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Abstract  

Title: Help maid or pedagogically responsible for children’s social development? 

 

The aim for this paper is to investigate how a limited number of youth recreation leaders and leisure-

time pedagogues view their vocational competence, which kind of power the persons in the essay 

experience to have in their workplace and which kind of status they experience that they have in 

comparison with other occupational groups in their schools. The final aim of the paper is to find out how 

teachers interact with youth recreation leaders and leisure-time pedagogues when it comes to their 

vocational competence. My questions are:  How do a group of youth recreation leaders and leisure-time 

pedagogues view their professional assignments? How does a group of youth recreation leaders and 

leisure-time pedagogues view their power in their workplace in comparison with other occupational 

groups? How do a limited number of youth recreation leaders and leisure-time pedagogues view their 

status in relation to teachers, other occupational-groups and parents? Which role have my respondents 

been assigned by their team and why do they think they have gotten that role? To answer these questions 

I have used a qualitative method which includes four in depth interviews. The overall theoretical 

perspectives are symbolic interactionism and social constructivism. My chosen terms are: status, power, 

and role. The conclusions are that to be able to succeed as a youth recreation leader or leisure-time 

pedagogue you need to be sociable and be flexible due to the fact that you are always interacting with 

other people. My respondents mainly put emphasis on the social-skills of their students and they have a 

so called holistic perspective over their students which many of them mean that the teachers are lacking. 

My respondents all suggest that they have power in their workplace but in comparison with for example 

the teachers they have less power. The leisure-time pedagogues have been assigned more power due to 

the fact that they have an academic degree. When it comes to status my respondents think that people 

that work in the leisure-time center generally have a low status in society overall. However two of my 

respondents make a connection between status and work experience. All the people in my paper state 

that teachers and parents that are better informed about their vocational competence treat them with 

respect.  Finally the role that they have been assigned seems to be a mixture between personal 

qualifications and what the group needed. 

Nyckelord- keywords 

1.status – status        3.roll- roll 

2. makt – power 
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Inledning 

På svenska fritidshem har det skett en ökning från 8,3 barn per personal år 1990 till att år 2008 vara 20,5 

barn per anställd. Antalet barn per vuxen har dessutom fortsatt att öka med 2 barn varje år.  Idag riktas 

det kritik mot att det idag finns allvarliga brister på fritidshemmen och det är bland annat dåligt utbildad 

personal, att man saknar pedagogisk förankring för sin verksamhet och att fritidshem som är belägna i 

socialt utsatta områden får för små ekonomiska medel att röra sig med.  Ett annat problem som idag 

finns på fritidshemmen är att möjligheterna till lugn och ro är nästintill obefintliga på grund av de stora 

barngrupperna. I artikeln lyfts det fram att allt inte är svart eller vitt och trots att det råder brist på 

utbildade fritidspedagoger finns det mycket kompetent personal som arbetar på fritidshemmen som har 

stora ambitioner med sin verksamhet men även de får jobba under mycket svåra omständigheter. De 

försämringarna som drabbat fritidshemmen har ägt rum under såväl socialdemokratiskt som borgerligt 

styre(Eneris, Esber, Ståhlnacke, Sundgren och Öberg 2010). 

Nu kommer den nya lärarlegitimationen som kräver lärarexamen och specifika ämneskunskaper vilket 

kommer utestänga många fritidspedagoger från undervisning. Dessutom har regeringen inte infört någon 

typ av legitimation för just fritidspedagogerna. Fritidspedagogerna och fritidspersonalen har de senast 

tjugo åren fått allt mindre ekonomiska resurser att jobba med samtidigt som kraven på vad de ska uträtta 

på fritidshemmet bara ökat. Allt detta sammantaget gör att man utifrån skapar sig bilden av en ganska 

bortglömd yrkesgrupp som hela tiden får rätta sig efter nya reformer utan att ha speciellt mycket att säga 

till om. I skoldebatten talas det hela tiden om för stora klasser och de dåliga resultaten men man talar 

inte lika mycket om fritidshemmet och hur situationen där ser ut. Dessutom talas det om vikten av höjda 

löner för lärare för att höja statusen på läraryrket men samma diskussion förs inte kring statusen och 

lönen för fritidspedagoger. Det råder omfattande brist på fritidspedagoger idag men även det är det 

relativt tyst om i den allmänna samhällsdebatten.  

Därför ska jag låta fritidspedagoger och fritidspersonal själva komma till tals och berätta hur de ser på 

sitt yrke, vilken status och makt de har på sin arbetsplats samt hur lärarna bemöter dem utifrån deras 

kompetens. Slutligen vill jag ta reda på vilken roll de har tilldelats inom arbetslaget och varför de tror att 

de fått den rollen. Denna studie kan fylla ett kunskapsgap eftersom den till skillnad från tidigare 

forskning tar reda på hur en grupp nutida, unga fritidspedagoger och fritidspersonal ser på sitt yrke. 

Särskilt genom att den enbart fokuserar på en grupp fritidspedagoger och fritidspersonal och inte drar in 

även övrig personal.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur en grupp fritidspedagoger och fritidspersonal ser på sin 

yrkesroll, vilken makt de upplever sig ha på sin arbetsplats, vilken status de anser sig ha i jämförelse 

med andra yrkesgrupper inom skolan samt hur lärarna bemöter dem i förhållande till deras 

yrkeskompetens. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser en grupp fritidspersonal och fritidspedagoger på sitt yrkesuppdrag? 

 Hur ser en grupp fritidspersonal och fritidspedagoger på sin makt på deras arbetsplats i 

förhållande till andra yrkesgrupper? 

 Hur ser en grupp fritidspedagoger och fritidspersonal på sin status i förhållande till lärare, övrig 

personal och föräldrar? 

 Vilken roll har mina respondenter tilldelats inom sitt arbetslag och varför tror de att de fått den 

rollen? 

 

 

Avgränsning 

I min studie har jag intervjuat fyra personer som jobbar på fritidshem. De har jobbat/ jobbar i olika delar 

av Stockholm och i skolor som till sin karaktär skiljer sig mycket åt. Jag har valt att intervjua hälften 

män och hälften kvinnor i min studie. Dessutom har hälften en formell utbildning medan de andra 

personerna saknar en formell fritidspedagogutbildning.  

 

Teorianknytning 

I uppsatsen finns det två övergripande teoretiska utgångspunkter som består av den symboliska 

interaktionismen och den sociala konstruktivismen. Därutöver analyserar jag mitt resultat med hjälp av 

tre underliggande begrepp som är makt, status och roll. De två övergripande teorierna fokuserar på hur 

vi skapar ordning och mening i interaktionen med andra individer. Det påverkar även hur jag 

positionerar mig gentemot andra grupper och även det äger rum i det mellanmänskliga samspelet. Att vi 

skapar uppfattningen om oss själva i interaktionen med andra är någonting som mina respondenter 

återgivit i sina intervjuer. Därför passar båda dessa teorier in i denna uppsats. Efter de två 
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genomgångarna av teorierna följer en förklaring av de begrepp som jag valt att använda mig av i min 

uppsats. 

 

Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen är en teori som fokuserar på språk och hur vi skapar mening.  Man 

kan säga att den är en form av social handlingsteori . Med det menas att sådana teorier lägger fokus på 

hur människor skapar samhällstrukturer i interaktionen med varandra.  Detta görs genom att titta 

närmare på hur vi agerar och skapar mening i våra möten med andra människor. Den symboliska 

interaktionismen påtalar att sociologin bör förstå varför vi beter oss och agerar på vissa sätt. Mead är en 

av grundarna till denna teori och han menade att språket är en form av meningsbärare. Med hjälp av 

språket skapar vi en medvetenhet kring vilka vi är som individer. Dessutom skapar språket möjligheter 

för mig som individ att se mig själv med ett utifrånperspektiv(Mead enligt Giddens 2003:33). 

 

Giddens fortsätter utveckla Meads tänkande till att även innefatta kroppsspråk som han beskriver som en 

icke-språklig form av kommunikation. Mead anser att även detta kan sägas vara en form av symboler. 

Detta eftersom han menar att även dessa mänskliga handlingar rymmer en ”symbolisk” betydelse. 

Exempelvis om jag skakar på huvudet när du frågar om jag vill ha mer mat förstår du vad jag menar 

utan att jag behöver sätta ord på det. Man tolkar alltså in en betydelse i min gjorda gest. Mead menar att 

vi människor hela tiden använder oss av dessa symboler och översättningar för att orientera oss i vår 

vardag. Allt vårt interagerande med andra individer innehåller såkallade symboler. Dessa symboler är 

något som vi sedan letar efter för att kunna ta reda på hur vi bör bete oss och agera i olika situationer.  

Sammanfattningsvis kan den symboliska interaktionismen sägas innefatta de små delarna i hur vi 

interagerar som tillsammans skapar helheten i hur vi väljer att bete oss mot varandra.  Den lägger alltså 

fokus på hur dessa detaljer i vår interaktion har bidragit till det samhälle som vi lever i idag(Giddens 

2003:33- 34). 

 

 

Social konstruktivism 

Den sociala konstruktivismen kretsar kring hur vår språkliga kommunikation skapar kunskap. All den 

kunskap som vi människor besitter uppstår i en form av mellanmänskligt samspel och där vi genom den 

språkliga kommunikationen skapar sambanden mellan det egna och det allmänna. Utifrån dessa 

uppbyggnader skapar vi sedan oss en uppfattning om jaget men även om vår omvärld som vi själva 

upplever den.  Enligt denna teori är kunskapande inte något som sker på egen hand utan det sker primärt 
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när jag kommunicerar och interagerar med andra individer. Det socialkonstruktivistiska sättet att 

förhålla sig till begrepp är att forskare skapar eller konstruerar olika typer av begrepp för att kunna 

beskriva och förklara olika samhällsfenomen(Thomassen 2008:205- 206). 

 

De övergripande teoretiska resonemangen som jag utgår ifrån är att vi skapar våra uppfattningar och 

sanningar i interaktionen med andra individer. Sedan har jag valt att gå in på djupet hur dessa utvalda 

respondenter ser på sitt yrke utifrån ett status, makt- och roll perspektiv. För att på så vis få fram mer 

detaljerad information kring hur denna bortglömda yrkesgrupp ser på sitt arbete utifrån vissa kriterier. 

 

Begrepp 

Makt 

Makt är ett nyckelbegrepp som jag valt att använda mig av i min uppsats eftersom det utåt sett ter sig 

som att fritidspedagoger och fritidspersonal är den yrkesgrupp inom skolväsendet som jobbar under 

tuffast villkor och besitter minst makt.  Men i studien vill jag även undersöka om de upplever att makt 

på något vis utövas mot dem på arbetsplatsen, inom exempelvis arbetslaget. Målet är att undersöka 

begreppet makt ur ett flertal olika aspeker för att få en så djup förståelse som möjligt för vilken typ av 

makt som fritidspedagoger och fritidspersonal i min studie känner att de har själva samt i förhållande till 

andra grupper.  Jag kommer att använda mig av sociologen Michel Foucaults definition av vad makt är 

eftersom denna definition innefattar ett brett spektra av vinklingar vilket skapar en mer komplett 

definition av begreppet.  Foucault är framförallt intresserad av att analysera makt ur ett perspektiv där 

man tar reda på hur aktören utövar den men även på vilket sätt som det påverkar den maktutövade 

individen.  Foucault talar om såkallad ”mikromakt” det vill säga den formen av makt som äger rum i 

människors sociala vardag och som sker i vardagssituationer(Foucault enligt Lindgren I Andersen& 

Kaspersen 2006:390). 

Det är denna typ av makt som jag också valt att titta närmare på i denna uppsats.  Foucault beskriver 

makt som någonting basalt som finns i alla mänskliga relationer.  Därför ser Foucault det som att 

maktrelationer finns i alla mänskliga relationer men att dessa maktrelationer hela tiden förändras och 

kan förstås som krafter som likt ett vågspel rör sig i olika riktningar.  Det finns tre viktiga aspekter att ta 

hänsyn till i Foucaults maktbegrepp. Det första är att han menar att olika former av institutioner i sig 

inte producerar eller skapar makt. Foucault menar att institutionerna såsom familjen, staten, skolan, 

kyrkan m.fl. istället kan ses som konstruktioner som tar hand om och upprätthåller rådande 
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maktrelationer.  Detta kan beskrivas som att institutionerna ”…utgör koncentrationspunkter som 

absorberar, samordnar och utsprider makt”(Lindgren 2006:392). 

 Den andra aspekten som Foucault tar upp är att vårt vetande eller kunskapande har en nära relation till 

just makt. Han beskriver att dessa två begrepp är sammanlänkande på så vis att de båda skulle ha svårt 

att existera utan den andra kraften. Eftersom vetandet eller kunskapandet hela tiden leder fram till nya 

sanningar och nya forskningsupptäckter på olika samhällsnivåer bidrar den också enligt Foucault till 

maktrelationer mellan individer, mellan olika samhällsklasser och mellan stater (Lindgren 2006:392). 

Den tredje aspekten av makt som Foucault betonar är att han menar att den inte finns någonting 

bortanför makt/ kunskapsrelationerna. De krafter som innefattar makt och kunskap finns mellan oss och 

runt oss hela tiden och vi människor kan inte röra oss ifrån dessa basala grundföreteelser. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Foucault menar att makt är någonting som bedrivs. Han menar 

också att det är en kraft som kommer underifrån och att makt är någonting skapande (Lindgren 

2006:392–393).  

Foucault ställer språket i fokus för hur man bör analysera sin omvärld. Dessutom väljer han att titta på 

de svagare samhällsgrupperna och vilken makt de har. Thomassen menar även att man bör titta närmare 

på historiska och språkliga fenomen utifrån just ett maktperspektiv. Foucault tar även upp hur man 

använder sig av språket för att upprätthålla makt gentemot andra individer och att det går att sätta andra 

individer i en beroendeställning då de inte förstår mitt språkbruk(Thomassen 2008:134). 

Makt är ett begrepp som är viktigt för min uppsats eftersom jag med hjälp av frågor som innefattar makt 

kan få reda på hur mina respondenter uppfattar sitt yrke utifrån olika maktperspektiv. Med makt som 

utgångspunkten vi få reda på mer kring vilken makt som utövas av fritidspedagoger och fritidspersonal 

samt hur andra grupper behandlar dem utifrån ett maktperspektiv.  Maktperspektivet ger oss även 

möjlighet att även analysera andra frågor ur ett maktperspektiv för att på så vis få fram intressanta 

detaljerade resonemang. Maktbegreppet är intressant att analysera inom skola och fritidshem eftersom 

det utifrån ger skenet av att vara en statisk organisation med tydliga maktskillnader. Frågan är hur 

fritidspedagoger och fritidspersonal ur ett maktperspektiv upplever denna organisation från insidan. 

Roll 

Det andra underliggande begreppet jag valt att använda är roll. Alla officiella grupper har vissa roller, på 

en skola har man lärare, vaktmästare, rektor, fritidspersonal, bespisningspersonal m.fl. Detta kan man 

kalla för formella roller dvs. yrkestitlar där det ingår vissa yrkesuppgifter som kan härledas till just de 
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givna benämningarna på yrket. Vi hör exempelvis på namnet att en lärare inte ansvarar för reparationer 

av skolan. Svedberg menar även att det finns informella roller i gruppen och här står relationerna mellan 

olika personer i fokus.  Denna roll skapas såväl av mig själv beroende på hur jag väljer att agera i 

gruppen men den skapas även av gruppen utifrån de regler, förväntningar och vilka typer av skeenden 

som gruppen genomgår. Vilken informell roll jag tilldelas av gruppen beror enligt Svedberg på hur 

gruppen är sammansatt men även vilka tendenser den besitter som kollektiv. Svedberg säger 

sammanfattningsvis att rollen är såväl enskild som kollektiv och den rör sig konstant mellan dessa båda 

begrepp. Man kommer att tilldelas en roll varje gång man ingår i en ny grupp, oavsett man vill eller inte. 

Det är ett krav för att få komma in i en befintlig eller nyskapad grupp(Svedberg 2003:157).  

Begreppet roll fyller en funktion i min uppsats eftersom jag vill ta reda på hur mina respondenter ser på 

både sin yrkesroll men även vilken informell roll som arbetslaget eller ledningen på skolan har tilldelat 

dem. 

Grupp 

Jag kommer även att definiera begreppet grupp och på vilket sätt jag avser att tolka det i min uppsats. 

Svedberg menar att en grupp betyder skara, hop eller knut.  Han beskriver begreppet grupp som 

personer som på olika vis samarbetar och som har förutbestämda relationer till varandra. En grupp bör 

enligt honom fungera på så vis att individerna i den på olika vis skall beröra varandra genom 

interaktionen som hela tiden äger rum. En grupp finns först när två eller fler personer säger sig tillhöra 

den gruppen dessutom bör gruppen godkännas av minst en annan utomstående individ. I en grupp bör 

man enligt Svedberg låta de individer som gruppen består av ha möjlighet att interagera med varandra 

under en vis given tidsperiod samt att alla i gruppen skall ha möjlighet att interagera i såkallade ”face to 

face relationer. Svedberg menar sammantaget utifrån dessa sammanställda resonemang att en grupp 

samlas kring det faktum att de har ett gemensamt mål som de vill uppnå. Skapas runt olika 

”institutionella arrangemang” såsom bröllop, skolklasser, arbetsplatser.  En grupp skapas genom att man 

definierar vilka som inte ingår i gruppen(Svedberg 2003:14–15).  

Grupp har jag valt att definiera eftersom jag i min uppsats tar upp hur andra yrkesgrupper, såsom 

lärarna, behandlar fritidspedagoger utifrån deras yrkeskompetens. Andra grupper som förekommer i min 

uppsats är föräldrar, arbetslag, andra yrkesgrupper i skolan, elever samt övriga yrkesgrupper i samhället 

varpå definitionen kändes relevant då jag ställer frågor kring hur mina respondenter ser på olika grupper 

samt positionerar sig gentemot dem.  



7 

 

Status 

Status är ett viktigt begrepp i min uppsats eftersom jag vill ta reda på hur en grupp fritidspedagoger och 

fritidspersonal ser på sitt yrke ur ett statusperspektiv gentemot övriga yrkesgrupper i skolan. Dessutom 

vill jag veta hur de upplever att lärarna, övrig skolpersonal och föräldrarna bemöter dem utifrån ett 

statusperspektiv samt hur de positionerar sig själva. 

Weber definierar status som de olikheter som finns mellan olika samhällsgrupper när det ”gäller det 

anseende och den prestige de tillskrivs av andra”(Weber enligt Giddens 2003:256). Weber beskriver det 

som att i en historisk kontext avgjordes en människas status av hur hon uppfattades av de andra i den 

direkta närheten i olika typer av situationer under en längre period. Men när samhället blev mer 

flerdimensionellt till sin karaktär och olika historiska fenomen ägde rum, såsom urbaniseringen så 

gjorde det att man inte längre kunna avgöra en enskild individs status på samma sätt. Detta ledde till att 

vi människor valde att uttrycka status på andra vis genom exempelvis hur vi väljer att leva våra liv.  Vi 

väljer att köpa olika typer av föremål för att påvisa vilken samhällsgrupp vi tillhör. Denna jakt på 

statustillhörighet kan vara alltifrån vilken stadsdel vi väljer att bosätta oss i samt val av profession som 

sedan i sin tur påverkar vilken status som andra individer tillskriver mig. De individer som tillskrivs 

samma status i ett samhälle skaffar sig en kollektiv identitet vilken de sedan identifierar sig med på olika 

sätt. Weber påtalar att status inte alltid hänger samman med klasstillhörighet, exempelvis kan gamla 

adliga familjer se ner på såkallade nyrika personer som kanske utåt sett har samma statusmarkörer som 

dem och kanske har mer pengar men de åtnjuter ändå inte samma status eftersom de inte har ett gammalt 

fint namn med ett visst anseende(Giddens 2003:256).  

Yrkesuppdrag 

Inom litteraturen har jag haft svårt att finna en bra definition av vad yrkesuppdrag är för något. Jag har 

valt att tolka begreppet som de kunskaper som man förvärvar sig på sin arbetsplats och under sin 

utbildning som är yrkesspecifika. Enligt Thullberg och Hall innebär fritidshemmets uppdrag att 

personalen på fritidshemmet skall arbeta för att i vardagen implementtera de demokratiska värderingar 

som läroplanen står för. Vidare menar författarna att uppdraget som fritidshemmet har är att stödja varje 

enskilt barns sociala utveckling och på olika vis arbeta med gruppdynamiken(Thullberg& Hall 

2007:25). Detta gör att man kan se att fokus på det uppdraget som fritidshemmet skall utföra fokuserar 

på barnens sociala utveckling. 
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Bakgrund 

För att förstå hur fritidspedagoger och fritidspersonal upplever sitt yrke och sin verklighet både i 

förhållande till sitt yrkesuppdrag och i samspel med lärarna i arbetslaget är det viktigt att förstå vilken 

kontext de verkar i. Syftet är även att sätta in deras yrke och deras verksamhet i ett historiskt 

sammanhang. Detta för att förstå vad som lett fram till den arbetssituation de har idag samt vilka ideal 

som formar dagens och som har format gårdagens verksamhet.  

Annelie Pihlgren berättar att fritidshemmets framväxt startade med den problematik som 

industrialiseringen medförde. Denna problematik bestod i att många familjer flyttade in till städerna när 

arbetena nu fanns i industrierna. Samtidigt var arbetstiden mycket lång och lönerna låga vilket gjorde att 

både mannen och kvinnan var tvungna att arbeta i fabrikerna. Fattigdomen var utbredd i arbetarklassen 

som bodde i storstäderna. Allt detta sammantaget ledde enligt Hippinen till att många barn drev runt på 

gatorna utan att gå till skolan och ställde till med opassande aktiviteter. Detta gjorde att Anna Hierta 

Retzius och Fridtjuv Berg tog initiativ till att starta en såkallad ”arbetsstuga” runt sekelskiftet mellan 

1800- och 1900-talet. Enligt Hippinen så låg fokus i dessa arbetsstugor inte på att ge rekreation utan 

snarare att forma en generation med strävsamma arbetare som man dessutom kunde locka tillbaka till 

skolbänken. Man bjöd även på ett mål mat om dagen. Aktiviteterna som gavs var av yrkeskaraktär det 

kunde vara att tillverka eller laga olika föremål. De vuxna som jobbade i verksamheten var antingen 

kvinnor som arbetade ideellt eller hantverkare som lärde ut hantverksskicklighet. (Hippinen I Pihlgren 

2011: 30-31).  

Det var enbart barn från fattiga familjer som var målgrupp för dessa såkallade arbetsstugor.  Detta för att 

de skulle få en fast punkt i tillvaron att vara på. Verksamheten höll på mellan fem och sju på kvällen och 

pojkar och flickor kom varannan dag. Detta för att det var under dessa timmar som behovet ansågs vara 

som störst.  Idealet att vara flitig och att vara en god arbetare stod hela tiden i fokus för verksamheten 

menar Johansson(Johansson 2011:82). Han påpekar även att det var möjligt att rekrytera frivilligarbetare 

eftersom det sågs som en bra förberedelse för kvinnor från mer bemedlade samhällsgrupper att skaffa 

sig viktiga erfarenheter i att sköta om en familj att så att säga bli en god husmoder(Johansson 2011:82).  

