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Abstract 
In the early nineties leisure-time pedagogic establishments moved in to school. 

The aim of the study is to try to find out how leisure-time pedagogues, who have been 

working for a long time, experience the moving of their establishment in to school and how 

this affect their practical work and their profession. 

The study is based on interviewes with four leisure-time pedagogues, who all have been 

working before—and therefore have experienced the time before—during and after their 

establishment moved in to school. 

These interviewes were recorded and later fully transcribed in preparation of analysis. 

Data was analysed with the help of the sociology of Pierre Bourdieu as a basis. 

Findings of the study suggest that the leisure-time pedagogues find it positive to be able 

to cooperate with teachers and other professional groups working in school, they explain how 

it enabels themselves to see pupils from a different angle and for others working in school to 

see pupils from a leisure-time pedagogue angle. 

Some of the pedagogues explain that they find it hard to work with big groups of pupils, 

or in small surfaces, which they did not have to do before their establishment moved into 

school. They also mean that this counteract the aims and guidelines of what school should 

offer the pupils in forms of education, security and social development. 

Findings of the study also suggest that the leisure-time pedagogues experiences their 

profession to be subordinated teachers. How well the pedagogues experience cooperation 

with teachers seems to be connected with how they experience their own profession’s status 

in relation to school leaders and teachers in their workplace. 

In conclusion the pedagogues’ work and profession is highly influenced by their new 

context, which is differently experienced depending on the status of the profession in the 

specific sociological field, how big groups of pupils they work with, how small the surfaces 

which they work within are and the practical work of the pedagogue. 

 

Keywords: Fritidshem, fritidspedagogik, skola, fält, symboliskt kapital, profession. 
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1. Inledning 

Under min utbildning till fritidslärare har vi läst många kurser om fritidshemmets pedagogik 

och metodik. Vi har lärt oss att det fritidspedagogiska uppdraget är att ge barn en meningsfull 

fritid, omsorg, social utveckling och att vara ett komplement till skolans verksamhet. Flera 

kurser har lästs parallellt, som till exempel utomhuspedagogik och matematik, dans och 

språk. Vi har lärt oss mycket om barns lärande, och hur fritidspedagogik kan hjälpa barn i 

deras kognitiva utveckling. Många gånger har vi förstått att fritidspedagogiken är ett 

komplement till skolan, bland annat på så sätt att de barn som har svårt att koncentrera sig på 

skolans lektioner, kan ha goda chanser att komma ikapp (i ämnet) på fritidshemmet, genom 

att de får närma sig ämnet på ett annat eller mer lekfullt sätt.  

Det har blivit allt mer tydligt under utbildningens gång att elevernas kognitiva 

utveckling och kunskaper i skolämnen är ett viktigt argument för fritidspedagogikens 

relevans. Det verkar alltså vara viktigt för fritidspedagoger idag att kunna försvara sin 

verksamhet och aktiviteter utifrån ett lärandeperspektiv, och framför allt ur ett 

skolperspektiv. Att göra en utflykt i skogen försvaras gärna med att barnen genom spel och 

lekar lär sig matematik, och att forskning visar att barn som rör på sig mycket fysiskt, har 

lättare att koncentrera sig under klassrumstid. Allt detta är högst vetenskapligt och bevisbart; 

fritidspedagogiken kan användas som ett utmärkt komplement till skolan. Dessutom arbetar 

de flesta fritidspedagoger idag som hjälplärare tillsammans med klassläraren i klassrummet 

under förmiddagen, för att sedan gå över till fritidsverksamheten på eftermiddagen. 

De som idag utbildas till fritidspedagoger kallas för ”fritidslärare” eller ”lärare mot 

fritidshem”. Yrkets namn har alltså börjat förändras och innehåller numera ordet ”lärare”. 

Huruvida detta betyder att nya fritidspedagoger förväntas arbeta som ämneslärare utöver sin 

fritidspedagogtjänst, eller enbart ska vara en slags lärare i fritidspedagogik i fritidshemmet är 

fortfarande oklart. Det kan också tilläggas att ordet ”fritidslärare” låter ganska likt 

”fritidsledare”, vilket är en annan yrkesgrupp med en annan, lägre utbildning än fritidslärare 

och fritidspedagoger. För att förhindra eventuell förvirring för läsaren kommer jag hädanefter 

att använda mig av begreppet ”fritidspedagog” om fritidspedagoger, fritidslärare och lärare 

mot fritidshem, och använda begreppet ”lärare” om alla som arbetar med skolundervisning i 

skolan. 

Jag har under mina VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning) upplevt att det finns 

en motsättning mellan fritidspedagogernas ambitioner med fritidshemsverksamheten och 

skolans resurser och förväntningar; många gånger har fritidspedagoger som arbetar på de 
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skolor jag varit på förklarat att de aktiviteter som de skulle vilja göra med eleverna blivit 

bortprioriterade på grund av tidsbrist, för stora barngrupper, brist på utrymme och lämpliga 

lokaler, eller för att ge utrymme till aktiviteter som kopplas till skolämnen. 

Hur kommer det sig att det blir så här? 

Kan det vara så att samtidigt som fritidspedagogiken fått en högre status sedan den 

inlemmats i skolans verksamhet och flyttat in i dess lokaler, också förlorat sitt egenvärde, och 

nu allt mer måste anpassas till skolans normer och hierarkier? 

Jag förstår det som att uppdraget att erbjuda barn en meningsfull fritid, omsorg och att 

stödja deras sociala utveckling hamnat lite vid sidan av i fritidshemmets verksamhet. Detta 

för att tiden inte räcker till, då kravet på att vara ett komplement till skolundervisningen blivit 

större, samtidigt som barngrupperna också blivit större, utrymmet mindre och 

fritidspedagogtjänsterna färre. 

Annorlunda uttryckt: Upplever fritidspedagoger att de behöver försvara 

fritidspedagogiken? Hur då i så fall, i vilken utsträckning och i vilka avseenden? 

1.1 Bakgrund 

Förr var fritidshemmet en enskild verksamhet som hade sina egna lokaler utanför skolan. 

Under en längre tidsperiod, från den så kallade ”kommunaliseringen” av skolan i början av 

nittiotalet, vilken gav kommunerna större frihet att styra över skolbarnomsorgen, till idag när 

fritidshemmet skrivits in i skolans läroplan (2011), har fritidshemmets verksamhet successivt 

inlemmats i skolans verksamhet. Inlemmandet har skett dels genom att skolan blivit 

huvudman för fritidshemmet, dels genom att de flesta fritidshemmen flyttat in i skolans 

lokaler, vilket skedde under slutet på åttiotalet och under nittiotalet. Detta har inneburit att 

fritidspedagoger blivit allt mer delaktiga i skolans verksamhet. Numera är det mycket vanligt 

att fritidspedagoger arbetar i så kallade arbetslag i samarbete med klasslärare, de är ofta med 

i klassrummet för att hjälpa läraren under lektionstid (Andersson 2013). I den senaste 

versionen av läroplanen för grundskolan, LGR 11, är fritidspedagogens uppdrag och 

fritidshemmets verksamhet inskriven, även så i själva namnet: Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, vilket tydligt visar att den även gäller fritidshemmet. 

Detta är ytterligare ett steg mot att föra samman fritidshemmet och grundskolan. 

Det är dock i ett avseende godtyckligt vad – och hur mycket – av det som nämns i 

läroplanen som bör efterföljas på fritidshemmet. Kapitlet om värdegrund och uppdrag avser 

även fritidshemmet, men när det gäller mål och riktlinjer står det att dessa ”[…] gäller i 
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tillämpliga delar för förskoleklassen och fritidshemmet” (2011, s.4). Detta innebär att det 

ytterst är upp till respektive fritidshem och skola att tolka vad i läroplanens mål och riktlinjer 

som går att tillämpa och alltså bör gälla på fritidshemmet. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger beskriver att de upplever att deras 

profession förändrats och påverkats av att fritidshemmen inlemmats i skolverksamheten och 

flyttat in i skolans lokaler. Studien syftar även till att undersöka hur fritidspedagoger 

upplever att samarbetet med klasslärare och andra yrkesgrupper i skolan påverkar deras 

profession.  

