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Abstract 

Syftet med denna undersökning har varit att studera vilka olika faktorer som kan 

påverka fritidspedagogers engagemang under deras yrkesliv och i så fall på vilket sätt. 

Arbetets teoretiska perspektiv grundas i relationell pedagogik som har varit 

utgångspunkten till att tolka respondenternas svar i de intervjuer som först med 15 

yrkesaktiva fritidspedagoger. Arbetet grundas även i tidigare forskning och en kvalitativ 

metod. Resultatet av undersökningen påvisar att det finns många inre såväl som yttre 

faktorer som kan påverka engagemanget hos fritidspedagogerna som till exempel inre 

motivation, arbetsmiljö och relationer. Dessa olika faktorer kan påverka engagemanget 

hos fritidspedagogerna på både ett positivt och negativt sätt och innebära delar som ett 

givande arbete eller utbrändhet. Resultatet pekar på vikten av goda kollegiala relationer, 

elevgruppens storlek, samt hur möjligheten till att både självständigt och tillsammans 

med arbetslaget utveckla verksamheten har en viss påverkan på engagemanget hos 

fritidspedagogerna. 

 

Nyckelord: Engagemang, faktorer, fritidshem, fritidspedagoger, hållbarhet.  
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1. Introduktion 

I detta arbete studeras hur olika faktorer kan ha en påverkan på fritidspedagogers 

engagemang. Denna undersökning har gjorts genom en kvalitativ metod och intervjuer vi 

genomfört med 15 fritidspedagoger. Arbetet kommer ur en fundering kring engagemanget 

som begrepp, kring huruvida det är något som är medfött eller något människor lär sig under 

sitt liv, samt vilka faktorer som påverkar en individs engagemang på olika sätt. Genom arbetet 

avser vi att kunna bidra med kunskap kring fritidspedagogers engagemang för sitt 

yrkesutövande och vilka faktorer som kan påverka engagemanget på olika sätt, samt hur de 

kan arbeta för att bibehålla sitt engagemang på bästa sätt.  

 

Engagemang är ett begrepp som de flesta har hört någon gång i livet och begreppets definition 

syftar enligt Wikipedia (2017)  på att en individ har något som hen har ett stort intresse för. 

Detta kan bland annat handla om att individen har ett brinnande intresse för att skapa bättre 

möjligheter för samhället eller i sitt dagliga arbete. Engagemang är något som alltid har funnit 

hos människor på något sätt och individer med stort engagemang är även en viktig del i olika 

verksamheters kvalité, samt en del i ett utvecklande samhälle. Ett yrke som vi anser är en stor 

del i arbetet med att forma framtidens samhälle är fritidspedagoger i och med att de arbetar 

med de barn som är framtiden. Engagemanget hos fritidspedagoger är därför något som vi 

anser är en viktig del för samhället men först och främst för att få fritidsverksamheten att 

fungera och utvecklas.  

 

Vi har under våra VFU: perioder kunnat observera olika arbetslag där engagemanget hos 

pedagogerna har varit mycket varierande. Ibland har engagemanget hos pedagogerna varit 

lågt av olika anledningar som tidsbrist och stress, vilket har påverkat verksamheten på ett 

negativt sätt. Några exempel på detta är elever som inte har fått den meningsfulla fritidsen 

eller den utbildning de behöver. Men vi har samtidigt sett arbetslag med pedagoger med stort 

engagemang och sett vilken skillnad det gör för verksamhetens kvalité och för de elever och 

kollegor som finns i den. Vi har även kunnat se hur fritidspedagoger genom sitt engagemang 

kan skapa möjligheter för att utveckla arbetet och skolverksamheten i en positiv riktning.  

 

Vårt intresse för hur man har ett hållbart engagemang genom hela sitt verksamma yrkesliv är 

mycket stort.  Vi vill även bidra med ny kunskap kring engagemanget till våra framtida 
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arbetskollegor, samt andra yrkesverksamma pedagoger eftersom att vi anser att engagerade 

fritidspedagoger är något som behövs i samhället för att ge eleverna en trygg och meningsfull 

fritid.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att bidra med förståelse om fritidspedagogers engagemang 

har påverkats under deras yrkesliv på grund av olika faktorer, positiva som negativa och 

isåfall hur. Undersökningen kommer även att innebära en ökad förståelse för om 

fritidspedagogers engagemang kan bevaras trots de eventuella svårigheter de möter i yrket. 

Den huvudsakliga frågeställningen för denna undersökning är således;  

 

Vilka faktorer anser fritidspedagoger har haft betydelse för deras engagemang under 

deras yrkesliv inom fritidshemmets verksamhet? 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs begreppet engagemang och huruvida det är något som är medfött eller 

något som individen lär sig och stärker under sitt liv. Därefter beskrivs olika negativa yttre 

faktorer samt de positiva yttre faktorer som kan förekomma i en individs liv och 

 yrkesutövande och som kan komma att påverka individens engagemang. Därefter går vi 

igenom de olika delar som kan skapa grunden för det hållbara engagemanget hos en individ 

och hur ett hållbart engagemang är en kombination av yttre faktorer och individens inre 

drivkraft. I sökningen av källor har vi använt olika databaser såsom ERIC. DiVA, och använt 

sökord som engagement, teacher,primaryschool teacher, resilience och motivation. För att 

hitta fler referenser till vårt arbete utgick vi även ifrån referenslistan i artiklarna för att 

undersöka huruvida någon av deras referenser kunde vara relevanta även för vårt arbete. Vi 

har även använt oss av andra relevanta hemsidor och litteratur inom vårt 

undersökningsområde. 

 

2.1 Engagemang, medfött eller inlärt? 

Begreppet engagemang är något de allra flesta har hört någon gång i sitt liv. Begreppet 

engagemang kan tolkas på många olika sätt men kortfattat så innebär begreppet att en person 

visar stort intresse för något, som till exempel ett projekt man arbetar med. Engagemang är 

även något som till viss del kan kopplas ihop med motivation. Enligt Galloway (2016) finns 

det en viss skillnad mellan dessa begrepp. Författaren beskriver att även om en motiverad 

anställd har stor drivkraft i vad hen gör så handlar motivation om att individen utför 

arbetsuppgifterna för att nå fram till ett mål som till exempel en belöning. Engagemang och 

andra sidan syftar däremot mer på att individen känner en starkare emotionell koppling till 

något och därför brinner för just det de gör i stunden. När det kommer till motivation så är det 

enligt Gagne och Deci (2005) något som finns i både inre och yttre form och de beskriver det 

som att den inre motivationen handlar om att individen finner ett stort intresse för och känner 

en tillfredsställelse av att arbeta med något. Den yttre motivationen handlar snarare om att 

individen utför arbetet för att den vill ta del av de positiva konsekvenserna som blir av ett 

utfört arbete, till exempel lön. Författarna hävdar även att det i många fall är den autonoma, 

eller som man också kan säga, den friare, inre motivationen hos en individ som kan underlätta 

dennes förmåga att bli engagerad och prestera högre i sitt arbete. 

 



 

4 

 

Autonomous motivation has been found to be superior for promoting performance on jobs 

involving both complex tasks and personally important tasks requiring disciplined engagement, 

and it has been associated with satisfaction and adjustment on those jobs. 

                                                                                                            Gagne & Deci (2005) s. 352. 

 

Enligt Gu och Day (2013) är engagemang inte något man föds med utan snarare något som 

alla människor kan lära sig och fortsatt utveckla under sina liv. De hävdar även att olika yttre 

faktorer som till exempel den sociala miljö som individen arbetar i, har en viss påverkan på 

engagemanget. De anser dock även att de individer som i grunden har ett stort intresse för sitt 

arbete, en stark vilja och hög motivation till att hela tiden utvecklas kan ha lättare att stå emot 

de negativa yttre faktorer som kan komma att skada engagemanget. Författarna beskriver även 

hur det är viktigt att man förbereder nya lärare inför de utmaningar som de kommer att möta 

ute i arbetslivet eftersom att man inte kan ta för givet att alla individer har en stark 

motståndskraft.  

 

En individs motivation och engagemang handlar alltså delvis om olika yttre faktorer, men 

även lite om personligheten och hur den påverkar individens sätt att hantera olika situationer. 

Detta är något som Connor-Smith och Flachsbart (2007) tar upp i sin artikel där de bland 

annat beskriver hur många forskare gärna skiljer individers personlighet och sätt att hantera 

olika situationer, men att det samtidigt finns ett visst samband mellan dessa två. Författarna 

talar i sin artikel om något som kallas för en femfaktormodell som beskriver de fem 

övergripande delarna i en individs personlighet, dessa är samtycke, öppenhet för erfarenhet, 

neuroticism, även kallat emotionell instabilitet, extraversion som handlar om positiva känslor, 

samt samvetsgrannhet som innebär att man är självdisciplinerad och agerar plikttroget. De 

hävdar även att individens personlighet är något som formas redan under barndomen och att 

det är dessa fem övergripande delarna, samt yttre faktorer som till exempel belöningar eller 

hot som påverkar individens engagemang, förmåga att ta beslut och sätt att hantera olika 

situationer under sitt liv 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en individs förmåga till att skapa ett hållbart 

engagemang till viss del grundas redan under individens barndom och att olika faktorer 

formar dess personlighet och motståndskraft. Man kan även säga att individens intresse, 

erfarenheter och kunskaper är en del i skapandet och bibehållandet av ett starkt engagemang. 

Människors engagemang är varierande beroende på situationen, och man ska ta vara på de 
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olika erfarenheter och kunskaper man har och dela med sig av det till andra i sin närhet då 

detta kan leda till en personalstyrka som är mer motiverade och engagerade i sitt 

yrkesutövande och som tillfredsställer varandras behov. 

 

2.2 Negativa yttre faktorer 

Enligt Gu (2014) gäller det att man känner ett stöd av personer runt omkring en för att ha ett 

hållbart engagemang i sitt yrkesliv. Detta gäller både kollegor, elever och vårdnadshavare, 

men även dem som står högre upp så som chefer eller skolledningen. Att känna ett förtroende 

för andra kan göra mycket för en persons engagemang då det kan göra att de kan lita på att få 

stöd av andra om det behövs. Att däremot vara del av en arbetsplats där det stödet saknas eller 

är bristfälligt kan dock ge en negativ påverkan på en persons engagemang och kan även leda 

till att den anställde väljer att lämna arbetet. Författaren tar även upp  hur lärarens entusiasm 

och passion för undervisning utmanas av faktorer som långa arbetsdagar, utmanande elever 

och bristfälligt ledarskap. Författaren hävdar samtidigt att det finns ett samband mellan 

förtroende till ledningen samt positiv feedback från vårdnadshavare såväl som elever, och 

lärares motivation och motståndskraft. Det finns alltså viktiga delar som behövs för att 

engagemanget ska bibehållas. Men även om ett stort engagemang är en otroligt viktig 

egenskap att ha så kan även finnas vissa nackdelar med detta, framförallt vid de tillfällen då 

man engagerar sig för mycket i sitt yrkesutövande och samtidigt inte får det stöd eller 

uppskattning som behövs och istället står ensam med all drivkraft och vilja. Gu (2014) hävdar 

att detta kan nämligen leda till att engagemanget till sist sjunker och det kan även leda till 

utbrändhet, eller utmattningssyndrom som det även kallas. Detta kan man även koppla till 

Hjärnfonden (2017) som hävdar att ett långvarigt engagemang i krävande situationer kan leda 

till en utmattning som inte går att vila bort och nedstämdhet. Utbrändhet är alltså något som 

påverkar individen mycket negativt på många sätt. 