Arbetsstugorna såg ut på ungefär samma sätt fram till 1919 då en arbetstidsförkortning blev ett faktum i 

och med att en kortare arbetsdag blev lagstiftad. Detta gjorde att även innehållet i verksamheten kom att 

förändras(Johansson 2011:83).  

Även andra samhällsförändringar såsom motståndet mot barnarbete på 1930-talet borgade för 

förändringar av verksamhetsinnehållet menar Hippinen.  En av de gestalter som kom att stå i förgrunden 
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för detta motstånd var Alva Myrdal. År 1933 så kom verksamheten för arbetsstugorna att falla under en 

ny myndighet som hette barnavårdsmyndigheten istället för folkskoledirektionen och ett nytt namn 

tillgavs verksamheten. Det nya namnet kom att bli eftermiddagshem. Hippinen tar även upp att 

rekreationen nu kom att bli det viktigaste i verksamheten. Dessutom var det såkallade 

”barnträdgårdslärarinnor” som kom att arbeta på eftermiddagshemmen(Hippinen 2011: 31-32). 

Eftermiddagshemmens införande var en strävan efter att komma bort från sammankopplingen mellan 

arbetsstugan och fattigvården. Istället ville man se eftermiddagshemmens införande som att staten ville 

hjälpa till att ta hand om sina medborgare(Johansson 2011:83). 

På 1950- och 1960-talet började en ny form av verksamhet att växa fram i form av olika typer av 

klubbverksamheter. Dessa klubbar gick man till i direkt anslutning efter skolan för att erbjudas en stor 

variation av aktiviteter. Dessa aktiviteter kunde enligt Hippinen vara estetiska ämnen, lekar eller 

hantverk. De som var ansvariga för verksamheten var utbildade förskollärare. Det var först på 1960-talet 

som fritidshem som begrepp började användas. Hippinen menar att fokus låg på att skapa positiva 

känslor gentemot skolan och att förhindra att barnen skolkade. Dessutom började man på fritidshemmen 

sträva efter att erbjuda en miljö som skulle påminna så mycket som möjligt om en hemmiljö. Fokus låg 

även på att erbjuda barnen aktiviteter som på olika sätt skulle intressera dem så mycket som möjligt. 

Hippinen berättar även att i läroplanen från 1969 så framgår för första gången någonsin att skolan har 

som uppdrag att erbjuda fritidshemsverksamhet(Hippinen 2011:32-33).  

Även yrkeskategorin fritidspedagog skapades eftersom det byggdes alltfler fritidshem och därför 

skapades en allt större efterfrågan. Dock så läste man som grund till förskollärare men man läste en 

inriktning i form av omsorg om barn mellan 7-12 år(Hippinen 2011:33). 

Det kom att dröja ända till i början av 1990-talet innan nästa stora reform skulle äga rum inom 

fritidshemmet och det var integreringen mellan skola och fritidshemmet. Denna reform skedde i 

kölvattnet av den stora ekonomiska kris som drabbade Sverige i början av 1990-talet. Syftet var med 

andra ord att frigöra lokaler till skolor men även att få ihop mer lärarresurser och därigenom spara 

pengar menar Hippinen. Arbete skulle nu organiseras i form av arbetslag för att de olika yrkesgrupperna 

skulle kunna komplettera varandra och ge barnen trygghet och stabilitet i deras vardag(Hippinen 

2011:34).  

Förändringens som skedde i och med införandet av arbetslag sammanföll med kommunaliseringen av 

den svenska skolan. Dessutom infördes  en ny läroplan 1994 som kom  att förstärka värden såsom 

samverkan och samarbete.  Inspirationen bakom införandet av arbetslag kom från näringslivet. Målet 
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var att personalen skulle kunna påverka och vara med och fatta mer beslut som påverkade deras direkta 

vardag. Dessutom skulle rektorn ge direktiv och skapa ramar uppifrån för hur arbetet skulle te 

sig(Fröman & Johansson I Pihlgren 2011:65–66). 

Alla ovannämnda förändringar kom även att påverka lärarutbildningen på så vis att 

fritidspedagogutbildningen nu blev treårig. Nästa stora reform som berörde fritidspedagogutbildningen 

kom i början på 2000-talet då man bytte namn från fritidspedagog till lärare med inriktning mot 

fritidshem för att stärka just kopplingen mellan skola och fritidshem som var ett faktum i den svenska 

skolan. Dessutom förlängde man utbildningen med ytterligare en termin. Johansson berättar att 2010 

gjordes utbildningen återigen om och benämningen på yrket har återigen gått tillbaka till att heta 

fritidspedagog detta för att ”förstärka yrkets självständiga och didaktiska profil”(Johansson 2011:89-90). 

Dessutom förkortades utbildningen återigen till att bli en treårig högskoleutbildning. 

Allmänna råd för fritidshem  

I Skolverkets skrift ”Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i fritidshem” står det att fritidshemmet 

skall omfatta den tid som barnen inte är i skolan.  Fritidshemmet skall fungera som en komplettering till 

skolan genom sin verksamhetsform. Till sin karaktär så skall fritidshemmet fungera som en institution 

som skall tillhandahålla en givande fritid samt hjälpa och bidra till varje barns enskilda utveckling. Det 

går även att se att fritidshemmets verksamhet ska vara meningsskapande och fungera som en stödjande 

verksamhet för att främja barnens utveckling(Thullberg& Hall 2007:11).  

Vidare framgår det att det skall finnas personal med en lämplig utbildning och kunskap om barn för att 

bedriva en adekvat verksamhet. Barngrupperna skall ha en passande storlek och uppbyggnad. Lokalerna 

för fritidshemmet skall vara anpassade för verksamheten. Fritidsverksamheten ska utgå från varje enskilt 

barn och dess behov och barn med särskilda behov har rätt till det extra stöd som krävs för att främja 

deras utveckling(Thullberg& Hall 2007:11). 

År 1998 omformulerades läroplanen för att fritidshemmet också skulle kunna använda sig av den i det 

dagliga arbetet.  De delar  av läroplanen som fritidshemmet kan använda sig av talar om hur man skall 

förhålla sig till sina medmänniskor samt hur man  skall implementera demokratiidealet och de 

värderingar som hänger samman med dessa. Fritidshemmet kan även ge kunskap om att alternativt 

arbetssätt som skiljer sig i sin karaktär mot de traditionella arbetssätten som skolan frekvent använder 

sig av(Thullberg& Hall 2007: 12). 



11 

 

I dessa förarbeten till läroplanen kan man finna hur man skall förhålla sig både till de allmänna råd om 

hur verksamheten bör bedrivas samt hur man bör inkorporera läroplanen i det dagliga arbetet. De visar 

detta genom följande textavsnitt: 

 ”Det är fritidspedagogernas och övrig fritidshemspersonals uppgift/ansvar, att med stöd av läroplanen 

och de allmänna råden, utforma en lämplig helhet för fritidshemmets uppdrag i samverkan med 

förskoleklass och skola”(Thullberg&Hall 2007:12). 

  

Tidigare forskning 

I sin avhandling som heter ”Yrkeskulturer i möte” tar forskaren Monica Hansen upp hur mötet mellan 

två olika yrkesgrupper ser ut när fritidspedagoger och lärare skulle börja samarbeta med varandra i 

arbetslag istället för att jobba som tidigare enskilt. Hon blev intresserad av vad som låg bakom de 

problem och konflikter som ständigt drabbade hennes eget arbetslag efter omställningen till att jobba på 

det viset. Hansen menar att de konflikter och problem som de trodde skulle lösas med hjälp av bra 

ledning och bra relationer sinsemellan inte räckte till för att få det att fungera. Detta fick Monica Hansen 

att göra en intervjustudie med både fritidspedagoger och lärare på samma skola där de hade en såkallad 

samlad skoldag dvs. integrering mellan fritidshem och skola. Studie gjordes 1989(Hansen 1999:14–15).   

 

I sin avhandling ville Hansen ta reda på hur dessa båda yrkesgrupper ser på sig själva och hur de ser på 

den andra yrkesgruppen. Sedan ville hon även ta reda på hur de olika kulturerna som dessa båda yrken 

har visar sig i olika situationer där de både yrkesgrupperna interagerar med varandra. Slutligen ville 

Hansen ta reda på vilken kultur som de olika yrkena besitter och hur  de har formats av kontexten som 

de funnits i(Hansen 1999:17). 

 

Hansen besvarar sin första fråga genom att konstatera att synen på vad den egna yrkeskompetensen 

innebär är väldigt varierad och svårdefinierad medan synen på den andra gruppen är väldigt snäv och 

simpel till sin karaktär trots det dagliga samarbetet. Synen på vad som inbegriper en pedagogisk 

verksamhet skiljer sig påtagligt åt när man tillfrågar de olika yrkeskategorierna. Hansen menar att för 

lärarna är en pedagogisk verksamhet detsamma som en lärarstyrd aktivitet som har knutits till 

exempelvis läroplanen. För fritidspedagogerna så inbegriper det pedagogiska innehållet snarare med 

vilken inställning som pedagogen själv bidrar med till aktiviteten och de yrkeskunskaper som man 

bidrar med för att aktiviteten skall innehålla mål och mening(Hansen 1999: 350-351). 
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Hansen menar som svar på sin andra fråga att skillnaden mellan dessa båda yrkeskulturer bland annat 

kunde visa sig på det sättet att lärarna ser på skolans verksamhet som olika aktiviteter som är relativt 

avgränsade från varandra där olika personal har olika typer av ansvarsområden. De betraktade 

verksamheten som tydligt angivna små delar som tillsammans bildar en helhet. Fritidspedagogerna har 

en helt annan uppfattning om hur verksamheten och ansvarsfördelningen ser ut. För fritidspedagogerna 

var avgränsningen betydligt mer konturlös. Dessutom har man inte alls en lika tydlig uppfattning om 

vem som skall göra vad i personalen. Hansen påpekar även att läraren ser sig som en ledare medan 

fritidspedagogen inte sätter lika stor vikt vid den positionen. När det kommer till hur barnen bör inhämta 

kunskap skiljer sig även den uppfattningen åt betydligt. Lärarna vill fokusera på vilken kunskap som 

barnen skall förvärva sig i den givna situationen. Fritidspedagogerna däremot fokuserar på mer på 

”learning by doing” dvs. man vill att de skall vara allmänt aktiva och prova på olika saker för att på så 

vis skapa ett lärande och en progression hos det enskilda barnet(Hansen 1999: 351-352). 

  

Hansen upptäckte att det var svårare att besvara den sista frågan med samma säkerhet som de två övriga 

frågorna men att vissa saker ändå framkom. Bland annat blev det uppenbart att lärarnas yrke har en 

relativt stark tradition och har tydliga avgränsningar för vad som yrket innebär i form av arbetsuppgifter 

och liknande. Vilket väl speglar den historiska kontexten som lärarna verkat i. Hos fritidspedagogerna 

däremot så är inte yrkesrollen och vad som ingår i den lika tydlig vilket samstämmer med yrkets historia 

och hur det utvecklats(Hansen 1999:354). 

 

I min studie så ingår även fritidspersonal som inte behöver besitta någon formell utbildning. Detta för att 

denna grupp inte omtalas i litteraturen lika ofta som fritidspedagogerna. Dessutom är en hög andel av 

dem som idag jobbar på fritidshemmet outbildade eftersom det råder brist på utbildade fritidspedagoger.  

Det är intressant att studera närmare om man kan se några skillnader mellan de som har formell 

utbildning och de som saknar det. Därför är det intressant att se hur denna grupp ser på sin roll i 

förhållande både till lärare men även till andra fritidspedagoger så även här kan jag se ett kunskapsglapp 

som jag förhoppningsvis kan hjälpa till att fylla med min C-uppsats. 

 

Material 

Min empiriska studie består av fyra semistrukturerade djupintervjuer med fritidspersonal och 

fritidspedagoger. Jag är intresserad av att ta reda på hur dessa fyra personer som jobbar antingen som 
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fritidspersonal eller fritidspedagoger själva ser på sitt yrke och hur de ser på det i kontexten där de 

samspelar med lärare och föräldrar.  

 

Metod 

I uppsatsen används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade djupintervjuer.  Jag valde att 

använda mig av ett så kallat bekvämlighetsurval. Med ett bekvämlighetsurval eller ett godtyckligt urval 

som man även kan kalla det för så menar man ett urval där jag valt ut mina respondenter utifrån tidigare 

uppställda kriterier såsom kön och utbildningsbakgrund(Larsen 2009:77). Med hjälp av detta urval är 

det möjligt att snabbt komma vidare i forskningsprocessen men ändå hitta passande intervjuobjekt. I 

mitt urval har jag valt att ha en jämn könsfördelning samt hälften med formell utbildning samt hälften 

utan. Detta för att skapa möjligheter till att arbeta komparativt i denna studie, vilket kan underlättas av 

det faktum att respondenterna har olika utbildning och kön. 

I min uppsats används en deduktiv ansats vilket innebär att använt mig av teorier och begrepp som jag 

valt att författa intervjufrågor utifrån. En kvalitativ ansats har använts när studien genomförts eftersom 

jag vill ta reda på hur ett begränsat antal individer upplever sitt arbete utifrån faktorer som status, makt 

och sociala roller. För att kunna besvara mina valda frågor utifrån mina teoretiska utgångspunkter så 

fungerar min valda metod i form av djupintervjuer bäst.   

Den semistrukturerade intervjun som metod passar bra eftersom den gör det möjligt för mig som 

forskare att låta mina respondenter vidareutveckla intressanta resonemang som uppkommer under 

intervjun. En semistrukturerad intervju kan sägas vara en blandning mellan den strukturerade 

intervjuformen, på så vis att jag utgått från en färdig intervjuguide, men även av den ostrukturerade 

intervjuformen, på så vis att jag låtit mina respondenter vidareutveckla vissa resonemang 

ytterligare(Larsen 2009:83- 84). 

 

Forskningsetik och problematik kring metodval 

I början av alla intervjuer förklarades att intervjupersonen kommer ha ett fingerat namn och att jag inte 

heller kommer utge detaljer som innebär att man skulle kunna identifiera vilken skola som de 

arbetar/har arbetat på. Jag uppgav att de får läsa det färdiga materialet i efterhand samt att jag kommer 

att sammanfatta deras viktigaste ståndpunkter i slutet av intervjun så att jag har fått med allt. Jag 

berättade för mina respondenter att jag kommer att transkribera allt som de säger och att det kommer att 
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finnas med som en bilaga i slutet av uppsatsen. Jag lät även mina intervjupersoner välja när och vart de 

ville bli intervjuade. Allt detta ovan genomförde jag för att skapa ett förtroende hos mina respondenter 

men även för att bete mig forskningsetiskt korrekt.  

Detta innebär att jag sammantaget har använt mig av de fyra grundläggande forskningsprinciperna som 

innefattar konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet(Vetenskapsrådet 2002). 

Intervjuerna har tagit mellan 30 min till uppemot en timme att genomföra. Platserna för intervjuerna har 

intervjupersonerna själva valt och har varierat från deras arbetsplats till hemmiljö. Språket i 

intervjuguiden är utformat på ett sådant sätt att alla skall förstå det men jag klargjorde att det självklart 

bara var att avbryta mig om det var någonting som var oklart. Under intervjuerna har jag försökt att 

skriva ner det viktigaste som intervjupersonerna sagt men även att se på saker såsom kroppsspråk eller 

om de gör andra känsloyttringar för att förstärka eller förneka det som de säger. 

Larsen menar att när man som forskare använder sig av en mer anpassningsbar metod som exempelvis 

semistrukturerade djupintervjuer är det lättare att nå en god validitet eftersom man då har lättare att få 

fram empiri som besvarar mina givna frågeställningar än om man utgår från en färdig mall(Larsen 2009: 

80-81). Under mina intervjuer så har jag försökt att förhålla mig neutral och saklig men antagligen har 

jag på omedvetna sätt påpekat mina respondenter på olika vis. Det kan ha skett på så vis att jag bett 

mina intervjupersoner utveckla vissa resonemang men inte andra att jag gett ett specifikt ansiktsuttryck 

eller skrattat på ett ställe och på så vis förstärkt vissa svar men inte andra. Detta har enligt Thomassen 

med att göra att vi enligt den hermeneutiska tanketraditionen som forskare kommer att påverka våra 

intervjupersoner på olika vis och därmed även vår empiri. Eftersom jag som forskare påverkar 

respondenterna såväl med vår närvaro som med våra förkunskaper(Thomassen 2006:178ff).  

 

Eftersom denna uppsats är en kvalitativ studie är reliabiliteten betydligt svårare att kontrollera än om 

studien varit kvantitativ till sin karaktär. Det resultat som jag i denna studie fått fram skulle antagligen 

inte en annan forskare få fram eftersom det finns en betydande risk för att respondenten har påverkats av 

mig som gjort intervjun på olika vis under intervjusituationen. Dessutom kan respondenten på grund av 

yttre påverkan såsom när intervjun äger rum, var den äger rum påverkas att svara på ett sätt den ena 

dagen som skiljer sig åt mot vilka svar han/hon skulle ha givit en annan dag(Larsen 2009:81).   
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Resultat 

Jag kommer att börja min resultatredovisning med att göra en kortare presentation av mina respondenter 

för att göra det enklare att hänga med i texten. Sedan följer en genomgång av vad respondenterna har 

svarat på de olika frågorna. Jag kommer att gå in på deras mer detaljerade resonemang där jag anser att 

det är intressant. I min resultatdel kommer jag endast att gå igenom min empiri medan 

sammanvävningen av mina vetenskapliga begrepp och min empiri kommer att äga rum i nästa avsnitt 

som är analysen. Observera att alla namn är fingerade, både på personer och platser. De underrubriker 

som jag valt att använda mig av grundar sig på de delfrågor som jag valt att ställa till mina respondenter. 

 

Utbildnings- och yrkesbakgrund 

 

Tove är 25 år och bor utanför Stockholm. Hon har jobbat med barn på olika sätt under en tioårsperiod. 

Hon har pluggat till gymnasielärare i några år vid ett större universitet men ännu inte avslutat de 

studierna. Hon fick jobbet på fritidshemmet utav en slump då hon hade kontakt med en rektor som ansåg 

att hon var duktig samt hade en viss kompetens tack vare sina lärarstudier. Hon har jobbat på två olika 

skolor i en kommun utanför Stockholm. Dessa skiljer sig mycket åt eftersom de ligger i olika 

upptagningsområden. Hon har varit på de olika skolorna i totalt 1,5 år. Toves mamma är lärare och har 

jobbat som det i många år. 

 

Björn är 32 år och bor söder om Stockholm. Han kommer från en medelstor stad i Mellansverige. På 

gymnasiet läste han barn och fritid och han tyckte att det var så pass intressant att han ville läsa vidare 

men han uppger att han inte kände sig tillräckligt trygg för att bli lärare. Dessutom jobbade båda hans 

föräldrar som gymnasielärare och de jobbade många helger och kvällar så att jobba på fritids kändes 

lagom. Han tog sin examen 2002 och har jobbat som fritidspedagog sedan dess. Han har jobbat i olika 

delar av Sverige på många olika skolor men idag jobbar han i en närförort i en välbeställd del av 

Stockholm. 

 

Anton är 32 år och bor i Stockholm. När han hade pluggat klart samhällslinjen på gymnasiet så visste 

han inte riktigt vad han skulle göra så då gick han till arbetsförmedlingen och de lät honom arbeta i 

Vikariepoolen. Anton menar att det var ganska lätt att få fast tjänst speciellt eftersom han är kille. Han 

fick fast tjänst på en skola först som vikarie på fritids sedan fick han jobba alltmer som resurslärare och 

elevassistent och han fick även ha en egen pedagogisk verkstad. Han skulle utbilda sig till barnskötare 
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via Kunskapslyftet men ett annat jobb kom emellan. Idag jobbar Anton på en mindre skola utanför 

Stockholm. Totalt har han jobbat cirka åtta år med barn. 

 

Hanna är 25 år och kommer från en liten svensk stad. Hon läste samhällsvetenskaplig linje på 

gymnasiet. Efter gymnasiet jobbade hon lite extra på förskolan där hennes mamma jobbade Hon kände 

att det passade henne bra fast hon lärde sig att hon föredrog att jobba med äldre barn. Hon påbörjade 

fritidspedagogprogrammet, eller lärarprogrammet mot yngre åldrar inriktning mot fritidshem som det då 

hette, sedan pluggade hon där 3,5 år. Hon blev tillsammans med en man på sin studieort och flyttade till 

Stockholm med honom. Där fick hon jobb på en stor kommunal skola i ett välbeställt område men hon 

bytte jobb och jobbar nu som ansvarig för fritids på sin nuvarande arbetsplats. Hon har arbetat med barn 

från och till i sex år. 

 

Som man kan se ovan är alla mina respondenter unga, alla är mellan 25-32 år. De kommer från olika 

delar av Sverige och har olika mycket erfarenhet. Dessutom har två av dem en formell examen som 

fritidspedagog medan Tove har läst några år till lärare, Anton däremot saknar formell utbildning. Tre av 

respondenterna har föräldrar som jobbar med barn vilket kan tyckas anmärkningsvärt. 

 

 

Varför valde respondenterna att jobba på fritids 

Av alla intervjupersoner är det endast Björn som uppger att det var ett väl genomtänkt val att studera till 

fritidspedagog, det var något som han kom fram till redan i åttan när han gjorde praktik hos sin gamla 

mellanstadielärare. Hanna menar att hon bland annat valde att jobba på fritids för att det är friare i sin 

form än skolan. Hon menar dock att man har allmänna råd som de skall följa på fritids men det är inte 

lika strikt och man har inte samma måluppfyllelse. Dock menar hon att hon hoppade på utbildningen lite 

utav en slump men att det visade sig passa henne riktigt bra.  För både Anton och Tove verkar det som 

att valet föll sig rätt i tiden, de behövde ett jobb och fann det på fritids. 

 

 

 

Det bästa/ sämsta med att jobba på fritids 

Tove och Hanna uppger att de tycker att det bästa med att jobba på fritids är att man får lära känna 

barnen på det personliga planet.  Tove uppger att detta att verkligen lära känna barnen på djupet ger 

henne en annan roll än just lärarrollen. Även Hanna uppger att personalen på fritids lär känna barnen på 

ett annat sätt än vad lärarna gör.  Anton menar att det bästa är att man kan göra skillnad för någon. Björn 
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tycker att det mest positiva med att jobba på fritids är att få se barnens utveckling på nära håll och då 

framförallt på det personliga planet. Både Anton och Björn nämner även att man aldrig tröttnar på att 

jobba på fritids eftersom det hela tiden sker nya saker. 

