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Abstract 

The purpose of this study is to examine after school teachers attitude to their professional 

identity by investigating their thoughts and experiences of clothes in the school context. After 

school teachers are working in both the school area and the leisure time area which makes the 

profession difficult to define. This qualitative study has been conducted through interviews 

with seven after school teachers in Stockholm, and analyzed using Anthony Giddens theories of 

structuration, identities and positioning. The study points out that teacher identities are not set 

in stone but are being negotiated in the daily social life where clothes are being used as means 

of communication and a way of constructing teacher identities.  

 

Keywords: positioning, professional identity, clothing, after school, teachers, Giddens 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka fritidspersonals attityd till sin yrkesidentitet genom att 

ta reda på deras tankar, erfarenheter och upplevelser av kläder i skolvärlden. Fritidspersonal är 

en yrkesgrupp som balanserar mellan skolans målstyrda kunskapsinriktade pedagogiska 

uppdrag och fritidshemmet som traditionellt sett varit en socialpedagogisk omsorgsbetonad 

verksamhet. Genom sju djupintervjuer med personal verksamma inom fritidshem i 

Stockholmsområdet har vi undersökt hur de i sitt arbete förhåller sig till fritidshemmets relativt 

nya uppdrag. Sedan har materialet analyserats utifrån Anthony Giddens teori om strukturering, 

identiteter och positionering. Studien pekar på hur fritidspersonalens identitet ständigt 

omförhandlas i ett dagligt socialt samspel där även kläder har betydelse för vad som 

kommuniceras och hur läraridentiteter konstrueras.  

 

 

Nyckelord: positionering, handlingsutrymme, yrkesidentitet, kläder, fritidshem, lärare, Giddens 
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1. Bakgrund 

Vi är två snart färdigutbildade fritidslärare som är intresserade av hur fritidspersonal upplever 

och relaterar till sin yrkesidentitet. Fritidshemmet har traditionellt varit en social och 

omsorgsbetonad verksamhet utanför skolan, men idag har nya lärarutbildningar för 

fritidspersonal och nya direktiv i läroplanen bland annat bidragit till att fritidshemmet nu fått ett 

bredare pedagogiskt uppdrag och en plats i skolans värld. Det innebär att fritidspersonalen nu 

befinner sig i en intressant skärningspunkt vad gäller deras yrkesidentitet, något vi själva fått 

uppleva under våra VFU-placeringar. De sociala interaktioner som formar bilden vi, kollegor 

och omgivningen har av fritidspersonalens yrkesidentitet har i hög grad för oss även innefattat 

förväntningar på hur man ska klä sig. När vi påbörjade vår utbildning var vi inte beredda på att 

hur vi klädde oss skulle spela så stor roll i praktiken, och vi har fått en bild av att kläder säger 

mycket mer om yrkesidentiteten än vi förväntat oss. Därför har vi valt att se på 

fritidspersonalens yrkesidentitet ur ett ”klädperspektiv” då vi menar att genom att anlägga detta 

perspektiv kan man även få syn på andra tankar, åsikter och attityder som personalen bär. Vi 

vill undersöka om dessa tankar speglar deras attityd till människor, identitet och samhället i 

stort. 

Agnes klär sig ofta mycket feminint och flickigt, inspirerat av japanska klädstilar. Yasmine klär 

sig i niqab (ansiktsslöja) då hon befinner sig utomhus, och i heltäckande kläder som t. ex 

klänningar, kjolar eller haremsbyxor i olika färger. Trots att vi klär oss väldigt olika har vi 

liknande upplevelser från våra praktikperioder. Agnes har stött på kommentarer som att hon 

inte skulle kunna hantera elevkonflikter, föräldrakontakt och liknande på ett professionellt sätt. 

Hon har även upplevt att det är svårare att åtnjuta samma respekt som hennes kollegor på grund 

av hennes kläder. För Yasmines del har det handlat om en negativ inställning till hennes slöja, 

även fast hon inte bär niqaben i barngruppen. De flesta negativa kommentarerna har kommit 

från kollegor, exempelvis hävdade en lärare att Yasmine var förtryckt och därför inte skulle 

kunna vara en förebild för barnen. Hon har känt sig kränkt och förminskad när förutfattade 

meningar påverkat hur hon blivit bemött, istället för att bli sedd som en egen tänkande individ 

med friheten att själv välja sina plagg. 

Våra negativa erfarenheter har självfallet påverkat oss, trots det har vi inte velat ändra på oss, 

snarare har det väckt tankar om vad som ingår i människors bild av ”fritidspersonal”, främst 

hur våra framtida kollegor uppfattar sig själva i relation till denna bild. Fritidshemmet är en 

verksamhet som tar tillvara på elevernas frihet och egna intressen, men vi har båda märkt att 

ramarna för denna frihet är begränsade. Vi ska i denna studie undersöka hur det kan se ut.  
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2. Teori 
För att undersöka samhället behöver man bestämma på vilket sätt det bäst kan göras genom val 

av teorier om detta. Eftersom vi se intresserar oss för identitet och sociala samspel har vi valt 

Anthony Giddens teorier om detta, där även hans struktureringsteori har en viktig del. 

Struktureringsteorin är ett system av begrepp som tillsammans innehåller en ansats att försöka 

överbrygga struktur-aktör-relationen och se vad som påverkar vad. Det är relevant för vår 

studie att använda oss av hans teorier om strukturering om vi vill placera den i ett större 

perspektiv och försöka förklara bakomliggande orsaker i vår empiri. Därför är hans begrepp 

utmärkta för att använda även i studier på mikronivå som vår. 

Definitioner av centrala begrepp av i hans samhällsteorier ges i texten och vi har kursiverat 

dem för att förtydliga dem.  

 

2.1 Struktureringsteorin 

Struktureringsteorin är väl beskriven av Thomas Johansson i Moderna samhällsteorier (2015). 

Vi har använt oss av hans kapitel för att tydligare beskriva teorin, men även utgått från Giddens 

originaltexter. Enligt Johansson utgår Giddens ifrån en syn på människan som en aktiv 

medskapare av social struktur i sina dagliga aktiviteter. Människan kan, om hon blir tillfrågad, 

redogöra för varför hon handlar på olika sätt. Även om dessa redogörelser inte alltid är korrekta 

bidrar de till att skapa mening och förståelse för mänskligt handlande. Han menar att en stor del 

av det sociala samspelet är grundat i återkommande beteenden och rutiner. Vardagen 

fortskrider utan att människor behöver reflektera kring varför de gör som de gör. Det är först 

när de vardagliga rutinerna störs som det blir intressant och aktuellt att se vilka motiv som styr 

handlingarna (Johansson, 2015).   

Giddens utvecklade denna teori som en motreaktion mot den moderna tidens stora sociologiska 

traditioner som strukturalismen, funktionalismen och marxismen. Han ansåg att dessa teorier 

var allt för deterministiska i sin syn på hur samhället formades, med en bild av människan som 

ett viljelöst objekt, styrt av krafter som låg utanför hennes påverkan. Giddens menar istället att 

struktureringen av samhället är en dynamisk process mellan aktören och strukturer. Något som 

är viktigt att poängtera är hans syn på individen, som han menar utför handlingar utifrån 

strategiska tankar och överläggningar. Individen utför alltså inte handlingar med någon slags 

strukturell automatik. Grunden i hans resonemang är att samhället är en produkt av individers 

små och stora handlingar, men också vice versa. Individen är i sin tur en produkt av samhället 

med alla dess normer och konventioner. (Giddens, 1984). 
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2.2 Regler och resurser 

Ett begrepp som ofta återkommer när Giddens beskriver stora samhällssystem är struktur; 

vilket han definierar som de regler och resurser som människor använder sig av i 

reproduktionen i vardagslivet. Vad menar han då med regler och resurser? 

För att förstå hans syn på regler är det viktigt att skilja på formella och informella regler. 

Formella regler är nedskrivna regler och lagar, till exempel en arbetsbeskrivning för en 

anställd. Informella regler däremot är sådant som angår det sociala samspelet. Exempelvis 

samtalsregler som turtagande, hur mycket tid man upptar i ett möte på arbetsplatsen beroende 

på var i hierarkin du befinner dig och liknande. De formella reglerna menar han är ytliga och 

behöver nästan aldrig påminnas om, de är inte viktiga för det vardagliga handlandet. Det är de 

informella reglerna som är mer intressanta, då de ständigt används i vardagen (Johansson, 

2015).  

En annan viktig aspekt för att förstå Giddens struktureringsteori är resurser. Johansson förklarar 

Giddens teori om att strukturer skapas när regler relateras till resurser, alltså människors 

kapacitet att förändra den sociala omgivninge. Giddens skiljer på allokativa och auktoritativa 

resurser. Han beskriver allokativa resurser som kapacitet att påverka sin materiella omgivning, 

medan auktoritativa resurser relaterar till vilken kapacitet du har att påverka människor 

(Johansson, 2015). 

En av de centrala idéerna för Giddens struktureringsteori är att dessa regler både är 

begränsande men även möjliggörande. Strukturer skapade av regler och resurser reglerar och 

begränsar tillvaron, men de behövs ändå för att individens agerande ska vara möjliga. Utan 

regler och resurser skulle vi inte kunna delta i vardagens sociala samspel (Giddens, 

1984).  Reglerna för sociala institutioner både produceras och reproduceras i den dagliga 

interaktionen när människor förhandlar i ett socialt samspel för att försöka förändra eller bevara 

regler för att gynna sina egna mål (Johansson, 2015). 

 

2.3 Makt och handlingsutrymme 

När man pratar om Giddens syn på regler och resurser kommer man osökt in på hans analys av 

makt vilket han definierar som människors förmåga att påverka och förändra sociala skeenden. 

Kort sagt, hur mycket makt en individ besitter går att beskriva som vilket handlingsutrymme 

individen har. Struktureringen av det sociala livet utifrån regler och resurser omfattar alltid en 

maktfaktor. Giddens pekar på att makt definierats på olika sätt av sociologer. Han menar att ett 

perspektiv är att makt kan ses i termer av intention eller vilja, som kapacitet hos enskilda 

aktörer att åstadkomma önskade resultat. Å andra sidan pekar han på andra sociologer som till 



	   7	  

exempel ser makt som en inneboende i strukturer. Giddens vill inte förkasta de olika teoretiska 

maktperspektiv som finns utan snarare förklara själva maktsambandet genom att återkomma till 

att aktörers handlande i sin tur påverkar strukturer (Giddens, 1984). 

 

2.4 Social och personlig identitet 

Människor är enligt Giddens ständigt involverade i en process av social interaktion och ens 

identitet är alltid knuten till en rad olika sammanhang. Han är kritisk till det traditionella 

rollbegreppet då han menar att det är ett förenklat synsätt på identitet (Giddens, 2003). Istället 

resonerar han kring att människor alltid agerar olika beroende på situationen och vilka 

relationer som ingår i den, inte utifrån ett förutbestämt manus för rolltagande. Individer lär sig 

snarare att förstå och anta en multitud av olika sociala roller genom en aldrig upphörande 

samspelsprocess (Giddens, 2003). 

Han definierar identitet som de uppfattningar människor har om vilka de är och vad de finner 

meningsfullt. Dessutom skiljer han på social och personlig identitet. Social identitet är de 

kännetecken andra tillskriver en individ, de drag som är grundläggande för vem personen är, 

samt relaterar personen till andra med liknande drag. Exempel på detta kan enligt Giddens vara 

student, pappa, skandinav, ogift och dyslektiker. Flera sociala identiteter existerar på samma 

gång och de samlade identiteterna en individ tillskriver sig kommer påverka hur hen upplever 

sin personliga identitet. En individ kan till exempel relatera både till den sociala identiteten 

ingenjör, och samtidigt tillskriva sig de sociala identiteterna muslim och mamma. Social 

identitet inbegriper en kollektiv dimension och markerar tillhörighet för individen. Det kan vara 

en viktig bas för sociala rörelser som t ex politiska rörelser eller subkulturer. Om nu social 

identitet är vad som betecknar människors gemensamma nämnare är istället personlig identitet 

vad som skiljer människor åt. Denna personliga identitetsutveckling sker genom en process där 

vi formulerar en upplevd känsla av att vara en unik människa med unika relationer till 

omvärlden. 

Han pekar på att i dagens samhälle har vi oöverträffade möjligheter att forma oss själva och 

våra identiteter, om man jämför med traditionella lantbrukssamhällen. När gamla levnadssätt 

och vägvisare tappat sin mening blir den sociala världen allt viktigare för oss. Vi ställs inför en 

rad olika beslut som vilka vi ska bli, hur vi ska bete oss, och hur vi ska klä oss. Dessa beslut vi 

fattar i vardagen påverkar vilka vi är och blir. Giddens talar om att det moderna samhället 

tvingar oss att hitta oss själva och det främst på egen hand. Identitet oavsett social eller 

personlig, är något som ständigt omskapas i samspel med andra (Giddens, 2003). 
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2.5 Positionering 

Hur sker då detta sociala och personliga identitetsskapande i praktiken? Giddens menar att 

utvecklandet av människors identitet är en process som sker genom positionering. Dessa 

positioner är enligt honom inte förutbestämda eller avhängiga av en specifik struktur, utan 

förändras beroende på vad som sker i dagliga möten med vår omgivning (Johnsson, 2015). 

Eftersom vi intresserar oss för den socialt konstruerade identiteten “fritidspersonal” kommer vi 

att se på hur intervjupersonerna positionerar sig mot detta i det dagliga samspelet. Följer de 

förväntningarna på denna sociala identitet eller bryter de mot den? 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka fritidspersonalens attityd till sin yrkesidentitet genom att 

se på vad de säger om kläder. 

 

● Hur definierar och förhåller våra intervjupersoner sig till den sociala identiteten 

”fritidspersonal”? 

● Kan man utifrån deras tankar om kläder få syn på hur de relaterar till denna sociala identitet? 

 

 

4. Tidigare forskning 

4.1 Forskning som berör fritidspersonalens yrkesidentitet 

Hur ska fritidspersonalens yrkesroll förstås mot en historisk och samtida kontext? Det är den 

stora frågan i forskningsfältet om fritidshemspersonal yrkesidentitet. Fritidshemmet har tidigare 

varit en omsorgsbetonad verksamhet men på senare år har det utvecklats till en pedagogisk 

verksamhet med en egen läroplan. Mitt i detta skifte från omsorg till pedagogik befinner sig 

skolvärlden och såklart även personal verksamma i fritidshemmet. För att visa på hur det kan 

komma sig ska vi först redogöra för fritidshemmets historia. Vi har även valt två andra texter 

som vi anser på ett bra sätt belyser det spänningsfält som fritidspersonalen befinner sig i. 

 

Idag kan man tro att fritidshemmet är en naturlig del av skolväsendet, men så har det inte alltid 

varit. Malin Rohlin skriver i Fritidshemmets historiska dilemman: en nutidshistoria om 

konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan (2012) om hur det uppstod nya 

situationer för en ny generation barn som växte upp i Sveriges städer efter den industriella 

revolutionen. När föräldrarna arbetade saknade barnen helt tillsyn av vuxna vilket blev ett 
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socialt problem då många barn hamnade i kriminalitet. Att barnen lämnades ensamma efter 

skolan sågs som en fara för samhället. Barnens fritid behövde regleras och organiseras för att 

fostra morgondagens medborgare, och arbetsstugorna skapades. Denna form av sociala 

institution var främst ämnat för arbetarklassens barn och var en social institution för att fostra 

civiliserade och skötsamma medborgare. 