 

Frågeställningar:  

1. Hur upplever fritidspedagoger att fritidshemmets placering i eller utanför 

skolans lokaler, påverkar fritidsverksamheten? 

2. Hur upplever fritidspedagoger att samverkan med andra aktörer på skolan 

påverkar deras profession och deras möjligheter att uppnå sina fritidspedagogiska syften och 

mål? 

3. Hur upplever fritidspedagoger att deras yrkesprofession påverkas av att deras 

arbete flyttat in under skolans tak? 

 

2. Teori och forskningsanknytning 

2.1 Tidigare forskning 

Forskning har tidigare genomförts inom området, bland annat en doktorsavhandling skriven 

av fritidspedagogikforskaren Birgit Andersson, Umeå universitet Nya fritidspedagoger - i 

spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer. 

Andersson menar att fritidspedagogers yrkesroll är under förändring i och med att 

fritidshemmets samarbete med skolan vuxit. Detta har, enligt Andersson, föranletts av 

skolans decentralisering, vilket är en del i samhällets förändring mot att bli 

marknadsanpassat. Denna samhällsförändring är enligt Andersson en följd av den 

nyliberalistiska samhällssyn som råder i vårt samhälle idag, vars syfte är högre produktivitet 

och kostnadseffektivitet. Detta sätt att se på skolans verksamhet, menar hon, leder till ett 
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individperspektiv som formar både fritidspedagogers yrke och formar deras identitet 

(Andersson 2013, s.2-4).  

Andersson konstaterar också genom sin forskning att de fritidspedagoger som deltagit i 

hennes undersökning anser att det är positivt för deras yrke att fritidshemmet har integrerats i 

skolan, eftersom det har gett dem heltidsanställning och en bättre helhetssyn på barnen och 

verksamheten. De menar däremot att de allt större barngrupperna innebär att det är svårt att 

uppfylla delar av det fritidspedagogiska uppdraget (2013, s.93) Det fritidspedagogerna i 

hennes studie beskriver om sina upplevelser av detta stämmer väl överens med vad 

fritidspedagogerna i denna studie beskriver. En slutsats Andersson drar av sin studie är att det 

är svårt för fritidspedagogerna att upprätthålla sitt gamla arbetssätt, då de inte har möjlighet 

att påverka barngruppernas storlek, personaltäthet och tillgång till lokaler (2013, s.159). 

 

Fritidspedagogikforskaren Finn Calander, Uppsala universitet, har också skrivit en 

doktorsavhandling som behandlar fritidspedagogers och lärares yrkesrelation och samarbete i 

arbetslag Från fritidens pedagog till hjälplärare – Fritidspedagogers och lärares 

yrkesrelation i integrerade arbetslag. 

I sin studie förklarar Calander fritidspedagogernas olika strategier i skolan genom att 

placera dem mellan två pedagogiska poler, den ena ligger nära skolpedagogiken med 

pedagogiskt fokus på kognitiva kunskaper. Den andra polen ligger nära 

fritidshemspedagogiken med pedagogiskt fokus på social fostran (Calander 1999, s.189). Hur 

fritidspedagogerna väljer att arbeta påverkas enligt Calander (1999, s. 190, 194) av så kallad 

legitimering och sanktion, dominans och makt, samt signifiering och kommunikation. 

Calanders analys visar att, oavsett hur fritidspedagogerna agerade, så resulterade detta i att 

deras yrkesfunktion utnämndes till en form av hjälpare, vilket han väljer att kalla 

”hjälpläraravtalet” (Calander 1999, s.199). Genom att acceptera denna roll kunde 

fritidspedagogerna i studien förväntas få positiva sanktioner. Detta innebär enligt Calander 

att ”en eventuell harmoni mellan fritidspedagoger och lärare antingen baserar sig på att 

[fritidspedagogerna] underordnar sig [lärarna][…] eller att de övertar ett skolpedagogiskt 

perspektiv på sin yrkesfunktion” (Calander 1999, s.200). Calander drar av sin studie 

slutsatsen att eftersom den fritidspedagogiska polen inte får något inflytande i skolan, bör 

fritidspedagoger ur ett yrkesperspektiv ”skilja sig” från skolans samverkan i arbetslag för att 

kunna samarbeta med lärare utifrån tydligare utgångspunkter i respektive yrkeskompetenser 

(1999, s.207–208).  
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Calanders analys stämmer bitvis överens med hur jag tolkar fritidspedagogernas svar i 

den här studien. Samtidigt utmärker sig fritidspedagogerna i denna studie i och med att de 

inte enbart upplever att de är hjälplärare, utan att de har möjlighet att arbeta självständigt och 

även kan ha ett visst inflytande på skolans verksamhet. 

 

2.2 Teori och begrepp 
 

Analysen av det empiriska materialet utgår ifrån Pierre Bourdieus (1930-2002) sociologiska 

teorier om symboliskt kapital, habitus och socialt fält. Bourdieu var professor i sociologi och 

arbetade främst med klassisk sociologi, litteratur, religion, kultur, utbildningsforskning, 

pedagogik, vetenskapsteori och filosofi. Bourdieus teorier ställer sig över bilden av 

människans handlingar som antingen förutbestämd av hennes sociala och historiska 

förutsättningar eller helt fri att forma sitt liv efter sin egen vilja, han menade istället att 

människans val påverkas av den sociala kontext hon befinner sig i, samtidigt som hon är med 

och skapar eller upprätthåller densamma (Gytz Olesen 2004, s. 141-142). 

Bourdieu menade att man med hjälp av bland annat begreppen symboliskt kapital, habitus och 

socialt fält kan synliggöra olika gruppers och individers maktpositioner och sociala strukturer 

inom vad han beskrev som ett fält, samt vad som påverkar dessa positioner (Bourdieu 1999).  

Donald Broady har i sin bok ”Kultur och utbildning – om Pierre Bourdieus sociologi” skrivit 

att Bourdieu förklarar utbildningssystemet som en institution som har som uppgift att fördela 

kulturellt kapital, alltså ett allmänt vedertaget erkännande inom ett specifikt område. Genom 

att besitta rätten att utfärda examensbevis och styra utbildningens innehåll, indelar och 

klassificerar utbildningssystemet den sociala världen, menar han. Bourdieu har, menar 

Broady, ständigt återkommit till denna analys, i försök att komma åt vilken ”[…] roll 

utbildningsinstitutionerna spelar i bestämda sociala gruppers reproduktion av sina ställningar i 

förhållande till andra grupper” (Broady 1985, s. 62), han menar vidare att ”Detta […] säger 

något väsentligt om vad det är för något en social grupp måste reproducera […] för att inte 

hamna på efterkälken” (Broady 1985, s. 63). Detta kan vara intressant att fundera över när 

man tittar på fritidspedagogers symboliska kapital i skolan som socialt fält, med tanke på att 

utbildningen till fritidspedagog förändrats under de senaste 30 åren, från att ha varit en lägre 

utbildning inom gymnasiet, till att idag vara en högskoleutbildning med lärarexamen. 
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Analyserna i studien har framförallt gjorts med hjälp av följande nyckelbegrepp i 

Bourdieus fältteori: 

Symboliskt kapital: Att professionen igenkänns och erkänns som något viktigt och 

värdefullt av andra (Broady, 1989, s.1–2). Det kan ses som en form av heder som innebär en 

positiv förväntan på professionen av andra (Broady 1989, s.7). Detta begrepp har i analysen 

av empirin framför allt använts för att kategorisera uttalanden som kan tolkas som en 

positionering av fritidspedagogernas upplevelse av att ha eller inte ha ett unikt 

yrkeserkännande i förhållande till andra yrkesgrupper på skolan, som till exempel lärare.  

 

Habitus: En förkroppsligad form av kapital (Broady 1989, s.12). Utgörs bland annat av 

en fostran in i en mental struktur och norm, som ligger till grund för vad som uppfattas som 

”sunt förnuft” (Bourdieu 1999, s.116). Detta begrepp har i analysen använts för att 

kategorisera fritidspedagogernas uttalanden om hur sättet att arbeta, hur en fritidspedagog 

”är” har påverkats av olika faktorer. 