 

På frågan om vad som är sämre med att jobba på fritids så svarade Tove att det kan vara att många lärare 

och fritidspedagoger har en negativ inställning till barnskötare. Hanna däremot menar att det svåraste är 

att hon skall finnas till både för fritids och skolan på samma gång vilket gör att hon får svårt att hinna 

med att planera för eftermiddagarna och så vidare.  Björn påpekar under sin intervju att han tycker det är 

svårt att räcka till för alla barn och dessutom kan ljudvolymen vara väldigt hög. Anton pratar om att de 

sämsta sidorna har med alla neddragningar att göra som man hela tiden gör på fritids vilket har gjort att 

det blir allt fler barn per vuxen. Han nämner även, precis som Hanna, att det kan vara svårt att vara 

pedagogisk på eftermiddagarna när man har varit i skolan hela dagen redan. 

 

Vad är den största utmaningen med att jobba på fritids 

På denna fråga råder det en stor enighet kring att den största utmaningen är att se alla barn i gruppen 

trots de rådande förutsättningarna. Eller som Anton uttrycker det när han svarar på frågan vad som är 

den största utmaningen 

 

Det tror jag såhär är att behålla fokus på att ha tålamod och bemöta barnen på rätt sätt och vara 

pedagogisk liksom under de förutsättningar som finns med att det är för stora barngrupper och för lite 

personal.. 

 

 Björn hävdar att den största utmaningen är att få barnen att fungera som en grupp där alla respekterar 

varandra. 

 

Viktigaste yrkeskompetensen man bör har för att jobba på fritids 

Tove menar att de två viktigaste kompetenserna som man bör ha är att vara social och uppmärksam för 

att kunna se allt som händer mellan barnen. Dessutom menar hon att utbildning nödvändigtvis inte leder 

till kompetens och berättar i sin intervju att: 

 

Sen finns det många som är utbildade som är väldigt stela och formade av tankar som de liksom läst om 

i böcker som de försöker få in barnen på de platserna. Den här pojken han har det här liksom. Asså så är 

han utdömd redan från början och då är det mycket viktigare tycker jag själv att jobba från barnens eget 

bästa och det har inte alltid med utbildning att göra. Utan det handlar om personlig inställning 

 

Hanna uppger att en viktig kompetens som man bör besitta är att förstå att barn lär sig genom lek och att 

man även kan identifiera vad de lär sig när de leker. Dessutom påpekar Hanna att det är viktigt att vara 
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flexibel eftersom det hela tiden händer saker runt omkring en. Björn menar att den viktigaste kvalitén 

som man bör ha är att man behöver vara en god människokännare och att man bör vara empatisk. Vidare 

talar han även om vikten om att själv ha någon form av spetskompetens som kanske härrör från ett 

personligt intresse eller liknande. Även Anton omnämner empati och att vara konsekvent som nycklar 

till att lyckas väl. Slutligen tar han även upp, precis som Hanna, att det är viktigt att vara flexibel. Allt 

detta sammantaget målar upp en bild av vikten av att vara förstående gentemot barnen men även att vara 

anpassningsbar i olika situationer. 

 

Hur blir fritidspedagoger/ fritidspersonal bemötta av föräldrar 

Tove uppger att det kan ha en negativ klang gentemot föräldrarna att bara vara ”fritidsfröken” dvs.  

outbildad som hon själv benämner sig och att många av föräldrarna bara ser henne som den där 

pysseldamen som hittar på olika saker med barnen. Hanna menar att det skiljer sig väldigt mycket åt hur 

hon blir bemött men att hon upplever att många föräldrar bara ser fritids som ren barnpassning. Dock 

menar hon att det är viktigt att de som jobbar på fritids visar sig professionella och på olika vis 

dokumenterar vad de gör för att minska den okunskapen hos familjerna. Björn menar även han att det 

variera mycket i bemötandet och att det är ganska bra på hans nuvarande arbetsplats eftersom han jobbar 

med mycket duktiga människor som är bra på att stötta varandra. Men att det på andra skolor där han 

jobbat har det fokuserats mest på skolan medan fritids mest setts som en plats där barnen spenderar 

några timmar på eftermiddagen. 

 

Anton menar att ingen har någon större respekt för hans yrkeskompetens och han hänvisar till att han 

kommit in på ett bananskal inom fritidsverksamheten och därför är med och bidrar till det dåliga rykte 

som folk har som jobbar på fritids. Han menar att det känns som att alla människor som man inte vet 

vad man ska göra av dem sätter man på fritids.  Anton berättar att han tycker att dagens verksamhet mest 

består av barntillsyn eftersom man är så få i personalen. När vi talar vidare så tror han att de olika vis 

som han blir bemött på går att koppla till den allmänna inställningen som föräldrarna bemöter sina 

medmänniskor med. 

 

Hur blir fritidspedagoger/ fritidspersonal bemötta av lärare  

Tove menar att hon bemötts väldigt bra av lärarna och att hon fått hjälp när hon bett om det. Hanna 

menar att hon tack vare det arbetssätt som de har på hennes nuvarande arbetsplats får stor respekt och 

förståelse från sina lärarkollegor. Det arbetssättet innebär att även lärarna jobbar mycket på fritids och 

att man täcker upp för varandra om någon är borta. Hanna påtalar dock att det inte var fallet på hennes 
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förra skola och där visade lärarna på olika vis att de ansågs sig stå över dem som jobbade på fritids. 

Detta uttrycker Hanna på följande vis under vår intervju:  

Jamen de kanske tycker att vi sitter och planerar någonting som vi ska göra så då kommer de ut och 

säger att nä vi måste komma ut och vara rastvakter men då säger vi att vi har planering men det spelar 

ingen roll för du får ta min rastvakt nu för jag måste planera min lektion. Jamen vi måste planera vår 

eftermiddag. Ja men det kan ni göra sen min lektion är viktigare än er eftermiddag. 

 

Björn berättar att lärarnas bemötande varierar men att det upp till en själv att ta plats också. Mestadels 

upplever han dock att han blir bemött på ett bra sätt och att lärare visar att de har respekt för hans 

kompetens genom att rådfråga honom när det gäller olika elever. Anton tog i sin intervju upp att han 

ofta blir jättebra bemött av lärarna och att de uppskattar att ha honom som hjälp och stöd i klassrummet.  

 

Kan fritidspedagoger/ fritidspersonal påverka beslutsfattande 

Alla respondenter i min studie upplevde att de på olika vis kunde vara med och påverka beslutsfattande 

som berörde fritidsverksamheten. Hanna uppger att hon har haft mycket att säga till om på båda sina 

arbetsplatser och att hon tror att hennes utbildning kanske underlättat för henne att kunna påverka 

beslutsfattandet eftersom hon är bra på att beskriva syftet med det hon gör och hon menar att kunna 

beskriva varför man gör saker är nyckeln till att föra igenom beslut som man tycker är viktiga.  

 

Har alla personalgrupper lika mycket att säga till om 

Tove menar att lärarna har mycket mer att säga till om än vad personalen på fritids har. Hon hänvisar 

detta till arbetslagsträffarna där lärarna tog betydligt större plats. Hon menar att det var naturligt 

eftersom mötena berörde undervisningstiden mer och där gick fritidspersonalen ju bara in och hjälpte 

till. Hanna påpekar att alla grupper har lika mycket att säga till om på nuvarande arbetsplats men att hon 

tidigare sett att man gett exempelvis barnskötare ”enklare” uppgifter såsom att rita med barnen eftersom 

man tycker att det bättre passar deras kompetens. Björn menar att lärarna på hans skola har mer att säga 

till om än exempelvis fritidspersonalen men han tror att det kan ha att göra med att hans nuvarande 

arbetsplats ligger i en stadsdel där den akademiska nivån upplevs som mycket viktig. Anton däremot 

tycker att det handlar mer om personlig inställning än vilken kategori av personalgrupp som man tillhör. 

 

Skillnad i yrkeskompetens mellan fritidspedagoger/ fritidspersonal och lärare 

Tove svarar på frågan om det finns någon skillnad i yrkeskompetens på följande vis: 

 

Ja det tycker jag men det anser jag har att göra med att man som lärare ska ha en annan approach än vad 

man skall ha som fritidsfröken eller fritidspedagog. Läraren absolut att du kan vara kompis med dina 

elever men och du ska ju kunna göra roliga saker med dem absolut. Men du måste ju fortfarande, du har 

ju ett helt annat mål du har ju liksom läroplanen när du är en lärare: detta bör du gå igenom med dina 
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elever. I jämförelse med fritidspersonal så är det ju mer att man ja utvecklar fritids tillsammans med 

eleverna snarare än att man har en plan som man följer. Eller ja nu har det ju varit så där jag har jobbat 

så man har tillsammans med barnen sett vad man vill göra. 

Hanna påtalar att skillnaderna inte är så jättestora eftersom utbildningarna är snarlika men att 

fritidspedagoger kanske har bättre koll på det sociala och är mer aktiva.  Björn berättar att han har mer 

fokus på den personliga utvecklingen snarare än kunskapsresultat. Anton däremot påtalar allt som 

lärarna gör bra och att de lyckas ha koll både på vad barnen gör bra i skolan men även hur de är socialt. 

Han uttrycker sin stora respekt för lärarprofessionen på följande vis:  

 

jag vet inte jag har såhär jättestor respekt för lärare jag vet inte vad det är ni får lära er men det känns 

alltid som om ni har någonting extra, det är någonting extra ni har såhär hur ni ser på barn och såhär jag 

vet inte ni har väldigt bra överblick såhära. 

 

Använder sig skolan av fritidspedagoger/fritidspersonals kompetenser 

Tove gör ett särskiljande mellan sina två arbetsplatser och hon menar att man på den senare skolan inte 

använder sig av fritidspedagogers och fritidspersonalens kompetenser eftersom fritidspersonalen inte får 

vara med och undervisa där.  Medan hon anser att den första skolan var bättre på att tillvarata den 

kompetensen eftersom hon ofta fick hålla i lektioner där. Hanna däremot upplever att hennes nuvarande 

arbetsgivare verkligen har tillvaratagit hennes kompetens på så vis att hon är fritidsansvarig mycket tack 

vare hennes utbildning. Dessutom var hon den enda utbildade fritidspedagogen även på hennes förra 

arbetsplats och hon kände att det även där gjorde att hon fick ett större ansvar. Björn uppger att det är 

väldigt olika hur väl olika lärare lyckas nyttja fritidspedagogernas och fritidspersonalens kompetenser. 

Överlag tycker han dock att det är de mest erfarna lärarna som är bäst på det.  Anton tycker att man 

skulle kunna få ut mer av fritidspersonalen om det fanns mer tid för planering av aktiviteter. Annars 

anser han att man har ett eget ansvar att plocka fram de saker som man är bra på. 

 

Fritidspedagogers/ fritidspersonals yrke ur ett statusperspektiv gentemot exempelvis lärarna 

Tove berättar under intervjun att det helt klart finns en hierarki på skolan men den har ingenting med 

utbildning att göra utan grundar sig istället på erfarenhet. Tove fortsätter att berätta att de som hade lång 

erfarenhet helt klart hade ett övertag gentemot andra grupper. Hanna ger olika definitioner av hennes 

arbete ur ett statusperspektiv hon menar att utifrån sett så har hon låg status och även av att de som 

jobbar på högstadiet på hennes skola så tror hon att de ser hennes jobb som lågstatus. Hanna inflikar 

dock att hon tror att mycket hänger samman med okunskap man vet helt enkelt inte vad en 

fritidspedagog gör. Hennes andra definition av yrket ur ett statusperspektiv är att hon inom arbetslaget 

har hög status eftersom de är medvetna om allt det som fritidspedagogerna och fritidspersonalen 

verkligen gör. Björn menar att lärare har högre status men att fritidspedagoger även har ett eget ansvar 
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att faktiskt visa upp allt som de faktiskt gör. Björn tar även upp det faktum att det inte hände så mycket 

på vissa av de tidigare avdelningar där han jobbade och att det i sin tur inte genererar någon hög status. 

Björn berättar att det finns skillnad i status men att den snarare hänger samman med erfarenhet den som 

har jobbat längst har generellt sätt mer att säga till om. 

 

Anton menar att hans yrke ligger längst ner på skalan men att det kanske har att göra med hans egna 

fördomar också. Han beskriver varför han tror att det är så på följande vis: 

 

Jag tror att det är det där lite att fritids är fortfarande att man typ bara att man tänker på någon som sitter 

med tofflor och en kaffekopp och såhär skriker på barn och bara sitter och fikar hela dagarna. Och visst 

den sidan finns också men nu för tiden funkar inte det nu är det verkligen att de som jobbar med det 

måste gilla det annars funkar det nog inte. Jag tycker fortfarande att det är ett väldigt lågstatusjobb. 

 

Statushierarkier på skolorna 

Tove tycker att det finns en tydlig hierarki på hennes arbetsplatser. Längst ner  på skalan kommer 

matpersonalen sedan kommer fritidspersonalen, lärarna, ämneslärarna, administrationen och i toppen 

stod rektorn. Hanna berättar att på hennes tidigare arbetsplats så var det ganska uppenbart att det var 

utvecklingsledaren som hade mest att säga till om, sedan kom lärarna och efter dem kom den 

fritidsansvarige men hon tror att denna positionering kan ha att göra med att hon inte hade rätt 

personlighet för jobbet. Björn menar att lärarna har högre status men han tror att det beror på att skolan 

är så pass studieorienterad. Annars upplever han att skolledningen kanske ger fritidspedagogerna högre 

status än de outbildade men inom arbetslagen så har statusen att göra med erfarenhet. Anton menar att 

statusen hänger samman med ju mer man är i skolan desto högre status. Sedan berättar han även att det 

finns en övre pyramid också som han kallar det vilket enligt Anton kommer efter statusen och det är 

först specialpedagogerna som sitter mer med utredningar, sedan kanslipersonalen och överst rektorn. 

 

Varför inte lärarlegitimation för fritidspedagoger? 

På denna fråga svarar respondenterna lite olika. Tove skulle vilja se att alla som jobbar med barn borde 

ha någon form av legitimation men hon anser att det i realiteten är omöjligt att förse samtliga anställda 

med det. Här hänvisar hon till att på hennes arbetsplatser där är det fritidspersonalen som täcker upp när 

lärarna är borta och att det fungerar ganska bra. Vilket innebär att Tove framförallt talar om att det 

skulle bli omöjligt att även alla vikarier ska vara legitimerade. Hon avslutar dock sitt resonemang med 

att tillägga att hon gärna skulle se en legitimation även för fritidspedagoger samt ett allmänt uppsving 

för att jobba med barn. 
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Hanna svarar på frågan om lärarlegitimation att den visst kommer att gå att söka för fritidspedagoger 

som har läst ett visst antal poäng i ämnen. När jag ställer följdfrågan om vad hon tycker om att det inte 

kommer någon övergripande legitimation så svarar hon direkt att hon anser att det är totalfel. Hanna 

påstår även att lärarlegitimationen bara bidrar till att öka klyftan ytterligare mellan lärare och 

fritidspedagoger. Hon fortsätter med att berätta att hon menar att det sänder signaler om att man ska 

granska de som jobbar i skolan men att vem som helst kan ju jobba på fritids. Vidare talade vi om att det 

idag råder brist på utbildade fritidspedagoger och vad det kan bero på. Hanna tror att det beror på att så 

få vet vad yrket verkligen innebär och hon beskriver fritidspedagogerna som ”ett utdöende släkte”. När 

jag frågade vad hon menade med det så svarade hon att det är så få som väljer det och till slut kommer 

det inte finnas några kvar. Hon tror att man måste öka statusen och uppmärksamma fritids mer och 

dessutom talar hon om att hennes generation är karriärsklättrande och att man då inte vill söka till 

fritidspedagog eftersom ingen talar gott om det. 

 

Björn uttrycker sig såhär när det kommer till att det inte kommer komma någon legitimation för 

fritidspedagoger:  

 

Det tycker jag är dåligt för jag tror det kan göra så att lärarna får ytterligare försprång i respekt hos den 

andra personalen. Jag skulle tycka det vore väldigt, väldigt bra om det skulle komma ett 

fritidspedagogleg också.Paus..jag tror att det skulle höja statusen om det skulle komma liknande. 

 

När vi fortsätter att tala om varför Björn tror att det råder brist på fritidspedagoger och vad man skulle 

kunna göra för att fler skall välja yrket så tror Björn att lönen är en aspekt att tänka på men även att de 

som jobbar som fritidspedagoger måste skylta mer med vilket bra jobb det faktiskt är. Björn uttrycker att 

han är chockad över att det är så få som väljer yrket. 

 

Anton verkar tudelad inför lärarlegitimationen å ena sidan anser att det kan vara bra eftersom han vet 

om många barnskötare som är ganska så värdelösa. Å andra sidan menar han att man riskerar att förlora 

väldigt mycket bra folk som kanske saknar utbildning om man inför lärarlegitimation. Han tycker att 

skolan borde ge möjlighet till fritidspedagogerna att gå något Kunskapslyftsaktigt som gör att de kan bli 

certifierade. Han tycker att det är tråkigt om man ska förlora bra folk på grund av en ren formalitet som 

Anton uttrycker det. 

 

Här kan man se en tydlig skillnad mellan Hanna och Björn som är utbildade som vill se en legitimation 

eftersom de båda menar att risken är att lärarna annars ytterligare förstärker sitt försprång gentemot de 

både inom personalgruppen men även utåt sett. Tove och Anton däremot talar om svårigheten med 
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behöriga vikarier och att man borde erbjuda någon form av certifieringsmöjlighet för fritidspedagoger 

vilket gör att deras resonemang skiljer sig avsevärt åt.  

Roll inom arbetslaget 

Tove menar att hon blivit tilldelad rollen som organisatör men även pysselgumma på båda sina 

arbetsplatser och hon tror att det beror på att hon är bra på att hålla många bollar i luften och ändå få ett 

resultat. Dessutom menar hon att både barnen och hennes kollegor känner tilltro till att hon kan slutföra 

det hon påbörjat och att det sin tur skapar tilltro inom gruppen  

 

Hanna beskriver det som att då hon var den enda utbildade fritidspedagogen på hennes gamla arbetsplats 

så fick hon ta mer ansvar. Det kunde vara att hon ansvarade för närminnesträning med barnen, 

inköpsansvarig och ansvarig för en hel del ekonomiska bitar. Hon tror att hon tilldelades just denna roll 

för att rektorn ville att hon skulle känna att hon stack ut från mängden dvs. de outbildade. På sin 

nuvarande arbetsplats är hon fritidsansvarig och det är något som även återspeglar sig i den roll som hon 

har inom arbetslaget. Hon tror att det är hennes styrkor som lett till att hon fått de rollerna. 

 

Björn har blivit en administratör men sköter även mycket av föräldrakontakten på sin nuvarande 

arbetsplats. Han tror att han tilldelats denna roll eftersom de andra upplever att han uttrycker sig bäst i 

skrift på sin avdelning. Han tror även att rollerna som man tar på sig har med erfarenhet att göra och 

detta härrör han till när han tidigare i sin yrkeskarriär skulle vara avdelningsansvarig men eftersom han 

var så pass osäker i sin roll var det en annan i personalgruppen som tog på sig den rollen internt. 

 

Anton upplevde det som jättesvårt att berätta vilken roll som han har tilldelats. Dessutom uttalar han sig 

såhär om den rollen som killar i hans ålder brukar tilldelas på arbetsplatserna: 

 

..vanligtvis killar som jobbar i min ålder de får göra såhär fysiska aktiviteter sportgrejer och sånt. Jag är 

inte speciellt sportig av mig så jag har inte den grejen så. 

 

 

När jag frågar Anton om det är någon arbetsuppgift som ofta återkommer i hans arbete svarar han 

konfliktlösare. Han beskriver det som att han tycker det är viktigt att lära barnen lösa konflikter och att 

lära sig att vara en bra kompis. När jag frågar varför han tror att han tilldelats denna roll säger han det 

säkert finns någon psykologisk förklaring men att han tror att man tilldelas det som man har fallenhet 

för dvs. vilka kvalitéer man har som människa som han uttrycker det. 
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Analys 

I samtliga analyser kommer jag utgå från mina två övergripande teorier som är det 

socialkonstruktivistiska och det symbolinteraktionistiska perspektivet. Detta eftersom de båda fokuserar 

på det faktum att vi genom vårt språk skapar struktur och mening i vår omvärld. I denna uppsats har jag 

valt att ställa frågor som fokuserar just på hur fritidspedagoger och fritidspersonal skapar synen på sitt 

eget yrke utifrån begreppen makt, status och roll. De frågor som har ställts har givit respondenterna 

möjligheter att reflektera hur detta skapande äger rum i interaktionen med andra yrkesgrupper. Jag 

kommer nedan att gå igenom begrepp för begrepp och sammankoppla det med de empiriska resultat 

som framkom i min studie för att på så vis besvara mina valda frågeställningar. 

 

Makt 

En av de definitioner av makt som jag tittat närmare på berör ”mikromakt”(Foucault enligt Lindgren I 

Andersen& Kaspersen 2006:390). Mina respondenter beskriver alla att de har mycket makt att vara med 

och påverka beslutsfattande samt verkar känna att de kan påverka mycket av det som berör dem i sitt 

yrkesutövande i vardagen. Detta innebär att alla mina respondenter känner att de kan påverka sin vardag 

och de interaktioner där de ingår på olika vis. Tittar man närmare så ser man dock att maktaspekten inte 

är så enkel utifrån min empiri. Utifrån materialet kan man se att på frågan om man blir bemött med 

respekt av föräldrarna svarar samtliga intervjupersoner att det varierar men att många föräldrar ser deras 

yrke som ren barnpassning.  

 

Tre av respondenterna tog även upp det faktum att lärarna har mer att säga till om vid arbetslagsträffar 

och att lärarna oftare har sista ordet. De var bara Anton som uppgav att han anser att hur mycket man 

har att säga till om har med personligt intresse att göra. Detta kan man koppla till Foucaults resonemang 

kring hur aktören i detta fall lärarna utövar makt och hur detta påverkar ”den maktutövade” (Lindgren 

2006:390). dvs. fritidspedagogerna och fritidspersonalen. I mina exempel som mina respondenter tagit 

upp kan man se att lärarna tar mer plats på olika vis och på vissa av arbetsplatserna antyder att deras 

jobb skulle ha en större betydelse. Hanna berättade exempelvis att lärarna på hennes gamla arbetsplats 

visade att deras jobb var vikigare genom att de kunde säga till fritidspedagogerna och fritidspersonalen 

att avbryta sin planeringstid för att ta deras rastvakt. Tove tar upp exempel på detta maktutövande från 

lärarna när hon berättar att det mest är lärarna som pratar vid arbetslagsträffarna. Björn menar att detta 

maktutövande har med stadsdelen där han jobbar att göra. Anton talar som sagt om personlig inställning 

men påpekar på samma gång en oerhörd stor respekt för lärarna och det som de gör medan han har svårt 

att tillskriva sina egna kompetenser positiva egenskaper. På mikromaktsnivå kan man se att mina 

respondenter anser sig ha makt över sitt direkta yrkesutövande men när de jämför hur mycket makt de 
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har med exempelvis lärarna så ser man att de i relation till andra grupper uppger att de tilldelas mindre 

makt.  