Detta utvecklades till en mer socialpedagogisk verksamhet under 30- och 40-talet nu kallat 

eftermiddagshem. Verksamheten bestod av fri lek, både inom- och utomhus samt läxläsning. 

Precis som i arbetsstugan låg fortfarande fokus främst på att disciplinera och fostra barnen till 

laglydiga medborgare. Först under 70-talet började det moderna fritidshemmet utvecklas vilket 

berodde på samhälleliga förändringar som att invandringen ökade och att kvinnor trädde in på 

arbetsmarknaden. I takt med detta aktualiserades ett behov för omsorg av barn efter skoltid för 

många fler föräldrar än tidigare. 

När skolan genomgick förändringar på 90-talet gjorde även fritidshemmet det. En första 

pedagogisk formulering tillkom, samt styrdokument och en ansvarande myndighet som såg till 

att dessa riktlinjer genomfördes. Från en syn på fritidshemmet som en fostrande institution i 

början av århundradet har fritidshemmets uppdrag nu helt skiftat till en pedagogisk verksamhet. 

Man har allt tydligare börjat prata om social utveckling, social kompetens och informellt 

lärande för barnet i samband med fritidshemmet (Rohlin, 2012).  

Vi vill i ljuset av Rohlins ord om fritidshemmets skiftande uppdrag även poängtera att 

Skolverket nyligen presenterade en ny version av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2016). Denna innehåller ett kapitel enbart för 

fritidshemmet, vilket vi menar bidragit med en ännu tydligare beskrivning av uppdraget och är 

ett symptom på att fritidshemsverksamheten är i förändring. 

Denna förändring är något som Birgit Anderssons avhandling Nya fritidspedagoger - i 

spänningsfältet mellan traditioner och nya styrformer (2003) tittar närmare på. Hon undersöker 

hur diskrepansen mellan de olika synsätten på fritidshemmet skapar konflikter för personalen. 

Hon redogör för forskningsfältet och motiverar sin egen begränsning i avhandlingen till att 

enbart fokusera på svensk forskning, då fritidshemmen inte utvecklats i samma utsträckning i 

resten av världen som den gjort i Sverige och Danmark. Som ett tecken på det kan nämnas att 

hon sedan 90-talet upplevt att i den globala debatten har de svenska orden ”fritidspersonal” och 

”fritidshem” använts i brist på motsvarande ord på engelska eller andra språk (Andersson, 

2003). Den forskning som finns är dock enligt Andersson förhållandevis knapp, bara en 

handfull avhandlingar och enstaka forskningsrapporter står att finna. 

Utifrån skolverkets rapporter redogör Andersson för att det har skett stora förändringar 
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historiskt med fritidshemmet. Förändringarna har under 1900-talet rört sig om allt från 

fritidshemmets syfte till barngruppens storlek. Grundkonflikten har under förra seklet legat i 

om fritidshemmet skulle vara inriktad på omsorg och social fostran eller om det skulle styras 

mot en mer pedagogisk verksamhet. Som verksam i fritidshem hade man förr främst rollen som 

förvaltare eller ansvarig för barnens fritid, och var därmed distanserad från skolan och den 

traditionella lärarrollen. 

Resultatet av hennes studie indikerar att det finns en konflikt när fritidspedagogernas uppdrag 

ska anpassas till decentraliseringen av skolan, nya styrformer, minskade resurser och ett 

närmare samarbete mellan fritidshem och skola. Fritidspersonalens nutida utmaningar att 

balansera sin yrkesidentitet, menar Andersson beror på denna historiskt sett institutionella 

skillnad mellan skola och fritidshem. 

Andersson avslutar sin avhandling med att peka på att forskare efterfrågar en tydligare 

yrkesidentitet och tänkbara utvecklingsmöjligheter av yrket (Andersson, 2003). 

 

Denna tvetydiga yrkesroll som Andersson beskriver stärks ytterligare av Helena Ackesjö, Ulla 

Karin Nordänger & Per Lindqvist som I tidskriften Educare - Vetenskapliga skrifter (2016) 

skriver i kapitlet: ”Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss 

provokation” (s. 86-109 ). Denna artikel om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i 

fritidshem belyser precis som ovan hur fritidspersonalen balanserar mellan två identiteter, 

särskilt då den nya kullen lärare även har kompetens och legitimation för att undervisa i 

estetisk-praktiska ämnen. (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016) Det är intressant att notera 

att över ett decennium skiljer Anderssons (2003) studie från denna. Under denna tid har en 

nyutformad högskoleutbildning och nya direktiv för fritidshemmet tillkommit. Ändå målar 

denna artikel i princip upp samma bild av fritidspersonalens problem med dubbla lärarroller. 

Traditioner verkar vara seglivade helt enkelt. Denna studie behandlar dock aspekten av att den 

nya högskoleutbildningen tillkommit och hur det påverkar yrkesidentiteten. 

Våren 2014 inleddes ett forskningsprojekt med syfte att följa och studera en ny lärargrupps 

inträde på arbetsmarknaden. Den första kullen grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem utexaminerades då från svenska universitet och högskolor. Planen var att följa dem 

under sina första fem år på arbetsmarknaden. Undersökningen har bestått i 

enkätundersökningar för att förstå hur dessa nyutexaminerade fritidslärare med den nya 

utbildningen i ryggen förstår sitt yrke, hur de arbetar samt positiva och negativa erfarenheter. 

Syftet är främst att se hur de markerar sig i spänningsfältet mellan tradition och styrning, och 

hur de gör för att förhandla både sin egen och andra fritidslärares yrkesidentitet. Eventuella 



	   11	  

konsekvenser för undervisningen i praktisk/estetiska ämnen, som fritidspersonalens 

ställningstaganden kan få, diskuteras också. Den nya kullen grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem har gått en treårig högskoleutbildning där de också utbildats och fått 

behörighet i att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne där de förväntas undervisa, bedöma och 

sätta betyg i årskurs 6. 

Författarna menar att den nya yrkesgruppen befinner sig i ett spänningsfält mellan traditioner, 

och styrningens nya intentioner. De talar om att dessa yrkesbanor iscensätts över professionella 

gränser i skolans värld, där kollektiva minnen, kulturella verktyg och institutionella regler 

skiljer sig åt. De ska balansera över gränserna mellan två uppdrag men också konstruera 

autonoma läraridentiteter. 

De tar upp en undersökning från Lärarförbundet som visar att endast 30 % av fritidslärarna har 

utnyttjat möjligheten att undervisa i sitt praktiskt/estetiska ämne de fått behörighet för. 

I resultatet visas att fritidslärarna i enkäten försöker balansera sina egna och professionella 

ideal mot traditionella professionsidentiteter och arbetsmarknadens villkor. De pekar på en 

diskrepans mellan den professionsideologi som införlivats under utbildningen och de 

förväntningar de stöter på efter att de tagit examen och ska ut på arbetsmarknaden. Detta skapar 

en konflikt för lärarna då de ska fortsätta utveckla den egna yrkesidentiteten. 

I resultatet går även att se hur de orienterar sig i olika riktningar för att skapa sin yrkesidentitet. 

En del identifierar sig huvudsakligen med en traditionell profession som fritidspedagog medan 

andra tar en dubbel roll som både fritidspedagog och lärare i skolan; antingen som assistent 

eller lärare i praktiskt/estetiskt ämne. Studien pekar på att studenter identifierar sig starkt med 

det traditionella arbetet på fritidshem, där skola och fritids har två olika uppdrag som är svåra 

att förena. Flera studenter menar att balansen mellan fritids och skola inte går att upprätthålla 

och att de då väljer att sätta fritidshemmet först. Kanske kan studenternas motstånd mot att 

undervisa i skolan förstås i den här studien genom att se tillbaka på fritidspedagogiska yrkets 

kärna. Där utgör värdegrund, sociala relationer och meningsfull fritid kärnan i verksamheten. 

Att istället ägna sig åt undervisning och bedömning kan då skapa en konflikt i yrkesidentiteten. 

Studenternas uttalanden kan i detta ljus ses som ett ytterligare sätt att värna om den traditionella 

professionsidentiteten. 

Intressant är även att studenterna lägger vikt vid att beskriva fritidshemmet som en arena som 

kämpar för erkännande, något även vi i vår studie stött på hos de vi intervjuat. Ett möjligt svar i 

deras studie till varför fritidspedagoger inte tar ut sin lärarlegitimation skulle kunna bero på 

lojalitet och en vilja att stärka fritidshemmets status och position. 

Studien ser hur fritidslärare ställer sig på barrikaderna för att göra sin röst hörd och påvisa sitt 



	   12	  

unika yrkeskunnande. Både mot skolans lärare och traditioner men även mot andra fritidslärare 

försöker de gå i strid för rätt yrkestitel och status för fritidshemmet. 

I studien ser författarna tecken på att orienteringen mot en ny professionsidentitet innebär en 

kamp för att legitimera professionen som grundlärare i fritidshem som ett försök att utjämna 

maktförhållandena mellan olika yrkesgrupper (Ackesjö, Nordänger & Lindqvist, 2016). 

 

4.2 Forskning som berör kläder och läraridentitet 

När det gäller forskning om kroppen och kläder finns ett brett forskningsfält. Vi har riktat in 

oss på forskning om hur läraridentitet konstrueras genom subjektiva upplevelser av egna och 

andras kläder och vi har valt ut tre källor som extra väl belyser fältet vi intresserar oss för. 

För att ge en bredare bild av ska vi ägna en stund åt Malcolm Barnard och boken Fashion as 

communication (2002) där kläder och mode beskrivs som sociala konstruktioner som både 

producerar och reproducerar normer och maktpositioner. Kläder ses som kulturellt bundna och 

som en slags tyst kommunikation, där kläder alltid kommunicerar något. Barnard beskriver ett 

samhälle med dubbeltydig inställning till mode och kläders kulturella status. Å ena sidan ses 

mode och kläder som något positivt, attraktivt förförande med butikshyllor dignande av 

modemagasin för att tillgodose vårt behov av glamour, vad man ska bära och kanske viktigare; 

vad man inte ska bära. Kläder är något som representerar åtråvärda och glamourösa objekt och 

praktiker. Samtidigt ses ett överdrivet intresse för kläder som något negativt, när man 

intresserar sig för mode riskerar man att ses som dum och ytlig. Att hitta anekdotiska bevis på 

hur mode ses som något oseriöst är lätta att finna, bara genom att fråga modestudenter vad 

deras vänner eller familj anser om det ämne de studerar. Ett intresse för kläder ses som något 

trivialt, fåfängt och inte särskilt intellektuellt. Han pekar även på den att när män ägnar sig åt 

mode värderas det högre än när kvinnor gör det. Denna ambivalens som råder inför mode och 

kläder är ett fenomen som i sig är värt att studera, menar han. 

Bokens kapitel ägnas åt att förstå allt från hur modets status relateras till den liknande 

ambivalenta inställningen till andra samhälleliga konstnärliga kulturproduktioner, till hur mode 

ska förstås. Barnard menar att ett sätt att förstå kläder är att se det ur ett 

kommunikationsperspektiv. Att kläder säger något är allmänt vedertaget men han frågar sig 

vilken slags kommunikation som sker, och hur? Han menar att det inte är någon oskyldig eller 

neutral form av kommunikation det handlar om, utan makt och normer är involverade när vi 

använder kläder som språk. Han nämner att det inte finns en enda överenskommelse för vad 

kläder kommunicerar utan olika kulturer ger olika plagg olika innebörd. På samma vis ges 

också anständighet och sexighet olika innebörd. Kläder har använts genom tiderna för att 
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konstruera både klass och kön, där plagg har förmågan att få dessa konstruktioner att framstå 

som naturliga och gudagivna. Han tar upp denna reproducerande aspekt av kläder, att vad 

människor klär sig i bidrar till att vidmakthålla normer. Det är de socialt överenskomna kodade 

skillnaderna mellan plagg, färger etc som skapar själva meningen i plaggen. Dessa sociala 

överenskommelser utreds utifrån att makt och ideologi och hegemoni samverkar, och bidrar till 

att den dominanta gruppen i samhället vidmakthåller sin maktposition (Barnard, 2002). 

Sammanfattat redogör Barnard för flera olika aspekter av mode, kläder, kommunikation och 

normer vilket är just vad vi intresserar oss för. Det stärker våra egna tankar kring att kläder 

faktiskt har betydelse. Genom att se på hur människor upplever de kulturellt bundna uttryck 

som kläder är kan man upptäcka mycket mer, allt från bakomliggande samhälleliga strukturer 

till normer och förväntningar. 

 

I tidskriften Teaching Education, (2015, vol 26, s. 325-339) i artikeln ”Looking like a teacher: 

fashioning an embodied identity through dressage” söker Vanessa Rutherford, Paul F. Conway 

& Rosaleen Murphy svar på hur lärare skapar sin yrkesidentitet utifrån kläder genom att 

intervjua lärarstudenter på Irland vilket vi nu ska titta närmare på. Författarna har sin 

utgångspunkt i att ingen föds till lärare, utan formas av en rad olika samhälleliga sociala 

praktiker och processer, och de tittar närmare på de som innefattar kläder och makt. 

Författarna pekar på att hur människor ser dig och din kropp i olika rum är en verklig, personlig 

och social subjektiv upplevelse för lärarstudenterna. Att rent fysiskt kliva in i ett klassrum eller 

lärarrum, och att förkroppsliga en läraridentitet har gett djupa intryck hos studenterna de 

intervjuat. En del av att bli lärare är att kliva in i bilden av hur en lärare ska se ut, bete sig, och 

vara. Författarna menar att för lärarstudenter är kläder som maktverktyg en viktig del i deras 

professionella identitet.   

Rutherford et. al placerar sin studie i en kontext där studier om den subjektiva upplevelsen av 

kroppen har forskats på inom sociala och kulturella studier över de senaste 20 åren. 

Sammantaget menar dem att det finns flera discipliner inom samhällsforskningen som gjort 

anspråk på att förstå kroppen. Men det finns förvånansvärt lite forskning ur en fenomenologisk 

synvinkel som diskuterar den viktiga rollen av kroppen när man ser på läraridentitet. De slår 

med artikeln ett slag för att lyfta in kroppen från marginalerna, eftersom forskning på hur våra 

kroppar påverkar identitetsskapande inte kan bortses ifrån. Genom att anlägga detta perspektiv 

får man en djupare inblick i hur den sociala konstruktionen av läraridentiteten går till. 

Bilden av hur en lärares kropp är klädd skapar en viktig del av vår uppfattning om hur en lärare 

ser ut. Dessa multidimensionella diskurser väver bilder, strukturer och värdesystem. Bilderna 
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döljer inneboende meningar av vad lärare är, och hur de utvecklats över tid tills de är 

överenskomna, förkroppsligade och inbäddade i vårt tänkande och meningsskapande, vilket 

påverkar även praktiken i professionella kontexter.   

Lärares klädkod och presentation är en ritualiserad symbol för standard, tradition och ordning. 

Historiskt har lärares kläder signalerat trygghet, respektabilitet och neutralitet. Det finns starka 

men konservativa bilder om lärares klädkoder och lärares behov av att passa in är stark. Kläder 

ses här som diskurser som representerar objekt och bilder, kläder är förlängningar av våra egna 

kroppar och att klä sig är att en del av att presentera sitt jag, oavsett om det sker medvetet eller 

omedvetet. 