 

         Socialt fält: Även kallat ”konkurrensfält”, är ”[…] ett system av relationer mellan 

positioner som intas av specialiserade agenter och institutioner vilka kämpar om något för 

dem gemensamt” (Broady 1989, s.3). Detta begrepp har i analysen använts för att kategorisera 

fritidspedagogernas uttalanden som kan tolkas som en beskrivning av skolan som ett fält där 

fritidspedagoger, lärare och skolledning alla på ett omedvetet plan kämpar om sina positioner, 

det vill säga rätten att få tolka vad som är barnens bästa, vad skolan ska erbjuda barnen eller 

vad som ska prioriteras före annat. Detta sker enligt Bourdieu på ett för de olika aktörerna 

omedvetet sätt, det handlar inte om en uttalad maktkamp, utan ses av alla aktörer som ett 

naturligt och yrkesmässigt korrekt förhållande (Gytz Olesen 2004, s.153). 

 

Agenter: Syftar på personer eller institutioner med ett specifikt symboliskt och kulturellt 

kapital som handlar i sin position inom fältet (Bourdieu 1999, s.56–57). Begreppet agenter 

har använts i analysen för att kategorisera uttalanden om lärare, fritidspedagoger och rektorer 

som kan tolkas peka på deras olika positioner inom skolans fält. 

      

Utöver Bourdieus begrepp har även begreppet hegemoni använts: 

Hegemoni: Kan översättas med övervälde, herravälde, ledarskap (Svenska akademiens 

ordlista över svenska språket 1998, s.309). Begreppet används ibland inom forskningen för 
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att beskriva en tyst norm som ger högre symboliskt kapital till den grupp som har en lång 

historia av ledarskap över en institution. 

 

Dessa begrepp kan även användas som analytiska redskap. Bourdieu har inte studerat just det 

fält som denna studie gör, det vill säga skolans fält med fritidspedagoger som en av agenterna, 

men han har använt sina teorier i studier av utbildningsväsendet, Bourdieus begrepp har valts 

för att de även kan förväntas fungera som ett analytiskt redskap i denna studie.  

 I studien används Bourdieus begrepp för att strukturera och bearbeta de sociologiskt 

intressanta data som framkommit genom de intervjuades beskrivningar och berättelser om 

professionen i relation till skolan. 

Bourdieus teori har också valts för att belysa skillnader mellan hur fritidspedagogerna 

uppfattar att professionens förutsättningar ser ut i dag, och då fritidshemmen låg utanför 

skolan. Teorin belyser även hur dessa skillnader i sin tur påverkar professionens utveckling, 

och fritidspedagogernas upplevelse av yrkets status samt möjlighet att uppnå 

fritidspedagogiska syften och mål.  

3. Metod 
3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien som genomförts är kvalitativ och hermeneutisk.  

En hermeneutisk studie kännetecknas, enligt Patel och Davidson (2003, s. 26–29), av att den 

tolkar och försöker förstå, vilket innebär motsatsen till en positivistisk ansats, som bygger på 

en vetenskaplig monism, där syftet alltså är att visa på generella lagar om orsak och verkan, 

som ofta beskrivs med hjälp av matematiska formler. För att kunna undersöka människors 

livsvärldar, kan det vara nödvändigt att använda sig av en hermeneutisk metod, som istället 

för att titta på matematiska samband, tolkar språket – i sin vidare betydelse, det vill säga talat 

språk, skrift, handlingar och livsyttringar. Patel och Davidson menar att detta görs för att 

genom subjektiv tolkning förstå människan och innebörden av hennes språkliga yttringar. 

En kvalitativ studie innebär därmed att man fokuserar på ”mjuka” data (Patel & Davidson, 

2003, s. 14), vilket resultaten av intervjuerna i denna studie kan betecknas som. 

3.2 Metodologisk ansats 

Studien har en etnografisk ansats. Studien är empirinära, med etnometodologisk karaktär, 

eftersom den undersöker och tolkar skol- och fritidshemskulturer, utifrån vad 
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fritidspedagogerna berättar om sina upplevelser och erfarenheter i intervjuerna. 

Etnometodologin beskrivs av Patel och Davidson som en metod som fokuserar på att ”[…] 

undersöka människors vardagskunskap, livsstilar eller en specifik kultur” (2011, s.34), vilket 

denna studie gör i undersökningen av hur informanterna beskriver att de upplever sitt arbete 

inom fritidshemskulturen, i skolkulturen och i samverkan med kollegor i till exempel 

lärarkulturen. Undersökningen kan ses som teoriimpregnerad på så vis att det är omöjligt att 

göra en objektiv undersökning utan att färgas av det perspektiv den teoretiska 

utgångspunkten tillsammans med metoden utgör (Öhlander 1999, s.19), denna studie blir 

teoriimpregnerad redan i valet av respondenter, det vill säga fritidspedagoger och inte lärare, 

i valet av frågor, och även i analysen som görs med hjälp av Bourdieus teorier och begrepp.  

3.3  Metoddiskussion 

Det var svårt att hitta fritidspedagoger som hade tid för intervju, ett par stycken tackade nej 

då de hade mycket att göra, ett par av dem jag intervjuade hade inte tid förrän senare än vad 

jag tänkt mig. De fritidspedagoger jag tog kontakt med var mycket engagerade och 

intresserade av studien, även de som inte hade tid att ses. Själva intervjutillfällena skiljde sig 

ganska mycket åt. Tre av fritidspedagogerna hade mycket att göra, varför jag intervjuade dem 

på deras arbetsplats. I två av fallen verkade detta innebära en stressfaktor som kan ha 

inneburit att de inte hann svara så utförligt som de velat, i ett av fallen fick intervjun ta sin tid 

och fritidspedagogen verkade inte alls stressad. En av intervjuerna gjordes utanför 

fritidspedagogens arbetsplats vilket fungerade mycket bra. 

Att transkribera hela intervjuerna var ett mycket tidskrävande arbete, men det gav också 

ett gediget empiriskt material att arbeta med.  

Intervjufrågorna var halvöppna vilket tyvärr ledde till att vissa frågor som kom upp 

under flera intervjuer blev obesvarade i andra fall. Detta har i vissa fall försvårat och ibland 

gjort det närmast omöjligt att jämföra de olika fritidspedagogernas svar. 

3.4 Datainsamlingsmetoder 

De empiriska data som ligger till grund för studien, har samlats in genom intervjuer. 

För att ta reda på hur fritidspedagogerna förhåller sig till sitt uppdrag i förhållande till 

skolan valde jag att genomföra fyra enskilda intervjuer med fritidspedagoger. Intervjuerna 

genomfördes med fritidspedagoger som både har erfarenhet av att arbeta på fritidshem 

utanför och i skolans lokaler, för att undersöka hur fritidspedagogerna upplever att 
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professionen påverkats av att de i allt högre grad samverkar med skolan i jämförelse med hur 

de arbetade då fritidshemmen låg utanför skolan. 

Intervjuerna genomfördes enskilt med fritidspedagogerna för att de intervjuade skulle 

kunna uttrycka sig fritt, utan att fundera på vad kolleger tycker eller tänker om det de säger. 

Detta gjordes med hjälp av semistrukturerade, halvöppna frågor. Detta innebar att förberedda 

frågor ställdes, följt av improviserade följdfrågor utifrån de svar som givits, de frågor som 

förberetts finns redovisade i bilaga 1. Intervjuerna varade i genomsnitt i 45 minuter. Svaren 

spelades in under intervjuerna med hjälp av ljudupptagningsapparatur, för att sedan 

transkriberas fullständigt och anonymiseras inför analys.  