 

I Foucaults resonemang kan man se att kunskapande och makt är krafter som på ett symbiotiskt vis är 

nära förknippade med varandra(Lindgren 2006:392).  I min uppsats kan man se att dessa krafter hänger 

samman exempelvis på det faktum att Hanna talar mycket om att hennes utbildning gett henne mer makt 

och mer befogenheter än hennes outbildade kollegor. Men kunskap behöver ju inte vara detsamma som 

utbildning utan det kan ju även vara sammanlänkat med andra faktorer såsom erfarenhet. Både Tove och 

Björn menar att i deras arbetslag ses man som mer kompetent ju mer erfarenhet man har. Utbildningen 

spelar mindre roll men ju mer erfarenhet du har desto mer makt besitter du inom arbetslaget. Detta 

resonemang var för mig spännande och oväntat att häften av mina respondenter menar att erfarenhet är 

detsamma som kunskap men även makt. 

 

 I flera av de utsagor som jag fick under intervjuerna fick man intrycket av att mina intervjupersoner 

hade ett stort engagemang för sitt yrke. De berättade med stor glädje och med ett tydligt kroppsspråk att 

de brann för det. Alla intervjupersoner ville prata även efter intervjun om dessa frågor vilket även det 

visar på kunskap och engagemang kring de frågor som vi talade om under intervjuerna. Som jag tidigare 

nämnde får man dock bilden utifrån sett av en bortglömd yrkesgrupp då fritidshemmet knappast 

förekommer i mediedebatten samtidigt som barngrupperna blir allt större. I mitt material kunde jag se 

uttryck för denna maktlöshet på följande vis. Hanna beskriver sitt yrke som ett utdöende släkte eftersom 

hon menar att snart kommer ingen välja att bli fritidspedagog längre detta för att ingen talar gott om det. 

Hanna påtalar även att hennes generation är kärriärsklättrande vilket kan bli svårt att göra på ett 

fritidshem. Björn hävdar att tilldelningen av lärarlegitimation till lärarna kommer spä på den allt större 

klyftan som finns mellan fritidspedagoger och lärare. När det kommer till maktutövande från aktören i 

detta fall lärarna men kanske mestadels från det omgivande samhället verkar mina respondenter känna 

en maktlöshet när det kommer till hur det omgivande samhället ser på deras yrkeskompetens och 

yrkesval. Detta kan man återkoppla till Foucaults resonemang om makt som vågor som hela tiden rör sig 

åt olika håll och i och med det påverkar oss på olika vis (Lindgren 2006:392). Kanske är de resonemang 

som några av mina respondenter använder sig av när de kallar sig själva för ”fritidsfröken” eller 

beskriver den allmänna bilden av folk som jobbar på fritids som någon som fikar och läser tidningen en 

produkt av den reaktion som man bemöts med i de dagliga interaktionerna med andra individer. Det vill 

säga mina respondenter reproducerar bilden av hur det omgivande samhället ser på deras yrke. De blir 

själva en språklig produkt av de makthierarkier som likt ett vågspel hela tiden rör sig runt oss och 

påverkar oss på olika vis.  
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Även de resonemang som mina respondenter återger när de menar att det råder en allmän uppfattning 

om att vem som helst kan jobba på fritids kan ju sägas vara en produkt av de rådande maktrelationerna 

som finns i samhället. Detta verkar innebära att det omgivande samhället tillskriver de som jobbar på 

fritids vissa egenskaper som de sedan ska motbevisa på olika vis. Själva beskriver de alla hur komplext 

yrke de har och alla verkar trivas bra med det och känna att de uträttar något meningsfullt varje dag de 

går till sitt arbete. Men de måste hela tiden visa föräldrarna var de gör och varför för att på så vis även 

höja statusen.  Detta kan man titta på i bakgrund med Foucaults resonemang som innebär att han menar 

att makt och kunskapande är nära sammanlänkat (Foucault enligt Lindgren I Andersen& Kaspersen 

2006:392-393).  

 

Eftersom nästan alla människor som idag själva har barn på fritids även själva gått på fritids, kan man 

säga att de har en förförståelse för vad fritidshemmet är. Detta skapar en förkunskap som gör att många 

föräldrar och även det omgivande samhället anser sig veta vad fritidsverksamheten är och bör vara och 

det skapar en obalans i makten vilket kan göra att de upplever sig veta mer än de som i själva verket 

jobbar där. Man lägger sig naturligt inte i exempelvis tandläkarens arbete och hur han eller hon bör 

utöva sin profession och gemene man är inte insatt i hur hålet bör lagas men att gå till fritidshemmet och 

säga hur de bör lägga upp sin verksamhet är närmare till hands. Då makt och kunskap har en sådan 

symbiotisk relation med varandra(Foucault enligt Lindgren I Andersen& Kaspersen 2006: 392- 393) kan 

man se att detta även överensstämmer med den bilden som mina respondenter återger när det kommer 

till makt på en större samhällelig nivå. På mikromaktsnivå(Foucault enligt Lindgren I Andersen& 

Kaspersen 2006:390) har de makt när det kommer till sådant maktutövande som styr exempelvis vilka 

eftermiddagsaktiviteter de skall göra med barnen.  Ser man däremot på de svar som mina respondenter 

gett kring svaren på varför fritidspedagoger inte får lärarlegitimation eller hur de uttalar sig om att det är 

svårt att bedriva något annat än barntillsyn på grund av de stora barngrupperna. Detta sammantaget 

skapar en bild av maktlöshet kring deras yrke och yrkesutövande på makronivå.  

 

Roll 

När jag intervjuade mina respondenter om vilken roll som de har tillskrivits inom arbetslaget valde jag 

att fokusera på Svedbergs begrepp ”informell roll” dvs. den rollen som jag blivit tilldelad av övriga 

medlemmar och som inte enbart är kopplad till mitt yrke. Svedberg tar upp att den informella rollen som 

jag får inom gruppen kan sägas vara skapad av mig själv men den beror även på hur gruppen själv ser 

ut. Men även vad gruppen har för tendenser(Svedberg 2003:157). Detta är någonting som tre av mina 

respondenter hänvisar till. Både Tove, Björn och Hanna menar att tilldelats den roll som de har fått både 
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utifrån de starka sidorna som de har som individer men även beroende på de behov som gruppen eller 

ledningen på skolan har haft. Björn beskriver det exempelvis som att han tar ansvaret för det 

administrativa och föräldrakontakten för att han gillar det men även för att gruppen tycker att han gör 

det bra. Tove menar att hon på en av sina arbetsplatser har organiserat mycket både för att hon gjort det 

bra men även för att det där funnits ett hål att fylla. Hanna har även hon haft rollen som organisatör och 

även hon sammankopplar det med hennes personliga egenskaper såväl som att rektorn tillskrev henne 

det då hon var det enda med utbildning. Anton menar att hans roll som konfliktlösare hänger samman 

med personliga egenskaper och han menar inte att han tagit platsen eftersom gruppen tilldelat honom 

den. Båda fritidspedagogerna anger att de får sköta ett stort administrativt ansvar och båda hänvisar det 

till deras personliga egenskaper men dock berättar både Björn och Hanna att de blivit särskiljda i 

jämförelse med övrig personal och fått mer ansvar samt prioriterats lite extra tack vare sin utbildning. 

Detta går att knyta såväl till Svedbergs teorier att vår informella roll består av något som är skapat såväl 

av mig själv som utifrån(Svedberg 2003:157). Vilket mina respondenter givit exempel på. Samtidigt 

som jag även kan anknyta till Foucaults teorier kring att kunskap och makt är nära 

sammankopplat(Foucault enligt Lindgren I Andersen& Kaspersen 2006:392). Vilket gör att man delvis 

kan sammankoppla begreppen makt och roll med varandra. Den roll som mina respondenter tilldelats 

ute på sina arbetsplatser såväl formellt och informellt har en sammankoppling med vilken utbildning de 

har med sig och i och med det vilken makt de kan utöva i den informella rollen. 

 

Status 

Några av de intressantaste resultaten i min empiri framkom i frågorna som berörde status. Mina frågor 

kring status har berört begreppet från olika synvinklar. Mina intervjupersoner har både fått berätta hur 

de upplever att de ser på sitt eget yrke ur ett statusperspektiv men även hur de upplever att deras yrke ter 

sig ur ett statusperspektiv gentemot andra yrken. Detta för att få ett bredare perspektiv kring hur mina 

respondenter ser på sitt yrke ur ett statusperspektiv. I min empiri är det uppenbart att mina 

intervjupersoner trivs bra med sina jobb och att de som bland annat Björn och Hanna uppger menar att 

det är synd att inte fler förstår vad arbetet innebär och att fler då skulle välja yrket. I mitt fortsatta 

resonemang kommer jag använda mig av Webers definition av status vilket innebär vilken prestige och 

vilket anseende som andra grupper ger mig och det bidrar till vilken status jag får(Weber enligt Giddens 

2003:256) Jag har som sagt valt att fokusera på vilken status som andra individer och yrkesgrupper har 

valt att tillskriva mina respondenter utifrån deras yrkesval.  

 

Alla respondenter utom Björn tar upp att deras arbete utifrån sett är ett lågstatusjobb. Anton berättar att 

oavsett vilka yrkesgrupper som han möter så råkar han alltid ut för samma typer av reaktion som är oj 
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jobbar du med det. Han säger till och med att han uppfattar att det inte går att komma längre ner på 

skalan. Även Hanna och Tove berättar att man utifrån sett ser ner på deras yrkesval. Hanna påtalar att 

hon tror att både folk som jobbar med annat ser ner på hennes yrkesval men att det även förekommer på 

skolan hos dem som jobbar med de äldre eleverna på högstadiet. Vilket gör att Hanna även ger bilden av 

att det är lägre status att jobba med yngre barn än de äldre.  Anton och Hanna uppger även att det finns 

en vedertagen bild i samhället att vem som helst kan jobba på fritids. Som jag tidigare nämnt berättar 

alla respondenter att de blivit bemötta av föräldrarna på varierande sätt men alla tar upp att många 

föräldrar ser fritids som ren och skär barnpassning. Vilket gör att man kan anta att den status som de 

föräldrarna tillskriver den yrkesgruppen är låg. 

 

 I min uppsats uppgav alla respondenter att lärarna har mer att säga till om i alla fall vid vissa tillfällen. 

Anton sammankopplar det med att ju mer man är i skolan desto mer status. Även Tove gör en liknande 

sammankoppling när hon menar att fritidspedagogerna och fritidspersonalen hade mer att säga till om på 

de ena skolan eftersom de fick vara med och hålla lektioner. Hanna tar upp att lärarnas planering av 

deras lektioner vägde tyngre än fritidsplaneringen på hennes gamla arbetsplats och Björn menar att 

lärarna har mer att säga till om men hänvisar det till den studieinriktade miljön på hans skola. Anton ser 

på lärarna som att dem besitter en god yrkeskompetens och tillskriver de därmed hög status medan han 

själv pratar mycket om att han kom in på ett bananskal och att det är folk som han själv som ger 

fritidshemmet ett dåligt rykte. Tove anser att lärarna på hennes skola är negativt inställda till att ”bara” 

ha en barnskötare i klassrummet istället för en utbildad fritidspedagog. Anton och Tove beskriver även 

de hierarkier som finns på skolan där de sätter sin egen yrkesgrupp i botten med matpersonalen. Över de 

i hierarkin kommer lärarna, ämneslärarna, specialpedagogerna, administrationen och överst rektorn. Allt 

detta ovan ger en bild av att yrket gentemot andra yrkesgrupper på skolan har en relativt låg status.  

 

Dock är bilden mer varierad än så vilket är något som även Weber tar upp i sina teorier om status då han 

menar att eftersom vi idag lever i en komplex och mångfacetterad värld så tillskriver människor inte 

bara status utifrån vilken samhällsklass man tillhör utan statusmarkörerna är betydligt fler än så 

(Giddens 2003:256). Mina intervjupersoner uppger även att lärare rådfrågar de när det gäller elevers 

sociala utveckling vilket Björn och Hanna berättar om. Alla respondenter uppger även att lärarna 

överlag bemöter dem på ett bra sätt. Dessutom kopplar både Tove och Björn status med hur länge man 

har jobbat på skolan. Det vill säga erfarenhet ger mer status än utbildning när det kommer till 

maktanspråk. Hanna menar att det på denna skola inte är någon skillnad i status mellan fritidspedagoger 

och lärare eftersom de alla jobbar med eleverna under hela dagen. Björn, Hanna och Anton verkar även 
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se det som att man har ett eget ansvar med att visa föräldrarna vad fritids gör och varför och på så vis 

höja statusen.  

 

Framförallt de två fritidspedagogerna i undersökningen uttrycker att lärarlegitimationens införande 

riskerar att ytterligare spä på den skillnad som finns i status mellan yrkena. Björn uppger att en 

legitimation skulle kunna bidra till en statushöjning för hela hans yrke. Hanna är även hon upprörd över 

dessa planer eftersom hon menar att det sänder budskapet att man ska granska och utvärdera lärarna men 

spär på uppfattningen att vem som helst kan jobba på fritids. Efter att ha fört detta resonemang utifrån 

Webers resonemang kring att status är sammankopplat med de egenskaper som en grupp blir tillskrivna 

ur ett utifrån perspektiv så verkar det som att mina respondenter ser yrket utifrån sett som ett 

lågstatusjobb(Giddens 2003:256). Eftersom de stöter på vissa reaktioner från sina medmänniskor, 

medarbetare och föräldrar i den dagliga interaktionen.  

 

Dock visade mina frågor att många upplever ett gott samarbete med andra kollegor och att man 

verkligen uppskattar sitt jobb. Hanna beskriver fritidspedagoger som ett utdöende släkte och att man 

måste höja statusen för att fler skall välja yrket. Samt informera om vad man verkligen gör. Björn 

berättar även om att mer erfarna lärare har lättare för att uppskatta det han gör. Tove säger även att de 

övriga lärarna uppskattar det hon gör. Hanna beskriver det som att fritidspersonalen inom hennes 

nuvarande arbetslag har hög status eftersom även lärarna jobbar på fritids. Även Anton beskriver 

lärarsamarbetet som bra. Detta gör att mina respondenter ger en samlad bild av att de som har koll och 

insyn för vad de gör även tillskriver de en högre status. Även föräldrarna som tar sig tid att fråga om 

verksamheten och vad de gör verkar tillskriva de en högre status i den dagliga interaktionen. Utifrån min 

empiri uppfattar mina respondenter att de har ett lågstatusjobb och de placerar sig lägre än andra grupper 

på hierarkin åtminstone i vissa situationer. Men fram växer även bilden att ju mer kunskaper som deras 

medarbetare och föräldrar har om deras arbete desto mer status och även makt ges dem.  

 

Inom det socialkonstruktivistiska synsättet att tolka sin omvärld beskrivs det faktum att den kunskap 

som vi har med oss i vår ryggsäck uppstår i kontakten med andra människor. Genom interaktionen 

skapar vi länkarna mellan jaget och det allmänna. Dessa länkar skapar i sin tur uppfattningen om självet 

och hur jag tolkar den(Thomassen 2008:207-208). Enligt den sociala interaktionismen så använder vi 

oss av språket för att skapa en medvetenhet kring vem jag är som individ tack vare språket får jag även 

möjlighet att kunna se mig själv utifrån(Giddens 2003:33).  Detta kan få bli slutkommentarer till detta 

analysavsnitt eftersom jag i min uppsats ser att det är i sammanhangen eller samtalen med andra 
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individer som mina respondenter skapar synen på sitt arbete, skapar makt och status samt skaffar sig 

kunskap om jaget och förhåller sig till sin omvärld. 

 

Empirin tolkad utifrån sin kontext  

Då jag i denna uppsats har valt att tolka mitt resultat utifrån ett socialkonstruktivistiskt och 

symbolinteraktionistiskt perspektiv vill jag anknyta mitt insamlade material till den kontexten som den 

har uppstått i. Därför vill jag gå tillbaka till den historiska bakgrund som jag inledde med. Där framgick 

de historiska förändringarna och tankemönster som hela tiden varit med och format fritidsverksamheten. 

Man kan börja med att återknyta till de fakta som jag tog upp som berörde integrerade arbetslag som 

idag är ett arbetssätt som alla mina respondenter arbetar i ute i verksamheten. 

 

Reformen som ledde till integreringen av arbetslagen skedde i början av 1990-talet och det var enligt 

Hippinen ett sätt att få loss lokaler och personal och det var ett resultat av de betydande besparingar som 

var tvungen att ske på grund av den ekonomiska krisen. Målet var även att förändra arbetssättet ute på 

skolorna efter en företagsmodell samt att bättre utnyttja de kompetenserna som finns inom 

personalstyrkan(Hippinen I Pihlgren 2011:34). 

 

Denna integrering verkar på olika vis ha påverkat mina respondenter. Anton och Hanna uttrycker att en 

av de största utmaningarna i deras arbete är just att räcka till under hela dagen. De beskriver det genom 

att förklara att de först skall vara med under hela skoldagen för att sedan även orka bedriva en 

pedagogisk verksamhet även under eftermiddagarna.  Anton beskriver det också som att det är en 

utmaning just för att de som jobbar på fritids jobbar under väldigt svåra förutsättningar med alltför stora 

barngrupper. Dock står det i skollagen att barngrupperna skall ha en lämplig storlek och 

sammansättning(Skolverket 2007).  

 

Det verkar dock vara något som mina respondenter verkar ha svårt att hålla med om att det uppfylls. 

Tove, Björn och Anton beskriver på olika sätt även hur svårt det är att se alla barn i gruppen vilket även 

det kan ha just med gruppens storlek att göra. Vilket går att koppla till statistiken antal barn/vuxen. I en 

debattartikel i Svenska dagbladet som hänvisar till det senaste resultatet av Skolinspektionen där 

framgår denna ökning av antalet barn per grupp ökningen av antalet barn har ökat från 8,3 barn per 

anställd personal till att idag vara 20,5 barn per anställd i snitt (Eneris, Esber, Ståhlnacke, Sundgren och 

Öberg 2010). Detta faktum är något som alla mina respondenter tagit upp på olika vis genom att det är 

svårt att bedriva det kvalitativa arbete som de vill och kan genomföra. Hanna uttrycker också att det 

bästa hon vet är när hon får möjlighet att vara med en mindre barngrupp för då får hon möjlighet att 



31 

 

verkligen lära känna barnen. Anton tar också upp att idag kan inte vem som helst jobba på fritids 

eftersom har man inte ett starkt engagemang så orkar man helt enkelt inte med den arbetsmiljön Andra 

tecken som gör att man kan se kontextens inverkan på mina respondenter är när det kommer till 

lärarlegitimationens införande och hur de ser på att det inte skall införas för lärarna. Detta kan sägas 

vara något som Björn och Hanna verkade mest insatta i vilket kanske kan vara sammankopplat till deras 

högskoleutbildning till fritidspedagoger. De uttrycker båda att lärarna hela tiden ligger steget före 

statusmässigt och att skolan debatteras och är i fokus. Hanna tycker att fritids måste uppmärksammas 

mer för att fler ska lockas till yrket och Björn menar att en legitimation för fritidspedagoger kanske kan 

öka statusen och leda till att fler väljer det. Detta kan man sätta i kontext av just den rådande 

skoldebatten om utökat kunskapsfokus, tidigare betyg och högre status för lärarna vilket är den debatt 

som framförallt florerar i media idag sedan den borgerliga regeringen tog makten. Denna fokus på 

skolan gör att fritidspedagogerna och fritidspersonalen i min studie uttrycker att de känner sig 

åsidosatta.  

 

Ytterligare ett sätt att tolka empirin utifrån sin kontext är att ta upp hur respondenterna såg på sitt yrke i 

ett utifrånperspektiv och hur det sedan påverkade deras tolkning av status och maktperspektivet. Det kan 

man koppla till den symbolinteraktionistiska teorin och till de resonemang som Giddens beskriver 

teorierna med. Giddens menar att med ett symbolinteraktionistiskt perspektiv så innebär det att man i 

interaktionen med varandra skapar samhällsstrukturer(Giddens 2003:33). Vilket jag dels visat på ovan 

med genomgången av empirin utifrån ett status och maktperspektiv. Där det visade sig att mina 

respondenter tolkar sin vardag och sin syn på sitt arbete såväl utifrån ett inifrånperspektiv och ett 

utifrånperspektiv. I ett inifrånperspektiv ser mina intervjupersoner sitt jobb som komplext och viktigt. 

Medan de utifrån interaktionen med andra individer ser på sitt jobb som ett lågstatusjobb.  

 

Enligt Hanna så har det integrerade arbetslaget på hennes skola inneburit att makthierarkierna mellan 

lärarna och fritidspedagogerna/ fritidspersonalen har suddats ut eftersom de alla är med barnen hela 

dagarna. Dock beskriver Hanna att på hennes gamla arbetsplats var det mer skillnad mellan vem som 

hade sista ordet inom arbetslaget och att det var lärarna som hade det. Tove uttrycker även att lärarna 

inom arbetslaget pratar mer på arbetslagsträffarna. Björn verkar dock vara nöjd med sitt arbetslag och 

menar att de stödjer varandra och tillvaratar allas kompetenser. Allt detta sammantaget gör att man får 

en bild av att införandet av arbetslag kan vara med och bidra till såväl just en ökad integrering mellan 

personalgrupperna såsom en ökad segregering mellan grupperna när det kommer till makt och status. 

Det beror på vilken skola och vilket arbetslag man arbetar inom och hur de i sin tur ser på arbetslaget. 
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Empirin kopplad till tidigare forskning 

När det kommer till det givna resultatet i jämförelse med Hansens avhandling kan jag se vissa likheter i 

våra slutsatser men även vissa skillnader beroende på studiernas olika undersökningsområden samt 

storleken på studien. Hansen kom fram till att synen på den andra yrkesrollen var ganska snäv och enkel 

(Hansen 1999: 350-351). Vilket jag i min empiri både såg exempel för och emot. I min studie påtalar 

Tove att lärarna ska ha en annan approach och att hon som jobbar på fritids inte har koll på matteläxan 

dessutom framkommer att fritidspedagogerna och fritidspersonalen påtalar att deras viktigaste 

kompetenser är kopplade till sociala förmågor snarare än kunskapsförmågor. Men bilden av lärarna är 

dock mer komplex än så eftersom Anton menar att lärarna också har ett helhetsperspektiv på barnen 

samt att alla uttalar att lärarna uppskattar deras arbete och så vidare. Därför har jag fått fram en annan 

mer komplex syn på det andra yrket. Dock har jag inte valt att fokusera på vad även lärarna tycker om 

fritidspedagogerna och mitt material är också mycket begränsat i jämförelse med Hansens.  