De applicerar själva Foucaults tankar om makt, kroppen och kläder, och ser på dessa aspekter 

ur tre olika synvinklar, nämligen dressage som lydnad/följsamhet, dressage som disciplin och 

dressage ur en performativ synvinkel. Foucault och författarna använder ordet dressage vilket 

är svåröversatt till svenska, vi föreslår “iklädande”. De definierar Foucaults definition av ordet 

såhär: en process av disciplinerad repetition, manipulation, formande att klä sig, lyda och 

skickligt iscensätta “läraren” på ett socialt och kulturellt accepterat sätt. De definierar dressage 

som något mycket mer komplext än vad man väljer att klä sig i på morgonen när man ska till 

jobbet. För lärarstudenterna som kommer ut i arbetslivet så är klädsel något som innebär 

underkastelse av skolans klädkod och alltså innebär lydnad, disciplin, samt performativitet och 

produktivitet. Studenterna i intervjun förväntas förändra sitt beteende efter skolans kultur, och 

den ideala läraren är den som kan anpassa sig efter detta. Författarna undersöker hur 

studenterna upplever att andra ser dem, och hur de själva anpassar sig utifrån denna upplevda 

blick på sig själva och hur de anpassar sina kläder utifrån detta. Lärarstudenternas kroppar kan 

förstås här som konstituerad och disciplinerad, av dem själva och andra, i professionalismens 

namn. Att lära sig bli en lärare är en kroppslig process, och förmågan att förändra sitt yttre för 

att bli mer professionell är ett sätt att anpassa sig till och forma läraridentiteten. Att 

förkroppsliga professionen involverar kroppen som en av kulturella bilder, texter och språkliga 

diskurser, som individen medvetet tar upp, tolkar, omförhandlar och transformerar sina 

tolkningar. 

Denna kroppsliga och affektiva aspekt av hur man lär sig bli lärare och dess påverkan på 

lärarstudenter är ännu ett fält som fått för lite uppmärksamhet inom utbildningsteori och 

praktik. 

 

”Apple Jumper, Teacher Babe, and Bland Uniformer teachers; Fashioning Feminine Teacher 

Bodies” är en artikel i tidskriften Educational Studies (vol. 44, 2008) av Becky Atkinson. 
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Denna studie har sin utgångspunkt i fem kvinnliga lärarstudenters samtal om lärares klädsel 

som reflekterande av olika typer av läraridentiteter, och analyseras utifrån ett feministiskt 

poststrukturalistiskt perspektiv. Tre kategorier av hur kvinnliga lärare kan klä sig (föreslagna av 

studenterna själva) undersöks som symboler för hur kvinnliga lärares subjektiva uppfattning 

om sig själva och lärarrollen produceras i skolkontexten. I texten belyses begränsningarna av 

kvinnliga lärares subjektivitet och visar på olika sätt som dessa begränsningar erbjuder arenor 

för motstånd, särskilt i relation till klädval som formar och återspeglar en kvinnlig lärarkropp. 

Kläder ses här som markörer för hur individen som klätt sig i dem relaterar till världen. 

Utgångspunkten är att lärarstudenternas klädval sker utifrån en förståelse av sig själva som 

kvinnor i skolkontexten där de konstruerar sin professionella identitet utifrån lokala diskurser 

om professionalism och femininitet. 

Författaren till artikeln förvånades över att alla hennes intervjupersoner visade en nästan 

skamlig motvilja mot att klä sig i kläder som tydligt signalerade deras roll som lärare (i detta 

fall ett par strumpor med linjaler och siffror, eller en stickad tröja med ett äpple på). De hade 

alla bara ett halvår kvar av sina studier men visade upp en attityd mot dessa typiska 

“lärarkläder” som förminskande och begränsande. En annan kategori de inte ville identifieras 

med var den sexiga läraren, som karaktäriseras av korta kjolar, urringade tröjor och höga 

stövlar. Studenterna avfärdade kvinnor som valde denna typ av kläder som oprofessionella och 

oseriösa inför sitt yrke.  Det studenterna föredrog var den tredje kategori de beskrev, den 

intetsägande uniformen. Detta var en androgyn stil i modesta kostymbyxor, inte för tighta 

skjortor, och en absolut avsaknad av tidigare nämnda strumpor med barnsliga motiv i form av 

linjaler och äpplen. Denna stil med en utsuddad kvinnokropp har fördelen att hennes kropp inte 

synas lika hårt i sömmarna som i de andra lärarstilarna som beskrevs. Författaren såg denna 

androgyna lärarstil som en typ av motstånd mot diskurser som reducerar läraryrket till “bara” 

ett kvinnoyrke. Sammantaget kan sägas att kvinnorna i studien menade att när de nu skulle 

träda in i rollen som lärare kände de sig utsatta som av andra publikt granskade figurer. 

Studien föreslår flera resultat. En är att kvinnlig läraridentitet inte ska ses som en entydig bild 

utan som mångbottnade identiteter som kan uttryckas i olika variationer av klädstilar.  Normer 

för en proper femininitet, eller en mer sexualiserad sådan varierar beroende på ekonomiska, 

politiska, sociala och kulturella skillnader och även klimatet och skolmiljön. Det leder till den 

andra implikationen, att studien är genomförd på en heterogen grupp av vita heterosexuella 

medelklasskvinnor från i en och samma geografiska region vilket påverkat resultatet. Vad som 

däremot är användbart att ha med sig från denna artikel är att den bidrar till en startpunkt för en 

mer varierad konversation om kvinnliga läraridentiteter, hur de skapas av många olika 
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influenser och hur kvinnliga lärare gör val utifrån hur de relaterar till sin profession (Atkinson, 

2008). 

 

5. Metod 

Hur får vi kunskap om samhället? Göran Ahrne & Peter Svensson beskriver i Handbok i 

kvalitativa metoder (2015)  två olika utgångspunkter inom forskning, kvalitativ och kvantitativ 

metod. Vi intresserar oss för det samhällsvetenskapliga fältet så vi använder den metod som är 

vanligast att använda där, nämligen kvalitativ metod. Kvalitativa metoder definieras av 

författarna som ett övergripande begrepp för de typer av metoder som grundar sig i intervjuer, 

observationer eller analys av text/bild. De påpekar att genom kvalitativ datainsamling får vi 

möjlighet att förstå och förklara långsiktiga historiska processer, förstå uppkomsten av ett 

fenomen, hur kunskap och idéer sprids och hur värderingar förändras. En kvalitativ ansats 

innebär att utgångspunkten för forskaren är att intervjupersonen ifråga sitter på unik 

information som är värdefull för studien (Ahrne & Svensson, 2015). I denna forskartradition 

placerar vi vår egen studie, då vi som forskare är medvetna om vår egen del som medskapare 

av samhället samt intresserar oss mer av att förstå verkligheten än förklara den. Vi kommer här 

att redogöra för metod, urval, och analys samt etiska överväganden. 

 

5.1 Urval 

Vi hade först ämnat enbart intervjua fritidslärare som genomgått den senaste 

högskoleutbildningen ”grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem”. Men eftersom vi är 

mer intresserade av personalens upplevelse av yrkesidentiteten valde vi att även inkludera 

outbildad personal i vårt urval. Vi fick på så sätt även ett bredare urval av personer med olika 

utbildningsnivåer och erfarenheter. Detta gjorde vår empiri mer nyanserad och talande då fler 

olika typer av erfarenheter inkluderades. 

Vi vill understryka att i fortsättningen av denna studie använder vi oss för enkelhetens skull av 

benämningen fritidspersonal oavsett vilken tidigare utbildning intervjupersonerna har. Det är 

inte relevant eftersom vi intresserar oss för all personals bild av sin yrkesidentitet, utbildad eller 

inte.  

Vi har använt oss av ett strategiskt bekvämlighetsurval för att få tag i våra sju informanter 

genom vårt eget nätverk, och genom att maila kommunala skolor via deras hemsidor. 

Yasmine kontaktade sina vänner som arbetar i Stockholmsområdet och totalt blev det tre 

intervjuer på en skola, varav två kvinnor och en man. Agnes lyckades genom sitt nätverk få 

tillgång till en intervju. Genom vår klasskamrat fick vi tag i två intervjupersoner på en annan 
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skola. Den sista personen vi intervjuade till vår studie fick vi tag i genom att hon svarade på det 

massutskick vi gjorde via kommunala hemsidor. 

 

5.2 Procedur 

Hur kan vi få reda på vad fritidspersonal tänker om sina sociala identiteter? Vilken metod 

passar bäst för att få syn på detta? Giddens menar att det finns en relation mellan en socialt 

konstruerad identitet och hur människor förhåller sig till dessa. I detta spänningsfält mellan 

struktur och aktör skapas de erfarenheter som vi är intresserade av. Därför är intervjuer 

lämpligast för vår forskning. 

 

Eftersom vi är två delade vi upp intervjuerna mellan oss. Då vi intervjuade lärare om deras 

uppfattningar om kläder och ville få ett så ärligt svar som möjligt tänkte vi båda på att klä oss 

så neutralt och vardagligt som möjligt. Dessutom delade vi upp det så att Yasmine gick till 

skolan med muslimsk profil för att förhoppningsvis få ärligare svar, och Agnes som inte klär 

sig i slöja gick till skolorna utan muslimsk profil av samma anledning. Den sjunde och sista 

personen som Yasmine intervjuade var lärare på en skola utan muslimsk profil och vi upplevde 

att hennes svar var de minst givande för vår undersökning då hon mest verkade svara saker hon 

borde svara, inte vad hon själv tyckte. Detta kan dock ha berott på andra aspekter än hur 

Yasmine var klädd vid intervjun, som t ex att denna fritidspersonal var den enda som självmant 

svarat på våra utskick till kommunala skolor och verkade extra mån om att få sin skola att 

framstå i god dager. 

 

När vi transkriberade vårt material noterade vi skillnader i vårt sätt att ställa frågor, då Yasmine 

hållit sig till frågorna och den ordning vi bestämt innan, medan Agnes mer frångick 

frågeformuläret och ställde frågorna i en egen ordning. Det vi också kom fram till i analysen av 

materialet var att vi frågat samma frågor men på olika sätt. Som ett talande exempel på detta 

ville vi få syn på deras förutfattade meningar om stereotypa lärarkläder. Yasmine ställde frågan 

“hur tycker du att en stereotyp lärare klär sig” medan Agnes frågade “om du skulle googla en 

bild av en lärare, vad tror du att du skulle få se”? Skillnaden på dessa sätt att ställa frågor blir 

att den första frågan kan tolkas som vad DU personligen har för stereotypa föreställningar, 

medan det andra sättet att fråga på kan tolkas som vad ANDRA har för stereotypa 

föreställningar. Detta påverkar såklart svaren vi fick och vi anser båda att detta är en styrka i 

materialet, att vi ställt frågorna på olika sätt ger en bredare bild av intervjupersonernas 

uppfattning.  
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5.3 Metod för analys 

Vi transkriberade våra genomförda intervjuer och analyserade sedan materialet genom att hitta 

de viktigaste och återkommande nyckelorden i varje intervju, för att sedan sammanfatta dem 

var för sig. Efter det hittade vi övergripande teman att sortera in deras svar under, som till 

exempel kollegors attityder och hur de använder kläder som resurser. Vi färgkodade sedan de 

olika temana var för sig, där vi letade efter beskrivningar av regler, resurser och då de 

positionerat sig gentemot kollegor i det dagliga sociala samspelet. 

Giddens (2003) definierar identitet som både personlig och social, men vi fokuserar främst på 

de sociala identiteter som ingår i samhället och som individer förhåller sig till. I vår studie 

undersöker vi yrkesidentitet genom att se på den sociala identiteten “fritidspersonal”; vad som 

ingår i den, och hur de vi intervjuat relaterar till den. 

Giddens definition av makt är vilket utrymme individer har att förändra sociala skeenden. Detta 

handlingsutrymme påverkas av individers resurser och de regler som styr sociala samspel 

(1984). Vi undersöker hur yrkesidentiteten formas även utifrån dessa resurser (val av kläder, 

utbildning etc,) och regler (sociala förväntningar, informella klädkoder etc.). Vi använder 

Giddens uttryck positionering (Johansson, 2015) för att beskriva hur själva förhandlandet av 

handlingsutrymme sker i det dagliga sociala samspelet på fritidshemmet. 

 

5.4 Etiska överväganden 

För att säkerställa och intyga våra och informanternas trygghet under vår studie valde vi att 

sammanfatta det i ett kontrakt som vi tog med oss till intervjun. Detta gjorde vi för att öka 

intervjupersonernas trygghetskänsla så de skulle svara mer ärligt, vilket ökade reliabiliteten för 

studien. Vi gick tillsammans igenom kontraktet med de fyra principerna som antogs 1990 av 

Vetenskapsrådet (Ahrne & Svensson 2015). Vi beskrev begreppen i förhållande till intervjun; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se bilaga 

6.2). Informanterna ombads även att välja ett pseudonym. Avslutningsvis undertecknades 

kontraktet av båda parter. Vi hade även tagit med oss våra utdrag från polisregistret vilket alla 

verksamma inom skolvärlden ska kunna redogöra för. 

 

 

6. Resultat och analys 

Vi har genomfört intervjuer med sju personer verksamma inom fritidsverksamhet i skolor 

utanför Stockholms innerstad. Här har vi sammanfattat en presentation av dem där namn, 
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platser och datum är anonymiserade. Sedan följer våra underrubriker som behandlar olika 

aspekter av fritidspersonalsidentiteten. Vi redovisar vår analys av materialet utifrån Giddens 

teorier om strukturering och identitet löpande i texten. 

 

6.1 Presentation av intervjupersoner 

Danyal arbetar på Blåsippan som är en friskola med muslimsk profil. Profilen innebär att 

skolan erbjuder möjlighet till fredagsbön och halalmat, samt frivillig undervisning i 

islamkunskap en timme per vecka. Det går ca 200 elever på skolan i åk F-9 och fritids har runt 

100 barn inskrivna. Ungefär tio personer arbetar på fritids varav en är behörig fritidslärare. 

Danyal är runt 25 år med gymnasieutbildning, och har jobbat två år i skolvärlden som 

högstadielärare i matematik och hemkunskap.  Numera arbetar han på fritidshem och som 

resurspersonal i klassrum. Vid intervjun har han en casual skjorta och hoodie i ljusa färger och 

mörkgrå cargobyxor, halvlångt hår och lite skägg, gymnastikskor och en nyckelknippa runt 

halsen med visselpipa på. Hel och ren. Han ger ett lugnt och eftertänksamt intryck och vi 

uppfattar honom som en person med stort personligt engagemang som brinner för sitt yrke och 

för barnen han arbetar med. 

 

Natalie jobbar också på Blåsippan, hon är 19 år. Hon tog nyligen studenten från 

gymnasiet.  Sen dess har hon jobbat på skolan i ett halvår och har inga tidigare erfarenheter av 

arbete i skolan. Hon vill utbilda sig till klasslärare för äldre åldrar.  Vid intervjun har hon 

olivgröna tighta jeans, svart tröja och lång cardigan, uppsatt hår och var osminkad. Hon känns 

som en reflekterande person som är väl påläst om skolvärlden och dess utmaningar. 

 

Maja är 24 år och jobbar också på Blåsippan, både i klassrummet som resurs för flera barn och 

på fritidshemmet under eftermiddagarna. Sedan tidigare har hon nästan en avklarad 

kandidatexamen i etnologi och gått en pedagogisk kurs på högskolan. Sammanlagt har hon 

arbetat i skolvärlden lite mer än ett år. Maja klär sig vid tillfället för intervjun i kjol, topp och 

en kofta i mörka färger. Hon har även en brun slöja på sig och nyckelband runt halsen 

bestående av nycklar och visselpipa. Hon ger ett engagerat och eftertänksamt intryck. 