3.5 Urval och avgränsningar 
3.5.1 Urval 

Intervjuerna har genomförts med utbildade fritidspedagoger med mångårig erfarenhet av att 

arbeta på fritidshem, som har varit med om fritidshemmets flytt in i skolans lokaler, samt det 

ökande samarbetet med skolan. För att ge en mer nyanserad bild av hur detta kan uppfattas 

har intervjuer genomförts med fritidspedagoger från två olika skolor i Stockholmsområdet 

som var och en har arbetat på flera skolor och fritidshem runt om i landet. Både män och 

kvinnor har intervjuats. 

 

3.5.2 Avgränsningar och tillförlitlighet 

Undersökningen begränsas till intervjuer med personer som arbetat som fritidspedagoger 

under en lång tidsperiod, och därför varit med om de förändringar som gjorts inom 

fritidshemsverksamheten och fritidspedagogiken. Detta för att de intervjuade kan ge insyn i 

hur professionen förändrats över tid och hur detta kan upplevas av fritidspedagoger. Genom 

att intervjuerna genomförs med fritidspedagoger från olika skolor, och som har erfarenhet av 

att ha arbetat på flera olika skolor, är förhoppningen att få en mer nyanserad bild av hur dessa 

förändringar kan upplevas av olika individer i olika kontexter. Risken finns förstås att 

intervjuerna tenderar att vara likriktade, då de intervjuade alla har erfarenhet av hur deras 

profession såg ut då de började sin karriär och att samtliga intervjuade har en äldre 

fritidspedagogutbildning, vilket innebär att upplevelsen av yrkesidentiteten hos dem som har 

en senare utbildning inte representeras. Svaren kan också ha påverkats av att tiden gått och 

minnen förändras över tid, och att informanterna var yngre i början av sin karriär. 
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Samtidigt tillhör jag själv den ”nya generationen” fritidspedagoger med den nya utbildning 

som ger examen i vad som kallas ”fritidslärare”, vilket kan komma att spela roll för hur jag 

tolkar de data jag tar del av. 

Intervjuerna har spelats in genom ljudupptagning som sedan transkriberats i sin fulla längd 

inför analys. 

Genom ljudupptagning under intervjuerna ökar reliabiliteten, eftersom dessa ljudupptagningar 

så att säga ”lagrar verkligheten”, och det blir möjligt att få med allt som sägs under intervjun i 

transkriberingen, som utgör det empiriska material som analyserats (Patel och Davidsson 

2011, s.101). 

Uppsatsens fokus ligger på hur fritidspedagogerna upplever att deras yrkesroll förändrats och 

professionens utveckling. Detta undersöks utifrån fritidshemmets fysiska flytt in i skolans 

lokaler, samverkan med andra aktörer i skolan, samt de förändringar i det fritidspedagogiska 

uppdraget och yrkets status som skett i och med denna flytt. Därför har jag valt att intervjua 

fritidspedagoger som upplevt dessa olika förutsättningar under sin yrkesverksamhet. Detta för 

att belysa hur fritidspedagoger upplever professionens förändring, i en kultur som också den 

är i ständig förändring. Det är alltså omöjligt att finna slutgiltiga svar på vad fritidspedagogik 

är och bör vara. Likväl är det enligt mig av intresse att undersöka hur dessa förändringar 

upplevs, och om de accepteras eller inte av fritidspedagogerna själva, samt hur de upplever att 

olika maktrelationer förändras och påverkar professionsutvecklingen. 

För att studien ska ha validitet, alltså giltighet, består det empiriska materialet av 

enskilda intervjuer med olika fritidspedagoger som berättar om sina upplevelser av 

professionens förändring över tid. De frågor som ställts till alla informanter presenteras i 

bilaga 1, informanternas svar på frågorna har följts av individuellt anpassade följdfrågor. 

Studiens empiri är insamlad från enbart fyra informanter, vilket innebär att validiteten inte 

blir tillräckligt hög för att mer allmängiltiga slutsatser om fritidspedagogers upplevelser av 

professionens status skulle kunna dras enbart utifrån denna studie. 

3.6 Databearbetning och analysmetoder 

De data som samlats in genom intervjuer har analyserats genom en hermeneutisk tolkning 

utifrån Pierre Bourdieus begrepp. Empirin har sorterats och förståtts utifrån Bourdieus 

teoriers centrala begrepp, så som symboliskt kapital, habitus och socialt fält, dessa beskrivs 

närmare i begreppsförklaringen på sidan 10 och 11.      
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 Analyserna pendlar mellan att tolka välvilligt och i vissa fall mer kritiskt, utifrån en tanke 

om att det kan ligga underliggande idéer och värderingar som inte kommit fram. Analysen 

utgår alltså ifrån barmhärtighetsprincipen (Gilje & Grimen, 2007, s. 233–240), och har i vissa 

delar kompletterats med vad som ibland kallas misstankens hermeneutik (Gilje & Grimen, 

2007, s. 240–244), i de fall de intervjuade beskrivit hur de upplever något och förklarat detta 

med hjälp av vad som synes vara felaktiga fakta. Till exempel har misstankens hermeneutik 

legat till grund för tolkningar av informanters beskrivning av lärares arbetstidsvillkor, vilket i 

vissa fall har beskrivits som att lärare inte följer de arbetstider de ska. Dessa uttalanden har i 

denna studie tolkats som att informanterna har en underliggande idé om att lärare ”fuskar” 

som kan tolkas härledas till en känsla av orättvisa, som eventuellt kan komma sig av en 

ojämn maktstruktur, eller olika symboliskt kapital hos professionerna inom det sociala fältet.   

3.7 Etiska överväganden 

Studiens ambition är att leva upp till Vetenskapsrådets ”God forskningssed” (Hermerén 2011) 

dels genom informations- och samtyckeskravet, dels genom konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vetenskapsrådet förklarar följande om informations- och samtyckeskravet: 

”Idealet är alltid att den som forskningen gäller ska vara informerad om att han eller hon är 

föremål för forskning och i normalfallet också skriftligen ha samtyckt i förväg” (Hermerén 

2011, s. 43) . Om konfidentialitetskravet skriver de att: ”Konfidentialitet innebär skydd mot 

att obehöriga tar del av uppgifterna men forskargruppen kan via kodnycklar hänföra uppgifter 

eller prover till enskilda individer – något som vanligen är nödvändigt vid t.ex. longitudinella 

studier eller för att kunna kontrollera forskningen” (Hermerén 2011, s. 69). Vad gäller 

nyttjandekravet skriver Vetenskapsrådet: ”Data som har insamlats i ett forskningsprojekt 

kallas källdata. Forskare uppfattar ibland sådana källdata som sin personliga egendom. Så kan 

det möjligen vara om forskningen är privatfinansierad och utförs av enskilda personer utan 

anknytning till vanliga forskningsmiljöer” (Hermerén 2011, s. 70), samt att: ”Materialet från 

ett avslutat forskningsprojekt ska […] bevaras och arkiveras. Är materialet integritetskänsligt 

ställs också speciella krav på hur det förvaras. […] Skälen för bevarandet är flera. 

Forskningsresultat ska kunna kontrolleras. Materialet kan efterfrågas vid en utredning om en 

anklagelse för vetenskaplig oredlighet skulle framföras. Det kan också vara aktuellt att 

återanvända materialet i ett annat projekt av samma forskare som har tagit fram det eller av 

andra forskare. […] Materialet kan också i sig självt vara av stort värde, t.ex. för att det 

dokumenterar samhälleliga förhållanden i dag, som kommande generationer kan ha stort 
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intresse av att känna till” (Hermerén 2011, s. 70). I ambitionen att leva upp till dessa krav har 

alla deltagare i undersökningen informerats om vilken uppgift de har i projektet samt under 

vilka villkor de deltar. De har deltagit i vetskapen att de kan avbryta sin medverkan när de vill 

och att deras deltagande är frivilligt. Alla deltagare har givit sitt samtycke till att delta i 

projektet innan de medverkat, deltagarna har lovats konfidentialitet, deras namn har under 

transkriberingsarbetet anonymiserats genom fingering, skolorna de arbetar på har 

avidentifierats, och det empiriska material som hämtats in har hanterats med försiktighet. 