 

Sedan valde Hansen att studera hur yrkeskulturen såg ut i dessa båda grupper samt hur de interagerar 

med varandra vilket är någonting som jag inte studerat vilket gör att jag här inte kan dra någon 

jämförande analys i förhållande till yrkeskulturer. Dock har jag också valt att fokusera på hur andra 

grupper interagerar med fritidspedagogerna/ fritidspersonalen och dessa grupper är förutom lärarna även 

föräldrarna och andra yrkesgrupper på skolan vilket även det gör att vår forskningskaraktär skiljer sig åt. 

Jag har även valt att sätta in min empiri i en kontextuell betydelse vilket även Hansen gör dock skiljer 

sig kontexten åt betydligt vilket även det skapar skillnader i slutsatser av forskningen.  

 

Summering och slutdiskussion 

Jag kommer starta min summering med att svara på mitt syfte.  Varje del av syftet som jag har besvarat 

är uppdelat i ett eget stycke för att öka tydligheten kring vad jag faktiskt kommit fram till.  

 

När mina respondenter talade om sin yrkesroll och om vilka kompetenser man behöver ha för att lyckas 

väl med den underströk de alla att det var viktigt att vara socialt kompetent och flexibel eftersom det är 

ett yrke där man jobbar med människor. När det kommer till vad som ingår i yrkesrollen lägger mina 

respondenter tyngd vid att observera barnens sociala färdigheter och förmågor. De understryker även att 

de lär känna barnen som de verkligen är, hur de är på djupet. Flera av respondenterna gör en även en 

åtskillnad när det kommer till vilken roll de har på fritidshemmet de fokuserar inte på hur väl de når 

målet i matematik utan de har mer ett helhetsperspektiv hur barnet fungerar i grupp och så vidare. När 

det kommer till begreppet roll så kunde jag se att alla respondenter utom Anton ansåg att den informella 

rollen (Svedberg 2003:157) som man tilldelas inom arbetslaget beror på hur man är som person men 
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även vilka uppgifter som finns tillgängliga. Dessutom verkar det som att den informella rollen även är 

kopplad till vilken utbildning man har. Björn och Hanna har fått mer prestigefyllda uppgifter än Tove 

och Anton vilket verkar vara en medveten strategi från rektorerna för att på så vis särskilja de olika 

yrkeskategorierna åt. Vilket kan sammankopplas med Foucaults resonemang kring kunskap och makt 

och att de har en nästintill symbiotisk relation(Lindgren 2006:392). 

 

 

Mina respondenter var helt eniga när det kom till makt vid beslutsfattande och de anger alla att de har 

makt som berör deras yrkesutövande på deras arbetsplats. Dock har de mindre att säga till om än övriga 

grupper på skolan. Dessutom uttrycker de en maktlöshet när det kommer till samhällsreformer och 

okunskapen hos folk de möter inför deras yrkesval. Detta gör att man kan separera maktbegreppet till att 

säga att på mikronivå så har mina respondenter makt medan de på makronivå uttrycker en maktlöshet. 

Dessutom visade min empiri på att lärarna hade mer makt exempelvis har de mer att säga till om inom 

vissa arbetslag, deras ord väger tyngre och två av respondenterna uttrycker det som att lärarna har ett 

försprång gentemot dem. Dock talade två andra respondenter om att makt hos dem var sammankopplat 

med antal år i yrket dvs. erfarenhet. Allt detta ger en komplex bild av hur makt ser ut för mina 

respondenter. De har själv stor makt över sin vardag medan andra yrkesgrupper har större makt vid 

tillfällen som arbetslagsträffar och liknande. Sedan skiljde sig maktpositionen åt mellan individerna 

beroende på utbildning.  De själva hänvisar även till det faktum att makt hänger samman med personliga 

egenskaper samt vilken människa som man i fråga interagerar med. Dvs. både positions- och 

situationsstyrd(Lindgren 2006:392). 

 

 

Ur ett komparativt statusperspektiv så anger mina respondenter att de har relativt låg status på skolan. 

Två av mina respondenter placerar sin yrkesgrupp som längst ner i hierarkin tillsammans med 

matpersonalen. Två av mina respondenter menar dock att på deras arbetsplats så har status med 

erfarenhet att göra. Hur man blir bemött av lärarna verkar variera men generellt sätt uppger mina 

respondenter att samarbetet är bra eftersom lärarna har kunskap kring vad fritidspedagogerna och 

fritidspersonalen gör. Detta kan sammankopplas både med kunskapsfaktorn men även sättas in i en 

kontextuell betydelse där den integrerade skoldagen öppnat för den typen av samarbete. När det kommer 

till statusbegreppet så uppgav alla att de hade relativt hög status i relationen med andra lärare och 

lärarna visade på olika sätt att de uppskattade vad de gjorde. De utbildade fritidspedagogerna fick även 

befogenheter att sköta annorlunda arbetsuppgifter än de outbildade samt hade en annan status utifrån hur 

rektorn eller ledningen behandlade dem. I föräldrakontakten verkar det som att det varierar hur man blir 
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bemött men att respondenterna överlag uttrycker ett ointresse eller okunskap med deras arbetssätt. 

Utifrån sett så menar mina respondenter att de har ett lågstatusyrke gentemot andra yrkesgrupper i 

samhället men även gentemot andra personalgrupper i skolan i ett utifrånperspektiv. Även detta går att 

sammankoppla med Webers teorier om status som någonting som är det som andra grupper tillskriver 

oss(Weber enligt Giddens 2003:256). Vilket innebär att mina respondenter upplever att lärarna som ser 

vad de gör tillskriver dem en hög status medan de övriga grupperna i samhället som inte är insatta i vad 

de gör tillskriver dem låg status. Dessutom så placerade de sig lågt i jämförelse med andra grupper och 

utifrån min empiri tycker jag mig se att de värderar lärarna väldigt högt i förhållande till hur de ser på 

sig själva och sin yrkeskompetens. Vilket även här gör att status blir ett begrepp som i sken av uppsatsen 

kan ses både som att fritidspedagogerna/ fritidspersonalen upplever det som att de tilldelas status när 

man vet vad de gör och varför men generellt sätt så råder det okunskap om detta och därför har de ett 

lågstatusyrke i jämförelse med andra 

 

Då jag har valt att använda mig två övergripande teorier i form av socialkonstruktivism och symbolisk 

interaktionism har jag utifrån de fokuserat på hur mina respondenter skapar mening, kunskap och syn på 

sig själva utifrån makt, roll och status som är mina tre valda begrepp. När det kom till makt så visade det 

sig att mina respondenter anser att de har stora möjligheter att påverka beslutsfattande som berör dem i 

deras vardag.  Dock verkar makten vara mer komplex än så eftersom det framkom att de två 

respondenterna som hade utbildning verkade ha mer att säga till om samt mer ansvarstyngda uppgifter. 

Vilket kan kopplas till Foucaults teorier om att makt och kunskap är nära sammanlänkat(Foucault enligt 

Lindgren I Andersen& Kaspersen 2006:392-393). 

 

Utifrån den empiri som jag fått fram kan jag allmänt se att mina respondenter verkligen verkar uppskatta 

sina arbeten.  De uttrycker även en stark glädje över att få arbeta med barn och få följa med i och stötta 

dem i deras utveckling. Dock upplever några av dem att de är ett utdöende släkte och att statusen på 

deras arbete utifrån sett är låg. Det känns även som att de ser deras yrkesgrupp som relativt bortglömd i 

jämförelse med alla reformer som drabbar lärarna. Om man sätter in deras åsikter i sin kontext som jag 

genomgått med allt större barngrupper för varje år samt ett allt större ansvar i form av alltfler 

arbetsuppgifter till en låg lön kan man förstå varför de uttrycker dessa åsikter. Engagemanget finns i 

form av att mina respondenter brinner för sitt jobb det är sammanhanget som gör det svårt för dem att 

bedriva arbetet på det viset som de önskar. Bristen på fritidspedagoger är idag ett stort samhällsproblem 

och enligt mina respondenter lär det bara bli allt färre som väljer yrket beroende på arbetsmiljön samt 

okunskapen kring yrkesgruppen. Kanske är det i inifrånkunskap som i exempelvis denna uppsats som vi 
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finner svaret på bristen på fritidspedagoger samt hur interaktionen med andra individer påverkar ens 

egen positionering utifrån ett makt- och statusperspektiv.  Utifrån mitt material har jag kunnat besvara 

mina givna frågeställningar med hjälp av mina uppställda teorier och begrepp som har fungerat som 

verktyg i att analysera mitt material.  

För att återigen återkoppla mitt resultat till verkligheten känns det som att det måste ske en förändring 

kring hur vi ser på fritidsverksamheten. För att fritidsverksamheten med dess personal skall få fungera 

så som det verkligen är tänkt borde politikerna gå in och ta sitt ansvar och reglera saker såsom antal 

utbildade per avdelning och antal barn per anställd. Annars kommer det ske en ytterligare urvattning i 

allmänhetens syn på fritidsverksamheten och dess personal eftersom verksamheten alltmer förlorar sin 

pedagogiska profil och särart. I min uppsats har jag i mitt material kunnat se exempel på ett stort 

engagemang för att jobba med barn och hos framförallt kunnat se exempel på fritidspedagogernas 

yrkesstolthet. Utifrån mitt material kan jag se att det finns många duktiga människor som vill göra ett 

bra jobb och gör det redan idag. Frågan är när det omgivande samhället ska möta dessa yrkesutövare på 

halva vägen för att skapa möjligheter för dem och barnen på fritidshemmet att växa så mycket som de 

kan om de bara får möjligheten? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

  

 Börjar med allmän information om intervjun som intervjupersonen även har fått före intervjun 

där jag kommer berätta att min intervjuperson kommer att få vara anonym i uppsatsen och att 

även de skolor som de jobbat på inte kommer att uppges och så vidare. 

  

 Jag undrar om du skulle kunna berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund? 

  

 Utbildningsbakgrund? 

  

 Hur länge har du jobbat med barn? 

  

 Hur kom du på att du skulle jobba på fritids? 

  

 Vad är det bästa med att jobba på fritids? 

  

 Finns det några sämre sidor i sådana fall vilka? 

  

 Vad upplever du är de viktigaste kompetenserna som man måste ha för att jobba som 

fritidspedagog/fritidspersonal? 

  

 Vad är den största utmaningen på din arbetsplats? 

  

 Anser du att föräldrar har stor respekt för din yrkeskompetens? Varför/varför inte? 

  

 Upplever du att lärarna på skolan/tidigare arbetsplatser hyser respekt och tilltro till din 

kompetens? varför/varför inte? 
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 Upplever du att det finns någon skillnad  i status mellan olika yrkesgrupper på din 

nuvarande/tidigare arbetsplatser? Varför/varför inte? Om det finns någon hur ser den ut och 

varför anser du att den ser ut på det sättet? 

  

 Anser du att du kan påverka beslutsfattande och annat på din nuvarande/tidigare arbetsplats 

varför/varför inte? 

  

 Har alla personalgrupper lika mycket att säga till om varför/varför inte? 

  

 Vilken skillnad anser du att det finns mellan den yrkeskompetens som 

fritidspedagoger/fritidspersonal har samt lärare har? Om det finns någon skillnad hur ser den ut i 

sådana fall? 

  

 Använder du att skolan använder sig av fritidspedagogers/fritidspersonals kompetens på ett bra 

sätt? Varför/varför inte? 

  

 Hur ser du på ditt yrke ur ett statusperspektiv hög/lågstatus i jämförelse med lärare? 

  

 Nu kommer ju lärarlegitimation för lärare men inte för fritidspedagoger vad anser du om det? 

Bra/dåligt 

 

 Vilken roll har du tilldelats inom arbetslaget på denna och tidigare arbetsplatsen?      Varför tror 

du att du fått denna roll? 

 

 Jag sammanfattar vad intervjupersonen har sagt och frågar om det är något mer som han/hon vill 

tillägga? 
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Bilaga 2 Transkribering av intervjuer 

Transkribering intervju nummer 1 12 oktober med ”Tove” 

Yrkesbakgrund och Utbildningsbakgrund:  

Jag har tre års studier i bagaget från Uppsala där jag utbildade mig till gymnasielärare där jag gick klart 

min svenskkurs så jag är utbildad svensklärare för gymnasiet. Sen så har jag läst AUO allmänna 

utbildningsområde 1.  Gud vad svårt. Sen tog jag ett uppehåll och jobbade som resurs och fritidsfröken 

till två olika klasser. Å var på skolan då i ett och ett halvt år.  

 

Hur länge har du jobbat med barn?  

Ja nu ska vi se första gången jag jobbade med barn då jobbade jag som tränare om det gills. Så tränare 

från att jag var femton år och det höll jag på med under hela min gymnasietid. Och efter min 

gymnasietid så vikarierade jag extra som lärare eller som dagisfröken. Så att generellt sätt så har jag 

jobbat med barn sen jag var femton men nu är jag tjugofem så det blir tio år. Så det är ett tag.  

 

Hur kom du på att det var just fritids du skulle jobba på?  

Ja för mig var det lite praktiskt och lite rätt i tiden. Jag hade bra kontakt med en rektor som trivdes med 

mig. Och såg väl framförallt potential da. I och med att jag inte var färdigutbildad men fortfarande hade 

en grund att jobba med elever. Å sen så är jag ju ganska kreativ av mig så att jag tyckte det passade mig 

att få göra roliga saker med barnen. Utan ett större ansvar eller utan huvudansvaret kanske jag ska säga 

skratt.  

 

Vad tycker du är det bästa med att jobba på fritids? 

Det bästa tycker jag är att man lär känna eleverna personligen. Jag skulle aldrig jag håller inte riktigt 

koll på hur de ligger till i matte. Eller om de har pluggat på glosorna under veckan. När jag träffar 

barnen så träffar jag de mer på ett personligt stadium. Det tycker jag själv är väldigt mysigt och roligt. 

Lite mer äkta på något sätt.  Får en annan roll än lärarrollen.  

 

Upplever du att det finns några sämre sidor med att jobba på fritids? Tycker du det finns några 

och i sådana fall vilka skulle det vara? 

Alltså då i jämförelse med om man skulle jobba som lärare? Ja eller allmänt. Eh, ja det som ändå kan 

påverka det är att många har en ganska tråkig inställning till barnskötare framförallt mot barnskötare. Nu 

kanske jag snurrarmen dem som bara har gymnasial utbildning liksom. Eh och en del lärare ser på det 

ganska hårt liksom jag har ingen fritidspedagog utan bara en barnskötare.   



41 

 

Menar du att den där inställningen finns hos lärarna gentemot barnskötarna? Eller är det barnskötarna 

själva som har den?  

Nej det är inte barnskötarna själva utan det är andra lärare, det kan både vara fritidspedagoger som har 

en annan grund eller klasslärarna som har den inställningen liksom 

Är det den enda sämre sidan som du upplever skulle finnas med att jobba på fritids? 

Ja det är det väl det skulle väl vara föräldrarna då i sådana fall och hur de ser på en. 

Vi kommer dit. 

Ja ok vi kommer dit. 

Vad anser du är de viktigaste kompetenserna som man behöver ha för att jobba på fritidshem? 

Ja, vad svårt. Jag skulle säga att det vikigaste är att vara social och uppmärksam.  Framförallt för att det 

händer så himla mycket mellan barn som man behöver kunna se. Samtidigt så måste man jag skulle inte 

säga att utbildning är det viktigaste i det läget utan att man försöker och hela tiden är involverad i vad 

som händer runt omkring en.  Då klarar man sig väldigt långt. Sen finns det många som är utbildade 

som är väldigt stela och formade av tankar som de liksom läst om i böcker som de försöker få in barnen 

på de platserna. Den här pojken han har det här liksom. Alltså så är han utdömd redan från början  och 

då är det mycket viktigare tycker jag själv att jobba från barnens eget bästa och det har inte alltid med 

utbildning att göra.  Utan det handlar om personlig inställning. 

 

 Vad är den största utmaningen med att jobba på fritids? 

Det är att se varje barn! Shit det är skitsvårt. Om man är i ett klassrum och på vår skola var det som ett 

klassrum liksom fast möblerat lite annorlunda och så har man tjugofem vilddjur som springer omkring 

och så ska man försöka hålla koll och se så att alla och se så att ingen slår ihjäl någon i det högra hörnet.  

Samtidigt som någon annan inte skall gråta i det vänstra hörnet.  Det är väl den största utmaningen. 

Samtidigt som man också skall kunna se allt som händer se alla barn det är absolut det som är det 

svåraste. 

 

Anser du att föräldrarna har stor respekt för din yrkeskompetens?Om du håller med varför 

tycker du det om du inte håller med varför håller du inte med? 

Eh ja alltså där jag jobbade så var jag inte så mycket i klassrummet på dagen. Jag var mer med eleverna 

på eftermiddagen. Medan min kollega var med eleverna i klassrummet även på förmiddagen lika mycket 

som hon var med på eftermiddagen. För jag hade ett resursuppdrag på förmiddagen. Så jag var mycket 

på det vilket gjorde att föräldrarna såg väl hennes kompetens när de hade undrade hur barnen hade haft 

det under dagen. Så frågade de henne det snarare än mig. Bara av den enkla anledningen att jag inte var 

där.  Så men samtidigt så ja gud jag tycker väl att föräldrar har en del negativ klang till de som bara är 
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fritidsfröken om man jämför då med läraren eller min kollega så hade jag ryktet om mig att vara den där 

pysseldamen. Som satte igång barnen. Medan min kollega hon var mer, de frågade henne vad som hade 

hänt under dagen även fast de frågade mig också om jag var närmast.  Så att ja nu så snurrar jag bort 

från frågan. Men ja. 

Nej det gör du inte du svarar på precis det jag frågade om 

Många föräldrar vill ju väl och många tycker ju om mig mer än min kollega så är det ju. Mobil ringer 

skratt. 

Kan inte du stänga av den 

 

 

 

 

 

Upplever du att lärarna hyser respekt och tilltro till din yrkeskompetens? I sådana fall varför 

eller varför har de inte gjort det? 

 Jag tycker nog att jag fick väldigt mycket bra respons och tilltro och stöd från mina kollegor på det 

sättet absolut. Men det tror jag också handlar mycket om att jag vågar fråga om hjälp. Alla gör ju inte 

det, de kör sitt eget race och då märker man ju ganska fort när lärarstaben bara men vad sjutton håller 

hon på med eller vad gör hon. Men jag vet också jag är så himla ung så det är klart att jag har tusen 

frågor. Så länge man är öppen med att man fortfarande lär sig så känner jag att jag absolut har fått stöd. 

Så det är mest så som du tycker att de har visat att de tror på din kompetens? 

De lyssnar och så försöker de hjälpa mig i ett fall med en vikarie som inte var han var för mycket liksom 

och jag visste inte hur jag skulle säga till honom. Och då så gick jag till en av mina äldre kollegor som 

är en gammal lärarräv. Och liksom bara hur gör jag hur får jag honom att förstå utan att säga elaka saker 

nämen så att han lyssnar och kan lugna ner sig. Eh så jag fick bra respons och jag vill hjälp av henne. 

Hon dök upp och gjorde såhär smidiga saker runt omkring. Så att jag och ha lättare kunde få samtala. 

 

Upplever du att det finns någon skillnad i status på din nuvarande och tidigare arbetsplats? I 

sådana fall på vilket sätt? 

Ja det tycker jag det finns absolut en hierarki. Men inte så mycket mellan fritidspedagoger, barnskötare 

och lärare. Snarare åldersmässigt i alla fall på min skola var det så att erfarenhet var klart mer värt än en 

bra utbildning. Ja kanske inte överallt men generellt sätt var det så de som hade gjort det här länge de 

som hade en bra erfarenhet och en bra grund liksom. De som har prövat det mesta på någott sätt.  De 

hade ett klart övertag oavsett om man var barnskötare eller om man va lärare. 
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Varför finns det den här skillnaden i status tror du? 

Ja hos oss var det helt enkelt kompetens tyckte jag själv. Det hade ingenting att göra med kanske med 

erfarenheter, livserfarenheter spelade stor roll. Det spelade en större roll än utbildning på pappret. 

 

Hur kunde den här statusskillnaden visa sig i praktiken? 

Ja bland annat var det så när det kommer lov och friluftsdagar eller när det kom såhär studiedagar var vi 

ändå tvungna att ta hand om de barn som inte kunde vara hemma om det var såhär mitt i veckan på en 

tisdag. Då hade vi en kvinna som har jobbat inom barnbranschen som barnskötare hela sitt liv. Hon är 

väl inte äldst hon kanske är 45,nu gråter hon för hon kanske inte är så gammal. Men hon i alla fall hon 

tog ju såhär jag tar ansvar jag sätter upp ett nytt schema såhär och stökar och så gör vi såhär. Och  alla 

bara åh vad skönt hon har gjort det här förut då kör vi på det liksom. För det var hennes grej på hennes 

förra jobb och då hade hon mycket administrativt och sånt. Ja så då lämnar man lätt över det till henne 

för hon visste vad hon höll på med.  

 

Anser du att du på denna eller tidigare arbetsplatser har kunnat påverka beslutsfattande Alltså 

exempelvis att du kan vara med och bestämma konkreta saker över verksamheten. Eller att du har 

konkreta saker att säga till om och att det i sin tur kan påverka verksamheten känner du att du liksom 

har fått säga till om saker? 

Ja det tycker jag. Eh framförallt på den senare eller den nuvarande. Den som jag var på ett år sen där 

jobbade jag med en riktigt duktig kollega och hon hade redan uppställt vafan säger man hon hade ställt 

upp en mall innan jag började där å så körde vi mer eller mindre på den.  Sen alternerade vi den absolut. 

Däremot på den där jag jobbar nu då där är det lite mer såhära min kollega e ja ska vi göra det här eller 

det här eller kanske det här. Nu är det jul, hoppsan. Skratt…så jag vad den som hade bättre planering där 

liksom om två veckor är det fars dag liksom då kör vi det här. Å så att jag tycke absolut att jag fick vara 

med och påverka nästan att jag gjorde mycket av planeringen hon hade ingen grundplanering som hon 

arbetade utifrån.  Så när jag kom in fick jag ganska mycket fria tyglar.  

 

Så du skulle säga att mycket av det här med beslutsfattande har att göra med vem man jobbar med? 

Ja det tycker jag, det tycker jag absolut.  
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Skulle du säga att alla personalgrupper på de ställen där du jobbar/ har jobbat har lika mycket 

att säga till om? Asså överlag om de har det varför om de inte har det varför inte? 

Nej jag tycker nog att lärarna har mycket mer att säga till om i jämförelse med fritidspersonal. Å det 

grundar jag bara på de här veckomötena inom arbetslaget där man samlas alla som jobbar inom 

arbetslaget. Å där tycker jag nog även, att för i vårt arbetslag så hade vi även syslöjds- och 

trädslöjdsläraren, eh och de hade ganska mycket åsikter. Å de har ju även alla barn så det var ju lite 

intressant då.  Eh men där tycker jag nog att ja att lärare har en mycket större plats även om alla blir 

hörda. Så tar dom en större plats.  