 

Stina jobbar på Solrosen i ett villaområde vilket är en skola med ca 400 elever i åk 1-6 med 

runt 70 elever på fritidshemmet. Hon är 25 och har arbetat i sju år sammanlagt på olika 

avdelningar på Solrosen, men gått den nya högskoleutbildningen och examinerades för två 

månader sen, och sedan fortsatt arbeta kvar. Hon har nu ansvar för fritidsverksamheten. Hon är 
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vid intervjun klädd i ljusa kläder, jeans och tröja och moderna sneakers. Hon har lite smink och 

uppsatt hår och ger ett “fräscht” sportigt intryck. Det märks i hennes sätt att hon trots sin unga 

ålder arbetat länge i skolvärlden och hon ger en positiv syn på fritidshemmet och dess potential.  

 

Katrin jobbar på skolan Kattfotens fritidshem, hon har gymnasial utbildning men vill läsa 

vidare till fritidslärare. Skolan är en 1-6 skola med ca 600 elever i ett välbärgat villaområde. 

Hon är runt 25 år gammal och har arbetat där i snart 2 år på fritidshemmet, hon är även 

medicinsk resurs vilket innebär att hon håller extra koll på två elever med kronisk sjukdom. 

Hon har för dagen klätt sig i ljusa kläder, jeans och en kavaj i mjukt ungdomligt snitt. Hon är 

osminkad och har blont uppsatt hår. Hon ger ett reserverat och lite osäkert intryck. 

 

Jessica är ca 40 år och arbetat på Kattfoten i sju år varav de första fem var på förskolan. Hon 

arbetar nu även med verksamhetsutveckling för hela kommunens fritidshem. Där håller hon i 

en grundutbildning för outbildad fritidspersonal. Hon har själv utbildat sig ett år till 

barnskötare. Hon har långa fransförlängningar och välvårdad manikyr. Hon har en tröja med 

gulddetaljer och olika texturer, en fluffig moderiktig leopardmönstrad jacka och håret i en tofs. 

Hon ger ett intryck av att vara intresserad av sitt utseende. Hon sitter med en garnbit och 

arbetar med att reda ut den, och svarar i telefon flera gånger samtidigt som vi pratar. Hon ger 

ett intryck av att ha många järn i elden och det märks även på hennes självsäkra sätt att prata. 

 

Amanda är runt 45 år gammal och jobbar på Liljaskolan. Skolan är lite i större i omfång, runt 

900 elever. Skolan hade tidigare en montessoriprofil och hon blev utbildad i 

montessoripedagogik. Hon har tidigare varit verksam i förskoleklass men på senare år varit på 

fritidshemmet. Allt som allt är det 11 år på skolan. Hon har rödfärgat utsläppt hår, glasögon, 

gråsotad ögonsminkning och ledigt klädd i gråa pösiga jeans och tröja i oversizemodell i grått. 

Hon påpekar flera gånger att hon velat ha frågorna i förväg för att bäst kunna svara på dem nu 

under intervjun, och hennes osäkra sätt att svara ger ett intryck av att vilja svara ”rätt” och vara 

oss till lags.  

 

6.2 Omvärldens attityd till fritidshemspersonalen 

Vi frågar våra intervjupersoner om vad de menar är de största skillnaderna mellan att vara 

fritidslärare och att vara klasslärare, för att få en bild av hur de ser på sin yrkesidentitet. 

Sammantaget kan sägas att alla upplevde att fritidshemmets uppdrag ofta hamnar i skuggan av 

skolans. De menar att arbetsbelastningen ofta är hög och dagarna långa och att det är svårt att 
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uppnå verksamhetens fulla potential när uppdraget inte tas på allvar av kollegor och ledning. 

Visst fanns det exempel på undantag men överlag var de överens om att fritidshemmets status i 

regel var lägre än den traditionella skolverksamhetens. 

Något annat våra intervjupersoner gett uttryck för är att det främst är fritidspersonalen som 

sköter det sociala arbetet på skolan, även utöver fritidsverksamhetens tidsram. En styrka med 

det är att de upplever en bättre kvalitet i sin kontakt med eleverna än vad klasslärarna har. En 

nackdel är att fritidshemmets verksamhet blir lidande. 

Vi börjar jämförelsen mellan lärartyperna med Jessica som beskriver alla de olika roller som 

hon har jämfört med klasslärare. På fritids jobbar hon från tidig morgon till kväll, sköter 

föräldrakontakt, är rastvakter och hanterar konflikter när de uppstår, tar flera olika roller som 

mattant, sjuksyster etc. Hon hjälper även till i klassrummet och hoppar in om lärarna är sjuka, 

men hon påpekar att lärarna knappt ger samma hjälp tillbaka till fritidshemmet. Är någon av 

fritidspersonalen sjuk får fritidshemmet klara sig utan vikarie. Något hon understryker är att det 

är för barnens bästa de kliver in som vikarie i skolan då de har bra koll och en främmande 

vikarie skulle påverka klassen negativt. Hon blir irriterad när inte samma goda vilja och 

flexibilitet att hjälpa till på fritids finns från klasslärarnas sida då det ju gäller barnens bästa.  
J: Ja men just det att de gnäller på att de inte har planeringstid och de aldrig får någon paus, de får aldrig 

nån rast, och lalala. För de måste förbi lektioner och sånt där. eh.. men… och vi har ju möten tillsammans 

och så är det ja, men vi, vi har typ… Våra raster när vi sitter med konflikthantering. För de har varit ute på 

slagsmål liksom, då måste vi ta det på en gång och det är ju på vår rasttid.  

Vi kan ju inte ba “ah eh nu på eftermiddagen vi har aktiviteter här, nu går jag och tar en rast” det funkar inte 

riktigt så. Så jag sa det att ”jag vill egentligen inte höra det för det är liksom…. Nu jobbar vi med barnen”. 

Det är ju för barnens skull. och kommer jag och frågar “Hej, kan du ta uppropet här så jag får en paus på tio 

minuter” så vill jag inte bli mött med ett “Nej det går inte”. 

 

Även Katrin uttrycker frustration över kollegornas okunskap. Själv var hon lika oförstående 

förut men hennes bild av fritidsverksamheten har förändrats sen hon började arbeta där för 2 år 

sen. Hon ser vikten av det informella lärandet och menar att de sociala färdigheterna barnen får 

med sig från fritids är minst lika viktigt som skolans kunskapskrav. Däremot menar hon att 

flera andra lärare inte förstår vikten av fritidshemmet utan snarare ser det som barnpassning. 

Hon möter ofta förminskande kommentarer och förväntningar på att fritidspersonalen ska gå in 

och hjälpa till i skolan när lärare är sjuka etc, men de får inte samma hjälp tillbaka. Det är svårt 

för henne att hitta en balansgång mellan å ena sidan föräldrar som lägger sig i hur hon ska sköta 

sitt jobb, och å andra sidan sin egen upplevda yrkeskompetens. På skolan hon jobbar på har de 
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nyligen bytt ut alla lärare och en förändring i samarbetet har skett. Hon menar att två av de nya 

kollegorna inte alls förstår vad fritids styrkor är. Så här uttrycker hon det: 
K: De visar med kroppsspråket att.. såhära.. ska ni ha planering mhm”[hon härmar kroppsspråket, tittar 

snett på mig med armarna i kors] man ba ”eh okej” ... jättetråkigt tycker jag. 

 

Även Maja menar att fritids många gånger underskattas av klasslärare och har upplevt sig 

orättvist behandlad av sina lärarkollegor om något inte stått rätt till i klassrummet. De har sin 

fritidsverksamhet i klassrummet vilket kan leda till konflikter som att hennes klasslärarkollegor 

tycker att det är fritidspersonalens uppgift att hålla det städat efter sig. Däremot upplever inte 

Maja att samma lärare städar innan fritidsverksamheten tar vid i klassrummet. Natalie från 

samma skola upplever liknande okunskap från sina kollegor. När hon påpekat orättvisa 

aspekter som exempelvis en ökad arbetsbörda har hon inte upplevt att hon blev tagen på allvar. 

Fritidspersonal gör mycket mer än lärarna, och arbetsuppgifterna skiljer sig åt. Men hon menar 

också att samhällets förståelse för fritidshemmets uppdrag ökar. 

 

Danyal upplever att den största skillnaden mellan fritidspersonal och klasslärare är de olika 

ansvarsområdena, där skolan har ansvar för att uppfylla kunskapsmålen medan fritidshemmet 

har ett större socialt ansvar. 
D: Det är annan typ av ansvar när man är fritidslärare, det är mer att barnen skadar sig och barnen blir sjuka 

och de gråter, man måste uppmuntra dem osv. Men i klassrummet är det inte så mycket mer ansvar än att de 

ska komm någonstans i sitt liv när det kommer till…. 

Y: Målen? 

D: Studierna, exakt, och det är inte så mycket gråt i klassrummet, så det är stor skillnad på och mycket mer 

ansvar som klasslärare. 

Danyals erfarenheter säger honom att det finns olika status mellan personal på skolan. Han 

uttrycker att rektorer lyssnar mer på lärare och han menar att deras högre lön också spelar in. 

Som fritidspersonal upplever han att det är ett tungt ansvar eftersom övriga lärare lägger många 

uppgifter på dem och att de inte tänker efter alla gånger om det är genomförbart eller inte. De 

förväntar sig att det ska bli gjort utan diskussion. Han tycker att det är orättvist att lärare har 

möjlighet att ta ledigt för läkarbesök eller gå på rast när de vill, på fritidspersonalens bekostnad. 

 

 

Även föräldrar och vårdnadshavare verkar ha en bristande insyn i fritidshemsverksamheten. På 

Jessicas fritidshem hålls utvecklingssamtal, men de flesta struntar i det. Det ser hon som ett 

tecken på att vårdnadshavare förmodligen inte värdesätter fritidshemmets fulla potential. Hon 
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drar slutsatsen att de inte värderar barnens sociala färdigheter lika högt som att de ska nå 

skolans kunskapsmål. Amanda däremot upplever i och med det nya tillägget i läroplanen att 

fritidshemmets uppdrag förtydligats. Med tanke på att det är tydligare riktlinjer för 

verksamheten har fritidspersonalen på Amandas arbetsplats utvecklat i sin dokumentation om 

vad som händer på deras fritidshem. Detta i sin tur har lett till att allt fler vårdnadshavare 

numera uppskattar och värdesätter innehållet där. 

 

Kan man utifrån fritidspersonalens uppfattning av omvärldens attityd till sin sociala identitet 

“fritidspedagog” upptäcka deras eget förhållande till yrkesidentiteten? Sociala identiteter är 

inget som är förutbestämt utan något som förändras genom aktörers påverkan på sociala 

samspel vilket i sin tur skapar strukturer och förväntningar. Det blir tydligt i deras uttalanden 

att bilden av och förväntningarna på fritidshemmet och fritidspersonalen inte stämmer överens 

beroende på vem du frågar. Den sociala identiteten ”fritidspersonal” beror i hög grad här på 

vem som tillfrågas. Det är där det blir konflikter eftersom fritidspersonalens upplever denna 

okunskap för fritidshemmet och deras yrkesidentitet som begränsande. 

Vi menar att genom att vi bett våra intervjupersoner jämföra verksamheterna och se vad som 

skiljer dem åt har vi här fått en klarare bild av hur de definierar sin yrkesidentitet. 

Att inneha handlingsutrymme är ingen självklarhet utan något som ständigt omdefinieras i det 

sociala samspelet. Vid missförstånd, t ex på grund av att klasslärarna styrs av andra informella 

regler än fritidspersonalen, sker en omförhandling av deras handlingsutrymme och 

fritidspersonalen positionerar sig då utifrån detta genom att antingen använda sina resurser för att 

påverka det sociala skeendet dit de vill, eller så förminskas deras handlingsutrymme. Denna 

positionering omskapar och befäster den sociala identiteten “fritidspedagog”. 

 

Resurser som fritidspersonalen har för att påverka sitt handlingsutrymme kan vara till exempel 

deras utbildningslängd, styrdokument och det verkar även som att deras egen personlighet och 

förmåga att “stå på sig” spelar in. Citaten ovan är dock exempel på hur det har sett ut då våra 

intervjupersoner upplevt att deras resurser inte räckt till för att påverka de orättvisor de 

upplever. 

 

Genom att jämföra med klasslärarna uttrycker fritidspersonalen vad de inte är. På så sätt 

positionerar de sig som fritidspersonal genom deras uttalanden under intervjun och de tar även 

upp exempel på hur den här positioneringen ser ut i praktiken. I skolan finns formella regler 

som läroplan, skollag etc. men i verksamheten är det även informella regler som styr hur 
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arbetsmiljön ser ut och fritidspersonalens uppdrag utformas. Till exempel finns informella 

regler i form av förväntningar på att fritidspersonalen ska ställa upp för klasslärarna vid behov, 

men inte vice versa. Men hur skapas dessa förväntningar? Att fritidshemmets verksamhet så 

ofta får stryka på foten för skolverksamheten är ett exempel på hur individers handlande 

påverkar de större strukturerna i skolmiljön. Våra intervjupersoner menar att de tänker på 

barnens bästa när de hoppar in i klassrummen för att vikariera. Men hur påverkar det 

verksamheten i längden? Denna goda vilja och flexibilitet, som de hävdar främst är till för 

barnen, skapar underbemanning på fritidshemmet och minskad tid för planering. Det verkar 

som att fritidspersonalen är de som själva måste säga ifrån för att ledningen ska hitta andra 

lösningar än att använda sig av fritidspersonalen vid dessa situationer. När dessa förväntningar 

inte utmanas riskerar skolan att få en kultur där fritidshemmet bortprioriteras. Mycket ansvar 

läggs därmed på fritidspersonalens förmåga att sätta ner foten och hitta stöd i styrdokument för 

att få sin vilja igenom.  

 

6.3 Utbildning som resurs 

Något de flesta uttrycker är att du har mer att säga till om ju mer utbildning du har. Endast en 

av våra intervjupersoner, Stina, hade genomgått den nya högskoleutbildningen. Hon 

understryker vikten av att utbilda sig för att få mer makt att bestämma och påverka 

verksamheten. 

Även Katrin påpekar värdet av utbildning för att kunna påverka verksamheten som hon vill och 

hon känner nu när hon inte har någon utbildning att hon inte har något att säga till om. 
A: Tänker du att du får... Eller vem är det du vill säga till? 

K: Men till kollegor eller chef, eller “jag VET det här”, inte bara “jag TROR det här”. 

 

Jessica tar upp att det finns en statusmässig skillnad på de olika läraryrkena i skolan beroende 

på hur lång utbildning du har. Hon minns kommentaren från en klasslärare som ett tydligt 

exempel på hur fritidslärares uppdrag underskattas. Hon menar att innehållet i utbildningen inte 

spelar någon roll, utan mest hur lång tid och på vilken nivå du studerat. 
J: Ja det har man ju också fått höra från vissa lärare att “Ja men vi har faktiskt en 4 års utbildning, vad har 

ni?”. 