Uppgifter och resultat från undersökningen är inte avsett att användas för kommersiellt bruk 

eller för andra ickevetenskapliga syften. De källdata som samlats in för studien bevaras 

skyddat i författarens ägo. Ett missivbrev har utformats och delgetts alla deltagare inför 

intervjutillfälle (se bilaga 2). Därtill har, för att säkerställa att de intervjuade inte blir 

ifrågasatta eller påverkade av sina överordnade, informanterna kontaktats direkt, utan rektors 

eller skollednings inblandning. Frågorna (se bilaga 1) har utformats så, att den tillfrågade ska 

känna sig bekväm i att besvara dem, samt fri att berätta om det som känns relevant för den 

tillfrågade.  

4. Resultat 

Nedan följer presentationer av studiens empiriska resultat. De fullständiga transkriberingarna 

finns arkiverade i författarens ägo. 

4.1 ”Vissa tror att vi är här för lite lattjo lajbans”.  

   Resultat av intervju med ”Maria”  

Maria berättar att hon utbildade sig och började arbeta som fritidspedagog i slutet av 70-talet, 

då hon bodde på en annan ort i Sverige.  

Maria väljer att referera till tiden då fritidshemmet låg utanför skolan som ”de goda åren” 

tillsammans med en beskrivning av hur verksamheten på den tiden skiljer sig från den idag, 

detta kan förstås som att Maria upplever det som att det var bättre förr, eftersom det fanns 

mer tid för planering under den barnfria tiden, för att barngrupperna var mindre och för att 

fritidspedagogerna inte behövde arbeta ur ett lärandeperspektiv.  

Maria berättar att relationen till förskolan genom en gemensam läroplan brutits, och att 

det uppstått en slags förvirring över vilken roll fritidspedagoger ska ha i skolan, vilket hon 

menar har blivit tydligare med åren. Beskrivningen kan förstås som att hon vill ge en 
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förklaring till hur fritidspedagogers profession och status förändrats genom att arbetet flyttat 

in under skolans tak. Hon blickar också framåt i en reflektion över hur professionen kan 

komma att förändras av att utbildningen numera leder till en form av lärarexamen, det hon 

beskriver kan tolkas som att hon menar att lärarexamen både höjer professionens status, 

samtidigt som det kan innebära en konflikt mellan två olika pedagogiker, skolans 

prestationsinriktade pedagogik och fritidshemmets sociala pedagogik. 

Maria förklarar också att rektorer ofta har dålig insikt i att fritidspedagogiken är en egen 

pedagogik, och att de ofta uttrycker det som att undervisningen är den pedagogiska delen i 

skolan, medan annat är tillsyn. 

Det Maria berättar kan tolkas som en beskrivning av en upplevd statusskillnad mellan 

lärarnas verksamhet och fritidspedagogernas verksamhet i skolan, en form av konkurrensfält, 

som förstärks av att rektorer inte har kunskap om fritidspedagogers profession. 

Maria berättar vidare att hon anser att fritidspedagoger har en viktig roll för de barn som 

har det jobbigt i skolan, att om lärarna inte fångar upp dessa barn, bör fritidspedagoger 

anstränga sig för att få barnen att trivas i skolan. Detta kan förstås som att Maria upplever att 

fritidspedagoger har som uppgift att, med sin kompetens, komplettera och underlätta lärarnas 

arbete, med syftet att hjälpa barn som inte är studiemotiverade.  

      Maria beskriver att hon upplever att samverkan mellan de olika aktörerna i fältet är viktigt 

för att möjliggöra en helhetssyn på barnen, men att det försvåras dels på grund av att 

fritidspedagogerna har en lägre status, dels genom att det inte organiseras tillräckligt med 

samverkansmöjligheter där professionerna har möjlighet att mötas. Även ekonomiska faktorer 

menar hon kan påverka möjligheten till samverkan.  

Maria beskriver skolan som en trög institution och att hon måste vara försiktig i arbetet att få 

in fritidspedagogiska perspektiv i skolan, vilket möjligen kan tolkas som att hon upplever 

professionens status som låg inom fältet och att detta innebär att hon i sitt arbete måste iaktta 

försiktighet för att inte bli ifrågasatt av andra agenter inom fältet och därmed förlora 

förtroende. Att hon efterfrågar tydligare riktlinjer för hur samverkan ska se ut mellan 

agenterna kan tyda på att hon ser en möjlighet till ökad professionsstatus om dessa riktlinjer 

kommer uppifrån, genom skolans ledning, eller på nationell nivå genom regleringar i läroplan 

eller andra styrdokument. 

Maria beskriver en problematik kring olika anställningsformer för lärare och 

fritidspedagoger, denna beskrivning återkommer i ytterligare två intervjuer, vilket kan tolkas 

som att det kan upplevas som svårt för fritidspedagoger att förhålla sig till denna 

omständighet i samverkan med en yrkesgrupp som arbetar under andra förutsättningar. Ett 
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visst mått av misstro till huruvida undervisande lärare lever upp till sitt uppdrag kan anas, 

vilket ur misstankens hermeneutik, eventuellt skulle kunna tyda på ett uttryck för en känsla 

av orättvisa, som i så fall kanske upplevs som svår att ventilera då den egna professionen har 

lägre status inom fältet. Dock framgår framför allt en frustration över att det kan vara svårt 

för fritidspedagogerna att veta när och hur deras kollegor arbetar, och därigenom när och hur 

samverkan mellan aktörerna ska kunna ske.  

Maria beskriver en rad olika förändringar i arbetet som skett sedan hon först började 

arbeta som fritidspedagog. Beskrivningen kan tolkas som att hon upplever att det finns flera 

olika faktorer som påverkar arbetet. Dessa faktorer utgörs dels av de stora barngrupperna, 

som hon menar bidragit till att många fritidspedagoger upplevt att arbetet blivit för tungt och 

därför valt att byta yrke, dels av flytten in i skolan vilket inneburit en förskjutning av 

professionens fokus från en mer social helhetssyn till en mer utbildningsinriktad pedagogik. 

Maria beskriver en strategi för att få samverkan mellan fritidspedagoger och lärare att 

fungera bättre, beskrivningen kan förstås som att hon upplever att den fritidspedagogiska 

professionen har unika och viktiga funktioner i skolan, bland annat ur ett inkluderings- och 

konflikthanteringsperspektiv. Den kan vidare tolkas som att hon menar att skolan inte 

behöver ses som ett konkurrensfält med lärare och fritidspedagoger som agenter, utan att de 

bör kunna arbeta sida vid sida i och med att deras professioner har olika motiveringar och 

syften. Samtidigt säger hon att fritidspedagogernas syften är underordnade undervisningen, 

vilket kan ses som ett exempel på komplexiteten i det sociala fält som skolan utgör. 

4.2 ”Man måste bädda, lägga till landet lite grann, kratta gången 

för att få förståelse.” Resultat av intervju med ”Inger” 

Inger beskriver det fritidspedagogiska arbetet i jämförelse med lärarnas undervisning, vilket 

kan förstås som att hon har ett uttalat undervisningsperspektiv på fritidshemsverksamheten. 

Hon understryker skillnaden mellan att som lärare ha en undervisningsskyldighet och att som 

fritidspedagog kunna utgå ifrån barnen och deras perspektiv. Samtidigt beskriver hon 

fritidspedagogiken som informellt lärande som vävs ihop med målen i läroplanen, vilket kan 

tyda på en inställning till professionen som kompletterade till lärarnas profession i fråga om 

att eleverna ska nå uppsatta kunskapsmål. Att Inger beskriver den fritidspedagogiska 

professionen på det här sättet skulle eventuellt kunna tolkas som att hon försvarar sin 

profession ur ett skol- eller kunskapsperspektiv, så som beskrivits i inledningen till denna 
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studie. Det är dock viktigt att poängtera att hon även beskriver barns utveckling av den egna 

personen som en del i detta arbete. 