 

Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. 

Det karaktäriseras av påtaglig brist på energi, sömnstörningar, koncentrations- och 

minnessvårigheter. Utmattningen påverkar personen såväl fysiskt som känslo- och tankemässigt. 

                                                                                                                             Hjärnfonden (2017) 

Något som kan påverka en individs välmående och som även är en viktig del i att förhindra 

utbrändhet är att vara del av en bra arbetsplats. Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell och 

Vingård (1999) hävdar i en undersökning de gjort att i och med att arbetsplatsen är en av de 
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miljöer som vi människor vistas mest i så är det också den som i hög grad påverkar en 

individs hälsa. Några av de faktorerna som författarna nämner kan ge negativ påverkan på en 

individs hälsa är stress, en dålig psykosocial miljö, samt arbetsupplägget. De talar även om att 

man idag kan mäta anställdas ohälsa på olika sätt, men att det tydligaste sättet man kan se att 

en anställds hälsa är sämre är genom att titta på om dess motivation och effektivitet i arbetet 

har minskat. En stressad och utbränd anställd har sällan något högre engagemang kvar och 

detta kan påverka arbetet mycket. Personalens arbetsmiljö har en väldigt stor påverkan på 

fritidspedagogers effektivitet och förmåga till att genomföra den undervisning som 

styrdokumenten säger att de ska ge eleverna. Enligt Sirén (2014) är det vanligt att personal i 

skolverksamheten blir sjukskrivna på grund av olika psykiska diagnoser som till exempel 

utmattningssyndrom. Författaren hävdar även att sjuktalet ökar över tid och att faktorer i 

arbetsmiljön har en stor påverkan. Artikeln beskriver hur fritidshemmets arbetsmiljö har en 

ohållbar situation kring de stora elevgrupper som ökar och att dessa lokaler inte har den miljö 

som verksamheten är i behov av. Stress bland personal i skolor och fritidshem blir allt mer 

vanligt och det grundar sig delvis i de stora elevgrupperna i kombination med den brist på 

personal. I och med detta ställs verksamheterna och fritidspedagogerna inför olika situationer 

och utmaningar i sitt arbete som kan påverka deras engagemang negativt.  

Fritidspedagoger möter dagligen elever som har olika behov och det är en del av deras 

yrkesuppgifter att tillgodose dessa behov på bästa sätt genom att utbilda och ge stöttning. 

Även arbetet med att skapa och bibehålla goda relationer med eleverna är något som är en 

viktig del i fritidspedagogens uppdrag. Detta uppdrag försvåras dock avsevärt i och med de 

stora elevgrupperna, vilket är något som bland annat diskuteras av Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2015) som hävdar att de stora barngrupperna sätter hinder för relationsskapandet 

mellan pedagogen och barnet i och med att det inte finns möjligheten till att ha en längre 

dialog med varje enskilt barn. Att inte hinna se varje barn och att kunna ge dem det stöd de 

behöver, samt att inte hinna med att planera aktiviteter för verksamheten, kan enligt 

författarna skapa en inre stress som kan leda till att pedagogen känner sig otillräcklig. Denna 

känsla av otillräcklighet kan påverka en individs engagemang otroligt mycket eftersom att det, 

för de flesta människor är viktigt att känna att man uppskattas och är tillräcklig. 

Det finns alltså många yttre faktorer som kan påverka en människas engagemang på ett 

negativt sätt. Dåliga relationer, oro, stress och brist på stöd är bara några av dessa faktorer. 

Det finns även positiva faktorer som höjer engagemanget, vilket vi tar upp i följande stycke. 
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2.3 Positiva yttre faktorer 

Enligt Gu (2014) finns det många yttre faktorer som kan utmana engagemanget hos lärare 

som till exempel komplexa nya ansvarsområden och hög emotionell arbetsbelastning. 

Författaren menar dock att det även finns faktorer som kan vara med och stärka lärares 

motståndskraft, samt öka deras engagemang för arbetet. En sådan positiv yttre faktor är goda 

relationer med andra människor. Detta innebär till stor del om att känna tilltro till en person, 

att man har ett gott samarbete och man stöttar varandra genom olika situationer. Det handlar 

även mycket om att känna att det arbete man gör uppskattas, samt att man får positiv feedback 

på det man gör. Detta gäller både i relationen med kollegor och chefer, men även de relationer 

man har med elever är viktiga delar i en persons ökande engagemang. Författaren hävdar även 

att lärarens förmåga att stå emot negativa yttre faktorer till stor del grundas i kvalitén i de 

relationer de har med chefer, kollegor och elever. En undersökning som författaren har gjort 

visade bland annat att goda relationer mellan lärare – lärare samt lärare - elev var viktiga 

förutsättningar för samarbete och utveckling. Den visade även på att det skapade en grund för 

lärarnas känsla av professionalism och engagemang. Gu (2014) menar att när det kommer till 

de relationer lärare har med sina kollegor är det en viktig del för deras engagemang och det 

gäller därför att de får vara en del av ett arbetslag där det finns en god kommunikation mellan 

alla medverkande. Det gäller även att medarbetarna känner en trygghet i att, istället för att ta 

på sig allt ansvar, samarbetar för att arbeta med olika situationer som kan förekomma i 

verksamheterna Författaren hävdar även att det finns forskning som styrker teorin kring hur 

goda relationer är en viktigt byggsten i att skapa ett hållbart engagemang. 

Neuroscientists’ discovery of the social brain reveals that ‘we are wired to connect’ (Goleman, 

2007, p. 4) and provides a biological basis for understanding the importance of good quality 

relationships in maintaining a sense of positive identity, well-being and effectiveness in our daily 

work and lives. 

                                                                                                                                Gu (2014) s. 509. 

Enligt en undersökning om svenska lärares engagemang gjord av Fransson och Frelin (2016) är även 

den nära relationen med eleverna viktig. De talar bland annat om en lärares engagemang och drivkraft 

för att nå fram med kunskap till varje ny elev som kommer till skolan, samt om den glädjen lärare 

känner då de ser elevens framsteg och utveckling. Undersökningen visade även att den passion som 

läraren kände för sina elever och sitt arbete  var något som hade en stor betydelse för en lärares vilja i 

att stanna inom läraryrket, trots att några av de personer som deltog i undersökningen hade erbjudits 

tjänster som huvudmän. Slutligen talar Fransson och Frelin (2016) om att den positiva respons som 

eleverna ger även det är en viktig drivkraft för en pedagogs fortsatta engagemang genom yrkeslivet. 
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En annan yttre faktor som kan spela roll för engagemanget är att den arbetsplats de anställda befinner 

sig i och om arbetsmiljön innebär att deras behov blir tillgodosedda, att de kan känna en trygghet i sitt 

arbete, samt om det är en miljö där de kan känna arbetsglädje. Detta är något som  tas upp av Sadri och 

Bowen (2011) som bland annat hävdar att en grundläggande inställning som kan användas ute på 

arbetsplatser för att motivera sina anställda, samt för att behålla en produktiv och lojal arbetsstyrka är 

att uppfylla de behov en människa behöver för att må bra. Dessa är kopplade till Maslows 

behovshierarki och handlar bland annat om att man skall tillgodose fysiska såväl som psykiska behov 

som en människa har. Detta innebär bland annat att de anställda får lön för det arbete de utför så att de 

fysiska behoven som till exempel mat, skydd och vila kan tillgodoses. Men det handlar även om vikten 

av att tillgodose de psykiska behoven som känna trygghet och tillhörighet med kollegor såväl som 

chefer. Genom att tillgodose dessa grundläggande behoven kan enligt Sadri och Bowen (2011) den 

anställdes engagemang öka och det kan påverka hela verksamheten i en positiv riktning. 

Enligt Ulander- Wänman (2017) är kompetensutveckling ett annat exempel på hur man kan se till att 

personalen hålls motiverade, engagerade, samt ett sätt att höja kunskapsnivån hos de anställda. Genom 

att kompetensutveckla verksamheten ger man dem som arbetar där möjligheten att testa nya sätt att 

arbeta på vilket kan skapa nya ideér och få den anställde att bli mer engagerad. Detta är även i många 

fall något som kan behövas om den anställde förväntas arbeta med nya arbetsuppgifter eller om arbetet 

på något annat sätt förändras så att den anställde måste erhålla ny kunskap för att utföra arbetet. Enligt 

författaren har dock en del arbetsgivare inget krav på sig att erbjuda redan anställda någon 

kompetensutveckling. Detta gäller dock enligt Lärarnas riksförbund (2017) inte de som arbetar som 

lärare som istället hävdar att lärare som arbetar heltid ska ha rätt till 104 timmars kompetensutveckling 

per verksamhetsår och att den ska ligga under arbetstid. Kompetensutveckling ses som "insatser som 

syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande"(Lärarnas 

Riksförbund 2017). Det handlar alltså om att utveckla både pedagogen och elevernas kunskaper, men 

är även något som till viss del kan få pedagogen att arbeta på nya sätt och bli mer engagerad i att testa 

nya arbetssätt eller erbjuda fler aktiviteter till eleverna. Kompetensutveckling kan alltså lyfta både 

engagemanget hos pedagogerna och verksamhetens kvalité.  

Så här avslutningsvis kan man alltså säga att det finns en rad olika positiva yttre faktorer som 

kan påverka en människas engagemang i en positiv riktning. Genom goda relationer med 

andra människor, stöttning, uppskattning kan engagemanget stärkas. Och även genom att hela 

tiden våga vara öppen för nya sätt att tänka och arbeta på kan man skapa en grund för ett mer 

hållbart engagemang. 

2.4 Hållbart engagemang 

En människas engagemang är något som hela tiden påverkas av olika faktorer som till 
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exempel förändringar och situationer som sker runtomkring oss. Genom detta och genom 

olika handlingar, nya tankar och genom idéer som föds fram kan det ske en förändring i en 

individs engagemang. Det finns dock vissa individer som har ett mer hållbart engagemang än 

andra och det handlar då om de inre faktorerna som till exempel individens personlighet och 

inre motivation som är viktiga delar i engagemangets hållbarhet. Ett exempel på just detta tas 

upp av Gu och Day (2013) som i sin artikel berättar om läraren Pat som var en lärare med stor 

optimism och drivkraft i att utveckla både sig själv och verksamheten hon arbetade i. Denna 

unga lärare hade redan i grunden ett stort intresse för att arbeta med barn och trots att hon 

ibland kände att det var utmattande fortsatte hon känna en glädje i att arbeta som lärare 

eftersom att hon älskade att se elevernas utveckling och lärande. Hon uppgav även att hon 

planerade att lära sig att spela något instrument för att kunna använda sig av det för att 

ytterligare kunna sprida glädje hos sina elever. 

I just love it, just to see the smallest sign of progression, moving a child on, even just a little bit, 

motivation, building confidence and independence is a big part of how I make a difference in their 

lives... It just gives you a buzz to keep going, even when a lesson that has been terrifically planned 

goes pear shaped. 

                                                                                                           Gu & Day (2013) s. 31. 