Som vi tog upp tidigare är utbildning en resurs för att påverka det dagliga samspelet och som i 

sin tur påverkar vilket handlingsutrymme fritidspersonalen har när de positionerar sig. Ju mer 

utbildning de har desto mer handlingsutrymme. Har de en utbildning i ryggen att falla tillbaka 

på behöver de inte hävda sin kompetens lika mycket, eller sätta ner foten som Jessica uttrycker 
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det. Visst får de högre krav på sig ju mer utbildade de är, men å andra sidan får de mer att säga 

till om. Vi jämför med Stinas exempel nedan. Sen hon utbildat sig har hon mer ansvar men 

också mer makt att säga till och bestämma över verksamheten. Hon menar att hon har en annan 

status nu och främst värderat så av rektorer och ledning. 
S: Framför allt att man har, man har ju en annan status, det har man ju definitivt... Och jag kan kräva saker 

som jag inte. Förut kunde man ju inte kräva, då var man outbildad liksom. Sa de åt en att göra någonting ja 

då gjorde man det [skratt]. 

Hon tycker det är lite svårt att säga om det märks på hur kollegor behandlar en då hon jobbade 

kvar på samma fritidshem medan hon studerade men att: 
S: Där hade man ju en status redan för att man hade visat vad man gick för, men om jag tänker när jag 

började jobba då var jag väldigt ung i och för sig, men då var man verkligen såhär “men lilla flicka, jaja” 

[pratar med skratt i rösten] liksom lite så, och det har man ju inte längre... Definitivt inte. 

Hon kan hänvisa till sin utbildning då hon vill göra eller inte vill göra saker på sitt arbete. Som 

att säga ifrån att hon inte vill vara assistent åt en lärare en hel dag. Hon upplever att det är lätt 

att bli överkörd som fritidspersonal och att det är viktigt att ha pondus och kunna sätta ner 

foten. 
A: Men känns det som man blir överkörd lätt eller? 

S: Mm, det blir man nog om man inte har pondus. Alltså det gäller ju att visa, att liksom varför man är där. 

Det är ju såklart lättare när man har en utbildning. Jag kan ju säga det. ”Jag har inte utbildat mig för att stå 

som din assistent, vill du ha mig där så jobbar vi tillsammans.” Det är klart att det kanske är jobbigare om 

man är… Ja man kanske är 20 år gammal och är outbildad, då kanske det är svårare att säga ifrån… Men ja 

det utnyttjas absolut. Sen finns det jättebra lärare också som... som ser kompetensen och “Vad är du bra på, 

kan vi utnyttja det?”. 

Som utbildad är det lättare att ställa krav utifrån sina behov, outbildad är det lätt att bli utnyttjad 

av överbelastade lärare. Stina menade också att olika kunskaper värderas olika högt i värde hos 

rektorer. Nu när hon har den senaste utbildningen står hon högre i värde hos rektorer. Oavsett 

om du är en fritidspersonal med specialkompetens inom exempelvis fotboll eller amatörteater 

har du svårt att uppnå samma värde i rektorers ögon om du inte har det på papper. Stina tar upp 

hur det var när hon löneförhandlade vilket ändå visar på att rektorer ännu inte har full förståelse 

för utbildningen hon genomgått. 
S: Ja, alltså när jag begärde min lön så var det ju rektorn också så här “Ehm va, som en lärare?” sa hon då 

och då sa jag “ Ja, jag ÄR en lärare”. 

Att inte erkännas som en riktig lärare menar hon kändes nedvärderande. Hon hade ju 

genomgått en treårig högskoleutbildning till grundlärare i fritidshem. Vi menar att Stina 

använde sig av sin utbildning som en resurs för att förhandla sig till rätt lön. Samtidigt 

positionerade hon sig själv genom detta uttalande som fritidspersonal och lärare på samma 
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gång. Det är intressant eftersom hon då förhöll sig till båda dessa sociala identiteter på en gång 

vilket illustrerar tvetydigheten i fritidspersonalens uppdrag. 

Stina lyfter även vikten av att ha en hög lön som fritidslärare och berättar gärna för andra om 

den. En intressant poäng i sig är att enligt henne är anledningen att hon delar med sig av detta 

är att när andra (både kollegor och vänner) förstår vad hon har i lön så höjer det statusen för 

yrket. 

 

Vi är i denna studie nyfikna på hur fritidspersonal förhåller sig till den sociala identiteten 

fritidspersonal, men också hur denna sociala identitet formas i det sociala samspelet. Detta syns 

i exemplet när Maja pekar på den positiva effekten av att ha utbildad personal på 

fritidshemmet. På den enhet hon befinner sig nu upplever hon sig mer delaktig och uppskattad 

av sina kollegor på fritids. Trots att hon inte är utbildad efterfrågas hennes idéer och 

erfarenheter under deras planeringsmöten. Hon funderar på om det har att göra med att två av 

hennes kollegor som dessutom är ansvariga på fritidshemmet är utbildade. 

Detta är en intressant aspekt av effekten av att ha utbildad personal i verksamheten som är 

utbildad i att få både elever och kollegor att blomstra. Detta är en del av hur den outbildade 

fritidspersonalen skapar sin uppfattning om den sociala identiteten som fritidspersonal är. 

Social identitet är inget som är hugget i sten, som ett exempel såg den sociala identiteten 

“pappa” annorlunda ut för 100 år sen i Sverige. Dessa identiteter är inget som existerar utanför 

människors medvetande utan något som definieras av oss själva. Men vi påverkas såklart av 

strukturer och förväntningarna som är knutna till dessa sociala roller. Till exempel har 

förmodligen en elev som är inskriven på fritids en uppfattning om den sociala identiteten 

fritidspersonal, medan en medelålders hantverkare förmodligen har en annan bild. Ett exempel 

från våra intervjuer är Katrin som tar upp att hennes bild av fritidshemmet har förändrats sen 

hon började jobba där för två år sedan. Hon har fått en mycket större förståelse för 

verksamheten, och en annan mer nyanserad bild av den sociala identiteten fritidspersonal. 

Dessa identiteter är alltså något som omförhandlas och formas i sociala samspel mellan 

individer och påverkar i sin tur strukturerna som dessa sociala identiteter är. Majas exempel 

ovan är en del i den sociala processen som formar hennes uppfattning om den sociala 

identiteten fritidspersonal. Denna bild och de förväntningar som ingår i den blir sen avgörande 

för hur hon ser på sin yrkesidentitet. Eftersom denna yrkesidentitet inte är tydligt definierad 

jämfört med till exempel en rektors yrkesidentitet, är det därför extra spännande att se på hur 

sociala identiteter konstrueras. Vi kan undersöka detta när vi lyssnar på våra intervjupersoners 

berättelser. Genom negativa erfarenheter där deras arbete inte värderas lika högt som sina 



	   27	  

lärarkollegors, skapas en bild av den sociala identiteten fritidspersonal som oviktig och någon 

som hör hemma i skolvärldens periferi. Om däremot detta motbevisas av till exempel outbildad 

personal som lyfts av utbildad sådan eller som när Stina berättar om sin höga lön för sina 

vänner, skapar det en bild av fritidspersonalen som kompetent, viktig och en självklar del av 

skolvärlden. När Maja känner sig inkluderad samt tagen på allvar av den utbildade personalen 

är det en del av den sociala process som skapar bilden av denna sociala identitet. 

Sammantaget är de olika sociala identiteter människor förhåller sig till något som omdefinieras 

i sociala processer, och genom våra intervjuer har vi fått syn på hur det går till. 

 

6.4 Kläder som brickor i det sociala spelet 

Sammantaget kan sägas att det råder informella klädkoder i skolans värld. Alla vi intervjuar har 

sin bild av vad man inte får klä sig i som lärare. Många tar upp begrepp som respektabilitet, 

lämplighet och att vara en god förebild. Att vara en förebild sitter alltså inte i enbart hur du 

beter dig, men även i hur du klär dig. 

Inte bara utbildning är en resurs när fritidspersonal omförhandlar sitt maktutrymme i 

skolvärlden. Vi kan utifrån våra intervjuer se hur även kläder har betydelse för den sociala 

interaktionen. Vem kan klä sig i vad och vilka betydelser, begränsningar och möjligheter bär 

kläder på? Kan man se en koppling mellan fritidspersonalens tankar om kläder och hur de 

relaterar till sin yrkesidentitet? Våra intervjupersoner menar alla att kläder kan vara uttryck för 

makt och status. Vi ber dem beskriva om det finns någon skillnad mellan hur ledningen, 

klasslärare och fritidspersonalen klär sig. 

 

Katrin menar att hon klär sig bekvämt och slitstarkt för att kunna delta i verksamheten med 

eleverna. Hon är inte ensam i det utan alla vi intervjuat understryker vikten av att vara klädd i 

bekväma och slitstarka oömma kläder som tål att användas i verksamheten. 

Jämför hon med klasslärare menar hon att de kan klä sig lite finare med kjol och kavaj och 

klackar då de gör ett mer stillasittande jobb. Ledningen menar hon klär sig i kavaj och portfölj. 

Hon menar att man ofta förknippar status med dessa typer av plagg i dagens samhälle då de 

signalerar pengar och hur mycket man tjänar. 

Danyal menar också att ledningen kan klä sig finare då de inte har ett lika fysiskt krävande 

uppdrag. Han definierar tydligt vilka kläder som enligt honom är statussymboler. 
D: Ja, absolut. Rektorn har alltid på sig kostym, eh, biträdande rektorn hon har alltid kjol och kavaj kanske. 

Oftast fina klänningar. Sällan bara ett par byxor, tröja och skjorta. Alltid finare klädd. Lärarna snäppet 

under. De har fortfarande finare kläder men ändå en aning avslappnat. Och så fritidsledarna, alltså de flesta 
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bryr sig knappt. De flesta klär sig bekvämt och avslappnat. 
 

Maja definierar även hon ledningens kläder som något som utstrålar status. Hon nämner 

kavajen som statussymbol och tror att det spelar roll hur lärarna klär sig för vilken kontakt 

de får med barnen. 
Y: Tänker du på status nu eller?  

M: Ja… Jag tror att barnen känner av det. Faktiskt. 

Y: Så du tänker att kostym symboliserar makt för barn? 

M: För mig gör det inte det, men jag kan tänka att jag kanske har råd med en kostym, men jag väljer att 

inte klä mig i det. Men jag tror inte att barn tänker så långt. 

Majas kollegor Natalie och Danyal pekar på samma sak, att om de klätt sig i finare kläder 

som sina klasslärarkollegor gör, så hade bemötandet från barnen förändrats och potentiellt 

kunnat stå i vägen för en mer öppen relation till eleverna. 

Klasslärarna kan alltså klä sig tjusigare då deras jobb är mer stillasittande, och ledningen 

som arbetar på kontor kan klä sig ännu finare. Deras kläder är sådana som av våra 

intervjupersoner uppfattas som statussymboler. Frågan är om dessa kläder i form av 

statussymboler kan ses som resurser för att öka deras makt? I nästa avsnitt kommer vi in på 

hur intervjupersonerna använder kläder för att påverka detta handlingsutrymme.  

 

6.5 Klädd för att påverka 

Både Stina och Jessica ger i sina intervjuer exempel på hur de använder kläder som resurser 

för att utöka sitt handlingsutrymme. Stina menar att hon tänker till en extra gång om hon ska 

på möte med rektor, att kanske inte ta sina pösigaste baggy jeans. Samtidigt menar hon att 

hon egentligen är lika professionell oavsett vad hon klär sig i. Hon skulle känna sig 

oprofessionell om hon klädde sig lika fint som sina klasslärarkollegor, då hon har ett mer 

fysiskt krävande arbete och inte vill begränsa sina rörelser med snäva kläder. Hon reflekterar 

kring professionalitet och kommer fram till att den mer sitter i att klä sig efter sitt yrke än att 

klä sig i statussymboler. 

Jessica tänker mycket på sitt utseende och återkommer till att det är för att må bra, för 

hennes eget välbefinnande. Hon vill se representabel och professionell ut särskilt då hennes 

uppdrag innebär möten på kommunen. Hon klär sig gärna fint vilket hon definierar som kjol, 

kavaj, gärna i exklusivare material. Hon säger att kollegor snarare tycker att hon är lite 

knäpp som klär upp sig så som hon gör eftersom kläderna är för fina för att smutsas ner. 

Även eleverna reagerar ibland på hennes uppklädda stil och återknyter till sina egna 

föräldrar som jobbar på kontor i kavaj. Men enligt henne är hon är lika obegränsad i sina 
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tjusigare kläder som i hennes kollegors mjukisbyxor. Hon reflekterar i samma banor som 

Stina om professionaliteten verkligen sitter i kläderna. Hon tror att om hon själv hade på sig 

till exempel mjukisbyxor hade hon känt sig oprofessionell och fått en mer slapp attityd. 

Mycket av pondusen sitter i klädesplagg som kavajen, det plagg som hon återkommer till 

som symbol för professionalitet. 

 

Vi ställde oss tidigare frågan om ens handlingsutrymme ökar då man klär sig i kläder som 

uppfattas som statussymboler. Vi kan här se att å ena sidan vill de klä sig finare om de ska 

på möten med rektor eller på kommunen. Å andra sidan skulle de inte se sig själva som lika 

professionella om de klädde sig i kläder som de upplevde begränsande för deras 

rörelsemöjligheter då deras arbete stundtals är fysiskt krävande. 

 

Jessica fortsätter med att hon inte tycker det känns konstigt för henne att klä sig som hon gör 

på fritids heller, utan det sitter mer i din personlighet och din egen klädstil om det blir 

konstigt eller inte att klä sig finare. Hon klär sig alltså gärna i plagg som signalerar status 

men hon menar att denna status egentligen inte sitter i kläderna. Om en av hennes yngre 

outbildade kollegor tog på sig en kavaj så hade hen inte blivit bemött annorlunda för det. Att 

hon själv får mer respekt tror hon grundar sig i att hon är ansvarig för fritidshemmet, inte 

kavajen. Hon motsäger dock sig själv och menar att om man hårddrar det klär hon sig som 

hon gör för att hon vill ha en viss pondus. 
J: ...Vad är du för typ, är du laid back ja men då kanske du har lite laid back kläder. Är du framåt och 

det är du ska tala mycket, det är möten, då vill man se representabel ut typ. iallafall jag. Jag talar om 

mig själv. Då vill man ju se representabel ut och inte komma i skitig tröja till exempel. Vad inger jag 

för respekt då liksom? 

A: det sitter mycket i hur man blir bemött då, kläder? 

J: Ja, jag tror det, jag tror faktiskt det. 

Vi menar att kläder här är används som resurser för att påverka sin omgivning och 

exempelvis ingjuta mer respekt vilket skapar ett utökat handlingsutrymme. Våra 

intervjupersoner menar alla att mycket av hur man blir bemött sitter i vilka kläder man bär. 

Vi vill dessutom påpeka att ju varmare i kläderna de känner sig på sin arbetsplats desto 

mindre verkar kläder som resurs ha betydelse. Som i exemplet ovan där Jessica menar att 

föräldrarna redan känner hennes outbildade kollega och vet om hur hon är, hon skulle alltså 

inte få ett större handlingsutrymme om hon tog på sig en kavaj. Även Stina påpekar att hon i 

början av sin anställning tänkte mer på hur hon klädde sig, men idag då hon hunnit visa vad 

hon går för menar hon att det inte spelar lika stor roll längre. Även Katrin uttrycker samma 
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sak, i början av sin anställning när hon ville visa framfötterna tänkte hon mer på hur hon 

klädde sig. Då tänkte hon mer på hur föräldrar skulle uppfatta henne när de såg henne. Men 

nu när hon är mer bekväm i sitt yrke har hon släppt det. 