Inger beskriver att hon upplever att professionen förändrats av att verksamheten assimilerats i 

skolkulturen, främst på grund av att tillgången till egna verksamhetslokaler har minskat och 

att verksamheten som bedrivs idag bygger mer på en kursplan än tillgång till olika 

verksamhetsrum där barnens egna önskemål står i centrum. Detta skulle kunna tolkas genom 

Bourdieus begrepp habitus, som att professionens habitus tidigare har byggs upp i en närhet 

till hantverket och rum för verksamhet, men sedan flytten har förlorat möjlighet till den typen 

av verksamhet i och med att det minskade utrymmet, tillgång till material och barngruppernas 

storlek har krävt att fritidspedagogerna allt mer tagit en annan typ av roll som ledare och 

begränsare, snarare än deltagare och möjliggörare. Intressant nog liknar beskrivningen den 

som Maria gjorde i intervjun ovan. 

Inger ger tydliga exempel på fördelar med närheten till andra professioner i skolan, 

denna beskrivning återkommer i alla fyra intervjuer, vilket kan ses som att fritidspedagogerna 

upplever det som en positiv förändring i professionen att få tillgång till andra professioners 

perspektiv, och att själv få bidra med det fritidspedagogiska perspektivet i skolans helhetssyn 

på barnen. Inger poängterar dock att samverkan även kunnat organiseras om 

fritidsverksamheten låg utanför skolan, men att den fysiska närheten möjliggör att samverkan 

blir både snabbare och mer systematiserat. 

Inger beskriver det fritidspedagogiska uppdraget som omsorg, social utveckling, 

meningsfull fritid och komplement till undervisningen, och att det kan vara svårt att förmedla 

professionens alla delar utan att det blir fokus enbart på de skolrelaterade uppdragen, vilket 

möjligen kan ses som en bild av komplexiteten i att synliggöra ett arbete med så många olika 

områden. 

Inger berättar att hon jobbar stenhårt för att barnen ska få komma ut på utflykter i 

naturen, men att det alltid finns ett motstånd, för allt ska vara så tidsstyrt i skolan. Hon har 

ändå lyckats få igenom att eleverna ska få åka på utflykt med jämna mellanrum, på dessa 

utflykter har de med sig teoretiska arbetsuppgifter, berättar hon, som att kolla friktion eller 

ytspänning, eller hämta vatten i kallkällan och prata om miljö, eller miljöförstöring.  

Beskrivningen av arbetet med utflykter kan eventuellt ses som ett exempel på hur det 

kan finnas en vinst för fritidspedagogiska syften att förhandla med hjälp av 

kunskapsorienterad verksamhet. Det kan uppfattas som att hon, genom att lyfta 

skolperspektivet, har kunnat övertyga lärarna i deras egenskap av agenter inom samma 



 

 

20 

 

konkurrensfält, om att det är gynnsamt även för deras syften, att låta barnen åka på utflykt, en 

verksamhet som på många områden är fritidspedagogisk. 

Inger menar att lärare ibland inte förstår varför hon vill göra vissa saker. Hon menar att 

det beror på att de har ett annat perspektiv, och att fritidspedagoger måste ”bädda” mycket 

för att få igenom det de vill. Hon förklarar att om någon medarbetare vill genomföra något 

särskilt, så behöver andra ha en förståelse och bakgrund till varför det är på det sättet. Vad 

Inger kallar för ”bäddande” kan förstås som en metod för att andra aktörer ska kunna ta till 

sig kunskap om den fritidspedagogiska professionens syften och arbetssätt. Detta sker bland 

annat genom försök att skapa ett gemensamt språk, vilket också lika väl skulle kunna 

innebära att fritidspedagoger förklarar sin egen verksamhet och syften utifrån ett 

lärandeperspektiv för att få större respons och förståelse. 

Inger menar att det inte finns tillräckligt många mötesplatser, och på de som finns, 

fokuseras det ofta på att de måste hjälpas åt med någon arbetsuppgift, vilket innebär att det 

blir lite utrymme kvar för att prata om pedagogiken. Hon menar att detta leder till att hon och 

hennes kollegor i arbetet får lov att ”skjuta från höften”, alltså improvisera mycket. 

Brist på tid och möjlighet till möten inom professionen och med andra aktörer på skolan 

är en beskrivning som återkommer i tre av intervjuerna.  Beskrivningen kan tolkas som en 

förklaring till varför det kan upplevas som att det finns svårigheter att utveckla och avgränsa 

professionens uppdrag och mål. Detta i sin tur kan innebära att det upplevs som svårt för 

fritidspedagoger att hävda sig inom skolans fält. 

Inger berättar att hon ibland får kommentarer från lärare om att det är synd om de barn 

som måste vara på fritidshemmet på loven, eller sent på eftermiddagarna. Det håller hon inte 

alls med om, utan menar att det är under den tiden som verksamheten har allra mest att 

erbjuda. Detta innebär att hon ofta får argumentera för sin sak. Beskrivningen kan tolkas som 

ett exempel på hur Inger upplever att hon måste försvara sin profession och betydelsen av 

fritidspedagogik inför lärare. 

Inger beskriver vidare hur olika vuxna fanns närvarande i barns liv förr, vilket kan ses 

som att hon vill ge professionen en historisk anknytning, att placera betydelsen av 

fritidspedagogik i samhällets förändring över tid.  

Inger förklarar att det finns en utbredd syn på fritidspedagoger att de ska kunna allt, men 

utan att få tid eller plats för att förvärva kunskapen. Som exempel på detta berättar hon om 

Utbildningsförvaltningens projekt för fortbildning av fritidshemspersonal vilket inte kunnat 

genomföras på grund av att rektorer vägrat ge sina fritidshemsanställda ledigt för att delta. 

Att rektorer får säga på det sättet idag, menar hon, är signifikant för hur lätt man tar på 
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fritidshemsverksamheten. ”Å ena sidan, så är vi helt oumbärliga, ” säger hon, ”å andra sidan 

så behöver vi ingenting.” 

Den här beskrivningen kan tolkas som att Inger upplever att professionens lägre status 

inom konkurrensfältet medför att den osynliggörs i skolans organisation. 

Inger beskriver slutligen skillnaderna mellan fritidspedagogers och lärares arbetstid och 

arbetsform och hur det kan försvåra samverkan dem emellan, vilket är en beskrivning som 

intressant nog återkommer i tre av intervjuerna.  

4.3 ”Nu är man mera av en ledare, eftersom grupperna är så 

stora”. Resultat av intervju med ”Johanna” 

Johanna har arbetat på flera olika fritidshem, och menar att det ligger fritidspedagogers 

yrkesroll till last att de är så snabba på att acklimatisera sig, att de tänker på barnens bästa 

och många gånger glömmer att tänka på sig själva. Först i efterhand upptäcker de att de 

anpassat sig till ännu sämre villkor, förklarar hon.  

Tidigare kunde hon vara mer delaktig med barnen, menar hon, medan hon nu är mera av 

en ledare, eftersom grupperna är så stora, förklarar hon, så kan hon inte delta i vad barnen 

gör, för då har hon inte någon överblick. Det Johanna beskriver påminner mycket om det 

Inger berättar i sin intervju om hur arbetet på fritidshemmet förändrats av att barngrupperna 

blivit större. Även Johannas beskrivning kan förstås som att hon upplever att professionen 

gått mer åt att vara ledande och avgränsande och mindre deltagande och möjliggörande.  

Johanna förklarar liksom Inger hur fritidshemmets lokaler har en stor betydelse för 

verksamheten. Detta kan tolkas som att hon upplever att då fritidshemmet har egna lokaler 

kan de även fungera som en psykologisk avskiljare för vilken typ av pedagogisk verksamhet 

barnen befinner sig i. Det kan också tolkas som att det innebär att professionen upplevs bli 

tydligare då den kan befästas i en fysisk miljö, vilket även Ingers beskrivning av vikten av 

egna verksamhetsrum skulle kunna tydas som. 

Johanna beskriver liksom Maria och Inger hur olika arbetstider för lärare och 

fritidspedagoger upplevs som problematiska. ”Vi kom samtidigt, jag kanske till och med kom 

före”, säger hon, ”men när halva min dag har gått, då går halva styrkan hem.” 