Denna drivkraft att hela tiden lära sig nya saker för att utvecklas är viktiga delar, men även de  

positiva yttre faktorerna är en viktig del för en persons hållbara engagemang, och utan 

stöttning, uppskattning och engagerade kollegor så kan det bli svårt att hålla sitt engagemang 

uppe över tid. Det är alltså viktigt att man på arbetsplatser strävar efter att skapa arbetsglädje 

hos personalen, vilket är något som bland annat Hertzberg (1987) talar om. Författaren 

beskriver bland annat ett experiment som en arbetsplats gjort för att öka motivationen och 

engagemanget hos sina anställda. Experimentet innebar att man i hemlighet delade upp 

personalstyrkan i olika grupper. En grupp fick sitt arbete berikat med principer som att till 

exempel vissa kontroller togs bort och istället gav dem frihet under ansvar. Personerna i denna 

grupp fick även chansen att arbeta med specialiserade arbetsuppgifter, att få ansvara för ett 

helt arbetsområde, samt gavs en större auktoritär roll på arbetsplatsen. En annan grupp 

fungerade som en slags kontrollgrupp och de fortsatte arbeta på samma sätt som de alltid gjort 

och fick inte sitt arbete berikat alls. Efter sex månader tittade man på vilka skillnader som 

fanns mellan de olika grupperna och man upptäckte då att anställda i den grupp som fått sitt 

arbete berikat med positiva principer hade större arbetsglädje, färre frånvarodagar och 

presterade bättre än de som tillhörde kontrollgruppen. Detta är ett tydligt exempel på hur 
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viktigt det kan vara att man i en verksamhet får friheten att ta eget ansvar för att planera och 

arbeta med olika projekt, både ensam och tillsammans med kollegor. Det visar även tydligt på 

att positiv feedback och ett gott samarbete mellan kollegor är något som kan gynna en persons 

engagemang. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det hållbara engagemanget hos en pedagog 

innebär många olika saker, men den huvudsakliga delen handlar om att det finns en blandning 

av den inre glöden hos en människa och positiva yttre faktorer som gör att den glöden inte 

försvinner trots svårigheter som kan ske under personens yrkesliv. 
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3. Metod 

3.1 Metodval  

I detta arbete har vi arbetat utifrån en kvalitativ metod för att samla in och analysera data till 

vår undersökning om fritidspedagogers engagemang. Denna metod beskrivs av Larsson 

(1986) som en vanlig metod vid en undersökning och handlar om att man som forskare vill 

beskriva egenskaperna hos något eller hur någonting är beskaffat. I och med att vi i denna 

undersökning är ute efter att undersöka vilka faktorer som påverkar engagemanget hos 

fritidspedagoger under deras arbetsliv såg vi det passande att använda oss av den kvalitativa 

metoden. 

Vid insamlingen av data kan man använda sig av en rad olika metoder som observationer, 

skriftligt material eller genom intervjuer. Man kan även välja och blanda fritt mellan dessa 

metoder för att det ska passa för den undersökning man vill göra. När det kommer till 

intervjuer så finns det en rad olika intervjumetoder, men den vanligaste intervjuformen är 

direkta intervjuer där respondenten och forskaren möts ansikte mot ansikte för intervjun. Vi 

valde däremot att istället använda oss av intervjuer via e-post och telefon då vi ansåg att vi 

skulle kunna genomföra fler intervjuer under samma tid. Valet att använda oss av två olika 

intervjuformer grundades i att vi ville erbjuda respondenterna en form som passade dem för 

att därmed kunna intervjua fler personer. 

 

Enligt Bryman (2011) finns det många fördelar med telefonintervjuer men en av dessa är att 

det ger forskaren möjlighetet till att snabbt få in svar från ett större antal respondenter än man 

kan vid en mer tidskrävande direkt intervju. Det finns dock även vissa nackdelar med denna 

intervjuform så som att  kvalitén på kommunikationen mellan respondenten och den som 

håller i intervjun blir sämre. Enligt författaren är dessutom en telefonintervju oftast bara ca 

20-25 minuter, medan en direkt intervju kan pågå betydligt längre. Det gäller därför att man 

som forskare ser till att inte ha med alltför många frågor som är orelevanta för den 

undersökning man skall göra. Vid en telefonintervju blir det även lättare för respondenten att 

avsluta intervjun genom att lägga på, vilket inte är något som sker vid direkta intervjuer. Den 

andra intervjuformen som vi valde att använda oss av var den som sker via e-post, vi valde att 

använda oss av denna form då vi såg stora fördelar med den som till exempel att 

respondenterna gavs längre tid till att tänka till och ge utförligare svar på de frågor som ställts. 

När man använder sig av intervjuer via e-post kan man välja att antingen använda sig av 
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slutna frågor eller öppna frågor för att ge respondenten mindre eller mer utrymme till att 

utforma sitt svar.  

 

Enligt Bryman (2011) ska man dock, oavsett vad man väljer för frågeform, tänka på att det är 

viktigt med vilken ordning som frågorna ställs. Detta då en variation i ordningsföljden kan 

komma att påverka svaren från respondenterna, vilket i sin tur kan leda till ett felaktigt 

resultat. Vi valde därför att skapa och följa en intervjuguide som enligt författaren bland annat 

innebär att forskaren är väl införstådd i vilka frågor hen har med och att frågorna gör det 

möjligt för forskare att få svar kring det område som undersöks. Vi valde att ge alla 

respondenter samma frågor, samt att hålla oss till ett fåtal frågor som var relevanta för vår 

undersökning. 

 

3.2 Urval och Genomförande 

För att få in data till denna undersökning intervjuades ett antal fritidspedagoger som har 

arbetat inom fritidshemmets verksamhet över 15 år. Vi valde att rikta in oss på denna grupp 

eftersom att arbetets syfte handlade om hur fritidspedagogers engagemang kan förändras 

under deras verksamma yrkesliv och såg därför det som passande att intervjua personer som 

hade arbetat under en längre tid. Det fanns inte något förutbestämt antal personer att intervjua, 

istället kontaktades några personer vi kände inom detta yrke via mail. Dessa var personer som 

vi antog skulle vara positiva till att hjälpa oss med vår undersökning och som eventuellt även 

skulle kunna ge oss tips på andra personer som skulle kunna passa bra att intervjua. Denna typ 

av urval kallas för snöbollsurval och beskrivs av Bryman (2011) som en urvalsprocess som 

innebär att forskaren börjar med att ta kontakt med ett mindre antal personer och sedan 

använder dem som ett sätt för att få kontakt med ytterligare respondenter. Vi valde även att gå 

ut i en grupp på Facebook där fritidspedagoger delar kunskap och tips till varandra och 

berättade att vi sökte personer att intervjua. (Se bilaga 3). Vi fick ett gott gensvar av personer 

som ville ställa upp på intervjuer och bidra till vår undersökning. Dessa personer fick sedan 

ett mail från oss innehållande både informationsbrev och frågorna för undersökningen. 

Intervjuerna höll en strukturerad form och frågorna grundades i olika funderingar kring 

arbetsglädje, engagemang, relationer och andra faktorers påverkan på engagemanget (Se 

bilaga 2). I mailet förklarades det även att vi ville få in svaren inom en vecka, vilket gav dem 

tid till att  läsa igenom informationsbrevet och svara på frågorna i lugn och ro. Sammanlagt 

kom det in svar från 15 fritidspedagoger runt om i landet vilket gav en variation beträffande 
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svar om hur fritidspedagogers tankar kring det hållbara engagemanget ser ut i olika 

kommuner.  

 

Tabell 1: Fingerade namn på respondenter som deltog i intervjun, deras yrkesverksamma år, samt antal 

verksamheter de arbetat i. 

 

Person Yrkesverksamma år Antal verksamheter personen 

arbetat i 

Maj-Britt 30 år 7 st 

Peter 28 år 3 st 

Björn 27 år 9 st 

Ulla 25 år 3 st 

Glenn 24 år 2 st 

Fredrik 24 år 5 st 

Anna 24 år 4 st 

Jimmy 23,5 år 4 st 

Robert 23 år 3 st 

Malin 20 år 9 st 

Gunilla 19 år 1 st 

Oskar 18 år 5 st 

Isak 18 år 4 st 

Britt-Marie 15 år 8 st 

Bengt 15 år 2 st 

 

Majoriteten av de personer som deltog i intervjuer valde att göra det via mail, men för de få 

respondenter som hellre valde att ta intervjun via telefon bokade vi in ett datum och tid som 

passade för både respondenten och den av oss som höll i intervjun. Samtalet spelades in med 

appen Call Recorder 2018 och svaren transkriberades sedan av oss. 

 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

I detta arbete har vi varit noggranna med att följa de forskningsetiska överväganden som en 

forskare ska ta hänsyn till då hen genomför en undersökning med andra personer. Dessa 

överväganden är enligt Vetenskapsrådet (2017) till för att skydda de medverkande i den 
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undersökning som görs och innefattar även att man som forskare skall tänka på att informera 

eventuella deltagare om den undersökning man vill göra och vad som är syftet med 

undersökningen. Man ska även ta hänsyn till delar som sekretess, anonymisering, 

konfidentialitet, samt se till att man har samtycke från alla som deltar i undersökningen. Vi 

valde därför att dela ut ett informationsbrev (Se bilaga 1) där vi kortfattat förklarade för 

respondenterna om vår undersökning och hur vi hoppades att de skulle kunna bidra till den. 

Vi uppgav även att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst hade rätten att 

avbryta sin medverkan i undersökningen. Då vi fått respondenternas samtycke skickade vi ett 

dokument med frågorna vi hade för den undersökning vi skulle göra.  

Vi samlade bara in de personuppgifter som var nödvändiga för vår undersökning och hade 

bara med ett fåtal bakgrundsfrågor gällande ålder, utbildning, yrkesverksamma år och antal 

verksamheter som personen arbetat på. Dessa frågor fanns dock enbart med för vår del och 

presenterades enbart i en tabell över medverkande respondenter och var inget som användes i 

sälva undersökningen. Vi var dock i vårt informationsbrev tydliga med att vi skulle 

anonymisera de delar som kunde knytas till personen vi intervjuat och att vi inte skulle ta med 

hens, namn, ålder eller arbetsplats, istället har vi valt att använda oss av fingerade namn då vi 

redovisar vårt resultat.  

Vi genomförde våra intervjuer enskilt eftersom att vi på så sätt skulle kunna intervjua fler 

personer, samt för att dela upp arbetsbördan mellan oss. Efter att vi hade genomfört våra 

intervjuer var vi noga med att svaren från respondenterna bara hanterades av oss och att all 

information om respondenterna, samt den rådata som samlats in, både skriftliga och de 

ljudinspelningar vi gjort i samband med telefonintervjuer, inte har spridits vidare till 

obehöriga personer. All rådata kommer sedan att arkiveras på högskolans arkiv under en tid 

och kommer sedan att förstöras. Det färdigställda resultatet kommer dock att gå att läsa och vi 

informerade även våra respondenter om att de hade rätten att ta del av det färdiga resultatet 

om intresse fanns hos dem och majoriteten svarade att de gärna tog del av det.  