 

Danyal stärker bilden av att kläder har betydelse för hur man blir bemött, i synnerhet för 

barn. Enligt hans erfarenhet känner barn tillit och samhörighet mycket beroende på om de 

kan identifiera sig med dig, och det gäller även din klädstil. Han är medveten om vad han 

klär sig i och strävar efter att barnen ska se honom som en storebror och förebild. För honom 

är den goda kontakten med barnen grundläggande och han använder kläder som en resurs för 

att vara på barnens nivå. Men när vi nu intresserar oss för kläder som resurser vill vi också 

poängtera att iklädandet av statussymboler eller kläder som utstrålar makt inte alltid ökar 

handlingsutrymmet på det sätt man önskat. Danyal har ett exempel på när han klädde upp sig 

på ett sätt som av många uppfattas som professionellt men att det inte föll i god jord hos 

barnen. 
D: Ja, vi hade en nobeldag på skolan och det var jag, mina sexor och sjuor som hade nobellunch och 

efterrätt. Då hade jag lite finare kläder, typ som kostymbyxor och finare skjorta. Då blev barnen lite 

chockade och kommenterade att jag hade fina kläder och så [skratt]. De var inte vana att se mig så. Det 

var en chock för mig också för jag var inte beredd på deras reaktion. Så det var nog det. 

Y: Så du kände att det blev fel? 

D: Ja exakt. Helt fel. 

Y: Ehm, vad var det som fick dig att känna att det blev fel? 

D: På barnens reaktioner, de kände sig inte bekväma runt mig och tog avstånd. 

Professionaliteten sitter alltså som tidigare befästs av intervjupersonerna i statussymboler utan 

det sitter i att klä sig så att barnen kan relatera till dig och du kan delta aktivt i verksamheten 

som betonas av frihet, lek och skapande. 

 

Att klä sig bekvämt och efter väder är något som understryks av våra intervjupersoner. Alla tar 

upp mjukisbyxan när vi pratar om hur man ska klä sig, och vi har valt att undersöka attityden 

inför detta plagg då det är ett plagg som väcker starka åsikter. Katrin är den som tydligast tar 

avstånd från detta plagg, då hon sen barn fått lära sig att det inte är något man bär utanför 

hemmets väggar. Hon hade inte känt sig professionell i sådana byxor, det hade helt enkelt känts 

fel. Hon struntar i om andra kollegor klär sig i det men om rektorn kom i mjukisbyxor hade det 

känts fel. Hon säger att det hade gett ett oprofessionellt intryck då det är ett kontorsjobb att vara 

rektor, och då ska man anpassa sina kläder efter det. Danyal hade inte heller uppskattat om 

rektorn klädde sig så. Hans reaktion är oslagbar, han börjar med att fnissa lite för att sedan 
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övergå till ett glatt skratt. Han svarar att han inte skulle se henom som rektor längre eftersom 

rektorn då skulle visa ett allt för slappt uttryck och presentera en dålig bild av sig själv. Maja 

med samma rektor som Danyal reagerar också skrattande med att hon skulle tycka att det vore 

kul med en rektor som var så pass fri. Amanda börjar också skratta vid frågan men uttrycker 

sen att hon skulle bli förvånad samtidigt som hon skulle tycka att det var jättemysigt. Att klä sig 

i mjukisbyxor är det bästa som finns enligt henne. Natalie har en liknande inställning, hon 

skulle till och med känna sig inspirerad att själv klä sig i det, då hon skulle känna att det var 

mer okej. 

Vi frågar dem om hur det skulle se ut med en rektor i mjukisbyxor eftersom det hade gått emot 

de informella regler som finns för hur en rektor bör klä sig och genom denna fråga får vi syn på 

vad våra intervjupersoner tänker om hur man bör representera sig själv för att få respekt. Vi 

menar att rektorn i egenskap av just rektor har ett stort handlingsutrymme och kan i sitt 

relaterande till informella regler både befästa och omskapa dem. I diskussionen kommer vi ta 

upp hur detta påverkar hur fritidspersonalen relaterar till sin sociala identitet. 

 

6.6 Vem kan klä sig i vad?  

Sociala identiteter innefattar inte bara yrkesidentiteter som rektor eller fritidspersonal, utan 

även åldersgrupper eller kön är exempel på sociala identiteter. Förväntningar på hur man ska 

klä sig är starkt bundna till vilken social identitet man identifierar sig med. Att relatera till dessa 

socialt strukturerade identiteter går att göra på olika sätt, och det är först när man funderar på 

hur det skulle se ut om man bryter mot dem som de synliggörs, t. ex tanken på att se sin rektor i 

mjukisbyxor. Här redogör vi för hur fritidspersonalen relaterar de sociala yrkesidentiteterna i 

skolan till andra sociala identiteter som deras kön och ålder. 

Vad gäller kollegornas kläder lyfter Katrin två exempel för att visa hur olika de alla är, en 

manlig kollega klär sig i sin Afrikanska kulturs färgglada kläder och rastaflätor, medan en 

annan manlig kollega har jeans och t-shirt. Hon menar att det mer handlar om personliga val 

och stil än vilket kön du har, hur du klär dig på skolan. Det hade varit konstigt om de två 

männen bytt kläder med varandra men ingen skulle reagera om hon bytte kläder med killen i 

jeans då de klär sig så likt redan oberoende av vilka kön de tillhör. 

Jessica på samma skola som Katrin menar att enda gången barnen blivit osäkra och nervösa av 

lärares uttryck och kläder var då en person med svårdefinierad könstillhörighet vikarierat på 

skolan. När barnen inte vet om det är en man eller kvinna på grund av kläder eller röstläge 

menar hon att de blir väldigt nyfikna. Men hon säger att hon inte lägger någon värdering i det 

utan alla får vara som de är. Samtidigt berättar hon för att peka på hur pass bekväma de är på 
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hennes arbetsplats med utmanande av könsnormer, att hennes manliga kollega har satt på sig en 

kjol. Då skrattar alla och det är inget värre än så, de bara skojar till det och har roligt med det. 

Hon menar att på skolan råder en norm där tjejer kan klä ut sig till killar men inte tvärtom, och 

hon menar att det är på grund av samhällets normer.    

Om vi ser detta ur Giddens syn på hur struktur och aktör påverkar varandra kan vi tolka detta 

som att samhällets normer som Jessica nämner är något de själva är med och skapar genom sin 

fritidsverksamhet, det är inget isolerat från deras eget agerande. När en individ till exempel 

skrattar åt hur konstig en man ser ut i kvinnokläder skapar detta strukturer som normaliserar att 

könsöverskridande uttryck är något att skratta åt.  

Stina lyfter att hon klär sig med en pedagogisk tanke, hon vill visa att bara för att du är tjej 

behöver du inte ha vissa plagg, du kan gå klädd hur du vill. Hon uttrycker en önskan att utmana 

normerna genom hur hon klär sig. Däremot är många av killarna sportiga och klär sig i 

mjukisbyxor varje dag, och nästan gör ett statement av att de tänker klä sig bekvämt i 

mjukisbyxor varje dag, och så är det med den saken.  

Angående vem som kan klä sig i vad, menar Natalie att män enklare kommer undan med att 

jobba i mjukisbyxor och klä sig slappt på jobbet. Hennes manliga kollegor klär sig ofta i det 

men inte de kvinnliga. Det gäller även äldre människor säger hon, vissa plagg skulle uppfattas 

som konstigt på henne själv men inte ifrågasättas om de satt på en äldre kollega. 

Apropå ålder menar Stina att rektorerna och ledningen inte tar på sig mjukisbyxor vilket kan 

bero både på förväntningar om hur ledningen ska klä sig utifrån maktposition, men också på att 

de är äldre och att det är en generationsfråga. Katrin påpekar även hon att ålder är en faktor som 

spelar in för vilka förväntningar du har på dig från samhället. De lite äldre lärarna har lite finare 

kläder, men hon resonerar kring att det även kan bero på att de inte heller rör sig så mycket i sitt 

arbete. 

Utifrån deras uttalanden om ålder och kön kan vi se att de förhåller sig till multipla sociala 

identiteter som även relaterar till varandra. Att undersöka yrkesidentiteten bör ske även i ljuset 

av detta. Resultatet pekar på att manliga pedagoger kan klä sig mer avslappnat än kvinnliga, 

och att även äldre lättare kan bryta mot informella regler utan att få några större konsekvenser. 

 

6.7 Den sexiga läraren 

Det som alla vi intervjuar är överens om, är att sexuellt utmanande kläder inte har någon plats i 

skolan. Det är intressant att notera att detta nästan enbart rör kvinnliga lärare, att det skulle vara 

olämpligt för manliga lärare att klä sig sexigt nämns inte alls i samma utsträckning. Alla vi 

intervjuat har egna erfarenheter av att antingen själv ha upplevt att de haft för lite kläder på sig, 
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eller berättar om en kollega som klätt sig så. 

Natalie menar att mycket hud inte är okej oavsett om det är en skola med muslimsk profil eller 

inte som man arbetar i. Detta eftersom det är barn man jobbar med. Hon lägger särskild vikt vid 

att respektera den kultur barnen har med sig hemifrån och inte ha på sig urringade tröjor etc. 

Hon beskriver en gång då hon själv fått kritik av en förälder för att hon klätt sig i vad som han 

ansåg var oanständigt att klä sig i för en lärare. Hon beskriver att hon klätt sig i jeans och en tajt 

tröja som var lite kortare i modellen. 
N: Han kollade på mig sådär upp och ner och säger du är en jättebra tjej men du måste börja ta på dig 

sjal och sådär längre klänningar. Så jag tittade på honom bara för att jag hade på mig tighta kläder och 

säger “Jag uppskattar jättemycket att du säger det till mig”. Sen märkte jag att jag fick konstiga blickar 

så jag satte på mig jackan och där lärde jag mig att jag inte ska göra om det. 

Vi frågade henne varför hon kände att det var fel att klä sig så. 

N: Ja... det var opassande. Därför att de alltså… De går inte runt sådär. 

Y: Lärare eller? 

N: Nej, inte lärare, alltså eleverna. Lärarna. Jag tror inte att… Nej jag har inte lagt märke till det. Men 

eleverna kanske inte är vana att klä sig så, speciellt någon som är muslim. De tänker på att man ska 

täcka sig, alltså inte tighta kläder, utan lite mer pösigare former. 

Denna incident är ett talande exempel för hur Giddens menar att positionering går till i 

dagligt social samspel, vilket även påverkar hennes yrkesidentitet. När föräldern påpekar den 

informella regeln angående hur han tycker att hon ska klä sig anpassar hon sig efter denna 

regel och lär sig hur hon ska klä sig. Det är ett exempel på hur två aktörers sociala samspel 

påverkar strukturer som vilka kläder som är acceptabla i skolan.  

 

Förutom att Danyal upplever att det finns ett uttryck för hierarkin på skolan tycker han att 

det finns en skillnad i hur männen och kvinnorna klär sig på skolan. Förutom de religiösa 

attributen som är mest synligt hos de muslimska kvinnliga pedagogerna tycker han att det 

inte passar sig att övriga kvinnor på arbetsplatsen bryter mot att klä sig anständigt. Han 

nämner ett exempel på en kollega som gjorde ett kraftigt övertramp och inte anpassat sig till 

de sociala koderna på skolan och kom väldigt avklädd och i kortkort. Att klä sig anständigt 

och inte visa mycket hud tycker han ska gälla båda könen, med tanke på att de jobbar med 

barn och att det handlar om att vara goda föredömen om barnen. Han minns att det blev 

starka reaktioner från både personal, barnen och föräldrar. Denna pedagog nämns även av 

både Maja och Natalie från samma skola. Trots att ingen av dem arbetat samtidigt som hon 

var anställd har alla hört talas om henne och använder henne som ett exempel på hur man 

inte ska klä sig som lärare. Natalie säger till och med att om hon träffat henne hade hon 
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blivit irriterad och inte betett sig professionellt mot henne. Det är respektlöst av kollegan att 

klä sig så menar hon. 

Både Danyal och Natalie understryker dock att det inte spelar roll om du arbetar på en 

muslimskt profilerad skola eller inte, du ska ändå klä dig anständigt. Danyal är dessutom den 

enda av våra intervjupersoner som påpekar att det inte spelar någon roll vilket kön du har. 

Han menar att du ska vara en förebild och inte visa för mycket hud oavsett om du är man 

eller kvinna. 

Amanda i sin tur berättar om en kollega som bröt mot den informella regeln att klä sig 

anständigt och som hade en alldeles för kort kjol på sig. Amanda uttrycker att hon till och 

med såg troskanterna och menar att det var väldigt jobbigt och pinsamt för henne. Hon 

menar att det inte är lämpligt att klä sig så inför barn och vuxna i en skolmiljö. Hon är noga 

med att understryka att detta var en kompetent och trevlig kollega som hon kände väl och 

som enligt Amanda inte hade någon intention att vara så avklädd. Hon är väldigt mån om att 

vi ska förstå att det här var en kollega som inte alls var ute efter att se sexig ut vilket är 

intressant i sig. Frågan uppstår varför hon behöver så tydligt visa på att kollegan inte hade 

någon intention att vara sexig. Vi kommer gå in på detta i diskussionen. 

 

Resultatet visar på att kläder är resurser, och de har betydelse för hur du blir bemött. Ord 

som fel, irriterad, chockad och oprofessionellt förekommer vilka tyder på att kläder (eller 

avsaknad av dem) väcker känslor. Att klä sig sexuellt utmanande oavsett om det är med 

intention eller inte bryter mot informella regler och att alla har erfarenhet av detta belyser 

hur stark denna informella regel är. Denna regel gäller i princip bara kvinnor vilket tyder på 

att hur kvinnor klär sig är viktigare än hur män gör det. Genom att ta ett tydligt avstånd mot 

att klä sig sexuellt utmanande som lärare positionerar sig våra intervjupersoner som 

moraliskt goda föredömen. 

Alla vi intervjuat uppfattar den sociala identiteten fritidspersonal som ett yrke med stor frihet 

i verksamheten jämfört med skolverksamhetens striktare ramar. Denna frihet sträcker sig 

dock inte hur långt som helst vilket blir tydligt när vi pratar om hur lärare inte får klä sig. 

 

6.8 Att klä sig med en pedagogisk tanke 

Hur får då personal i skolan klä sig? Eller kanske snarare; hur bör de klä sig? Vad ingår i den 

sociala identiteten som fritidspersonal när det gäller kläder? 

Återkommande utan att vi själva lyfter det så understryker intervjupersonerna att det är för 

barnens bästa som de handlar som de gör och har de åsikter som de har. Stina säger som vi 



	   35	  

tidigare nämnt att hon klär sig med en pedagogisk tanke för att skapa en mer jämställd 

skolverksamhet. 

Jessica reflekterar över att alla ska få klä sig som de vill. Samtidigt som hon menar att det är 

opassande att visa för mycket hud resonerar hon kring att egentligen ska man ju se kroppen 

som bara en kropp, och inte lägga värderingar om sexualitet i den. Man är en förebild för 

barnen och de gör som man gör, inte som man säger. Till exempel tar hon själv alltid på sig 

mössa och vantar på vintern för annars gör inte barnen det heller. Men hon hade inte sagt åt 

ett barn att visa mindre hud. Hon reflekterar kring att på grund av samhällets normer spelar 

sådant mer roll först när barnen blir äldre. 