 Johannas beskrivning kan formuleras som att hon upplever att agenternas olika status 

inom det sociala fältet ytterligare befästs genom de olika arbetstiderna, och att detta ger en 

upplevelse av att hon förväntas underlätta för lärarnas arbete, men inte få samma hjälp 

tillbaka. 



 

 

22 

 

Johanna beskriver hur ledningen glömmer bort fritidspedagogerna när de ordnar stora 

konferenser för skolans personal, detta kan tolkas som en frustration över en upplevelse av att 

professionen blir osynliggjord på grund av okunskap om professionen och verksamhetens 

förutsättningar. 

Johanna poängterar att fritidspedagoger och lärare är goda vänner och att det inte 

handlar om personliga konflikter, vilket kan tolkas som att hon upplever att konflikter mellan 

professionerna är på en mer generell och opersonlig nivå, vilket skulle kunna betecknas som 

att de två professionerna utgör olika agenter inom samma konkurrensfält. 

Johanna uttrycker en positiv inställning till samverkan mellan olika professioner, och 

beskriver vinningar både för henne själv och för de barn hon arbetar med. Bilden av att det 

finns fördelar med samverkan återkommer hos alla de fyra intervjuade fritidspedagogerna. 

Johanna reflekterar över sambandet mellan professionens osynlighet i samhället och 

verksamhetens ekonomiska förutsättningar, vilket kan tolkas som att hon upplever att det 

skulle kunna vara ekonomiskt gynnsamt för verksamheten att professionen synliggörs. 

Johanna ställer sig frågande till att fritidslärare som utbildas nu även ska vara 

grundlärare i skolämnen. Hon berättar att hon tänkt på om hon själv ska söka legitimation, 

men funderar på om det är meningsfullt, då hon inte alls är intresserad av att bli kallad 

ämneslärare. Anledningen att skaffa legitimation nu är att kunna visa upp det i lönesamtalet, 

menar hon, men hon skulle hellre vara legitimerad fritidspedagog än ämneslärare. Det är 

typiskt, säger hon, att vi hela tiden ska bli någonting vi inte är, därför menar hon att det kan 

finnas en poäng med att avvakta tills det att hon kan få ett erkännande för det hon egentligen 

är.  

Johannas funderingar kring professionens utvecklig kan tolkas som en oro för att 

professionen går mer mot att bli ett läraryrke. Att professionen omkonfigureras till att 

innebära mer arbete som lärare, snarare än att professionaliseras och därmed få ett större 

erkännande och socialt kapital i skola och samhälle just i egenskap av den egna, avgränsade 

professionen. Detta kan också ses ur Bourdieus teori om utbildningssystemet och vad en 

social grupp måste reproducera för att upprätthålla sin status. Så som det ser ut nu har 

utbildningen blivit en typ av lärarutbildning som den inte var förut, detta kan inte individen 

bortse ifrån, vilket innebär att Johanna som fritidspedagog måste förhålla sig till de nya krav 

som ställs på professionen genom den legitimation som numera kan sökas och därigenom ge 

fritidspedagogen bibehållen, eller förhöjt symboliskt kapital i förhållande till andra agenter 

inom det sociala fältet.  
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4.4 ”Vi får väl se om det blir bättre under min livstid”.  

    Resultat av intervju med ”Stefan” 

Stefan beskriver hur fritidshemmets verksamhet och fritidspedagogers yrkesroll 

förändrats sedan fritidshemmet flyttade in i skolan, barngruppernas storlek utgör en väsentlig 

skillnad i hur man kan jobba och vad man kan göra, menar han, vilket innebär att man får 

förändra sitt arbetssätt mycket. Nu säger Stefan, att det inte hinns med att se varje barns 

individuella behov och att möta upp dem i det, eftersom det är så många barn, det finns ingen 

praktisk möjlighet att göra det, förklarar han.  

 Stefans beskrivning kan ses som ett uttryck för hur han upplever att professionens 

förutsättningar försämrats i och med att barngrupperna blivit större. Detta kan också tolkas 

som en upplevelse av att professionens habitus har svårt att upprätthållas i en miljö som är 

helt annorlunda än tidigare. 

Fritidshemmets flytt in i skolans lokaler har påverkat verksamheten negativt, på så vis 

att hemkänslan som fanns på fritidshemmet förr försvann, menar Stefan, men säger att man 

samtidigt vann samarbetet med skolan, vilket han förklarar har gett en bättre helhet, att det är 

värdefullt att ha både det fritidspedagogiska perspektivet och skolperspektivet.  

Stefan berättar att han på nittiotalet påtalade problemet med att uppfylla de krav som var 

formulerade för fritidshemmet, när de skulle öka barngruppernas storlek ytterligare. Han tog 

upp det med rektorn, och frågade hur man ska kunna hinna med att uppfylla kraven i 

styrdokumenten, "ja" hade rektorn svarat, "man behöver inte ta så hårt på det där", hon insåg 

nog att det skulle bli rätt svårt, förklarar Stefan, och tyckte alltså att man skulle lägga ribban 

lägre. 

Stefans berättelse om rektorn kan ses som ett exempel på varför han liksom Inger 

upplever att professionen inte tas på allvar av skolans ledning. 

Stefan förklarar liksom de övriga fritidspedagogerna att samarbete med andra 

yrkesgrupper i skolan är en vinst för fritidsverksamheten, men menar att ett lyckat samarbete 

hänger mycket på lärarens inställning till fritidspedagogik. Det kan tolkas som att han 

upplever att samverkan är gynnsamt för professionen i de fall lärare erkänner den, men att det 

i annat fall innebär en förlust då fritidspedagogen i första hand ses som en hjälpreda åt 

läraren. 

Skolverket har kritiserat att barngrupperna är så stora på fritidshemmen, men det händer 

inte så mycket mer än att det konstateras att det inte är bra, menar Stefan, ”Vi får väl se om 

det blir bättre under min livstid”, tillägger han krasst. 
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Stefan hoppas att kommunerna lyssnar på kritiken som Skolverket har kommit med, om 

att det blir en omöjlig arbetssituation med allt för stora barngrupper, och att kommunerna 

agerar därefter, eftersom det skulle förändra fritidspedagogers arbetsmöjligheter. Men, säger 

han, så länge som det är som det är nu, så är teorin omöjlig att överföra till verkligheten – 

som borde förändras.  

Många av målsättningarna i de olika styrdokumenten är svåra att följa i praktiken, menar 

han, idag får man ha dem i bakhuvudet och jobba mot det så gott det går, men förut lyckades 

man uppnå målen. 

Stefans beskrivning, kan förstås som att han upplever att uppdraget att arbeta för barns 

sociala utveckling och ge dem en meningsfull fritid blivit svårare att uppfylla på grund av 

barngruppens storlek och den begränsade tillgången till egna lokaler. Han menar också att 

Skolverkets kritik borde få mer gehör politiskt, vilket kan tolkas som att han upplever att det 

finns en medvetenhet om problematiken, men att det ändå inte lett till förändringar. 

Stefan förklarar att om man jämför med hur det var förr, kunde barnen hitta på mer 

själva, de var mer fantasifulla, medan de nu säger att: "Det finns inget att göra", eller "Vad 

ska vi göra?", de är så vana vid att det stoppas i dem saker, menar Stefan, de får färdiga 

lösningar, alltså behöver inte fundera och hitta på så mycket själva, och därför kan de inte 

heller det. Det är synd att det blivit så, tycker Stefan, och det, menar han, beror på 

omständigheterna, för så var det inte tidigare när verksamheten kunde utgå från barnen och 

vad de ville.  

Stefans beskrivning kan tolkas som att han liksom Inger upplever det som negativt att 

delar av pedagogiken försvunnit och att professionens habitus har förändrats. Detta till följd 

av att större barngrupper och minskad tillgång till egna lokaler kräver att fritidspedagoger tar 

en mer uttalad ledarroll och inte kan möta barnens egna önskemål i samma utsträckning som 

tidigare. 