3.4 Analysmetod 

Då alla svaren kommit in från respondenterna började vi analysera den data som kommit in 

för att kunna presentera ett resultat av den undersökning som gjorts. Vi arbetade med att 

transkribera den intervju som förts över telefon  med en viss redigering för att den skulle hålla 

skriftspråk. Vi hanterade datan från både mail-intervjuerna och telefonintervjun likvärdigt och 

sammanlagt låg svaren på runt 20 sidor. Den insamlade datan analyserades sedan av oss både 
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enskilt och tillsammans och analysen hade sin grund i den tidigare forskning som vi läst in oss 

på. Vi diskuterade även tillsammans för att sammanställa vårt resultat under olika kategorier 

och underkategorier. Kategorierna grundar sig dels i de frågor som har använts i våra 

intervjuer gällande olika faktorers påverkan på engagemanget, och dels i de kategorier som 

presenterats i tidigare forskning kring engagemang som handlar om inre och yttre faktorer. I 

resultatet har vi sammanställt de svar som respondenterna har gett, men har även valt ut några 

citat från respondenterna som ansågs vara extra tydliga exempel på respondenternas tankar 

kring vårt undersökningsområde. 

Den metod vi använde oss av var den kvalitativa innehållsanalysen som enligt Bryman (2011) 

innebär att forskaren läser in sig på svaren och låter sig fördjupas i och reflektera kring dem. 

Författaren menar även att forskaren använder sig av denna analys form då hen strävar efter 

att tolka, utforska och kategorisera den insamlade datan. I vårt fall handlade vår analysering 

av den insamlade datan om vilka olika faktorer som kan påverka engagemanget hos 

fritidspedagoger och isåfall på vilket sätt.  Vi valde denna analysmetod eftersom att vi hade 

ett intresse för att på ett djupare plan kunna förstå respondenternas svar kring engagemangets 

hållbarhet och deras tankar kring förutsättningar och hinder för ett hållbart engagemang.  
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4. Resultat 

I denna del av arbetet kommer vi att under olika kategorier presentera resultatet av den data vi 

analyserat både enskilt och tillsammans. Resultatet innefattar olika delar inom engagemang 

hos fritidspedagoger och kommer att presenteras under fyra huvudkategorier. 

Huvudkategorierna är: 

- Hinder för ett hållbart  engagemang. 

- Förutsättningar för ett hållbart engagemang. 

- Relationers påverkan på engagemang. 

- Engagemangets förändring över tid. 

 

4.1 Hinder för ett hållbart engagemang 

4:1:1 Arbetsmiljö 

En arbetsmiljö med outbildade kollegor, stressigt arbete, brist på planeringstid och dåliga 

lokaler är något som samtliga respondenter uppger som ett stort problem för deras arbete och 

engagemang. En faktor som enligt respondenterna kan påverka arbetsmiljön, och i sin tur 

engagemanget hos dem är den stress som kan komma av att det inte finns tid till att ta ut sin 

planeringstid, eller att tvingas dra för tunga lass då utbildade eller oengagerade kollegor inte 

bidrar med lika mycket i verksamheten. Detta är något som bland annat Malin berättar om: 

 

Skulle vara förödande att samarbeta med någon som är oengagerad. Jag skulle få känslan av att 

behöva ”bära allt själv” (planering, att driva saker framåt, hålla i aktiviteter etc). Detta kan i sin tur 

leda till utbrändhet/utmattningssyndrom, //... // Man slits ut helt enkelt man räcker inte till om 

några inte gör sitt. Då blir det sämre verksamhet. 

                                                                                                                                     Malin 18-04-11 

 

När det kommer till de dåliga lokalerna finns det en gemensam tanke kring att de lokaler som 

fritids använder sällan är anpassade för fritidshemmets verksamhet. En respondent uppger 

bland annat att de i 20 år har hållit till i en ”tillfällig barack”. Många fritidshem verkar dela 

lokaler med skolan och respondenterna säger att det är dags att man ger fritidshemmet bättre 

och mer värdiga lokaler där de kan bedriva sin verksamhet.                                                                                                                     

 

4:1:2 Lönefrågan 

En faktor som några av respondenterna nämner som ett problem och som de ser som ett 

hinder för engagemanget hos fritidspedagoger är lönefrågan. En av respondenterna säger att 
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det är något som ständigt diskuteras inom arbetslagen. Det handlar mycket om att få lön efter 

prestation, men också om att det ibland blir en uppdelning i arbetslaget med en grupp som 

fick en höjning i lön och den grupp som inte fick en höjning. Att lönefrågan kan påverka 

engagemanget är något som Isak nämner då han får frågan om det finns något tillfälle då 

engagemang sjönk.  

 

Att systematiskt inte omfattas i de lönemässiga satsningar som skett i skolan av kommunen jag är 

verksam i. 

                                                                                                                                        Isak 18-04-10  

 

Lön för det arbete man gör är alltså något som majoriteten av respondenterna anser är en 

viktig del i deras motivation och engagemang. 

4:1:3 Elevgruppens storlek i förhållande till resurser 

En faktor som mer och mer verkar påverka engagemanget hos fritidspedagogerna och deras 

möjligheter i arbetet är elevgruppens storlek. Enligt respondenterna är elevgrupperna idag för stora 

vilket leder till att dem inte orkar ge allt till alla. 

 

Om jag har halvklass och något/några barn vägrar att vara med i aktiviteten, t ex drama. All den tid 

som går åt till att få med den/dem, vilket också påverkar hela gruppen. 

                                                                                                                                     Malin 18-04-11 

Att elevgrupperna blir större sätter enligt några respondenter vissa hinder för att kunna 

genomföra olika typer av aktiviteter eftersom det finns för mycket elever i förhållande till 

resurserna. En av respondenterna ger även exempel på hur elevgruppens storlek har påverkat 

hennes arbete. 

 

Genom åren har jag sysslat med olika saker, från början arbetade jag mycket med utflykter natur 

och keramik till exempel, senare år så tycker jag att man anpassar mycket skickligare till gruppen 

vad den behöver och tänker mer och arbetar med taktiskt, vilket i och för sig också behövs i och 

med att barn har förändrats och barngrupperna ökat rejält. 

                                                                                                                                       Ulla 18-04-11 

 

Som pedagog lär man sig alltså att anpassa sitt arbete och aktiviteter utifrån gruppens storlek i 

förhållande till resurser för att ge rätt stöd trots stora elevgrupper. Samtliga respondenter 

verkar ha en gemensam tanke kring att storleken på elevgruppen påverkar deras sätt att arbeta 
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och även att de till viss del skapar hinder för vissa aktiviteter. En del respondenter uppger 

även att det är något som påverkar deras engagemang. 

 

4:1:4 Kollegors engagemang och kompetens. 

En faktor som några av respondenterna uppger kan påverka oerhört mycket är om det i 

arbetslaget finns kollegor som inte har samma kunskap eller engagemang för att driva 

verksamheten framåt. Respondenterna talar bland annat om vikten av att kollegorna delar 

tanken om hur viktigt arbetet på fritids är för barns utveckling och att man inte bara ser det 

som en verksamhet där man ska passa lite ungar. Oengagerade kollegor kan enligt Robert vara 

förödande för arbetet och arbetsmiljön:  

 

Många gånger har jag retat mig på personal som hellre dricker kaffe än att delta i verksamheten. 

Dock har jag sagt till då och vi har nästan hamnat på rätt kurs igen. Nu är detta en fråga vi tar upp 

när vi anställer.  

                                                                                                                                  Robert  18-04-11                  

 

Respondenterna uppger även att något som kan påverka engagemanget hos dem är arbetslag 

med outbildad personal som saknar den kunskap och utbildning som krävs för att arbeta i 

fritidshem. De menar på att det leder till att de som har rätt utbildning då tvingas ta ett större 

ansvar vilket leder till en obalans i arbetet. Något som en del respondenter uppger sig ha fått 

ta del av är kompetensutveckling på olika sätt, dock så är det inte alltid så att det är något som 

ger ökat engagemang hos pedagogerna. 

 

 När man måste gå på kompetensutveckling på väldigt grundläggande nivå, när man jobbat i 30 år 

och är utbildad, blir man ofta uttråkad då. 

                                                                                                                                        Ulla 18-04-10  

 

Vikten av att kompetensutvecklingen är anpassad till individen är alltså något som har en stor 

betydelse för huruvida den kan bidra till ny kunskap som i sin tur kan stärka engagemanget 

hos fritidspedagogen. 

4:1:5 Stöd och uppskattning av vårdnadshavare 

En faktor som både kan ge en positiv och en negativ påverkan på engagemanget är kontakten 

med vårdnadshavare. Det skiljer sig dock mellan svaren hos respondenterna då en av dem 

uppger att hon inte påverkas särskilt mycket av kontakten med vårdnadshavare, medan  några 
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andra respondenter säger att de upplever att det är viktigt att känna stöd från vårdnadshavarna 

till de barn som de tar hand om. Enlig några respondenter möter de dock ibland 

vårdnadshavare som, istället för att vara stöttande försöker hitta fel på verksamheten, lämnar 

klagomål. En respondent berättar även att han upplever det som att dagens föräldrar har högre 

krav på verksamheten men samtidigt inte anser sig ha några skyldigheter alls. 

 

Om föräldrarna bara gjorde sitt, lärde sina barn grunderna i livet skulle vi kunna fokusera på annat 

än att lära dem säga tack och visa hänsyn.  

                                                                                                                                     Björn 18-04-09 

 

Hur mycket kontakten med vårdnadshavarna påverkar engagemanget hos respondenterna är 

med andra ord varierande. Det är något som både kan både bidra till, och utmana 

engagemanget hos fritidspedagogerna. 

 

4:2 Förutsättningar för ett hållbart engagemang 

4:2:1 Arbetet med eleverna 

Enligt samtliga respondenter är arbetet och relationerna med eleverna en viktigt del i att 

sprida glädje i deras arbete och de är även överens om att det är en viktig förutsättning för ett 

hållbart engagemang över tid. Majoriteten av respondenterna talar mycket om härliga möten 

med elever som uppger att de trivs och lär sig saker på fritids, samt om hur roligt det är att 

skratta, skoja och leka med eleverna. De talar även om hur roligt det är att lära känna eleverna 

och att se dem utvecklas.  

 

Det är utifrån dem som mitt arbete som fritidspedagog är upplagt. Att få jobba med en barngrupp 

och enskilda elever utifrån deras perspektiv och var dem befinner sig i livets utveckling. 

                                                                                                                                       Ulla 18-04-11 

 

En annan faktor som några respondenter talar om är att man som pedagog försöker hänga med 

i elevernas generation och visa intresse för vad eleverna tycker är roligt och intressant att 

göra. Majoritetet av respondenterna anser att det är viktigt att ge eleverna en chans att vara 

med och påverka innehållet i verksamheten och att engagemanget kan höjas då man får ta del 

av elevernas olika idéer, samt genom arbetet med att tillsammans med eleverna förverkliga 

dessa idéer. 
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Jag tror man hela tiden måste försöka hitta utmaningar för eleverna och även se till att det blir ett 

tydligt elevinflytande så eleverna känner att dom varit med och byggt upp verksamheten. 

                                                                                                                                        Ulla 18-04-11 

 

De relationer som respondenterna har med eleverna, glädjen att få vara med och ge 

eleverna stöd och nyfikenheten till att lära sig av eleverna är alltså något som 

majoriteten av respondenterna anser har en stor betydelse för engagemanget hos dem. 