Visar den andra personalen på något sätt att de också vill ta plats eller låter man lärarna..? 

Nej jag tror man låter dem . På vår skola är det så att man har arbetslagsträffar och sen så har man 

fritidsträff. På arbetslagsträffen så lät man ju då alltså lärarna får ju ta mer plats och sådär men det är 

också lite mer deras forum ofta. Det handlar mycket oftare om undervisningsdelen där vi bara går in och 

hjälper till snarare än att vi håller lektioner. Men det vet jag var tvärtemot på min förra skola där gick ju 

jag in och höll lektioner och då var det mycket viktigare för mig att vara med på arbetslagsträffarna där. 

För att jag hade ett helt annat utrymme i klassrummet. Medan här då så är det inte riktigt lika mycket så.  

Vilken arbetsplats var det? Du behöver inte nämna namnet såklart 

Ja det var den första skolan där jag arbetade där jag trivdes med rektorn.  

Ja ok det var där du gick in och höll lektioner också? 

Ja där fick man hålla lektioner och där var man också min kollega höll många lektioner och hon höll 

ibland annat matten oftast i det klassrummet. Eh medan den då huvudläraren kanske hjälpte dem då som 

behövde extrahjälp som hon kunde se då ja.  Medan det absolut inte har varit så på den senare skolan. 

 

Anser du att det finns någon skillnad mellan den yrkeskompetens som fritidspedagoger och 

fritidspersonal har samt lärare har och om det finns någon skillnad hur skulle du säga att den ser 

ut i sådana fall? 

Ja det där behöver du nästan förklara en gång till för mig. Nu snurrar du bort mig 

Ja eh anser du att det finns någon skillnad i alltså den kunskapen eller yrkeskompetensen som lärare 

och fritidspersonal/ fritidspedagoger har? 

Asså skillnader i hur de agerar mot barnen? Eller mot? 

Ja asså det de är bra på det de gör bäst tycker du det är någon skillnad däremellan? 

Ja det tycker jag men det anser jag har att göra med  som lärare ska man ha en annan approach än vad 

man skall ha som fritidspedagog eller fritidsfröken. Läraren absolut att du kan va kompis med dina 

elever men och du ska kunna göra roliga saker med dem absolut. Men du måste ju fortfarande, du har ju 

ett helt annat mål du har ju liksom läroplanen när du är en lärare: detta bör du gå igenom med dina 



45 

 

elever. I jämförelse med fritidspersonal så är det ju mer att ja man utvecklar fritids tillsammans med 

eleverna snarare än att man har en plan som man följer. Eller ja nu har det varit så där jag har jobbat så 

har man tillsammans med barnen sett vad vill vi göra. Å sen har man ju självklart slagit in pyssel också 

å då har man ju lagt det på barnens egna villkor snarare än lärarens eller som lärarna jobbar då. Där har 

man ju lagt planen först å så får man jobba i kapp med barnen. Va tråkigt det lät men..skratt.  

 

Då har du ju även förklarat vilka skillnader det skulle vara i sådana fall så  

Tycker du att skolorna där du har jobbat har använt sig av fritidspedagogers och 

fritidspersonalens kompetenser på ett bra sätt?  

Skolan ja nu då gör ju inte det. Där har ju inte, där har ju inte fritidspersonalen den i alla fall inte på 

mina avdelningar eller i mitt arbetslag kanske jag ska säga. Där har ju inte fritidsfröken gått in och haft 

speciellt mycket med barnen att göra i klassrumssituation förutom att de har varit där och hjälpt till. De 

har inte hållit lektioner och de har inte tagit det utrymmet.  Eh men som jag sa tidigare då på första 

skolan där jag var där har ju där gjordes planeringen tillsammans med min kollega framförallt och hon 

gick också in och höll lektioner med klassen. Så där tycker jag att där togs den kompetensen tillvara 

mycket bättre.  

 

Hur skulle du själv säga att ditt yrke då eller fritidsfröken som du själv kallar det eller 

fritidspersonal hur skulle du se på det yrket ur ett statusperspektiv i jämförelse med exempelvis 

lärare eller de övriga yrkesgrupperna på skolan? 

Det är högre än mattanterna. Det är nog där strax efter mattanterna där om jag får vara krass då.  Absolut 

att det är rektorn, administrationspersonal, ämneslärarna har en väldigt hög status och sen kommer 

lärarna och sen kommer fritidspersonalen. Så att nog är det ganska tydligt det tycker jag nog. Paus..Det 

är ingenting uttalat och det är ingen mobbningsdel i det eller utfrysningsdel det är bara känslan. 

Nu så kommer lärarlegitimationen för lärare kommer införas här och de som redan är lärare 

kommer få legitimation och vi nya får ansöka om det när man är klar. Men det kommer ingen för 

fritidspedagoger, vad tycker du om  det? 

Ja absolut att jag önskar att alla som jobbar i skola ska ha någon större grund eller stöd om visar att man 

är lämplig för att vara där dock så fattar jag att i praktiken så är det omöjligt för du kan inte ha liksom en 

sjö av lärare som kan hoppa in som vikarier eller nån blir nån bryter benet och är borta en månad det 

måste få komma personal som inte är behörig. Eh och oftast som jag ser det så är det så att fritids så är 

det om lärarna är borta så går fritidsfröken in och täcker upp då hon känner barnen bättre och så täcker 

en vikarie upp fritidsfrökens plats. Eh och jag tycker att det är ett system som fungerar ganska bra, 

mycket bättre än att man ska dra hela lasset själv. Men jag önskar väl att det kom något liknande för 
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fritidsfröknarna absolut. Jag önskar ett det kom ett uppsving över att man jobbar med barn det tycker jag 

men jag förstår om det är långt borta för tillfället.  

 

 

 

 

Vilken roll har du tilldelats inom arbetslaget på den nuvarande och tidigare arbetsplatsen? 

På den tidigare som jag var på där var den verkligen status: vikarie kände jag. Jag skulle ju va där en 

termin bara som det var bestämt å ja det kändes inte ja som att det var så mycket mer. Jag hade nog 

gärna fått fortsätta men eller jag hade fått fortsätta det vet jag men jag var inte involverad i arbetslaget 

på träffar som jag är nu och jag var inte lika öppet så för människor runt omkring. Utan det var lite mer 

slutet.  

Men fick du någon speciell roll så att du fick någon speciell uppgift eller? 

Jag va nog den som höll koll..skratt. Ja det är ju ingen bra roll för den är svårdefinierad. Eh men jag såg 

till att skulle vi dit så skulle bussen passa. 

Organisatör eller? 

Ja organisatör ja mm. Sen att jag inte alltid kom med huvudidén men jag hade alltid sätt att utföra den. 

Och då så kunde mina kollegor släppa det.  

Och på din nuvarande arbetsplats vad har de andra tilldelat dig för roll? 

Där har jag nog också fått en organisatörsroll absolut. Men även mycket mera eh pysselgumma hur fan 

ska jag förklara det..skratt de har varit lite såhär men vi sätter mig där å så hon kommer komma på något 

det löser hon såhär. Lite så har det väl varit i arbetslaget och mellan mig och min kollega så har hon 

förlitat sig på att vi har pyssel på torsdag och du kommer på vad vi ska göra, det fixar du. Paus. Så där 

hade jag både eget ansvar och men fortfarande organisatör, verkligen fortfarande organisatör. 

Varför tror du att du har fått denna roll som organisatör på båda ställena? 

Skratt..Det är väl för att jag kan hålla väldigt många bollar i luften och komma ut med ett resultat från 

både barnen och min sida. Nä men det funkar väl oftast när jag gör sådana saker. Jag kan hålla koll och 

följa upp en process å påbörjar jag någonting säger jag till att det slutförs. Å det skapar väl trygghet både 

mellan mina kollegor och mellan eleverna att de ja att de vet att om jag startar någon som avsluts det. 

Inga konstigheter på något sätt. 

 

 

Ja då var vi faktiskt klara och jag tänkte göra en liten sammanfattning av vad du har sagt eller försöka 

och jag har ju även stödanteckningar ifall det skulle bli något fel så att du har ju om jag bara säger lite 
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kort. Du ser en skillnad i statushierarki men på en av dina arbetsplatser så hade det ingenting med 

utbildning att göra utan det var snarare erfarenheten där som styrde. Eh.. och du tycker också att det 

som är roligt med att jobba på fritids är att man verkligen lär känna barnen. Liksom verkligen 

personligen inte har så bra koll på vad de gör i matte kanske men du lär känna dem som individer och. 

Eh du pratar även om det här att det kan finnas en tråkig inställning mot om man ”bara” är 

barnskötare från övrig persona. De viktigaste kompetenserna som du anser är att man skall vara social 

och uppmärksam och liksom ha koll hela tiden och det är även det som du upplever som det största 

utmaningen och att det nästan är en omöjlighet ibland. 

Ja för barn är barn skratt. 

Ja exakt. Å även det här med föräldrarna du sa at det beror lite på liksom vilken kontakt du får med dem 

men även att du hade den rollen på eftermiddagen så hade din kollega en annan roll. Du har ändå fått 

hyfsat bra kontakt och respons från den övriga personalen känns det som från dem kanske för att du har 

varit öppen med att du inte kan allting och så. 

Ja, ja precis 

Och du berättar att den här hierarkin var ganska klar och så att det finns en hierarki allmänt på 

skolorna men på den ena skolan var det så att erfarenhet var de viktigaste men du sa ju även att det 

finns en tydlig hierarki allmänt. Matpersonal och fritidspersonal längst ner sedan kommer lärarna, 

ämneslärarna, administrationen och sedan rektorn. 

Ja, ja 

Du tycker att du har haft en hel del att säga till om men det beror på vem du har jobbat med? 

Ja 

Och hur mycket den släpper in dig och så vidare. Eh och du pratar om yrkeskompetens och att du tycker 

att lärarna ska ha en annan approach än fritidspersonalen eftersom de har ett annat ansvar. De ska 

följa läroplanen och följa vissa uppställda mål och det finns inte samma krav på fritids där du har varit 

i alla fall? 

Nej 

Så pratar du även om att det varit olika på de ställena där du har varit med hur väl man tillvaratar 

kompetensen att det på ena stället så fick du inte ta så mycket utrymme medan på det andra stället fick 

du gå in och ta mer ansvar och hålla i lektioner och så  

Tvärtom på den nuvarande där var lärarna väldigt starka men på den förra så gick man in och.. 

Ja då ska vi se och så sa du att du fick rollen som organisatör avslutade vi lite med. Och att du gärna 

skulle se ett lärarleg för fritidspedagoger men att du förstår att det är svårt att  genomföra i praktiken. 

Yes 

Så vi kan ju avsluta där. 
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Intervju 16/10 med ”Björn” 

Utbildnings/yrkesbakgrund 

Ja då läste jag först tre år barn och fritid på gymnasiet. Och då kände jag att det var så pass kul så jag 

tänkte att jag vill läsa vidare men jag kände mig inte tillräckligt trygg för att bli lärare, och båda mina 

föräldrar jobbar ju som gymnasielärare och de jobbar ganska mycket på kvällar och helger och så. Jobba 

på fritids tyckte jag var lagom. Jag sökte både förskollärare och fritidspedagog. Och så jobbade jag lite 

efter och så hade jag ett års ungdomspraktik innan jag kom in på lärarhögskolan. Så det var treårig 

utbildning som jag läste. Jag tog examen 2002. 

Har du jobbat sen våren 2002? 

Sen våren 2003 fick jag mitt första jobb då var jag uppe i en medelstor svensk stad och jobbade och där 

var det lite kämpigt att få jobb. Så jag fick hjälp av arbetsförmedlingen med att få en praktik så att jag 

hade någonting att göra.  Sen så var det en skola där som visade intresse, så jag jobbade på en skola i 

den staden. Sökte sedan jobb i en annan stad på en skola där det var lite oflyt att en annan avdelning las 

ner så det var svårt att få jobb igen. Så jag hamnade nere i Stockholmsområdet 2005 och där var jag på 

två jobb innan jag kom till mitt nuvarande 2007.  Där har jag varit på två olika avdelningar. 

Då har du ju hunnit med mycket ju 
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Jag ångrar inte en sekund att jag blev det jag blev. Men kan tycka att jag kanske när jag hoppade på 

utbildningen så pass tidigt som jag gjorde hade ingen yrkeserfarenhet, kanske hoppade på väl tidigt. 

Samtidigt är det ju skönt att få en utbildning så tidigt som när man är 22, 23.  

Så du har jobbat med barn i åtta år, det är ju länge 

Ja men jag har jobbat som personlig assistent också 

Var det under de här åtta åren också eller var det innan? 

Det var under utbildningen, lite som kontaktperson också. Har väl egentligen bara varit  jobb med 

människor som varit något för mig. Sen har jag jobbat som lokalvårdare hos min uppväxtkommun det 

kanske inte var så lattjo.  

Så du har känt att det är jobb med människor som passar dig? 

Ja jag tycker det. 

Hur kom du på att du skulle bli fritidspedagog? 

Jag hade praktik i åttan i skolan så då var jag hos min gamla mellanstadielärare så tyckte jag. Jag hade 

kanske några infall att jag ville bli speciallärare samtidigt tyckte jag att det verkade ganska tufft och så. 

Det är ju ofta så att man hjälper till i klassen och så. 

Så det var efter praktiken som du kände att det här kunde vara något för dig? 

Mm, ja 

Vad tycker du är det bästa med att jobba på fritids? 

Det är kul att se barnens utveckling. Hur dem utvecklas som människor framförallt, på det personliga 

planet. Det är lite osäkra elever som växer och så. Ja det är ju oftast väldigt mycket glädje att se. Andra 

bra saker är, jag tycker det är mycket som är kul alltså. Full fart. Jag kan vara lite rastlös av mig så. Jag 

tycker om att det inte är så mycket slentrian. Ingen dag är den andra lik, eller visst det kan bli 

slentriandagar ibland alltså men oftast är det ingen dag som är den andra lik.  

Finns det några sämre sidor med ditt jobb, i sådana fall vilka? 

Ja man vill ju se alla barn annars känner man sig lite otillräcklig. Det är många som rycker i en och vill 

ha uppmärksamhet. Man vill försöka se alla barn men ibland känner man att vissa hamnar i kläm utan 

att få den där uppmärksamheten. Så kan det vara ganska stressigt ibland. Ljudvolymen kan vara ganska 

hög med 40 stycken sex- och sjuåringar. Men det positiva överväger klart det negativa. Det är lite 

sådana grejer.  

 

 

 

Vad upplever du är de viktigaste kompetenserna som man måste ha för att bli en bra 

fritidspedagog? 
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Eh god människokännare, empati tycker jag är viktigt. Sen så är det ju ganska mycket skapande. Nu har 

jag inte så mycket spetskompetens där men det är ju bra om man, jag kan säga om man har ett genuint 

intresse för något. Jag har det för idrott så att det är ju klart positivt. 

Är det något mer eller känner du dig nöjd? 

Jag skulle vilja se ödmjukhet att man kan erkänna för barn och kollegor att man har fel. Blivit lite tuffare 

att man håller lite mer på sitt nu. 

På vilket sätt menar du? 

Jag menar att om man gör någonting att man kan delge det för kollegorna.  

Vadå att dela med sig så att alla kan ta del av allas kompetenser? 

Yes 

Vad ser du som den största utmaningen på din arbetsplats? 

Det är väl att få gruppen att fungera som en grupp. Just nu med e det en väldigt bra grupp ju att jobba i 

barnen kommer bra överens och så. Där är det mer att man ska försöka få de att komma ner i varv och 

vara lite lugna och så. Det är en väldigt välfungerade grupp men annars tycker jag väl att hålla gruppen, 

alla behöver inte tycka om varandra men de ska respektera varandra.   

Tycker du att föräldrarna har stor respekt för din yrkeskompetens Varför/varför inte? 

Jag tycker det har varit väldigt varierande där. På mitt nuvarande jobb så är det många som har det. Men 

på vissa skolor så är det mycket fokus på skola och fritids är det bara en grej som dem är på som de inte 

har så stort intresse av att ha insyn i att de är där några timmar så hämtar vi dem sen. Paus..men det blir 

bättre och bättre tycker jag, men det kanske är jag själv också och som att jag jobbar med bra folk också 

som verkligen visar vad vi gör också och då blir föräldrarna mer intresserade.  

 

 

Upplever du att lärarna hyser respekt och tilltro till din yrkeskompetens varför/varför inte? 

Det tycker jag nog mestadels, det varierar lite. Men det gäller väl att ta plats själv också. Visa att man 

gör ett bra jobb inte ta det för givet. Tidigare arbetsplatser har det väl mest varit att  de har tryckt på att 

man ska fokusera på fritidsbiten på min nuvarande så har man ganska stor delaktighet under dagarna 

också att vara med barnen och så.  

På vilket sätt visar lärarna detta? 

Nämen liksom att ge en kommentarer och tar sig tid att ge sig tid att kommentera barnen och vill att man 

kommer med ett utlåtande. Ja nu var han lite stökig, han har haft det tufft på förmiddagen hur gick det 

på eftermiddagen. Har du försökt fånga in honom. Att man har en dialog med de lärarna som man jobbar 

med.  
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Anser du att du kan vara med och påverka beslutsfattande på din nuvarande/ tidigare 

arbetsplatser? 

Ja det tycker jag väl mestadels att man kan göra. Vi har ju en fritidsgrupp med en från varje avdelning 

där vi fattar beslut och så. Paus i stort sätt har jag varit van vid ganska många toppstyrda rektorer som 

tar beslut. Jag tycker mycket väl att rektorer ska ha sista ordet eftersom de är skolledare men nu är det 

mer att man för en dialog så man får väl ta egna beslut ganska ofta. 

Så där du är nu upplever du att det är en organisation som är mer formad av dialog? 

Ja det tycker jag. Sen finns det ju informella ledare som har ganska många egna åsikter som kan vara 

svåra att ta bort.  

Upplever du att alla personalgrupper på skolan har lika mycket att säga till om? 

Jag tycker att lärarna fortfarande har det största eller att det är mer viktigt när lärarna säger något. 

Varför tror du att det är så? 

Det är en väldigt studiefokuserad skola.  

 

Var det likadant på tidigare arbetsplatser? 

Ja jag tycker ändå det har varit så. På de fyra jobben jag har haft 

Anser du att det finns någon skillnad i yrkeskompetens mellan det som lärare och 

fritidspedagoger kan? 

Jag tycker nog att lärare är med fokuserade på faktiska kunskaper. Vi på fritids ser mer personen bakom 

tycker jag det är så viktigt med bra studieresultat och så men vi fokuserar på att utveckla människan. Det 

ingår ju i lärarens uppdrag också men jag tycker ändå att, vissa lärare är ju mer inriktade på ett specifikt 

yrkesområde mer än vad vi är. Medan det kräver mycket av oss fritidspedagoger vi ska vara bra på det 

mesta tycker jag väl. 

Tycker du att din nuvarande/ tidigare använder sig av fritidspedagogers/ fritidspersonals 

kompetens på ett bra sätt? 

Det är väldigt olika beroende på vilken lärare du jobbar med. Vissa lärare ser om man kommer med 

uppslag om man vill göra något med barnen. Några tar emot det med öppna armar till exempel om jag 

går iväg med dem här barnen. Jag har ju ganska mycket spetskompetens på data. Men vissa ser en mer 

som en resurs i klassrummet och att man kan hjälpa till med matte och så. Det är svårt att, det är väldigt 

olika. Jag tycker oftast att de äldre lärarna är bättre på att se det. Det finns naturligtvis undantag men de 

kanske är tryggare i sin yrkesroll. 

Hur skulle du se på ditt yrke ur ett statusperspektiv hög/lågstatus i jämförelse med andra 

yrkesgrupper exempelvis lärarna? 
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Ja lärare har högre status det har de ju, tyvärr men jag tror att det är mycket att man skapar sin egen 

status också. Om man gör mycket saker med barnen och visar att man gör saker att man är genuint 

intresserad och så. Man har ju hört att, nu gör vi ganska mycket saker på min nuvarande avdelning gör 

vi ganska mycket aktiviteter med barnen och så man har ju varit på andra skolor där det inte händer så 

mycket på fritids. Så då kanske det inte är så konstigt att det inte kommenteras mer på fritids. Så är det 

ju. 

 

 

 

Upplever du att det finns någon skillnad mellan yrkesgrupper i status på din nuvarande/tidigare 

arbetsplatser? 

Ja det är väl lite högre status på lärarna. På just den här skolan så har väl lärarna lite högre status det är 

ju en studieorienterad skola så att. De har väl det finns ju vissa ställen där de är mer intresserade av dem. 

Upplever du att det finns någon skillnad mellan de som är utbildade och outbildade på fritids? 

Nej hos oss är det nog mer att den som har jobbat längre har högre status. Samtidigt som skolledningen 

tycker att vi skall ha utbildade fritidspedagoger. Skolledningen ser nog oss som lite högre men i 

hierarkin i arbetslaget är det den som jobbat längst. Den som hörs mest har mest status. 

Nu kommer lärarlegitimationen för lärarna men ingenting liknande för fritidspedagoger vad 

tycker du om det ? 

Det tycker jag är dåligt för jag tror det kan göra så att lärarna får ytterligare försprång i respekt hos den 

andra personalen. Jag skulle tycka att det vore väldigt, väldigt bra om det skulle komma ett 

fritidspedagogleg också. Paus.. jag tror att det skulle höja statusen om det skulle komma liknande. Sen 

är det ju lättare tror jag att göra det till lärarlegitimation eftersom då undervisar man i faktiska ämnen 

och så. Jag har ju ingen utbildning jag valde ju valbara kurser när jag läste till fritidspedagog men man 

kan ju inte säga att jag har, jag har ju tio poäng i barn med särskilt behov av stöd och så men det kan 

man nog fixa ganska lätt om man läser nåt estetiskt ämne eller lite extrapoäng och så. Så det tycker jag 

att det borde vara lika där. 

Det råder ju brist på fritidspedagoger idag vad tror du skulle behövas göras för att få fler att plugga till 

fritidspedagoger? 

Ja lönen tror jag är en aspekt faktiskt. Det låter tråkigt men det är ju inte så bra betalt. Att vi som jobbar 

på fritids skyltar mer med att det är ett bra jobb. Sen legitimation kanske. Det är besynnerligt att det är 

så få som väljer det jag blev ju chockad när jag hörde det. 
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Vilken roll har du tilldelats på nuvarande/tidigare arbetsplatser inom arbetslaget? Varför denna 

roll? 