Vi frågade våra intervjupersoner vad de tänker om ifall skolan skulle införa formella 

klädkoder. Det går hand i hand med tanken om att vara en god förebild då de flesta menar att 

eleverna behöver förebilder i de vuxna där de får se en mångfald av olika personliga uttryck 

i form av kläder. De menar att det finns ett fostrande och pedagogiskt värde i avsaknaden av 

formella klädkoder. Den enda som säger emot detta och gärna hade sett en tydlig klädkod är 

Danyal, men det är i ett sammanhang då vi pratar om en kollega som han menar verkligen 

brutit mot klädkoden genom att klä sig sexuellt utmanande. Amanda instämmer och menar 

att det kunde varit positivt om skolan skulle ha ett förbud mot att klä sig för lättklädd som 

lärare. Samtidigt säger hon att det inte får gå för långt, hon vill ändå kunna klä sig som hon 

vill utifrån stil, smak och funktion. 

De resterande intervjupersonerna ger en ambivalent inställning till potentiella formella 

klädkoder. Katrin har känt att hon klätt sig fel på jobbet en gång då hon hade magtröja vilket 

hon i efterhand ångrade eftersom barnen påpekade att de kunde se hennes mage. Både 

utpekandet och känslan av att ha gjort fel var det som kändes obekvämt.  Hon tycker inte att 

kollegor heller ska visa för mycket hud då det är barn de jobbar med, och de är förebilder för 

barnen, som kommer ta efter vad de gör, inte vad de säger. Samtidigt menar hon att hon och 

hennes kollegor ska klä sig olika och visa mångfald för att barnen ska kunna spegla sig i 

många olika sätt att vara, och hitta egna sätt att uttrycka sin identitet. Så inte de bestämmer 

vad som är fint utan eleverna själva får göra det. 

Maja resonerar kring formella klädkoder att det å ena sidan skulle vara bra för barnen, men 

hon tänker också att det skulle kunna påverka henne negativt om till exempel hon som bär 

slöja kanske skulle bli nekad arbete. Hon tycker att det borde fokuseras mer på 

personligheten istället för kläderna och efterfrågar ett större arbete för att motverka fördomar 

på skolorna. Stina reflekterar kring att det å ena sidan vore skönt och praktiskt med en 

formell klädkod, men det är bra att barnen får se mångfald och får olika förebilder att spegla 
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sig i bland de vuxna. Så länge du kan stå för vad du klär dig i för du kommer få frågor från 

eleverna, så är det inget problem oavsett om det är tatueringar, religiösa symboler, dreads 

etc. Det är din personlighet som är avgörande, säger hon.  

 

Kläder används som en resurs på flera olika sätt, genom att följa de informella regler som 

finns eller bryta mot dem för att ifrågasätta normer. Våra intervjupersoner menar att hur de 

kläder har ett pedagogiskt värde i sig och vill egentligen inte se en formell klädkod på 

skolorna. Resultatet pekar på att de sätter barnens identitetsutveckling i första rummet, och 

de menar att barn behöver få se olika slags sätt att vara på, även hur man klär sig. Våra 

intervjupersoner positionerar sig i sina uttalanden i relation till den sociala identiteten 

fritidspersonal. I den identiteten finns förväntningar på att man ska sätta barnets bästa främst 

och vara en god förebild i allt man gör, inkluderat hur man klär sig. När de följer detta så 

befäster de dessa informella regler som i sin tur skapar yrkesidentiteten. 

 

6.9 Religiösa symboler 

Religiösa symboler i skolan kan väcka starka åsikter och därför ställer vi frågor om detta för 

att undersöka våra intervjupersoners syn på sin yrkesidentitet. Resultatet visar på att 

pedagogerna gärna vill att barnen ska få se en mångfald i skolan vilket speglar 

fritidspersonalens relaterande till fritidshemmets identitetsstärkande uppdrag. Katrin är en av 

dem som lyfter att mångfald på skolan är positivt och att det är bra om det uppstår frågor 

kring vad lärare klär sig i, till exempel slöja. Hon nämner dock att de samtidigt har ett förbud 

mot att täcka för ansiktet på skolan då några barn är rädda för masker. Alltså skulle hon inte 

uppskatta om en lärare hade t ex niqab på sig då hon tror att det skulle skrämma barnen. 

 

Natalie som arbetar på skolan med muslimsk profil säger att barnen bryr sig mycket om hur 

hon klär sig särskilt då hon är muslim utan att bära sjal, de ifrågasätter hennes religiositet då 

de inte är vana att se muslimska kvinnor klädda som henne. De flesta av resten av de 

kvinnliga lärarna på skolan har lösa kläder och sjal på sig och hon kan se en fördel med att 

klä sig så för att enklare smälta in. Det har varit en utmaning för henne att stå på sig i sitt 

klädval då elever frågat henne varför hon klär sig som hon gör. Hon påpekar att det beror på 

att de inte har så många erfarenheter av världen än och att de lär sig med tiden. 

Hennes kollega Maja ger uttryck för liknande erfarenheter. När vi börjar prata om kläder 

tycker hon att barnen är nyfikna på kläder och gör ofta jämförelser mellan Maja och andra 

kvinnliga pedagoger som inte har slöja. Något hon lagt märke till är att barnen kan behandla 
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andra lärare och elever med gemensam religion med mer respekt än någon med annorlunda 

tro. Hon funderar på att det kan ha o göra med att de inte är bekväma i det som är 

”främmande”. Detta är något hon uttrycker att de arbetar mycket på, det är viktigt att 

respektera alla oavsett vilken religiös uppfattning man har. Apropå det säger Natalie att både 

hon och kollegor reagerat på när en kollega burit kors vilket är ovanligt på skolan. Hon 

reflekterar kring att det kanske är därför den läraren inte blir så bra behandlad. 

 

Angående vad lärare inte ska klä sig i säger Danyal till en början att religiösa symboler som 

bryter mot normen egentligen inte har någon plats i skolan. Han för en diskussion om att det 

vore såklart idealt om det inte spelade någon roll för barnen hur pedagogerna klädde sig men 

eftersom skolan har muslimsk profil befarar han att barnen inte skulle kunna knyta an till 

lärare lika lätt om de hade andra religiösa uttryck på sig. Han har erfarenhet av att kollegor 

med andra religiösa attribut än de som barnen känner igen, har uttryckt att barnen haft svårt 

att knyta an till dem. Han drar parallellen till de samtalen och att det har handlat om de yttre 

attributen. Samtidigt menar han att det vore synd om skolor hade klädkoder som förbjöd 

religiösa attribut då det för många pedagoger skulle vara omöjligt att få arbeta vidare. Han 

efterfrågar en balans i frågan och lägger ansvaret på att vi som arbetar i skolan ska tänka 

efter själva på vad vi vill signalera med vår klädstil. 

 

Precis som i avsnittet med att klä sig pedagogiskt kan vi se hur fritidspersonalen 

understryker vikten av att barnen får uppleva olika kulturella uttryck i skolan.  Det vi kan 

utläsa från diskussionen om religiöst kodade plagg eller symboler ska få ta plats i skolan, är 

att det mer handlar om vilken kultur som råder på skolan än om religionen i sig. På de skolor 

utan muslimsk profil som vi intervjuat på menar personalen att det kan skapa problem om en 

lärare klär sig normbrytande i t. ex slöja. Detta mest för att det skulle uppstå frågor bland 

barnen som kunde upplevas negativt av personalen i fråga. Ändå framhåller de vikten av det 

positiva när barn lär sig att samhället är mångkulturellt. På skolan med muslimsk profil 

uppgav de vi intervjuade att det även där kunde bli problem för en lärare att knyta an till 

barnen om man inte följde klädkoden. Samtidigt understryker pedagogerna att det är viktigt 

för barnen att få se att man kan vara religiös utan att klä sig på de sätt som förväntas. 

Poängen är att alla skolor har sina egna informella regler och strukturer, och oavsett vilka 

kläder eller symboler som är normbrytande så ser mönstret ut på samma sätt.  

 

6.10 Sammanfattning av resultatet 
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Hur kan vi koppla samman fritidspersonalens syn på kläder med deras yrkesidentitet? I vårt 

resultat finner vi att kläder säger något om både fritidspersonalens yrkesidentitet, men också 

om frihet och det sociala arbetet med barnen. I deras yttranden om kläder ligger tankar kring 

vad man vill att yrket är, och vad man vill att yrket ska vara. Som en motpol mot 

skolverksamheten som betonas av mätbar målstyrd kunskap uttrycks frihetsidealet både i 

deras attityd om verksamheten och klädsel. 

 

När Giddens talar om social identitet menar han att det inte finns några förutbestämda roller 

utan dessa identiteter är snarare sådana som omskapas i sociala samspel. De grundas i 

individers subjektiva uppfattning. Alltså ser de sociala identiteterna olika ut beroende på 

vem du frågar. Det är tydligt i vårt resultat att fritidspersonalens uppfattning om sin 

yrkesidentitet är annorlunda än omvärldens syn på dem. Fritidspersonalen ser styrkorna i det 

sociala och relationella arbetet, och värdesätter högt informellt lärande. De pekar på sin 

flexibilitet och att det finns förväntningar på att de ska ta på sig flera olika sociala identiteter 

som mattant, sjuksyster, storebror etc. De upplever att deras arbetsbelastning är högre än 

klasslärarnas och att de i sin flexibilitet utför ett stort socialt omsorgsarbete även utanför 

fritidshemsverksamheten när de verkar i skolan. Det blir tydligt i våra intervjuer att detta 

arbete inte alltid värdesätts av andra på det sätt våra intervjupersoner önskat.  

 Hur fritidspersonalen uppfattar sin yrkesidentitet och relaterar till den är alltså en social 

process som inte sker isolerat utan i samspel med rektorer, kollegor och föräldrar. När deras 

förväntningar på den sociala identiteten fritidspersonal inte stämmer överens med hur 

fritidspersonalen själva uppfattar sin yrkesidentitet, är det också en del i vad som formar 

fritidspersonalens egen attityd till sitt yrke.  

Konsekvensen enligt våra intervjupersoner blir tyvärr att fritidshemmets fulla potential inte 

utnyttjas som den skulle kunna på grund av dessa förväntningar.  

Däremot påpekar många att fritids blir allt viktigare särskilt i och med nya direktiv från 

Skolverket och den nya högskoleutbildningen. Fritidshemmets potential beskrivs av våra 

intervjupersoner som informellt lärande, betoning på att själv kunna styra över innehållet 

och en stor möjlighet att förbättra elevers sociala och relationella kompetens. De menar att 

detta är fritidshemmets stora uppdrag jämfört med den mer kunskapsinriktade målstyrda 

skolverksamheten. 

Vårt resultat visar att kläder har betydelse för det sociala samspelet och att det finns 

informella regler för hur du ska klä dig som fritidspersonal. 

Trots att de fyra skolor vi genomfört intervjuerna på har olika informella regler för vad som 
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är acceptabelt att klä sig i så har de mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. Barnens bästa 

sätts alltid främst i intervjuerna, och kläder ses som ett verktyg för att vara en god förebild. 

Kläder ses som ett pedagogiskt verktyg för att skapa relationer till barnen. Att klä sig 

normbrytande för skolans kultur tas upp som ett möjligt problem för att knyta an till barnen. 

Men personalen ser även positivt på en mångfald av olika slags pedagoger som barnen kan 

spegla sig i för att utveckla sina identiteter. Det verkar dock finnas en gräns för hur dessa 

kläder får ta sig uttryck då alla våra intervjupersoner tar starkt avstånd från att klä sig 

sexuellt utmanande som personal i skolan. 

Våra intervjupersoner uttrycker att det finns strukturer i samhället som ger människor olika 

handlingsutrymme beroende på hur de klär sig. De menar att i samhället finns en syn på att 

människor iklädda statussymboler som kavaj och portfölj ses som mer professionella än 

fritidspersonal i t. ex mjukisbyxor. Men att klä sig bekvämt och slitstarkt för att kunna delta i 

fritidshemmets varierande aktiviteter och genomföra sitt uppdrag ses som en sann 

professionalitet av personalen.  

Vi har här visat på olika sätt de använder sig av kläder som resurser för att utöka sitt 

handlingsutrymme och positionera sig själva när de relaterar till den sociala identiteten 

fritidspersonal i det dagliga samspelet. Vid möten med ledningen väljer de exempelvis 

kläder som de menar symboliserar makt och status, men i verksamheten med barnen vill de 

hellre klä sig mer vardagligt för att lättare skapa goda relationer. De menar också att de 

använder kläder som pedagogiska verktyg för att vara goda förebilder för barnen, även 

utifrån hur de klär sig. Resultatet visar även att det inte enbart är fritidspersonalsidentiteten 

som påverkar deras attityd till sitt yrke utan även andra aspekter som kön och ålder spelar in.  

 

Fritidspersonalens åsikter om kläder är del av relaterandet till sin yrkesidentitet. Genom att 

vi har undersökt hur de ser på och använder kläder för att utöka sitt handlingsutrymme och 

hur de positionerar sig i det dagliga sociala samspelet har vi fått en djupare bild av vad det 

innebär att vara verksam i fritidshemmet. 

 

7. Diskussion 

I den här studien har vi undersökt hur våra intervjupersoner relaterar till den sociala 

identiteten “fritidspersonal”. Bland annat har vi stött på att spänningen mellan frihetsidealet 

som råder på fritidshemmet, och skolans mer styrda verksamhet påverkar hur pedagogerna 

relaterar till yrkesidentiteten. Fritidspersonalen värdesätter friheten att själva styra innehållet 

i verksamheten, det är denna kvalitet som definierar fritidshemmet och skiljer det från 
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skolan. Samtidigt vill personalen höja yrkets status och öka sitt handlingsutrymme. Många 

uttrycker i intervjuerna en önskan att genomgå högskoleutbildningen till grundlärare i 

fritidshem för att få samma status som skolans övriga lärare. Intressant att ta upp är att både 

fritidspersonal och klasslärare verkar i samma skolvärld, och en av våra intervjupersoner är 

dessutom färdigutbildad, med den nya högskoleutbildningen i ryggen. Ändå positionerar de 

sig mot klasslärarna under våra intervjuer för att tydligare beskriva för oss vad som ingår i 

deras egen yrkesidentitet. Genom dessa uttalanden har vi nu fått se hur fritidspersonalen vill 

vara både lärare i skolan och fria pedagoger på samma gång. De vill ha samma status som 

sina kollegor. Detta ringar in fritidshemmets största utmaning; att det frihetsbetonade 

informella lärandet inte värderas på samma sätt som den mer styrda skolverksamheten.  

Frågan som bör ställas är snarare; vad innebär det att vara lärare och vad ska ingå i 

läraruppdraget? Hur ska skolan utformas för att barn på bästa sätt ska tillägna sig kunskap 

för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle? Frihet eller målstyrning? Är man redo att 

lämna fritidshemmet för att istället arbeta som klasslärare med högre status i samhällets 

ögon som belöning? Detta är en realitet många högskoleutbildade fritidslärare kan ställas 

inför när de nu även får legitimation att undervisa i estetisk- praktiska ämnen och idrott (jmfr 

Ackesjö et al. 2016). 

 

Vad kan den nya högskoleutbildningen bidra med i skapandet av fritidspersonalens sociala 

identitet? Våra intervjupersoner menar att deras egen bild av fritidshemmet förändras när de 

verkar i den. Ett exempel är när Majas utbildade fritidspersonalskollegor genom sitt handlande 

omformar hela hennes bild av den sociala identiteten fritidspersonal när de arbetar tillsammans 

på ett inkluderande sätt. De nyutexaminerade grundlärarna i fritidshem kallar sig gärna för just 

”fritidslärare” och inte ”fritidspedagoger”, för att åtnjuta samma status som andra lärare i 

skolvärlden (jämför med Ackesjö m fl., 2014). Denna nya utbildning menar vi kan få större 

ringar på vattnet i omförhandlandet av hela samhällets syn på den sociala identiteten 

fritidspersonal och även själva fritidshemmet. Detta i kombination med det nya avsnittet för 

fritidshemmet i läroplanen (Skolverket, 2016) kommer i sin tur att påverka fritidspersonalens 

handlingsutrymme och även samhällets bild av fritidshemmet i stort. Därför vill vi ytterligare 

påpeka vikten av en fortsatt högskoleutbildning och vidare forskning kring denna för att se på 

de effekter utbildad personal har på skol- och fritidsverksamheten.  