4:2:2 Samarbete och uppskattning bland kollegor och ledning 

Relationen med kollegor och en bra ledning är enligt majoriteten av respondenterna en 

förutsättning för det hållbara engagemanget hos dem. De talar bland annat om att ha en chef 

som ger rätt feedback och stöd, som litar på fritidspedagogernas  förmågor, samt ger dem rätt 

förutsättningar i arbetet. Men även engagerade, drivande och positiva kollegor är enligt 

respondenterna något som till stor del påverkar engagemangets hållbarhet. 

 

Kollegor som är drivande och positiva men ändå realistiska, frihet för egna idéer att prova, att ha 

en budget så man kan realisera idéer, att ha en chef som litar på en och ger en uppmuntran, men 

också en realistisk arbetsbörda och förutsättningar kan vara bra för att inte tappa gnistan. 

                                                                                                                              Maj-Britt  18-04-11 

 

Även att känna sig behövd, samt att känna att det arbete man gör under dagen faktiskt blir 

uppskattat är något som respondenterna uppger som en viktig del för att de ska ha ett fortsatt 

engagemang för sitt arbete. De talar om att det är viktigt att få uppmuntran och positiv 

feedback från både vårdnadshavare, elever och chefer. Men även att få lön efter prestation 

beskrivs som något som är en viktig del. 

4:2:3 Arbetsglädje 

Att känna arbetsglädje och uppskatta de saker man gör i sitt arbete är en viktig faktor i att 

behålla sitt engagemang enligt respondenterna. Det handlar om att se möjligheter och att 

kunna se lekfullheten och friheten i arbetet. Samtliga respondenter uppger att de känner en 

glädje för sitt  arbete och allt vad det innebär, de ger bland annat som exempel att de känner 

ett engagemang och en glädje i att testa på nya aktiviteter som till exempel sommarläger, nya 

utelekar eller utflykter av olika slag. En respondent ger även som exempel hur han gärna 

observerar elevernas lek och att han finner det spännande att se vad eleverna lär sig genom 
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den. 

 

Jag tycker det är väldigt spännande med barnens lek, och att man som pedagog  kan våga ställa sig 

lite utanför och iaktta vad som händer. Att man kan erbjuda vissa saker men att man inte alltid 

behöver styra så mycket Man styr genom att inte styra så mycket helt enkelt, det tycker jag är 

spännande. //...// Man kanske har en temalåda med verktyg eller klassiska köksredskap och så 

ställer man ut det på gården och så ser man vad som händer. Det tycker jag är väldigt spännande. 

                                                                                                                                  Jimmy 18-04-12 

 

Majoriteten av respondenterna  uppger även att deras engagemang påverkas i och med den 

glädje de känner av att få lära känna eleverna. En respondent talar även om glädjen i att få 

följa eleverna genom hela dagen eftersom att hen upplever att man får en annan kontakt med 

dem än man får genom det klassiska läraryrket..Att känna arbetsglädje och att sprida den till 

andra i verksamheten är alltså något som har en stor betydelse för engagemanget och dess 

hållbarhet.  

4:2:4 Utvecklingsarbete och inre drivkraft 

Något som respondenterna uppger som en av förutsättningarna för ett hållbart engagemang är 

att det finns en kombination mellan utvecklingsarbeten i arbetet och att man har en stark inre 

drivkraft. Att det är viktigt att ifrågasätta vad man själv och kollegorna gör i det dagliga 

arbetet och att hålla sig uppdaterad i de förändringar som sker är även det något ett flertal 

respondenter talar om. Peter säger som exempel att: 

 

Jag pushar hela tiden för att man ska vara påläst i styrdokumenten för att inte bli trampad på . 

Oftast finns det en stor okunskap i ledning leden (sic!) för och om fritidshemmet så kan man den 

biten blir man oumbärlig på sitt arbete. 

                                                                                                                                      Peter 18-04-09 

 

En annan del av utvecklingsarbetet som kan påverka engagemanget, och som handlar mycket 

om personens inre drivkraft är att ständigt vara nyfiken och att man försöker hitta nya 

lärmiljöer där man kan utvecklas, exempelvis genom olika forum och grupper.  

 

Det kanske är individuellt, men för min del så har det varit genom att ständigt utvecklats. För min 

del har jag också en inre drivkraft att vara kreativ och utmana mig själv, om jag går på för mycket i 

samma hjulspår blir jag uttråkad och det är inte bra alls. 

                                                                                                                               Maj-Britt 18-04-12 
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Enligt respondenterna är även den individuella drivkraften man har för sitt arbete något som 

är en viktig förutsättning för att bibehålla ett starkt engagemang. En individuell drivkraft 

innebär att man brinner för sitt arbete, samt att man på ett personligt plan har en stark vilja i 

att ständigt utveckla och att utvecklas. Det handlar om att känna nyfikenhet och att känna man 

arbetar med något man är intresserad av och älskar. En del respondenter uppger även att det 

handlar mycket om att vara öppen och flexibel i sitt arbete eftersom att en dag aldrig ser 

likadan ut då man arbetar med barn. Detta gör att man aldrig riktigt är fullärd, utan att man 

ständigt kan hitta nya sätt att utvecklas på. 

 

4:3 Relationers påverkan på engagemang 

4:3:1 Relationen till eleverna 

Enligt respondenterna är den relationen som de har med eleverna en otroligt viktigt del för 

deras arbete och deras engagemang och detta beror mycket på att eleverna är dem man har 

mest kontakt med under arbetsdagen. De flesta av respondenterna beskriver relationen med 

eleverna som den del som gav dem mest energi och engagemang för att fortsätta arbeta. De 

uppgav även att de uppskattade de små detaljerna som att få en kram av en elev eller kunna 

trösta en elev då hen hade det jobbigt. Att känna att de har lyckats med att få elever med 

svårigheter i klassrummet att koncentrera sig, samt att se hur de trivs och har roligt på fritids 

är även det något som respondenterna uppger är en viktigt del i stärkandet och bibehållandet 

av deras engagemang. 

 

Jag var en gång resurs åt ett riktigt stökigt barn, jag tyckte då att jag bara skällde och klagade på 

barnet i fråga. När jag sedan träffade barnet något år efter ett skolbyte, barnet flyttade till annan 

ort, fick jag en bamsekram och orden: -Du är den bästa lärare jag någonsin haft. Barnet kom inte 

ens ihåg att vi varit osams mest hela tiden, utan bara hade känt det som att jag brytt mig om det. 

Då känner man att man åtminstone gjort något rätt. 

                                                                                                                                     Oskar 18-04-11 

 

Trots att majoritetet av respondenterna uppger många exempel kring hur relationen med 

eleven har påverkat deras engagemang på ett positivt sätt så uppger vissa att det även kan 

finnas vissa nackdelar. Mycket av de negativa faktorerna som de nämner handlar om att det 

känns tufft vid situationer då de arbetar med stora och utmanande elevgrupper eftersom att det 

är svårt att skapa relationer med flera hundra elever.  
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4:3:2 Relationen til vårdnadshavare 

När det kommer till relationen med vårdnadshavarna upplever respondenterna att det har 

påverkat dem både på ett negativt och ett positivt sätt. Den negativa påverkan handlar främst 

om att vissa vårdnadshavare har dålig koll på vad det är man gör på fritids, vilket leder till att 

de tycker att det inte är något som deras barn behöver. En del vårdnadshavare verkar även 

utgå från tanken om att ifall de inte hör något från fritids så är det bra och de litar på 

pedagogerna som är där. Respondenterna ger många exempel på negativa relationer med 

vårdnadshavare, men det finns även vissa positiva delar och ett sådant exempel är då det 

arbetet man gör som fritidspedagog blir synliggjort. 

 

Förra veckan var jag på skolans skolråd (föräldraråd) och informerade om hur vi arbetar och tänker 

kring elevernas fritidshem tid. det tycker min chef är jätteviktigt och då känner jag /vi oss otroligt 

stolta över att få tillfälle att berätta och informera. Ingen stor sak men nog så viktig. 

                                                                                                                                      Peter 18-04-09 

 

Det visar sig alltså att en del respondenter upplever att relationerna med vårdnadshavare 

påverkar dem och deras engagemang på både ett negativt och positivt sätt. De menar på 

att de vårdnadshavare som visar uppskattning och intresse för vad man gör på fritids kan 

vara med och stärka engagemanget. Samtidigt som de vårdnadshavare som istället 

endast sätter krav eller inte visar intresse för vad deras barn gör på fritids istället är 

något som kan dra ner engagemanget.  

4:3:3 Chefer och myndigheter 

Den relation som man har till rektorer eller andra chefer och myndigheter är en del som kan 

påverka otroligt mycket enligt respondenterna. En bra ledning och en bra chef som är väl 

insatt i fritidshemmets uppdrag är enligt ett flertal respondenter en viktig del i att stärka 

engagemanget. Majoriteten av respondenterna uppger även att det är viktigt att rektorn och 

övriga chefer lyssnar på de som arbetar ute i verksamheten och att de ger stöd och positiv 

feedback för att visa på att det arbete som fritidspedagogerna gör är något som uppskattas.  

 

Om man har en bra ledning, till exempel en bra rektor som tycker fritids är viktigt så är det klart att 

det påverkar väldigt mycket. Och då kanske man också tar en annan typ av ... tar ansvar, man har 

en annan typ av kontakt. Det här hänger ju väldigt mycket ihop tycker jag. Vad man har för 

ledning och vad du får för engagemang. Jag menar, tycker man att det är en verksamhet där man 
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ska passa lite barn, då får man ju inte särskilt engagerad personal. 

                                                                                                                                    Jimmy 18-04-12 

 

När det kommer till högre chefer som skolmyndigheter och andra politiska myndigheter så är 

den relationen sällan så nära eller positiv som andra relationer. Respondenterna uppger att de 

även kan känna att de ibland inte får rätt stöd  av högre myndigheter, samt att ingen riktigt 

lyssnar på dem, vilket är något som kan leda till stress, oro och en negativ påverkan på 

engagemanget. 

4:3:4 Relationen till arbetskollegor 

En relation som samtliga respondenter uppgav som viktig är den som de har med de personer 

som arbetar i verksamheten. Detta beror mycket på att man har en väldigt nära kontakt med 

dem under arbetsdagen och det är därför extra viktigt att denna relation bygger på samarbete 

och tillit. Att detta gäller relationerna med alla i verksamheten och inte bara de i arbetslaget är 

något som Oskar är tydlig med. 

Ett givande och tagande mellan alla på arbetsplatsen, det spelar ingen roll om det handlar om 

vaktmästaren, kökspersonalen, lärarna, städarna eller fritidspersonalen. Alla måste hjälpas åt och 

inse att allas arbete är lika viktigt och att vi måste hjälpas åt för att det är barnen det handlar om i 

slutänden, inte vårt eget ego. 

                                                                                                                                   Oskar 18-04-11 

Respondenterna har en gemensam tanke kring att det är viktigt med kollegor som strävar efter 

samma mål och att det är viktigt att man arbetar i team där man både erbjuder och tar hjälp av 

varandra i situationer som är jobbiga. Det finns dock även ett antal olika exempel på tillfällen 

då relationerna mellan arbetskollegor varit sämre, vilket har lett till lägre energi och 

engagemang. Några av de sakerna som kan göra att relationerna med kollegorna blir sämre är 

då samarbetet inte fungerar eller där det inte finns utbildad personal. Oskar talar även om en 

slags rivalitet som finns mellan lärare och fritidspedagoger. 

