du kan påverka din arbetsmiljö? 

 

8.  Vad är hälsa för dig? 

9.  Vilka faktorer anser du underlättar en god hälsa på arbetsplatsen?  

10. Känner du att du har tillräckligt med inflytande på arbetstider och arbetsvillkor? 

11. Hur upplever du din känsla av kontroll på din arbetsplats? 

12. Hur anser du att du har möjlighet att påverka förutsättningarna för ditt arbete? 

13. Tycker du att du får tillräckligt med stöd från din närmaste chef? 

 

Avslutning: 

Har du någonting att tillägga utöver de frågor som jag ställt? 
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Bilaga 2 

																																																																																																																					 	
	
	
	 	 	 	 																		Haninge	16-03-30	
	
Hej pedagog! 
 
Jag är student på det erfarenhetsbaserade fritidslärarprogrammet vid Södertörns högskola. 
Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 
undersökning som är relevant för fritidsområdets praktik och mitt kommande yrke som 
fritidshemslärare. Studien kommer att handla om vad som främjar en god hälsa och en bra 
arbetsmiljö bland fritidspedagoger samt vilka faktorer som möjliggör en meningsfull 
pedagogisk verksamhet i fritidshemmet. 
 
För att samla in material till studien skulle jag vilja besöka er verksamhet och genomföra en 
intervju. Intervjun beräknas ta ca 40 minuter i anspråk och jag kommer att spela in intervjun 
samt föra anteckningar. Det inspelade materialet kommer jag sedan att transkribera det vill 
säga föra över till ett textmaterial.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att personalens, fritidshemmets och skolans identitet inte får 
avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 
kommer upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara 
i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 
publikationsdatabasen DiVA. 
 
Med detta brev vill jag be om ditt medgivande för ditt deltagande i studien. All medverkan i 
studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 
påbörjats.Om du samtycker till studien fyller du i bifogat formulär och lämnar den till mig vid 
intervjutillfället. 
 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information. 

 

Med vänlig hälsning   Handledare 

Monica Ledin/student   larissa.mickwitz@sh.se 

monica.ledin@hotmail.com   
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Bilaga 3 
 

                                                                                       
 																																																																																																							 
	
	
Formulär för samtycke till deltagande i studie 
 
 
 
 
 
Jag samtycker till att delta i studien 
 
 
 
Namn:............................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formuläret återlämnas till Monica Ledin vid intervjutillfället. Om du inte samtycker till att 
medverka i studien så bortse från detta brev. 
 
 

 

 
 
 
 