Eh vi har väl ingen direkt eller ledare inom arbetslaget så vi kör rätt mycket tillsammans. Men jag kör 

ganska mycket administrativt och jag skickar ut mail till föräldrar och så. Jag tycker det är kul att hålla 

på med sådana där grejer och ha kontakt med föräldrarna. Det är lite spetskompetens i svenska, de 

kanske tycker att jag uttrycker mig bäst i text också men vi alla är delaktiga och vi är ödmjuka mot 

varandra. Tidigare arbetsplatser där var det väl sagt på ett ställe at jag skulle vara lite avdelningsansvarig 

men det blev så att en annan som tog det, jag kanske var det på pappret men jag var ganska inte lika 

säker på min yrkesroll då jag var det på pappret men det var en annan som var det. Hon var det internt 

medan jag var mer ansiktet utåt.  

Jag tänkte sammanfatta lite kort vad du har sagt nu. Vi behöver inte gå igenom allt men jag tänkte ta 

upp det som jag upplever som de viktigaste grejerna. Eh du berättar att du jobbat i åtta år på fritids. 

Det känns som att det var ett naturligt val och att du jobbat med människor på olika sätt. Dina föräldrar 

jobbade som gymnasielärare och du kände att fritids verkade vara ett bra och roligt ställe att jobba på. 

Och det bästa tycker du är att få se barnens utveckling. Se hur de utvecklas socialt. Du nämnde att det 

bra överväger men att det kan vara svårt att se alla och att ljudvolymen är hög. Stora utmaningar är att 

hinna vara där för alla. Du upplever att föräldrarna på din nuvarande arbetsplats bemöter dig väl och 

att det också kan ha att göra med att du är mer säker i din yrkesroll så du vågar ta plats och berätta det 

för föräldrarna. Du verkar kunna påverka beslutsfattandet mycket och man lyssnar på varandra. Men 

överlag menar du att lärarna har mer att säga till om. Lite skillnad i status men att man själv har ett 

eget ansvar att visa vad man kan. Du tycker det är tråkigt att det inte finns leg för att vara 

fritidspedagog det kanske skulle få fler att välja det. Sedan berättade du att du har rollen som 

administratör för att du tycker det är kul och för att du gör det bra. Vi kan ju avsluta där… 

 

 

 

 

 

Intervju med ”Anton” den 18 oktober 

Yrkesbakgrund 

Det var typ som såhär jättemånga som hade pluggat klart sam och såhär inte visste vad de skulle göra 

och gick såhär upp till arbetsförmedlingen så var det typ att de tog alla och satte in i vikariepoolen. Jag 

tror säkert jag hade en 5-6 kompisar som alla hamnade på vikariepoolen såhär. Och då så var jag ute och 

jobbade och fick såhär lite småvick och sen så ganska snabbt som så speciellt som ung kille såhär så 
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försökte de få en fast liksom på ett ställe. Det där är sådär jättedumt egentligen för att det är ju ingen 

kvalitetsgrej bara för att man är kille sådär liksom att det ska va nåt så, sånt där kan jag bli lite irriterad 

på. Men det var så det funkade i alla fall så då hamnade jag på ett ställe som heter ”Torpsskolan” och så 

jobbade jag där i och för sig jobbade jag sex år eller nåt och började som vanlig fritidsvikarie och sen så 

blir det mer och mer att man får att man kommer mer och mer in i skolan och jobbar som resurslärare 

eller såhär elevassistent och sådära och sen så hade jag egen pedagogisk verkstad och lite sånt sådär.Yes 

Men utbildningsbakgrund är det samhällsinriktning på gymnasiet? 

Ja jag har nog bara en gymnasieutbildning i sam och sen så typ fick vi via Kunskapslyftet tror jag det 

hette något sånt där och då så fick man gå och plugga och kunde läsa in det där så att du va liksom hade 

en utbildning på det där. Men då fick jag ett annat jobb mitt i det där så jag har liksom ingen fullgott 

betyg i det eller vad man ska säga. 

Men är du utbildad barnskötare? 

Ja då var det barnskötare som man liksom skulle få 

Så det var det du skulle läsa in men sen fick du ett annat jobb? 

Precis, precis 

Hur länge har du jobbat med barn? 

8, 9 år nästan har jag hållit på nu ra. Ett barn som jag har haft på fritids har fått barn så nu är det kalas 

och katastrof. 

Skratt 

 

Men att du kom på att du skulle jobba på fritids var alltså ren slump via arbetsförmedlingen? 

Ja ren, ren slump bara sådär 

Vad tycker du är det bästa med att jobba på fritids? 

Det bästa är att det är så roligt att jobba med barn och att man känner att man kanske kan göra skillnad 

för nån. Och kunna hjälpa till det tror jag nog är det som jag tycker är det roligaste med det här jobbet. 

Sen är det så mycket annat runt omkring att liksom det händer nya grejer hela tiden du kan inte riktigt 

bli uttråkad på det här jobbet. Eh och sen så är det så mycket i personalgruppen hur man trivs där så att 

det finns jag vet inte jag har provat på lite olika yrken men jag tycker nog att det här är det som är mest 

en utmaning och där det förändras mest hela tiden så att du inte kan bli uttråkad och trött på det.  

Var är det mer för yrken som du har prövat på? 

Oj jag jobbade såhär jag utvecklade pedagogiska spel för barn i ett litet företag och då var jag typ 

grafisk designer där och såhär spelutvecklare eller vad man ska säga. Sen så har jag jobbat som säljare 

och så har jag jobbat i butik och som diskare. Ja det är typ det jag kommer på. 

Vad tycker du är den största utmaningen är med att jobba på fritids? 
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Det tror jag är att såhär behålla fokus på att ha tålamod och bemöta barnen på rätt sätt och vara 

pedagogisk liksom under de förutsättningar som finns med att det är för stora barngrupper och för lite 

personal det tror jag är den stora utmaningen. 

De sämre sidorna med att jobba på fritids då om det finns några sådana? 

Det går väl lite ihop med varandra man har dragit ner så mycket på personal per elev och det är väldigt 

sådär liksom om man är på fritids så är det såhär hela förmiddagen är du i skolan och sedan har du din 

halvtimmes rast och sedan ska du gå in på fritids och liksom va pigg och fräsch och kunna behålla den 

där hela dagen ut. Så det är väl det där att få orken att räcka till hela dagen ut och tålamodet och 

pedagogiken. 

 

 

 

Vad tycker du är de viktigaste kompetenserna som man måste ha för att jobba som 

fritidspedagog/ fritidspersonal? 

Eh typ empati, tålamod eh att kunna sätta gränser och va tydlig att va konsekvent att kunna lyssna på 

barn och att kunna anpassa sig efter såhär när nya situationer utvecklas och att se vad som behövs göras 

och göra det och inte vara arbetsskygg det tror jag är.. 

 

Anser du att föräldrar har stor respekt för din yrkeskompetens? 

Nej, jag tror inte det är någon som har någon större respekt för. Jag tror att det är mycket för folk som 

mig som ramlar in på ett bananskal liksom såhär så har det blivit som någon grej vi vet inte vad vi ska 

göra med den här människan så vi sätter honom på fritids liksom. Så att jag är väl också en sådan så jag 

ger väl det här yrket ett dåligt rykte kan man säga men nej jag tror inte såhär jag tror inte riktigt föräldrar 

förstår heller hur mycket man har tagit bort från fritids jag tror inte de har riktig koll på vad det är för 

slags verksamhet nu är det ju egentligen bara barntillsyn. Det är svårt när man är 62 barn och tre 

personal och försöker göra någonting som har något genomgripande pedagogiskt syfte såhär. 

Du tycker inte att föräldrarna bemöter dig med respekt utifrån det du kan och så? 

Ja jag tror det där är väldigt individuellt vad det är för människor och jag kan tänka mig att de som inte 

gör det är liksom inte bemöter nog inte folk i affären eller folk i serviceyrken trevligt heller. Sen finns 

det ju dem som tror att man är Dr Phil och sitter inne med alla hemligheter såhär. 

Upplever du att lärarna på denna/ tidigare respekt hyser respekt och tilltro till din 

yrkeskompetens? 

Jag tror det där precis som med föräldrarna har att göra med människosyn att det liksom särskilt schysta, 

bra människor ser folk för vad man ser vad en människa går för. Men det har ju lite såhär dålig klang 
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liksom fritidspersonal så att men jag har varit i massa olika arbetslag och jag kan generellt säga att 

lärarna är jättebra och uppskattar det vi gör eh och tycker man får ett jättebra bemötande av dem. Nej jag 

kan nog inte komma ihåg att jag nån gång har känt sig liksom att de ser ner på en snarare att de tycker 

det är jätteskönt att få avlastning i klassrummet. Jag har ju känt när man provar på att ha klass självså är 

det ju såhär gör de det här hela dagen för man måste ha ett helt annat fokus än när man är inne och 

hjälper till som resurs du måste du har hundra procents fokus hela tiden på allt och alla jag förstår att de 

är helt slut sen när de går av.  

Anser du att du kan påverka beslutsfattande på den här och tidigare arbetsplatser? 

Eh asså rörande fritids sådära? 

Eller kanske även allmänt på skolan det kan vara både och? 

Alltså på fritids känner jag att jag kan påverka det är ju bara den dagliga verksamheten som man liksom 

kan påverka så. Eller jo det tycker jag att man kan det finns ju liksom ramar man får röra sig inom 

sådära men på det stora hela så bestämmer tycker vi ju alltså ganska mycket hur vår verksamhet ska se 

ut liksom utan någon som man känner som ligger och kollar på det och kommer med synpunkter sådära 

så jag känner nog att vi styr över det själva så. 

 

Tycker du att alla personalgrupper lika mycket att säga till om? 

Paus tvekan..jag tror att det är väldigt individuellt också och att det beror på vilken slags chef man har. 

Har jag en chef som är väldigt såhär bara ska styra skutan själv såhär så då har jag upplevt tidigare då 

har man inte så mycket att säga till om liksom. Sen kan det ju vara att själva personalstyrkan inte tar så 

mycket initiativ heller sådär men är det folk som är väldigt drivna och sådär så får de oftast gensvar för 

det tycker jag. Jag tycker det är mer problemet att hitta folk som fortfarande är drivna och engagerade så 

att. 

Så du tycker inte att det har med personalgrupp att göra utan det har mer med att göra hur man är som 

person hur mycket man har att säga till om? 

Ja ja faktiskt jag tror det. Har man en bra chef som liksom lyssnar på personalgruppen så . Det är väldigt 

få chefer som jag har haft som jag känt som jag har haft som jag inte har kunnat påverka situationen och 

så men jag kan tänka mig att folk som inte är som är lite svagare som inte har lika lätt för att ta initiativ 

och sähär och kanske inte vågar heller och så då är det nog svårare om man har någon som är alltför 

dominerande. 

 

 

Vilken skillnad tycker du att det finns mellan den yrkeskompetens som fritidspersonal/ 

fritidspedagoger har om det finns någon skillnad hur ser den ut i sådana fall? 
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Det där är så svårt för mig att svara på i och med att jag inte är liksom jag har varken lärarutbildning 

eller barnskötarutbildning så att det är jättesvårt att svara på. Jag kan väl känna att. 

Men du har ju ändå en lång yrkeserfarenhet och är med både i skolan och på fritids tycker du att man 

kan se några skillnader mellan de som jobbar i skola och de som jobbar på fritids? 

Asså det är så olika för lärare fokuserar ju på helt andra grejer än vad fritidspersonal gör jag tycker 

lärarna är såhär helt suveräna på att de har bra liksom överblick över hela barnet både hur de presterar 

rent akademiskt men även liksom deras sociala kompetenser och sådära det tycker jag är jättebra att de 

hinner snappa upp över huvud taget för det är ju många som inte ens är inne på fritids sådär utan man 

ser de bara i en klassmiljö mer eller mindre så att jag blir lika förvånad över hur pass bra koll de har på 

dem såhär hur de agerar och sådär så att. Jag vet inte jag har såhär jättestor respekt för lärare jag vet inte 

vad det är ni får lära er men det känns alltid som att ni alltid har någonting extra, det är någonting extra 

ni har såhär hur ni ser på barn och såhär jag vet inte ni har väldigt, väldigt bra överblick såhära. 

Du tycker inte det är någon skillnad på det som ni på fritids är bra på? Om du jämför med lärarna vad 

tycker du att du är bra på? 

Eh egentligen skulle jag vilja säga såhär konflikthantering och så hjälpa barn att lösa konflikter men det 

tycker jag lärarna är helt suveräna på också så att jag vet liksom ingenting som skulle vara. 

Så du tycker att det är saker som båda grupperna gör bra? 

Ja det är så svårt att säga det där vad som är speciellt när man jobbar såhär när det är att det rinner över i 

varandra liksom. Jag har jobbat på ställen där fritids var i en separat lokal helt åtskiljd från skolan men 

nu när det är såhär att lärarna också jobbar på eftermiddagarna så blir det en helt annan grej så att. 

 

 

 

Du tycker inte att du såg några skillnader på stället där det var helt åtskiljt heller? 

Nej och det är också det där det beror på vilka man jobbar med och vad de har för inställning till sitt 

arbete som person. Jag tycker att det här yrket är väldigt mycket hur man är som människa liksom avgör 

om dy är bra eller inte på det på något sätt. Det har väl med människosyn också antingen så tycker du 

om att vara bland barn eller såhär är det folk som sitter av tiden och tar rökpauser.  

Tycker du att skolan använder sig av fritidspedagogers/ fritidspersonals kompetenser på ett bra 

sätt? 

Jag tror man skulle kunna få ut mer av fritids och fritidspersonalen om det fanns tid för planering och tid 

att förbereda och hålla lite sånt sådär. Kompetenser och sådär ligger mycket på oss själva att plocka 

fram det vi är bra på i och med att vi får styra ganska mycket över vår egen verksamhet och så där har vi 

ett eget ansvar tror jag. Är man bra på något så tar man och gör det. 
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Hur ser du på ditt yrke ur ett statusperspektiv om du skulle jämföra med andra yrkesgrupper på 

skolan? 

Jag kan inte tänka att de finns några yrken som ligger högre än oss riktigt när det gäller statusmässigt. 

Jag tror vi är längst ner på skalan faktiskt skratt alla yrkesgrupper vilka man än möter bara jaha jobbar 

du som det. Så att det kanske bara är mina egna fördomar också så att det. 

Varför tror du att det är så? 

Jag tror att det är det där lite att fritids är fortfarande typ bara att man tänker på någon som sitter med 

tofflor och en kaffekopp och såhär skriker på barn och bara sitter och fikar hela dagarna och visst finns 

den sidan också men nu för tiden funkar inte det nu är det verkligen att de som jobbar med det måste 

gilla det annars funkar det nog inte. Jag tycker fortfarande att det är ett väldigt lågstatusjobb. 

 

Tycker du att det finns hierarkier på något vis? 

Ja inom skolan finns det verkligen det, det är väl såhär jag vet inre om det är ju mer utbildning eller ju 

mer lön men fritidspersonal och liksom såhära matpersonal och ju mer du är i skolan och sedan blir det 

mer administrativa tjänster. 

Avbryts av bullätande kollega 

Vad sa du sen efter? 

Ju mer involverad man är i skolan desto mer status. 

Avbryts återigen denna gång av Antons chef 

Sen efter statusen så finns det en övre pyramid där det är liksom specialpedagogerna som sitter mer med 

utredningar och såhär kanslipersonal och sedan till sist rektorn skulle jag nog säga. 

Nu kommer ju lärarlegitimationen för lärare men ingenting för fritidspedagoger vad tycker du 

om det? 

Det kan jag tycka att det är ganska bra för jag vet många som är utbildade barnskötare som är såhär 

ganska värdelösa och som är som inte har någon utbildning som är tusen gånger bättre som kanske har 

ramlat in på jobbet av en olyckshändelse och så märker dem att det här var ju jätteroligt så jag tror att 

man missar väldigt mycket bra folk om man gör det till att man måste ha en utbildning. Så att det är ju 

många som tar det här jobbet för att man kan gå på timme och spela i band och ha andra saker för sig så 

där så att. 

Men det kommer ju ingenting för fritidspedagoger utan bara för lärare vad tycker du om det? 

Ja och det där är också så här för jag har jobbat på ställen där det är folk från fritids som har börjat jobba 

som lärare i fem-sex år och är jätteduktiga såhär. Det är bättre att man kan istället för att man ska 

behöva ta bort dem så kanske man kan ge dem att skolan kanske kan stå för något  Kunskapslyftsaktigt 
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så att de får bli certifierade och kanske bara behöver någon kort kurs och bara kolla så att kompetensen 

finns där. Eh men det är ju tråkigt om det är folk som är jätteduktiga på det inte kan göra det på grund av 

en ren formalitet. 

 

 

Vilken roll har du tilldelats inom det här arbetslaget och tidigare arbetslag och varför tror du att 

du har fått den rollen? 

Oj vad svårt jag är jättedålig på att se sådana grejer. Paus nej det är jättesvårt förlåt. Eh vanligtvis killar 

som jobbar i min ålder de får göra mycket såhär fysiska aktiviteter sportgrejer och sådant.  Jag är inte 

speciellt sportig av mig så att jag har inte den grejen så. 

Du känner inte att det är någon arbetsuppgift som ofta har återkommit på de olika ställen där du varit? 

Jag känner att jag jobbar jättemycket såhär med konfliktlösning med barn och det är någonting som jag 

alltid gjort. Jag tycker det är så stor del av arbetet att lära barn att lösa konflikter och så att lära de att 

titta på sitt beteende och hur man ska vara en bra kompis och sådära. 

Varför tror du att du tilldelats denna roll som konfliktlösare? 

Det finns ju säkert någon bra psykologisk förklaring till varför jag är såhär antingen är jag konflikträdd 

som människa eller så har jag någonting sånt i min barndom typ att eller att jag känner att jag själv inte 

fick det så att jag vill ge det till barnen på nåt sätt men jag vet inte man får väl de roller som man tar på 

nåt sätt. Såhär jag har nästan alltid jag har ganska så sätt likadant ut vart jag än har jobbat hur jag jobbat 

och sådär så jag tror inte det har någon såhär så jag ger samma svar på alla frågor men  det är så mycket 

vilka kvaliteter som man har som människa som kommer fram på jobbet. Det man har någon fallenhet 

för sådär. Det här var svårt. 

 

Ja vi är faktiskt klara nu 

Pratar väder med kollega som kommer in i lärarrummet samt fördelar med täckbyxor 

Nu ska jag sammanfatta allmänt vad du har sagt. Du berättade att du jobbat 8-9 år med barn och att det 

var via Vikariepoolen, så du kom in på ett bananskal men du trivs jättebra. Du pratar om att det är 

roligt att göra skillnad och att det händer mycket hela tiden och att det är viktigt vilka man jobbar med. 

Utmaningen är att behålla fokus och bemöta alla på ett bra sätt trots stora barngrupper. Föräldrarna 

bemöter kanske inte dig med jättestor respekt men det beror på hur de är allmänt. Lärarna generellt sätt 

funkar det bra att jobba med dom. Du tycker att du kan påverka verksamheten mycket men att du har 

vissa ramar att förhålla dig till men att det även beror på vem man har som chef. Sen återkommer du att 

det beror på hur man är som individ hur mycket man har att säga till. Inte stor skillnad mellan 

personalgrupper men du tror att man kan få ut mer av er som personal om ni hade haft mer tid och 
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mindre grupper men att man även har ett eget ansvar att få in ens kompetenser i verksamheten. Status 

så sa du att det var längst ner på skalan och att det finns fördomar mot de som jobbar på fritids. Det 

finns en tydlig hierarki i skolan menar du. Ju mer man är i skolan desto mer status. Den övre pyramiden 

är specialpedagoger, administrativ personal och rektorn. Lärarleg kan vara bra men man kan förlora 

många som är duktiga. Du har fått rollen som konflikthanterare. Du vet inte varför det har blivit så men 

det har blivit så. 

Nu stänger jag av den här  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju med ”Hanna” den 20 oktober 

Yrkes/utbildningsbakgrund 

 Ja jag är ju 25 jag var ju tvungen och fundera men jag är ju född -86 så kan jag räkna så jag är 25. Jag 

gick samhällsprogrammet på gymnasiet det är inte så jätteintressant men det gjorde jag i alla fall och sen 

så jobbade jag typ ett år på massa såhär. Min mamma jobbade på en förskola så jag började jobba där 

lite såhär vick då var jag först på en avdelning med pyttesmå barn men sen fick jag vara på en avdelning 

med lite äldre barn och det var då jag kände att ok jag vill jobba med barn för jag är väldigt social av 

mig jag skulle aldrig kunna sitta på ett kontor och bara sitta vid en dator. Men jag kände då ganska 

snabbt att små barn är för små och jag vill kunna få utmaningar och att man kan prata med dem, ha en 

konversation så man får någonting tillbaka. Så då sökte jag fritidspedagogsutbildningen och jag sökte 

lite överallt och just då hade jag en kille som också skulle söka och då sa vi att där vi båda kommer in 
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där tar vi det. Sen så föll lotten på en högskola i Skåne. Ja så dit bar lasset då 65 mil hemifrån. Så jag 

pluggade där i 3,5 år. Sen så eftersom min förra pojkvän är från Stockholm som jag träffade på den 

skånska orten där jag pluggade så blev det lite så föll det naturligt att jag skulle hit. Så sökte jag mycket 

jobb och fick komma på många intervjuer på både fritids och förskola sen så hittade jag ett som låg i en 

förort till Stockholm och jag tog examen i december och det här fick jag börja i januari så det var kanon. 

Det var ett tillsvidarejobb på en gång lite ungefär vad jag ville så jag hoppade på det sen var det inte 

riktigt vad jag hade tänkt mig. Men jag lärde känna en kollega där som hade lite samma åsikter ja så då 

hade hon börjat här och jag hörde att de sökte folk så då sökte jag och fick det här. Och det är ju lite 

annorlunda för på min gamla arbetsplats var jag inte ansvarig på något vis utan då var jag bara en 

personal liksom och i och för sig den enda fritidspedagogen på det stället så det förväntades ändå mer av 

mig än en barnskötare men jag visste att jag sökte ett jobb med ansvarsbiten men jag kände om jag får 

det här jobbet så är det världens chans att få ett sånt jobb med den lilla erfarenheten som jag faktiskt  

har. Så jag var på en intervju som tog 2,5 timme och jag var helt svettig efteråt och jag tänkte det här går 

aldrig tänkte jag för de ville ha en man med erfarenhet. Men jag fick det så då gick det. Ja så det var 

ungefär mitt liv på två minuter. 

 

 

Hur länge har du jobbat med barn? 

Innan jag var utbildad till och med? 

Ja precis 

Då ska vi se när går man ut gymnasiet? 

När man är nitton 

Ja sex år. Alltså till och från inte konstant och sen om man tar in praktiken och så blir det mycket tid 

men det är ju inte mer än sex år det är det inte. 

Hur kom du på att du skulle jobba just på fritids? 