Det har varit mer så att fritids är en arbetsgrupp och lärarna är en grupp, väldigt sällan har det 

fungerat mellan grupperna utan mer att det funnits en rivalitet av något slag. När det gäller att 

stötta och hjälpa varandra känns det mer som om det är vi, fritidspedagogerna, som ska 

hjälpa/stötta/ställa upp på lärarna men att det är inte så självklart när det gäller åt andra hållet. 

                                                                                                                                     Oskar 18-04-11 
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Att vara med i ett arbetslag innebär en nära kontakt med personer man möter dagligen i sitt 

arbete och just därför hävdar många av respondenterna att de relationer man har med sina 

kollegor har stor betydelse för deras engagemang. 

 

4:4  Engagemangets förändring över tid.  

4:4:1 Positiva förändringar i engagemanget 

Individens engagemang kan variera under den yrkesverksamma tiden, men en del 

respondenter hävdar att det oftast är en positiv fas då det kommer nya elever till 

verksamheterna varje termin då dessa elever kan ha olika intressen vilket gör att man kan 

finna nya stimulerande tankar och aktiviteter. Genom åren kan man enligt en respondent även 

bli mer trygg i sin yrkesroll och genom denna känsla av trygghet kan man även bli mer 

engagerad i sitt arbete med att finna nya saker som kan stimulera elevernas lärande.  

 

Idag känner jag mig mer engagerad eftersom jag är tryggare i min yrkesroll och som människa och 

kan då fokusera på att uppskatta allt som sker på min arbetsplats, njuta mer av mina relationer med 

andra pedagoger och med barnen.  

                                                                                                                                     Malin 18-04-11 

 

En del respondenter hävdar att det alltid finns nya saker som man kan inspirera eleverna till, 

samt att man även kan ta lärdom av eleverna för att utveckla sig själv både som individ och 

som fritidspedagog, samt att det kan bidra till en utvecklande verksamhet. Majoriteten av 

respondenterna beskriver även att arbetsplatsen, relationer med kollegor och framförallt 

relationer med eleverna har en stor påverkan på deras engagemang.  

4:4:2 Negativa förändringar i engagemanget 

Enligt respondenterna finns det faktorer som har haft en negativ påverkan på deras 

engagemang och berättar hur deras engagemang har förändrats under deras yrkesverksamma 

liv på grund av olika negativa faktorer som till exempel de stora elevgrupper som har 

tillkommit i fritidshemmet. Några respondenter talar även om hur de stora grupperna har 

påverkat både personalen, miljön, och personalens arbete och att genom det kan det även kan 

leda till en sämre kvalité i verksamheten. En del respondenter beskriver även en oro kring 

ekonomiska delar och menar på att det inte finns tillräckligt med personal i verksamheterna 

och brister på resurser eftersom att det inte finns pengar till det. Detta har en negativ påverkan 
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på deras engagemang menar några av respondenterna och engagemanget har minskat hos 

några av de fritidspedagoger som har arbetet under en längre tid. 

 

Jag har börjat simma mer medströms... Dvs inte kämpat lika hårt för fritidshemmets/ 

fritidspersonalens rättigheter (för det  är rätt få som gör och det är tungt) 

                                                                                                                                     Glenn 18-04-10 

 

Flera respondenter upplever alltså att det finns olika negativa faktorer som kan påverka och 

sätta hinder för deras engagemang och motivation för att utveckla fritidshemmets verksamhet. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Utifrån resultatet som presenterats i tidigare kapitel anser vi att vi delvis har fått svar på vår 

huvudsakliga frågeställning gällande vilka faktorer som fritidspedagoger anser spelar roll för 

deras engagemang under deras yrkesverksamma liv. 

 

Resultatet visar på att fritidspedagogers engagemang  påverkas på olika sätt av inre och yttre 

faktorer i deras arbete. Det stärks genom positiva faktorer samtidigt som det kan sjunka då 

man stöter på negativa faktorer. Resultatet visade även på hur relationers påverkan kan spela 

roll i fritidspedagogens engagemang. Här hade vi dock önskat att få en djupare inblick i varje 

enskild relation, vi upplevde att det fanns brister i svar gällande den relation som 

fritidspedagogen har med vårdnadshavare. Denna brist gällande svar kring just denna fråga 

berodde på att vi hade ställt en alltför bred fråga innehållande alla relationer som 

fritidspedagogen hade. Vi insåg i efterhand att det hade varit bättre att ställa fler men mer 

konkreta frågor där respondenten fick svara mer utförligt kring varje relation enskilt. Vidare 

då det gäller våra frågor så anser vi att även om några av dem hade kunnat preciseras mer så 

har de alla varit relevanta för den undersökning vi har gjort och de svar vi fått in har bidragit 

till vårt arbete. 

 

I vårt arbete valde vi att arbeta utifrån den kvalitativa metoden som enligt Larsson (1986) 

innebär att forskaren beskriver hur något är beskaffat eller egenskaperna hos någon eller några 

personer. En nackdel som finns med denna form är att relationen mellan intervjudatan och 

kategoriseringen måste vara väl beskrivna. Därför kan det vara svårt för en individ som inte 

har varit delaktig i hela processen med kategoriseringen att placera rätt beskrivning under rätt 

kategori. De fördelar som finns med den kvalitativa metoden är dock att  genom analysen av 

intervju datan kan nya kategorier arbetas fram  vilket är en anledning till att vi valde att utgå 

från denna metod. Vi ansåg även att denna metod var passande för oss i och med att vårt syfte 

var att undersöka djupare kring huruvida fritidspedagogers engagemang påverkas av olika 

yttre faktorer och isåfall på vilket sätt. Genom detta val har vi haft möjlighet att ställa 

fördjupande frågor till respondenterna gällande deras syn på huruvida deras engagemang har 

påverkats av olika faktorer under sitt yrkesliv.  
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I arbetet med att analysera och kategorisera de insamlade svaren valde vi även att använda oss 

av den kvalitativa innehållsanalysen vilket visade sig vara ett bra beslut i och med att den 

innebär att vi som forskare läser in oss på respondenternas svar och reflekterar kring dem. 

Genom denna analysmetod har vi kunnat gå in på ett djupare plan och reflektera kring svaren 

vilket har bidragit med en ökad förståelse kring hur respondenternas engagemang har 

påverkats och vad man kan göra för att behålla engagemanget. Den djupare förståelsen gjorde 

även att vi upplevde det lättare att kategorisera svaren under olika kategorier och 

underkategorier att presentera i vårt resultat. Den enda nackdelen med vårt sätt att analysera 

och kategorisera våra svar var att organisera respondenternas svar eftersom vi båda 

intervjuade ett flertal personer och inte namngav dem för varandra. Detta gjorde att vi fick gå 

tillbaka till respondenternas svar och läsa igenom dem för att hitta vem av respondenterna 

som hade sagt vad.  

 

För att genomföra undersökningen med ett relevant antal informanter valde vi att först ta 

kontakt med personer vi varit i kontakt med tidigare och som kände oss. Därefter fick de 

frågan om de ville medverka i en intervju, samt om dem skulle kunna bidra med tips på 

personer att intervjua. Vi upplevde dock relativt fort att det fanns för stora risker i att enbart 

höra av oss till personer vi redan kände. Detta eftersom att det inte fanns några garantier på att 

dessa personer hade en vilja i att delta i intervjuerna och att vi då skulle stå utan respondenter 

till vår undersökning. Därför togs beslutet att vidga sökandet av informanter genom en 

förfrågan via en etaberad grupp för fritidspedagoger på Facebook. En fördel som vi fann 

genom detta val var att det gav oss en viss trygghet i att få in respondenter som hade en vilja i 

att delta i en intervju. Det gav även ett brett urval med fritidspedagogerna som hade arbetet 

olika länge, vilket gav en insyn i hur engagemanget kan förändras över tid.  

 

Vi valde att inte använda oss av direkta intervjuer detta eftersom att det enligt Bryman (2011) 

är en relativt svår och tidskrävande form av intervju både för oss som håller i intervjun och för 

respondenterna. Istället valde vi att använda oss av både telefon och e-post intervjuer för att 

samla in data till vårt arbete. Majoriteten av respondenterna valde att göra intervjun via e-post 

men trots det anser vi att det var ett bra beslut att erbjuda respondenterna båda formerna för 

att ge dem möjligheten till att delta i intervjun på det sätt som passade för just dem. Vi anser 

även att det var ett bra beslut eftersom att vi såg fördelar med båda formerna. De fördelar vi 

såg med telefonintervjuer var att vi kände att vi då skulle kunna förtydliga frågorna om 

respondenten inte uppfattade någon fråga tydligt nog, vi ansåg även att det på något sätt blev 
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en lite mer direkt form av intervju mot hur e-post intervjun var, även om vi och respondenten 

inte möttes direkt i verkliga livet. Den nackdel vi upplever gällande denna form var dock att 

det hände flera gånger att respondenten tvekade i sina svar, hoppade mellan meningar och i 

några fall talade något otydligt. Detta ledde till svårigheter i arbetet med att sedan transkribera 

intervjun och vi fick arbeta för att skriva ut intervjuerna så den närmade sig skriftspråk genom 

att inte skriva ut kortare pauser och uttryck. Vi utgick dock efter en strävan att i den 

möjligaste mån inte förändra betydelsen av de svar respondenten gav. Vi upplever därför att 

det var positivt att även ha intervjuer via e-post, eftersom att vi då kunde undvika den 

tidskrävande processen med att transkribera intervjun i och med att svaren kom i skriftlig 

form direkt. Den enda nackdelen vi upplevde var att vi inte kunde kontrollera hur mycket 

respondenterna svarade på frågorna, vilket ledde till att några svar var väldigt kortfattade. 

 

Genom dessa metodval och resultatet av vår undersökning hoppas vi på att vi har kunnat ge 

möjlighet till en ökad förståelse kring huruvida det finns olika faktorer som kan påverka 

fritidspedagogers engagemang och isåfall hur. Vi tror dock att det hade varit intressant att ha 

utfört några mer djupgående direkta intervjuer med några fritidspedagoger för att få en ännu 

större kunskap kring huruvida deras engagemang påverkats under deras yrkesliv och isåfall på 

vilket sätt. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka faktorer som kan påverka engagemanget hos 

fritidspedagoger och vår frågeställning var således; Vilka faktorer anser fritidspedagoger har 

haft betydelse för deras engagemang under deras yrkesliv inom fritidshemmets verksamhet? 