 

Intervjupersonerna påpekar att professionaliteten inte sitter i kläder som statussymboler utan i 

hur väl de kan utföra sitt arbete. De hävdar att de sätter barnens bästa först och de använder 
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kläder som en av resurserna för att skapa goda relationer med dem. Men vad som är barnens 

bästa är en social konstruktion som varierat både historiskt och kulturellt. Därför ställer vi oss 

frågan om vad som definieras som barnets bästa, och varför. Vi själva har ofta behövt 

ifrågasätta detta då vi klär oss normbrytande. Varför skulle barn fara illa av att ha en pedagog i 

rosa tyllkjol eller en pedagog som ibland har sin niqab nedfälld? Samhället är inte homogent så 

varför skulle skolan vara det? Vi har aldrig stött på barn som påverkats negativt av våra kläder 

utan snarare har kläderna fungerat som pedagogiska verktyg och ett sätt att skapa kontakt. 

Precis som vår intervjuperson Jessica påpekar menar vi att din personlighet är avgörande. Vi 

håller även med Stina som menar att du kan se ut hur du vill, så länge du kan bemöta de frågor 

som du får. Det är just genom dessa frågor som möjligheter till filosofiska samtal om mångfald, 

identitet och demokrati skapas. Frågor om vad som anses fint eller fult, och många andra 

normer synliggörs. Kläderna vi bär bjuder in till barnens eget experimenterande med sina 

kreativa uttryck. Vi skulle kunna fortsätta i oändlighet med att lyfta våra positiva upplevelser. 

Men tyvärr har vi också negativa erfarenheter av att klä sig normbrytande vilket genomgående 

har varit kritik från föräldrar eller kollegor. Motståndet vi mött har ofta motiverats med att 

barnens bästa inte blir tillgodosett på grund av vår klädsel. Vi återkommer alltså här till vad 

som i samhället definieras som barnens bästa. Vem bestämmer det?  

 

Våra intervjupersoner menar att det finns strukturer i samhället där vissa plagg ses som mer 

professionella än andra. Hur påverkas ledningens, föräldrars och kollegors bild av den sociala 

identiteten fritidspersonal när de ser en lärare i mjukisbyxor jämfört med en lärare i kavaj? Vid 

första anblick, vem utför det viktigaste arbetet? Fritidskläder som t ex mjukisbyxan är 

traditionellt inte något man klär sig i när man ska utföra ett viktigt arbete. Förknippar man då 

lärare i mjukisbyxor med personer som inte utför viktigt arbete? 

Här syns en tydlig koppling mellan kläder och yrkesidentitet som grundas i synen på vad fritid 

är och hur man bäst tillägnar sig kunskap. Fritid är något som inte värderas på samma sätt som 

arbetstid eller tid i skolbänken, då det inte producerar samma mätbara resultat. Men varför ska 

fritiden värderas som mindre viktigt än den styrda arbetstiden eller skoltiden? Att förkovra sig i 

sina intressen och själv välja innehållet i vad man gör och att lära sig genom lek på ett 

informellt sätt är också lärande. Fritidshemmet ses som ett komplement till skolverksamheten 

mer än en likvärdig del. I läroplanen (Skolverket, 2016) står det att fritidshemmet ska ge elever 

möjlighet att praktiskt få tillämpa de kunskaper de lärt sig i skolan. Skolan går alltså före och 

dikterar innehållet i fritidshemmet. Vi ställer oss därför frågan hur kunskap egentligen ska 

inhämtas? Ska det ske genom informellt lärande och frihetsbetonad verksamhet eller genom en 
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målstyrd och mätbar verksamhet? 

Frågan som kopplar samman yrkesidentiteten med kläder är alltså frågan om friheten i skolan. 

Vi tycker att de dubbla budskapen att du ska få klä dig som du vill, men samtidigt inte, syns i 

Amandas uttalande. Hon menar att det kunde vara positivt med en klädkod om det förbjöd allt 

för lättklädda lärare. Hon vill däremot inte att klädkoden ska gå för långt.  Fortfarande vill hon 

ha friheten att klä sig som hon vill, eller som hon uttrycker det, efter egen stil och smak. Frågan 

som vi ställer oss är vad som definieras som stil och smak? Man vill ha frihet men under vissa 

former, men vem ska bestämma det? Vi kan dra en parallell till de lärare som beskriver att visst 

kan de se en poäng med en formell klädkod men att de inte vill ha en. Detta på grund av rädsla 

för att vissa grupper av pedagoger och lärare skulle uteslutas från skolvärlden, om till exempel 

religiösa uttryck som slöjan förbjöds. 

Vad lärarna pekar på är att denna klädkod främst skulle vara till för att förhindra lärare från att 

klä sig för sexuellt utmanande. De återkommer till att det är för barnens bästa men vi ställer oss 

frågan om det inte bottnar i något annat. Barn brukar nämligen enligt våra erfarenheter inte 

reflektera särskilt mycket över personalens kläder när de väl lärt känna dem. 

Vi resonerar snarare kring att denna aversion mot att kvinnor (för detta är i våra intervjuer 

enbart ett problem som gäller kvinnliga pedagoger) visar mycket hud är något som främst 

vuxna bryr sig om. Vi menar att det har en grund i att en sexig kvinnokropp symboliserar något 

annat än vad skolan står för. Det är intressant då vi lever i ett samhälle som bombarderas av 

reklam där lättklädda kvinnor säljer produkter, och den sexuellt utmanande kvinnokroppen syns 

överallt i det offentliga rummet. Många av personalen vi intervjuat säger att de gånger de känt 

sig fel klädda på jobbet har varit på grund av att de visat för mycket hud eller haft för åtsittande 

kläder. Vissa har till och med blivit åtsagda av föräldrar eller kollegor att klä på sig mer. Ingen 

av dessa har varit ute efter att se sexiga ut, utan bara klätt sig som de gjort för att det var varmt 

eller de tyckte att det var fint. Alla har understrykt att de inte var ute efter att vara sexiga inför 

barn eller kollegor. Det är alltså inte att visa hud som är problemet, det är de sociala 

förväntningarna som sexualiserar kvinnokroppen som är det. Detta tyder på att vara både 

kvinna och fritidspersonal verkar innebära snävare ramar än att vara man och fritidspersonal 

vilket självklart påverkar hur intervjupersonerna relaterar till yrkesidentiteten.   

De uttrycker även att de använder kläder som en resurs, t. ex för att få mer respekt på möten 

med rektorer. Två punkter syns här. För det första bryr de sig mer om hur de klär sig när de 

möter vuxna än när de möter sina elever. Att de pratar om att vara förebilder för barn kanske 

inte är lika viktigt som att uppfylla vuxnas förväntningar på dem. För det andra märker vi i 

deras uttalanden att män verkar ha större resurser att påverka sitt handlingsutrymme i egenskap 
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av att de är män. Eftersom deras sociala identitet inte bara är fritidspedagog utan även man 

finns andra förväntningar knutna till dem. Detta märks tydligt i Stinas exempel då hon tar upp 

att hennes manliga kollegor nästan gör ett statement av att de använder mjukisbyxor och att de 

vägrar ändra på sig. De menar att deras kompetens inte sitter i deras kläder utan i vad de gör. 

Eftersom de identifierar sig med den sociala identiteten man kommer de ändå att uppfattas som 

professionella även om de klär sig i mjukisbyxor, jämfört med om en kvinna gjorde det. Vi 

menar att tillhöra den sociala identiteten man, är en resurs som väger tyngre i samhället än att 

identifiera sig som den kvinnliga vilket är tydligt då nästan alla exempel på hur personal klätt 

sig fel på jobbet handlat om kvinnor. 

 

Det är tydligt att normer styr och vem som kan klä sig i vad varierar. Att de flesta reagerar med 

att skratta då de tänker sig sin rektor i mjukisbyxor tyder på att det finns tydliga informella 

regler för vad som är acceptabelt för vissa yrkesgrupper att klä sig i. Vissa menar att det vore 

roligt med en rektor som bröt mot normen. Vår intervjuperson Natalie skulle till och med känna 

att det var mer okej för henne själv att klä sig i mjukisbyxor eftersom rektorn är en person som 

har stor påverkan på dessa informella regler. Om däremot hon själv skulle komma i 

mjukisbyxor hade det knappast tagits emot med samma positiva bemötande. Hon hade inte 

betraktats som en förebild utan snarare som en lat och oprofessionell fritidspersonal. Inte bara 

yrkesgrupper har förväntningar på hur de ska klä sig. Att klä sig respektabelt för sin ålder är 

också viktigt. En äldre person verkar enklare kunna bära normbrytande kläder än en yngre, 

förmodligen för att i deras sociala identitet som t. ex ”medelålders” finns förväntningar knutna; 

som att de skulle vara mer kompetenta i och med deras livserfarenhet. 

 

 Tidigare forskning i fältet talar mer om roller och uppdrag när de pratar om 

fritidshemsprofessionen. Vi kan med vår studie peka på vad yrkesidentiteten består av vilket de 

andra forskarna inte gör och komma ett steg djupare i vårt resonemang om frihet och kontroll i 

skolans värld. Vi pekar på de underliggande skillnader mellan fritidshemmet och skolan som 

finns och som påverkar yrkesidentiteten. Vi menar dessutom som Rutherford et al. (2015) att 

ingen föds till lärare (eller fritidspersonal) utan yrkesidentiteten är något du lär dig förstå och 

relatera till genom sociala samspel. De tog i sin artikel upp hur läraridentiteten är starkt knuten 

till kroppsliga minnen och kläder. Vi har här undersökt denna aspekt av läraryrket som vi 

menar är en stor del av de förväntningar, begränsningar och möjligheter som styr skol- och 

fritidsverksamheten. Samtidigt kan man genom att undersöka människors attityd till kläder få 

syn på deras attityd till andra frågor, åsikter och värderingar de bär på. Vi skulle gärna se vidare 
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forskning som närmare undersöker vilka strukturer som ligger till grund för de regler och 

resurser som styr vilket handlingsutrymme fritidspersonal har för att påverka sin situation. 
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9. Bilagor 

9.1 Brev till rektorer/skolor/fritidspersonal 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som läser Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot fritidshem. Vi är inne på vår sista termin då vi ska genomföra vårt examensarbete. Vi 

vänder oss nu till er då vi söker efter personer som vill medverka i vår studie. 

Vi vill intervjua personer som arbetar på fritids om deras attityd till sin yrkesroll, samt vad de 

tänker om informella klädkoder. Vi är inte på jakt efter några specialistutlåtanden från de vi 

intervjuar utan enbart era egna subjektiva upplevelser, tankar och funderingar. 

Låter det intressant? Intervjuerna genomförs så snart ni kan, och vi beräknar att intervjun tar 45 

min. 

Vi tar med oss fika och ser fram emot givande samtal! 

(Om det här mailet råkar hamna fel får ni gärna vidarebefordra det till ansvarig på fritidshem!) 

Många vänliga hälsningar 

Agnes Bergendahl 

Yasmine Mejdi 
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9.2 Intervjuguide 

Upplägg inför intervjun: 

Del 1: Genomgång av de etiska principerna samt introduktionsfrågor 

Del 2: Frågor om yrkesidentitet  

Del 3: Frågor om kläder  

 

Del 1: Introduktionsfrågor 

Vad har du för utbildningsnivå? 

Hur länge har du arbetat inom fritidsverksamhet?  

Har du jobbat med något annat inom skolväsendet? 

Hur ser det ut på din arbetsplats, hur många jobbar här på fritids? Hur många inskrivna barn har 

ni? Ingår du/ni i ett arbetslag? Eget arbetsrum etc? Som de andra lärarna eller skillnad? 

Berätta om en vanlig dag på jobbet. 

 

Del 2: Frågor om yrkesidentitet  

Vilken upplever du är den största skillnaden för verksamheten sedan tillägget för fritidshem 

(2016)?  

Vad tycker du är mest givande med ditt yrke? 

Vilka möjligheter finns i fritidsverksamheten jämfört med skolverksamheten? 

Vad är mest utmanande? 

Vad är det som driver dig framåt att fortsätta jobba när det känns tungt? 

Har du funderat på att byta yrke och varför? 

Vad tror du är största skillnaden på att vara fritidslärare och att vara klasslärare? 

Tror du att det finns olika status för olika yrken?  

Berätta om en gång då du upplevt dig orättvist behandlad som fritidslärare. 

 

Del 3: Frågor om kläder  

Tror du att barnen bryr sig om vad du har på dig? Kan du ge ett exempel? 

Hur brukar du klä dig på jobbet?  

Är det skillnad på hur du klär dig på jobbet och privat, i så fall hur? 

Hur brukar du tänka när du väljer kläder på morgonen? 

Berätta om en gång då du klätt dig “fel” på jobbet och hur kändes det? 
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Vad var det som fick dig att känna dig fel? 

Vilka kläder skulle du säga inte var okej för dig att klä dig i som lärare och varför? 

Tänker du mycket på hur dina kollegor klär sig? varför/varför inte?  

Behandlar du folk olika beroende på hur de klär sig? 

Tror du att hur dina kollegor klär sig spelar roll för vilken kontakt de får med barnen? 

Hur tänker du att en stereotyp fritidslärare ser ut? är det skillnad mot lärarstereotypen? 

Finns det skillnad i status mellan yrkena i skolan t ex rektor/fritidslärare? 

Är det skillnad mellan hur manliga och kvinnliga kollegor klär sig? tid de lägger ner etc. 

Hur skulle du tänka om din rektor kom klädd i mjukisbyxor?  

Hur skulle du tänka om en kollega kom i allt för sexuellt utmanande kläder? 

Är religiösa eller politiska symboler något du hade reagerat på om en kollega hade det på sig?  

Tror du vissa lärare “kommer undan” enklare med att klä sig mer normbrytande? på grund av t 

ex kön, etnicitet, ålder etc.  

Hur skulle du beskriva den ideala fritidslärarens kläder? vad är viktigast? finns det skillnad mot 

andra läraryrken på skolan? 
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9.3 Kontrakt med de etiska principerna 
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Kontrakt med våra informanter          
Tack för att DU vill vara med i vår undersökning! Nedan är några punkter på de säkerhetsetiska 

punkter vi valt att förhålla oss. Detta för att garantera vår och er trygghet under studien. 

Punkterna presenteras i fyra under rubriker nedan;  

• Informationskravet innebär att Yasmine och Agnes som forskare i detta sammanhang 

måste informera våra intervjuobjekt om vår studies syfte och beskriver hur 

informationsinsamlingen går till från början till slut.  

• Samtyckeskravet innebär att informanten har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien.  

• Konfidentialitetskravet går ut på att personuppgifter på våra informanter måste 

behandlas med största sekretess. Ingen obehörig ska få tillträde till denna information. 

Du deltar anonymt i studien.  

• Nyttjandekravet innebär att den information vi tar del av under våra intervjuer endast 

får använda till vår studie och ingenting annat .  

 

Avslutningsvis vill tacka DIG för din medverkan! 

 

Datum: _________ 

Alias: _________ 

Underskrift Yasmine & Agnes: _________________________________________________ 
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