Jag vet inte jag tror det var såhär lite jag gillar att man får lov att göra det låter konstigt men lite vad 

man vill inom ramen för det finns ju allmänna råd som vi också måste följa men det är inte de här strikta 

riktlinjerna och den här måluppfyllelsen som man har på samma sätt i skolan. Man får utgå från vad 

barnen vill just nu på ett annat sätt så det tycker jag va såhär, friheten att det är också såhär lite 

leklärande på nåt vis. Jag tycker om att vara ute och fixa saker och göra experiment. Sen så vet jag inte 

hur jag kom på det från första början man har inte så mycket idéer då man var i en fas då man kände det 

här verkar kul jag provar väl sen hoppade man ju på det sen var det någonting som passade en det är ju 

egentligen ett lotteri så så var det nog. 

Vad är det bästa med att jobba på fritids? 



62 

 

Det bästa jo det bästa det är de tillfällena när man inte är i en stor barngrupp utan när man får chansen 

att kanske sitta med de här små, små sakerna som man inte tänker på. Man kanske sitter och pärlar med 

åtta-tio barn eller sex barn eller fyra barn en mindre grupp och man får chansen att lära känna barnen så 

som de är på riktigt för jag tror ju jag jobbar en del i skolan också på förmiddagen och där märker man 

det är så kul för där märker man de på ett annat sätt. I skolan så kan de vara en viss person men när de 

kommer till fritids så blir de en annan person jag tror de blir mer sig själva på fritids. Det är så härligt att 

få de här stunderna att sitta och prata med dem. Jag tror att många lärare inte är avundsjuka men de 

behöver våran åsikt också om barnen för vi ser de så på ett annat sätt så det tycker jag är det bästa. 

 

Finns det några sämre sidor och i sådana fall vilka skulle det vara? 

Ja det gör det ju. Det är ju oftast, oftast är det ju om jag kan se nu det är juatt man ska försöka finnas till 

både för skola och fritids att det kan bli en jättesvår balansgång Plus att man vill ha på fritids behöver 

man faktiskt också ha planeringstid. Med mitt uppdrag så behöver jag mer planeringstid än andra men 

även som andra som jobbar på fritids behöver också planeringstid för att kunna ha den verksamhet på 

eftermiddagen som man vill ha och ska man då stötta upp i skolan så pass mycket som vi faktiskt gör så 

är det väldigt svårt så det är en svårighet som kan tyvärr förstöra lite för fritids ibland.  

Vad upplever du som de viktigaste kompetenserna som man behöver ha för att jobba på fritids? 

Fritids inte med barn utan på fritids just? 

Ja 

Mm för det första så måste man kunna se jag tänkte säga lekfull först men sen tänkte jag såhär att man 

behöver nog inte vara det men man behöver kunna se att barn är barn och att men gud och att man måste 

förstå man måste liksom som vuxen ha förståelse för att när barnen leker så lär de sig saker. Tycker jag 

för det kan vara en svårighet om man inte riktigt vet att man kanske tänker att de bara leker men att man 

försöker se att man har egenskapen och kompetensen att se att de lär sig någonting nu leker de det här 

mamma, pappa, barn och nu övar de på de här rollerna. Att man har ögon och öron med sig och ser att 

de lär sig olika maktpositioner och de lär sig att vänta på sin tur för att det är någon som frågar om de får 

va med och sådär.  Eh sen så behöver man vara väldigt, väldigt flexibel det är jätteviktigt man måste 

ganska snabbt kunna ändra fritidsschemat och man måste kunna vara spontan ja får jag lägga till något 

om jag kommer på något sen. 

Ja absolut 

Ja vad bra jag kanske kommer på något sen. 
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Vad är den största utmaningen på din nuvarande/ tidigare arbetsplatser? 

Det är att se alla barn är det och det är att på fritids så ska man försöka liksom utgå från alla barns 

intressen att just det här barnet tycker att det är jättekul med maskar så då kommer vi på någonting med 

maskar för den här gruppen och de tycker det är jättekul med fotboll så då hittar vi på någonting med 

fotboll för den här gruppen och det är jättesvårt. Och sen har vi vissa barn med problematik som har det 

i skolan men som fortfarande självklart även har det på fritids och då är det jättesvårt att räcka till så att 

alla blir sedda lika mycket det är det absolut svåraste. 

Anser du att föräldrar har stor respekt för sin yrkeskompetens varför/varför inte? 

Alltså det är både och tyvärr har jag stött på väldigt många som inte har det. Som ser det lite mer som 

jag sa innan att vi är här för att passa deras barn när de är på jobbet och de bryr sig egentligen inte om 

vad vi gör utan de är bara såhär vad bra att du tar hand om vårt barn när vi inte kunde. Medan det är 

vissa som är jag vet inte om det är mer pålästa eller hur det kommer sig som är väldigt såhär måna om 

att vi hittar på saker och frågar hur det har gått och vad vi har gjort idag och kollar på bilder som vi satt 

upp. Medan vissa föräldrar får man såhär du kan ju titta på den här utställningen som vi har gjort och de 

bara jaha jag visste inte att ni höll på med det här. Så det är jätte, jätteolika tyvärr så tror jag att alltför 

många tycker att det är barnpassning. Paus. Därför är det också viktigt att vi som jobbar på fritids 

verkligen jobbar för att visa oss professionella utåt och det är också svårt. 

På vilket sätt tycker du att man kan göra det? 

När man hittar på saker eller startar upp projekt att man dokumenterar det eh sätter upp det på väggarna, 

gör små utställningar. Barnen, det är jätteolika hur mycket barnen berättar hemma det är ju en del 

berättar jättemycket saker och en del berättar ingenting och då tänker föräldrarna jaha de gör ingenting 

eh nä men att de ser att vi gör saker det är ju nästan det enda sättet man kan göra det på att visa och sätta 

upp det på väggarna och ta mycket kort och sådana saker. 

 

 

 

Upplever du att lärarna på den här skolan och på tidigare arbetsplatser hyser respekt och tilltro 

till din yrkeskompetens varför/varför inte? 

Det är ju också jätteblandat på den här skolan så kan jag säga så vet jag att alla har jättestor respekt för 

mitt arbete för de vet att utan mitt arbete så skulle deras arbete vara jättejobbigt att det går hand i hand. 

Och på det här stället jobbar vi väldigt mycket över gränserna vi hjälper varandra och vi hoppar in för 

varandra för att vi tycker inom det här arbetslaget att det är viktigt att vi har en bild av barnet under hela 

dagen. För att både i skolan och på fritids göra det bästa jobbet med barnet så måste man ha en 
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helhetsbild. På andra ställen har det tyvärr inte varit så för lärarna har tyckt att de är lite viktigare de 

sitter lite över oss. 

Hur har det visat sig? 

Jamen de kanske tycker att vi kanske sitter och planerar någonting som vi ska göra så då kommer de ut 

och säger att nä vi måste komma ut och vara rastvakter men då säger vi att vi har planering men det 

spelar ingen roll för du får ta min rastvakt nu för jag måste planera min lektion. Jamen vi måste planera 

vår eftermiddag. Ja men det kan ni göra sen min lektion är viktigare än er eftermiddag. Lite sådana, det 

blir väldigt tydligt och vi kan ha bestämt till exempel att ja klockan halv ett eller ett eller vad som helst 

så ska vi gå på det här men då har lärarna bestämt att det passar inte för det är bättre att ni gör det 

klockan två sen ändrar de det utan att kolla om det är okej för oss. De har sista ordet på något vis. 

Anser du att du kan påverka beslutsfattande på din nuvarande och tidigare arbetsplats 

varför/varför inte? 

Ja jag tycker det här absolut det kan jag. På andra stället också ja även om lärarna där var mer negativa 

till fritids än var de är här och så vet jag att just jag personligen hade lätt att få igenom det jag ville och 

jag vet inte om det var för att jag är utbildad och hade lite fötterna framåt liksom. Jag tror också såhär 

kan man förklara varför man vill göra någonting och kan visa sig professionell genom att man säger att 

syftet med det här är att han eller henne måste lära sig att bli bättre på det här då får man en bättre 

förståelse tillbaka så att man inte bara säger vi ska gå på utflykt jaha men varför då? Vi ska det bara. 

Utan att man kan förklara varför för att vi ska göra det här för då tror jag att folk tänker såhär ja men det 

är ju ändå bra. 

Ja att man har ett syfte med det man gör eller? 

 

Ja precis vi ska ju också jobba efter mål på fritids och det tror jag väldigt många glömmer bort. 

Har alla personalgrupper lika mycket att säga till om? 

Du menar typ barnskötare eller hur menar du? 

Ja du får tolka den som du vill lite 

Med den frågan tänker jag såhär att det finns ju lärare och så finns det förskollärare fast ja sen så finns 

det fritidspedagoger sen så finns det de som är barnskötare eller som inte är utbildade alls eh på den här 

arbetsplatsen så tycker jag inte att man märker någon skillnad på det utan här är det oavsett om man 

kommer in som vikarie och man har en idé så lyssnar man på den avsett om man har gått tre år eller 

barnskötarutbildningen så spelar det ingen roll. Men det är ju också här men så har jag inte upplevt det 

på andra ställen där kunde det vars så att om man var vikarie där så fick man hoppa in i alla hål som 

fanns och vara ute i fem timmar i snöstorm för att det var där det var lättast att sätta in henne eller 

honom och att ja som barnskötare var det såhär ja hon är utbildad så hon har lite bättre koll. Det är lite 
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såhär fint visa att du är inte lika bra på hennes område där du kan väl sitta och rita med barnen för det 

gör man väl på barnskötarutbildningen ungefär lite sådär så det är skönt att det inte är så här faktiskt.  

Vilken skillnad anser du att det finns mellan den yrkeskompetens som lärare och fritidspedagoger 

har? Om det finns någon skillnad hur ser den ut i sådana fall? 

Alltså jag tycker inte skillnaden är sådär jättestor i och med att jag vet att utbildningarna är så pass 

snarlika vi läser väl alla AUO tillsammans och man kan välja, jag vet att jag har valt väldigt lika kurser 

och inriktningar som lärarna kan göra så det är inte så jättestor det som jag tror att det är mera, vi är ju 

mer mot det sociala och det aktiva om man säger så och det skapande, skapande verksamheter så det är 

väl såhär det vi är bättre på. Ofta kan man få frågor jamen har inte du lite samarbetsövningar och lekar 

och så för det är sådant som ni är bra på. Och det är vi kanske och sen så tror jag att vi. Man väljer inte 

att bli fritidspedagog om man inte gillar att vara ute i skogen och gå på skattjakt och titta på träd och 

plocka löv det tror jag inte utan då väljer man att bli lärare för man har mer ramar och lite mer strikt så 

det är väl rätt olika så. Men rent kompetensmässigt i den här åldern så är det inte så jättestor skillnad sen 

blir det ju jättestor skillnad ju högre upp man kommer såklart. 

 

Tycker du att skolan använder sig av fritidspedagogers/ fritidspersonalens kompetenser på ett bra 

sätt? Varför/ varför inte? 

Eh det är en ganska svår fråga just här för här är det bara jag som är utbildad fritidspedagog och då 

tycker jag att de har gjort det i och med att jag har fått det ledande ansvaret sen vet jag att det var andra 

som sökte den här tjänsten som inte var fritidspedagoger och då fick inte de den tjänsten så att jag kan 

väl tycka att de tar tillvara den ganska så bra. De anser ju att jag kan mest om fritids sen vet jag väl inte 

om det bärit eller brustit. Så där känner man ju tillit från ledningen allra helst att de tar tillvara på att 

man har läst till en viss grupp.  

På tidigare arbetsplatser hur var det där? 

Det är lika där faktiskt där var det såhär man fick vara med i mycket annat som de andra inte fick för det 

är klart för det är du som är utbildad du har mest rätt till det. Det kunde vara olika samtal med 

skolpsykologen om vissa barn så fick man va med och prata om fritidsdel för där var man mest 

kompetens om hur fritids är uppbyggt och hur det är tänkt att fritidshemmet ska fungera. Man kan de 

allmänna råden bäst och. 

Så du tycker de har varit bra på att tillvarata din kompetens? 

Ja det tycker jag verkligen faktiskt. Jag har inte tänkt på det innan men. 

Hur ser du på ditt yrke ur ett statusperspektiv hög/lågstatus i jämförelse med exempelvis lärarna? 

Alltså från gemene man utifrån sett så tror jag att det är lågstatus och från högstadiet sett så tror jag att 

vi har låg status. Men inom arbetslaget eller inom samma årskurser så har vi nog hög status för att där 
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vet de och märker av hur stor betydelse vi har. Jag tror att det är ganska svårt att utifrån se man får ofta 

frågan men vad gör du då? Vad gör en sådan? Och det hade jag också svårt att förstå innan jag visste 

inte heller det är väl som en fritidsledare som leker med barnen. Men det är så mycket mer än så men jag 

tror det är svårt för folk att se det och jag tror det är därför som vi har en alldeles för låg status. 

Så du menar att det är svårt att förstå utifrån om man inte är insatt i verksamheten? 

Ja precis 

 

Upplever du att det finns skillnader i status mellan olika yrkesgrupper på nuvarande eller 

tidigare arbetsplatser? Varför/ varför inte? Om det finns någon hur ser den ut i sådana fall? 

Alltså på min tidigare arbetsplats så var det ganska tydligt att den personen som var utvecklingsledare 

hon hade högst status sen hade hon som hade det jobbet som jag har nu hon hade en väldigt låg status. 

Men det tror jag berodde på helt enkelt hennes personlighet. Där hade alla lärare mycket högre status än 

vad hon hade och då var hon ändå chef för fritids. Jag tror att det tyvärr berodde på att hon jag vet inte 

riktigt. Jag tror att det kan vara så att hennes personlighet att man måste vara ganska stark tror jag för att 

stå emot massor det är mycket som kommer som man inte är van vid som kommer. Men på den här 

arbetsplatsen så är det ju min chef som har högst status för hon är ju liksom hon som har det 

övergripande ansvar för hela den andra sidan.  Hon är ju extremt duktig också man har ju verkligen 

förtroende för henne väldigt mycket.  Hon sitter med i ledningsgruppen och hon är väldigt rak sådär och 

hon säger vad hon tycker och det har en del problem med men det tycker jag är jättebra eh så det hon har 

ju högst status självklart. Sen så tror jag att jag kommer på andra plats och det hoppas jag att jag gör för 

min kompis har ju ”Klara” som chef sen har ju de andra mig. Jag tror att de känner så det känns som det 

i alla fall.  

Nu kommer ju lärarlegitimation för lärare men ingenting liknande för fritidspedagoger vad 

tycker du om det? 

Jo det gör faktiskt det om man har läst det där är ju lika olika här i Stockholm vet jag inte riktigt hur det 

är men har man läst ett visst antal poäng i ämnen så har man rätt att söka lärarlegitimation. Jag vet inte 

mer hur det funkar men jag har inte gått in på det.   Men jag har funderat själv på att jag ska kolla upp 

det.  

Precis för den informationen som jag har så är det att lärarlegitimationen gäller för alla behöriga och 

vi nyutexaminerade kan söka men vissa fritidspedagoger kan då söka för att de har läst vissa ämnen 

men det kommer ju inget övergripande lärarleg för fritidspedagoger vad tycker du om det? 

Ja det där är totalfel. Det ökar ju ännu mer klyftan och det blir ännu mer såhär ja men de ska ha 

legitimation och man ska såhär granska lärarna att de är såhär utbildade och det är jätteviktigt att de är 

utbildade och kan uppvisa legitimation för att få jobb och då känns det ännu mer såhär vem som helst 
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kan ju ändå jobba på fritids. Det känns som det och jag tror att det är lite så redan att det är såhär det 

klarar väl vem som helst av. Det kommer bli ännu tydligare att det blir så för att lärarna ska ha 

legitimation men för oss spelar det ingen roll som jag tycker är hemskt för vi har ett lika stort ansvar för 

barnen som de har. Men på ett annat vis så vi är ju lika viktiga så det ska bli intressant att se hur det där 

kommer bli. 

Det är få som väljer att bli fritidspedagoger idag det råder ju brist vad tror du det beror på? 

Jag tror att det är så att folk vet inte vad jobbet innebär. Det är den här osäkerheten och okunskapen om 

vad jobbet kräver. Jag vet själv inte varför jag sökte jag tror att många som söker i alla fall som jag 

pluggade med varför sökte du det här? Nä men jag är lite skogsintresserad och gillar barn det är sådana 

som söker såhär man brinner för det här och det här. Man är lite halvt ovetande om vad man ska hitta på 

då är det ett litet.  Jag tror att det är såhär många tror att det är ganska lätt därför söker man det här. Det 

är väl inte så svårt och de som sen tänker så de hoppar av för att det inte är så lätt när de väl börjar. 

Tyvärr så tror jag att man håller på bli ett utdöende släkte att det försvinner fler och fler. Är man ute på 

arbetsförmedlingen.. 

Vad menar du med utdöende släkte? 

Det är färre och färre som kommer söka och till slut kommer det inte finnas några fritidspedagoger. 

Vad tycker du man ska göra åt det här? 

Jag vet inte riktigt. Vad jag tror att man måste göra är att uppmärksamma fritidshemmet och att man 

måste försöka öka statusen. Folk är ju så karriärsklättrande, det är ju jag också hela tiden och då är det 

ingen som vill söka ett jobb som ingen talar gott om. Det är bara lite om man är fritidspedagog det är väl 

ingenting att prata om så jag tror att man måste öka statusen. I alla fall där jag läste så har de ändrat så 

jag är ju egentligen fritidspedagog. Jag är lärare för de yngre åldrarna med inriktning fritidshem det är så 

man kallar sig. För redan där har man ju kommit en bit på vägen som jag tycker är jättebra. 

Men från och med hösten 2010 har de bytt tillbaka igen för att det ska kunna förstärka och ge 

fritidshemmet sin egenart.. 

Det kan jag hålla med om att man inte vill va kallad lärare utan man vill vara fritidspedagog. 

Förhoppningsvis kanske det kan öka statusen men på något vis måste man göra att folk vill bli det att 

man vill söka utbildningarna för det är färre och färre som söker. Jag vet inte vad man ska göra åt det 

faktiskt. 

Vilken roll har du tilldelats inom arbetslaget på denna och tidigare arbetsplatser och varför tror 

du att du fått den rollen? 

Eh på min förra arbetsplats var jag valig fritidspedagog men i och med att jag var den enda som var 

utbildad fritidspedagog så hade jag lite större ansvar för jag hade såhär småsaker jag hade såhär Robo-
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memo som är närminnesträning sådant fick jag sköta jag var matråd, inköpsansvarig och hade ansvar för 

en del ekonomiska grejer när det gällde inköp och så.’ 

Organisatör låter det som? 

Ja men precis litegrann utöver för den rektorn ville känna att jag skulle komma ur mängden från de 

andra faktiskt. Sen så här är det ganska tydligt att det är jag som är verksamhetsansvarig och 

personalansvarig så jag sköter alla så det är jag som ansvarar för verksamheten både formellt men även 

ut mot lärarförbund och sådana saker. Så går det åt skogen så är det jag som är ansvarig. Om föräldrarna 

kommer och klagar eller vill ha extra samtal så är det jag som sitter med och får försvara eller stötta 

fritids. Eh och jag tror först och främst för att jag är fritidspedagog men jag tror inte att jag fick den här 

anställningen för min erfarenhet för jag har ju väldigt liten erfarenhet. Jag tror att jag vet att ag på 

intervjun var väldigt såhär noga med att påpeka att jag vill se förändring jag jobbar för att jag vill att det 

ska hända saker jag är väldigt aktiv så när jag jobbar så är det jobbet jag sköter jag gör ingenting annat. 

Eh och jag vill ha ordning och reda och jag är väldigt social jag har väldigt lätt att ta alla människor och 

så. Så jag tror att det är mina styrkor på det viset sen är jag lite såhär av ett jag vill gärna ha det på mitt 

sätt det och det kan vara väldigt negativt ibland så den här arbetsuppgiften har varit jättenyttig för mig 

att liksom få chansen att lyssna på andra men ändå är det jag som är ansvarig att göra någonting bra utav 

det. Och det är jättekul att man få ta in andras idéer och så får jag men det är mycket jobb också och 

mycket jobb som man inte tänker på.  Om man ska organisera något så kommer alla frågor till mig så är 

det hela tiden så man är inte riktigt van vid det och man ska göra scheman och så det tog tre veckor 

innan jag förstod hur man gjorde ett schema i Word. Det är kul i alla fall det är jätteroligt. 

Då tänkte jag sammanfatta lite kort vad du berättat. 

Lyckas du med det? 

 

Jag kommer inte gå igenom alla frågor utan det blir en överblick. Ja du berättade att du gick sam på 

gymnasiet och att du valde fritidspedagog lite av en slump för att du gillar att vara med barn och du är 

social och du gillar att va ute och sådär och det är väl lite olika saker. Och lite olika saker har väl lett 

till en annan din pojkvän skulle också söka in och så kom ni in på samma ställe. Du har jobbat med 

barn sex år till och från. Du tycker fritids är bra eftersom det  är lite friare det är inte lika strikt som 

skolan. Det roligaste är när man har chansen att vara i mindre barngrupper och lär känna de som 

individer. Sämre sidor att du ska vara hela dagen på både fritids och i skolan och att det kan bli lite 

mycket ibland av allt. Det är svårt att hinna ha planeringstid eftersom ni ska vara i skolan på 

förmiddagarna. Utmaningen är att se alla barn.  Med hur föräldrarna bemöter dig är det olika vissa ser 

det som barnpassning medan andra är mer engagerade. Här jobbar ni över gränserna. Det är 

integrerat för alla hela barnet för alla. Därför blir det inte samma hierarkier här att lärarna tycker att 
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de står över er andra. Därför visar de kanske inte heller att de prioriterar bort er planeringstid och så 

vidare. Du tycker att du har kunnat påverka mycket där du jobbat och det beror både på din nuvarande 

roll, din utbildning och hur där som person. Skillnaden i de yngre åldrarna mellan olika yrkesgrupper 

tycker du inte är så stor eftersom man har liknande utbildning. Mer ramar i skolan dock. Utifrån är ditt 

yrke lågstatus, samt att de som jobbar på högstadiet ser det som lägre status men inom arbetslaget så 

ser du det som högstatus eftersom de värderar vad ni gör och hur viktiga ni år. Du tror även att det 

beror på hur man är som individ påverkar var man är i statushierarkin. 

Ja det gör det ju 

Men på din förra arbetsplats var det tydligt att lärarna satte sig över de på fritids för att de tyckte 

skolan var viktigare. Du tycker det är fel att det inte kommer leg för fritidspedagoger eftersom det ökar 

på de skillnader som redan finns ännu mer. För att locka fler måste man öka statusen. 

Ja jag sitter och funderar på det och jag tycker man måste uppmärksamma fritids på nåt vis och det är 

jättesvårt för det är lättare att uppmärksamma skolan, det kommer alltid i andra hand på nåt vis.  

Rollen du har fått verkar har varit en organisatör 

Ja precis 

 

Sen var det klart så då stänger jag av 
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