Undersökningen pekar på att det finns flera olika faktorer som har haft betydelse för 

fritidspedagogernas engagemang och dess hållbarhet. Men att det framförallt är yttre faktorer 

som arbetslag, utvecklingsarbete, stöd och olika relationer som tycks påverka engagemanget 

hos fritidspedagogerna mest. I det här avsnittet kommer vi under tre kategorier att diskutera 

kring det resultat som analyserats och koppla detta till tidigare forskning. Vi kommer att tala 

om hur engagemang till viss del handlar om fritidspedagogens egna inre motivation, men 

framför allt om hur både positiva och negativa yttre faktorer kan skapa förutsättningar eller 

hinder för fritidspedagogers engagemang. 
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5.2.1 Inre motivation 

Genom denna undersökning har man kunnat se att det finns flera engagerade fritidspedagoger 

ute i skol och fritidsverksamheterna och att det till viss del handlar om deras inre drivkraft och 

motivation till att hela tiden utvecklas. En del av de fritidspedagoger som deltagit i 

undersökningen beskriver att deras engagemang för sitt yrke är kopplat till att de brinner för 

att utveckla sin verksamhet. Undersökningen pekar även på att en del av fritidspedagogerna 

har en så pass stark inre glöd att de, trots faktorer som stress, stora barngrupper och brist på 

stöd, har ett fortsatt starkt engagemang för sitt arbete. Detta är något som kan kopplas till 

Connor-Smith och Flachsbart (2007) som hävdar att engagemang och motivation i hör ihop 

med individens personlighet som grundas och formas utifrån de grundläggande faktorer som 

beskrivs i femfaktormodellen. Detta innefattar delar som individens förmåga att hantera olika 

situationer, men även en öppenhet till nya erfarenheter. Resultatet visar att det handlar mycket 

om just öppenheten till att ta del av elevernas olika tankar och idéer. Samtidigt pekar det på 

att det finns vissa exempel på utmaningar som till exempel stora elevgrupper och brist på stöd 

som kan påverka engagemanget hos fritidspedagogen.  Det gäller därför att man som pedagog 

har en en stark inre motivation eftersom att motivation är något som enligt Gagne och Deci 

(2005) går hand i hand med individens engagemang. Författarna talar även om att allt handlar 

om hur stort intresse individen har för något, till exempel sitt yrke.  

 

Trots ett minskat engagemang hos fritidspedagogerna kan dock motivationen finnas kvar i 

och med att en del pedagoger fortfarande har en strävan för att nå fram till ett mål. Detta är 

något som kan kopplas till Galloway (2016) som beskriver att skillnaden mellan engagemang 

och motivation handlar just om individen har sitt huvudsakliga fokus på målet eller görandet. 

Mycket av engagemang handlar alltså om den inre motivationen och drivkraften som en del 

fritidspedagoger har. Samtidigt pekar undersökningen dock på att det främst är olika positiva 

och negativa yttre faktorer som skapar förutsättningar eller hinder för engagemangets 

utveckling. 

5.2.2 Förutsättningar för engagemang 

Enligt resultatet av den undersökning som har gjorts finns det en rad olika faktorer som skapar 

förutsättningar för fritidspedagogers engagemang och dess utveckling och hållbarhet. En av 

de faktorer som har visat sig en stor påverkan på engagemanget är de olika relationer som de 

har med de personer de möter i sitt dagliga arbete. Resultatet pekar däremot på att det främst 

är de relationer som fritidspedagogen har med elever och kollegor som påverkar dem mest 
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och som anses som viktiga för engagemanget och arbetsglädjen. Detta beror på att det är just 

eleverna och arbetskollegorna man kommer i mest kontakt med under arbetsdagen, medan 

relationer med vårdnadshavare och chefer hamnar mer i periferin och inte påverkar 

engagemanget hos pedagogen i samma omfattning. Fransson och Frelin (2016) beskriver hur 

högt engagerade pedagoger ser relationer som de skapar med hela elevgrupper såväl som de 

relationer de skapar med enskilda elever som en viktig drivkraft för deras fortsatta 

engagemang. De talar bland annat om glädjen i att hjälpa eleverna att lyckas med olika 

uppgifter vilket även är något som ett flertal av de intervjuade fritidspedagogerna anser är en 

av de viktigaste delarna i deras arbete. Även att hela tiden vara öppen och nyfiken för vad 

eleverna tycker är roligt är något som många pedagoger ser som en viktigt grund för att 

behålla sitt engagemang. De hävdar dessutom att man aldrig är helt fullärd i och med att det 

varje år kommer nya elever att lära känna och som bidrar med nya idéer och tankar.  

 

Resultatet pekar även på att, precis som relationerna med eleverna, har relationen med 

kollegorna en stor påverkan på engagemanget hos fritidspedagogerna. Det handlar bland 

bland annat om att det finns ett givande och tagande mellan varandra som till exempel ett 

utbyte av nya idéer. Det handlar även om att känna en trygghet i att kunna be om hjälp om 

man behöver det. Detta kan kopplas till Gu (2014) som även han hävdar att de kollegiala 

kontakter man har kan ha en stor påverkan på en pedagogs effektivitet och engagemang. 

Författaren talar även om hur ett bra stöd från kollegor bidrar till en gemensamhet på 

arbetsplatsen vilket kan leda till att pedagogen blir mer trygg i sitt arbete och att man lättare 

kan stå emot olika yttre faktorer som annars skulle kunna skada engagemanget. I och med att 

fritidspedagoger oftare än lärare arbetar i lag har de en mycket nära kontakt med varandra 

under arbetsdagen vilket gör att det är viktigt att man har goda relationer till varandra, samt att 

man strävar efter att nå samma mål. 

 

Goda relationer har alltså visat sig vara är en viktig förutsättning för engagemanget hos 

fritidspedagoger. Men även en bra arbetsmiljö tycks vara en faktor som kan bidra till att 

engagemanget hos fritidspedagogerna stärks. Författarna Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, 

Theorell och Vingård (1999) beskriver hur en bra arbetsmiljö dels handlar om den fysiska 

arbetsmiljön såsom bra lokaler, men även om den psykosociala miljön som handlar om hur 

arbetet läggs upp och hur faktorer som relationer och det sociala stödet från kollegor såväl 

som chefer har en påverkan på de anställdas hälsa. Detta är även något som tas upp av Sadri 

och Bowen (2011) som bland annat talar om vikten av att de anställdas behov tillfredsställs, 
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och att man hittar en balans mellan arbete och fritid så man hinner vila upp sig. Detta 

eftersom att en motiverad anställd oftast kan bidra till mer i sitt arbete än en omotiverad 

anställd. Att få rätt stöd och att få sina behov tillfredsställda är alltså något som har stor 

betydelse för engagemanget och motivationen hos de anställda. Men även att få frihet att 

själva styra arbetet beskrivs av många av de intervjuade fritidspedagogerna som en faktor som 

spelar roll för deras engagemang och motivation för arbetet. Här kan man se en koppling till 

det experiment som Hertzberg (1987) talar om då några anställda fick sitt arbete berikat med 

vissa principer som till exempel nya ansvarsområden och hur det förändrade de anställdas 

motivation och effektivitet. Detta påvisar alltså att det finns en koppling mellan den anställdes 

engagemang och faktorer som arbetsglädje, rätt stöd och uppskattning.  

 

Resultatet pekar på att det finns många olika faktorer som skapar förutsättningar för  

engagemanget såsom att arbeta tillsammans med engagerade kollergor, goda relationer och en 

bra arbetsmiljö. Alla dessa faktorer skapar även förutsättningar för att pedagogen ska bli mer 

motståndskraftig och lättare kan stå emot olika negativa faktorer som annars skulle komma att 

skada engagemanget. Detta är något som man kan koppla ihop med Gu och Day (2013) som 

även de hävdar att det finns faktorer som gör att en pedagog blir mer motståndskraftig och 

känner en större arbetsglädje. Författarna talar bland annat lärare som känner en stor glädje i 

att undervisa, samt en stark vilja i att kunna göra skillnad i elevers liv. Detta är även något 

som styrks av resultatet  i och med att majoriteten av de intervjuade fritidspedagogerna 

uppger att det är just arbetet med eleverna som gör att de älskar sitt arbete. De talar bland 

annat om glädjen att få lära känna nya elever, att få följa eleverna genom hela dagen och se 

dem utvecklas på olika sätt, samt om hur roligt det är att kunna lära sig saker av eleverna 

genom att hela tiden vara nyfiken på deras intressen och liv. De hävdar även att en av den 

bästa kompetensutveckling som finns är just att lyssna på elevernas tankar och idéer, samt att 

det är något som gör att deras arbetsglädje och engagemang höjs. 

5.2.3 Hinder för engagemang 

Som tidigare har nämnts i detta arbete är relationen till eleverna en faktor som spelar stor roll 

för engagemanget hos fritidspedagoger. Mycket tyder dock på att relationsbyggandet mellan 

pedagog och elev idag är svårare i och med de allt större elevgrupperna. Samuelsson, 

Williams och Sheridan (2015) beskriver att när antalet elever i en grupp ökar så ökar också 

den mängd av relationer som man som pedagog måste tolka, förstå och förhålla sig till. Det 

innebär även att pedagogen måste anpassa sitt arbete utifrån gruppens storlek och behov och 
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hålla sig till de aktiviteter som inte kräver att eleverna behöver så mycket vuxenstöd. Här 

finns en tydlig koppling till de fritidspedagoger som deltagit i denna undersökning som 

berättar om att de idag måste anpassa sitt arbete för att klara av de allt mer växande 

elevgrupperna. Detta sätter vissa käppar i hjulet och kan hindra pedagogen från att realisera de 

idéer hen har, vilket i sin tur kan leda till att pedagogen mer och mer hamnar i ett invant 

mönster och ett inte lika engagerat sätt att arbeta på. Detta kan man även koppla till artikeln 

av Sirén (2014) som beskriver hur de stora elevgrupper som ökar i fritidshemmet gör att 

fritidspedagogerna måste anpassa sig efter gruppens storlek för att få verksamheten att 

fungera. Genom detta har det tillkommit konsekvenser för både personalen och eleverna som 

vistas i verksamheten, såsom att lokalerna är inte anpassade för verksamheten, samt kvalitén 

på personalens engagemang. Även möjligheten till att utveckla och tillföra aktiviteter har 

påverkats då den större anpassningen på dagen blir att se över gruppen.  

 

Dåliga lokaler som inte är anpassade för verksamheten är enligt undersökningen som gjorts en 

faktor som har en stor påverkan på engagemanget hos fritidspedagogerna. Den visar även på 

att brist på planeringstid samt dåliga relationer med kollegor är faktorer som kan utmana 

engagemanget hos pedagogerna. Arbetet med kollegor som saknar drivkraft och engagemang 

för sitt arbete kan även det leda till en obalans inom arbetslaget och ett minskat engagemang 

hos pedagogen. Men man kan även se att flertal fritidspedagoger anser att det är viktigt med 

den kompetensnivå som finns i arbetslaget. Med detta menas att alla har den kunskap som 

krävs för att kunna bidra lika med mycket. Detta kan bland annat göras genom att man som 

anställd får ta del av kompetensutveckling som enligt Ulander och Wänman (2017) är något 

som arbetsgivaren kan erbjuda då arbetstagarens kunskap kan behöva förnyas. De beskriver 

även att kompetensutveckling kan vara bra för att motivera de anställda genom att ge dem ny 

kunskap och nya ansvarsområden att arbeta med. Den kompetensutveckling som erbjuds inom 

skolor ligger enligt Lärarnas Riksförbund (2017) på 104 timmar per heltidsanställd och är till 

för att utveckla lärares kunskap för att de i sin tur ska kunna ge eleverna fler förutsättningar 

för lärande. Dock så uppger dock bara ett fåtal av de intervjuade fritidspedagogerna att det är 

något de har fått ta del av och de fritidspedagoger som hade tagit del av kompetensutveckling 

ansåg dessutom att den då hade varit på allt för låg nivå och därför inte bidragit till så mycket. 

Detta har inneburit att rätt stöd till utveckling inte har funnits vilket har gjort att inte alla inom 

arbetslaget har lika hög kunskap och kan bidra med lika mycket. Vilket i sin tur lett till en 

obalans i arbetslaget, stress och ett minskat engagemang hos vissa pedagoger.  
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Ett arbetslag i obalans och brist på stöd kan leda till stress vilket Jeding, Hägg, Marklund, 

Nygren, Theorell och Vingård (1999) beskriver som att den anställde upplever att arbetet tar 

över allt för mycket och överskrider dennes förmåga att utföra arbetet. De beskriver även hur 

stress kan påverka individen både fysiskt och psykiskt i form av förhöjt blodtryck eller 

psykisk ohälsa. Stress är även en faktor som några av de fritidspedagoger som deltagit i denna 

undersökning nämnt då de talat om hinder för deras engagemang. Trots att majoriteten av 

fritidspedagogerna har en stark vilja i att finnas som stöd för eleverna så upplever några av 

dem stress vid olika tillfällen som till exempel då de inte kan ta ut sin planeringstid eller då de 

inte hinner ha engagemang för varje enskilt barn. Resultatet pekar även på att även om 

majoriteten av pedagogerna har en stark vilja i att ge eleverna en trygg och meningsfull tid 

både i skolan och på fritids så finns det risk för att man blir utbränd. Detta är något som kan 

ske då man tar på sig för mycket ansvar och samtidigt inte får det stöd och uppskattning som 

behövs. Enligt Hjärnfonden (2017) innebär utbrändhet att individen blir både fysiskt och 

känslomässigt utmattad på grund av den stress som den utsätts för. De hävdar även att det sen 

1990- talet har skett en stor ökning av långtidssjukskrivningar på grund av utbrändhet och det 

kan ta år innan man helt kommer tillbaka. Det är alltså viktigt att man har rätt stöd runt 

omkring sig för att man ska kunna arbeta engagerat men samtidigt inte ta på sig allt ansvar 

och arbete ensam. Enligt resultatet är en viktig grundsten i att undvika utbrändhet och istället 

stärka engagemanget att man känner en arbetsglädje, samt att man ges möjligheten till att 

utvecklas i sitt arbete. 

 

5.3 Slutsater och förslag på vidare forskning 
Syftet med detta arbete har varit att se vilka olika faktorer som kan påverka fritidspedagogers 

engagemang och hur det kan förändras under deras yrkesliv. Undersökningens utgångspunkt 

har grundats utifrån både ett enskilt intresse men även utifrån ett samhälleligt perspektiv. 

Detta eftersom vi har upplevt en oro kring fritidspedagogers engagemang och mående då det 

idag är många som arbetar under stress och inte har något större engagemang kvar. Vårt mål 

med denna undersökning var därför att försöka se vilka faktorer som kan påverka 

engagemanget hos fritidspedagoger under deras yrkesverksamma liv. De slutsatser vi har 

kommit fram till genom denna undersökning är att det finns olika faktorer som kan påverka 

fritidspedagogernas  engagemang och dess hållbarhet. Utifrån detta skulle det vara intressant 

om man undersökte vidare kring fritidspedagogers engagemang utifrån andra perspektiv 

såsom om det är någon skillnad beroende på hur länge man har arbetat. Detta skulle kunna 
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utforskas genom ett fåtal livshistorieintervjuer med fritidspedagoger som har arbetat under 

många år. Ytterligare en undersökning som skulle vara intressant är om storleken på 

verksamheten eller verksamhetens upptagningsområde har någon betydelse för 

engagemangets hållbarhet hos fritidspedagoger. 

  



 

36 

 

Referenslista 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Connor-Smith, J. K., & Flachsbart, C. (2007). Relations between personality and coping: A 

meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 93(6), 1080-1107. 

 

Engagemang. (2017, maj 7). Wiktionary, Den fria ordlistan. 

https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=engagemang&oldid=2698265. Hämtad 2018-06-

02 

 

Fransson, G., & Frelin, A. (2016). Highly committed teachers: what makes them tick? A 

study of sustained commitment. Teachers And Teaching: Theory And Practice, 22(8), 896-

912. doi:10.1080/13540602.2016.1201469 

 

Gagne, M., & Deci, E. L., (2005). Self-determination theory and work motivation, Journal of 

Organizational Behavior, 26, 331-362 

 

Galloway, S. M. (2016). Motivation or Engagement? What's the Difference? 

https://proactsafety.com/articles/motivation-or-engagement-whats-the-difference Hämtad 

2018-05-14 

 

Gu, Q., & Day, C. (2013). Challenges to Teacher Resilience: Conditions Count. British 

Educational Research Journal, 39(1), 22-44. 

 

Gu, Q. (2014). The role of relational resilience in teachers’ career-long commitment and 

effectiveness. Teachers And Teaching: Theory And Practice, 20(5), 502-529. 

doi:10.1080/13540602.2014.937961 

 

Hertzberg, F. (1987) One more time - how do you motivate empolyees? Harvard business 

review. 

 

Hjärnfonden (2017) Utbränd eller gått in i väggen? Vi reder ut begreppen. 

https://www.hjarnfonden.se/2017/12/utbrand-eller-gatt-in-i-vaggen-vi-reder-ut-begreppen/ 

https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=engagemang&oldid=2698265
https://proactsafety.com/articles/motivation-or-engagement-whats-the-difference
https://www.hjarnfonden.se/2017/12/utbrand-eller-gatt-in-i-vaggen-vi-reder-ut-begreppen/


 

37 

 

Hämtad 2018-05-06 

 

Jeding, K., Hägg, G.M., Marklund, S., Nygren, Å., Theorell, T., & Vingård, E. (1999). Ett 

friskt arbetsliv. Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och 

tidig rehabilitering. Arbetslivsinstitutet: Stockholm 

 

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-32578 

 

Lärarnas Riksförbund (2017) Ersättning vid kompetensutveckling 

https://www.lr.se/foreningaramnesforum/distriktforeningar/distriktstockholmsstad/vanligafrag

or/artiklarvanligafragor/ersattningvidkompetensutveckling.4.4484f13b128472ab6f980009729.

html Hämtad 2018-05-15 

 

Sadri, G & Bowen, C (2011). Meeting employee requirements: Maslow's hierarchy of needs 

is still a reliable guide to motivating staff. Industrial Engineer, Vol.43. 

http://toxiccemetery.blogspot.se/2012/03/meeting-employee-requirements-

maslows.html#!/2012/03/meeting-employee-requirements-maslows.html Hämtad 2018-05-09 

 

Samuelsson, I. P., Williams, P., & Sheridan, S. (2015). Stora barngrupper i förskolan relaterat 

till läroplanens intentioner. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 9. Doi: 

10,1080/03004430.2013,79318 

 

Sirén, E-L (2014), Arbetsmiljön inte hållbar, Lärarnas tidning. 

https://lararnastidning.se/arbetsmiljon-inte-hallbar/ Hämtad 2018-05-15 

 

Ulander-Wänman, C. (2017). Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling. 

Svensk Juristtidning, (8), 613–630. Hämtad från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140211 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad utgåva). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/?_ga=2.254603341.473933372.1525871007-231190000.1525871007 

Hämtad 2018-05-29  

https://www.lr.se/foreningaramnesforum/distriktforeningar/distriktstockholmsstad/vanligafragor/artiklarvanligafragor/ersattningvidkompetensutveckling.4.4484f13b128472ab6f980009729.html
https://www.lr.se/foreningaramnesforum/distriktforeningar/distriktstockholmsstad/vanligafragor/artiklarvanligafragor/ersattningvidkompetensutveckling.4.4484f13b128472ab6f980009729.html
https://www.lr.se/foreningaramnesforum/distriktforeningar/distriktstockholmsstad/vanligafragor/artiklarvanligafragor/ersattningvidkompetensutveckling.4.4484f13b128472ab6f980009729.html
https://www.lr.se/foreningaramnesforum/distriktforeningar/distriktstockholmsstad/vanligafragor/artiklarvanligafragor/ersattningvidkompetensutveckling.4.4484f13b128472ab6f980009729.html
https://lararnastidning.se/arbetsmiljon-inte-hallbar/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140211
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.254603341.473933372.1525871007-231190000.1525871007
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.254603341.473933372.1525871007-231190000.1525871007


 

38 

 

Bilagor 
Bilaga 1 
 

INFORMATIONSBREV 
 Hej, vi är två pedagogstudenter från Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem på Högskolan i Gävle som just nu skriver vårt examensarbete i didaktik.  

 

I vårt arbete vill vi undersöka vilka faktorer som spelar roll för ett hållbart engagemang för 

yrket samt hur fritidspedagogers engagemang kan förändras under deras verksamma yrkesliv. 

  

Vi söker fritidspedagoger som har arbetat inom yrket  i ca 16-26 år och därför vill vi att just 

du vill delta i denna intervju för att bidra till en ökad kunskap om ett hållbart engagemang i 

yrket. Denna intervju kommer att ta ca 30 minuter och kan ske via telefon eller mail, det är 

helt frivilligt att delta i undersökningen. Väljer man att delta via telefon kommer samtalet att 

spelas in. 

 

Vi kommer enbart att samla in de personuppgifter som är nödvändiga och inte använda 

uppgifter till annat ändamål. Informationen kommer att anonymiseras, vilket innebär att vi 

inte kommer nämna ditt namn eller namnet på skolan du arbetar på. Dina svar och dina 

resultat kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga obehöriga kan ta del av 

dem. Du kommer även att få möjlighet att ta del av det färdiga resultatet av vår undersökning 

om intresse för detta finns. 

 

Vi hoppas du vill hjälpa oss att få mer kunskap inom detta område. Har du några frågor är du 

välkommen att höra av dig till oss! Stort tack från Emma Stenberg & Marica Tåström! 

 

Kontaktuppgifter 
Handledare: Anneli Frelin 

E-Mail: xxxxxxxxxxxxx@hig.se 

Mobil: xxx – xxx xx xx 

 

Emma Stenberg 

E-Mail: xxxxxxxxxxxx@live.com 

Mobil: xxx – xxx xx xx 

 

Marica Tåström 

E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxx@hotmail.com 

Mobil: xxx – xxx xx xx 

  

mailto:Anneli.Frelin@hig.se
mailto:Anneli.Frelin@hig.se
mailto:emmastenberg@live.com
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Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du? 

 

Vad har du för utbildning i grunden? 

 

Hur många år har du arbetat inom detta yrke? 

 

Hur många skolor verksamheter har du jobbat på? 

 

 

Intervjufrågor.  
Vad skulle du säga är engagerande i ditt yrke?  

 

Kan du ge något exempel på någon gång då du kände dig engagerad.  

 

Kan du ge något exempel på något som sänkte ditt engagemang?  

 

Hur kan man bevara sitt engagemang på bästa sätt? 

 

Hur kan man få fler pedagoger engagerade i verksamheten? 

 

Känner du att ditt engagemang har förändrats genom ditt yrkesutövande?  

 

Hur tycker du att relationen med vårdnadshavare, kollegor, skolmyndigheter och barn 

påverkar ditt engagemang? 

 

Kan du ge något exempel?  

 

Vad är betydelsefullt för en bra arbetsmiljö enligt dig? 

 

Vad menas med en bra arbetsmiljö enligt dig?  

 

Vilka hinder finns det för ett hållbart engagemang? 

 

Hur påverkas verksamheten av oengagerade kollegor? 

 

Är det det något mer du har kommit på som jag inte har frågat om?  
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