5. Resultatanalys 

Fem områden som de intervjuade fritidspedagogerna återkommer till, och som de menar 

förändrats under deras yrkesverksamma tid och påverkar deras arbete är: barngruppens 

storlek; tillgången till lokaler; samverkan med andra yrkesgrupper som idé och ur ett 

praktiskt perspektiv; professionens status; och osynliggörande av professionen. I följande 

kapitel presenteras dessa rubriker med utdrag av vad de olika respondenterna närmare sagt 
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om dessa, följt av resultatanalyser av på vilket sätt fritidspedagogerna upplever att dessa 

områden påverkar deras profession ur ett sociologiskt, Bourdieu-inspirerat perspektiv.  

5.1 Barngruppens storlek 

Alla fyra fritidspedagoger beskriver hur barngruppernas storlek ökat under deras 

yrkesverksamma tid, och menar att detta påverkar arbetet som fritidspedagog. 

Stefan, Johanna och Inger berättar att de anser att förutsättningarna för att göra ett bra 

arbete har försämrats och att yrkesrollen gått mot att bli mer ”ledare” eller ”som en lärare”, 

vilket strider mot hur de uppfattar sin profession och dess praktiska utövande. Maria 

beskriver också att yrkesrollen förändrats mot att bli mer lärarinfluerad, men uttalar inte 

direkt en oro för att detta skulle innebära att förutsättningarna för en god arbetsinsats 

försämrats.  

Stefan, Inger och Johanna påpekar att verksamheten förr utgick mer ifrån vad barnen 

ville göra, men menar att dagens förutsättningar på fritidshemmet så som barngruppens 

storlek, personaltäthet och tillgång till lokaler begränsar möjligheterna att arbeta på det sättet. 

De menar också att detta resulterat i att deras praktiska yrkesutövande idag i högre grad 

innebär att styra aktiviteter för barn. Maria beskriver inte specifikt hur barngruppens storlek 

påverkar hennes praktiska yrkesutövande, men refererar till tiden innan kommunaliseringen 

och fritidshemmets flytt in i skolan som ”de goda åren” och att de på den tiden ”hade ett helt 

annat upplägg”, detta kan tolkas som att hon upplever det som att förutsättningarna för att 

arbeta rent fritidspedagogiskt har försämrats. 

Stefan beskriver en frustration i att inte kunna uppfylla den kvalitet i fritidshemmets 

verksamhet som han skulle vilja, att han försökt påkalla skolledningens uppmärksamhet 

kring de problem stora barngrupper innebär för att han ska kunna göra ett bra jobb och 

uppfylla de mål fritidshemmet har. Detta kan tolkas som att han upplever att han har 

kunskaper och erfarenheter nog för att göra ett bra fritidspedagogiskt arbete, men att han ges 

dåliga förutsättningar för att klara uppgiften. Det förklarar han med att skolans ledning och i 

förlängningen politiker och samhälle inte uppfattar det som tillräckligt viktigt att lägga 

resurser på att verksamheten ska fortsätta vara i en sådan form att han kan använda sin fulla 

potential. Slutsatsen skulle kunna vara att han upplever att professionen successivt har 

förlorat symboliskt kapital under de senaste tre decennierna. Denna upplevelse verkar vara 

starkt kopplad till bilden av vad en fritidspedagog gör, det vill säga det praktiska arbetet och 

professionens habitus.  
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Stefans berättelse om ett möte hos rektorn på en skola han arbetet på förut, och att denne 

uttryckte att fritidspedagogerna skulle sänka ribban i stället för att skolan skulle minska 

barngruppernas storlek, kan tolkas ha bidragit till Stefans upplevelse av att professionens 

status, det symboliska kapitalet, blivit lägre på den ”nya” arbetsplats som skolan utgör, i 

relation till andra områden som prioriteras ekonomiskt.  

Sammanfattningsvis kan fritidspedagogernas berättelser tolkas som att de upplever att 

barngruppernas storlek påverkar professionen främst genom att deras habitus har tvingats till 

förändring, den kultur och det förhållningssätt som tidigare rådde på fritidshemmet har blivit 

praktiskt omöjligt att upprätthålla. Fritidspedagogerna har varit tvungna att byta ”upplägg”, 

det vill säga ändra på sitt fritidspedagogiska habitus för att kunna hantera de förändrade 

förutsättningar de arbetar under. Detta har skett successivt, då barngruppernas storlek har 

ökat under en längre tidsperiod. 

5.2 Tillgång till lokaler  

Johanna, Inger och Stefan beskriver hur fritidshemmets lokaler är viktiga för verksamheten. 

Johanna och Inger förklarar att det finns svårigheter med att låna klassrum för 

fritidshemsverksamhet. Inger menar också att det är för trångt i lokalerna för alla de barn som 

ska vistas där, vilket innebär att fritidshemmen måste lägga mycket av sin verksamhet 

utomhus. Inger och Johanna poängterar båda den pedagogiska vinsten i att ha utrymmen för 

barnens projekt, i en miljö som är till för just detta. Inger menar att fritidshemmet förlorat sin 

dynamik, eftersom de barn som inte riktigt vet vad de vill göra mister möjligheten att se på 

när andra barn arbetar med ett projekt och då också möjligheten att utvecklas genom att så 

småningom våga ta steget att själv delta i projektet. Att låna skolans andra lokaler är också 

problematiskt eftersom det innebär en begränsning tidsmässigt, förklarar hon. 

Stefan och Johanna talar båda om en särskild känsla i fritidshemmets lokaler, Johanna 

kallar det för fritidshemmets ”hjärta” och Stefan beskriver en ”hemkänsla”, som han menar 

har gått förlorad då fritidshemmet flyttat in i skolans lokaler. Johanna menar att det går att 

använda klassrummen till vissa fritidshemsaktiviteter, men att det inte är en ”kreativ miljö”. 

Johanna poängterar att det även finns ett symboliskt värde i att barnen byter lokaler när 

de går till fritidshemmet och menar att det gör att de kan ”gå in i en annan roll”.  

Maria talar inte så mycket om fritidshemmens lokaler, hon beskriver sitt arbete som 

rörligt, hon har uppgifter på många olika platser i skolan under dagen, bland annat rastvakt på 

skolgården och i matsalen, i caféverksamhet och på fritidsklubben. Hon menar dock att 
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sexårsverksamheten borde ligga i skolans byggnad för att underlätta samverkan och öka det 

fritidspedagogiska inflytandet i skolans värld, i stället för att placera dem i ett hus avskilt från 

skolan, som det ofta ser ut idag, menar hon. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns olika aspekter av hur 

fritidspedagogerna upplever fritidshemmets lokaler, dels hur stora lokalerna är i förhållande 

till barngruppen, dels tillgången till egna verkstadsrum, dels en form av ”hemkänsla”, eller 

”kreativ miljö”. Fritidspedagogernas upplevelse av fritidshemmets lokaler verkar vara tätt 

sammankopplade till barngruppen, och relationen mellan dessa. Det kan tolkas på så sätt att 

det fritidspedagogerna upplever som problematiskt med stora barngrupper ofta kan härledas 

till att lokalerna också upplevs som för små och tvärt om. Därtill kan tilläggas att det i 

Johannas och Ingers beskrivningar verkar finnas en ytterligare aspekt av fritidshemmets 

lokaler som snarare har med det långsiktiga pedagogiska arbetet att göra, att lokalerna 

representerar en form av hemkänsla för barnen, som i bästa fall har utrymme för att låta 

barnens projekt ligga framme till nästa dag, vilket möjliggör en kontinuitet. 

Fritidspedagogernas berättelser om sitt arbete i lokalerna och avsaknaden av egna 

verkstadsrum där elevernas projekt kan ta plats och ligga kvar till nästa dag kan tolkas som 

att de upplever att deras fritidspedagogiska habitus förändrats sedan den tid då fritidshemmen 

hade större, egna lokaler. Fritidspedagogernas upplevelse av förändringar i sitt habitus, i form 

av praktiskt arbete och förhållningssätt till barnens egna idéer, kan alltså i dessa fall anses 

vara tätt sammankopplade även till fritidshemmets lokaler.   

5.3 Samverkan med andra yrkesgrupper 

Samtliga intervjuade fritidspedagoger uttrycker att de är positiva till samverkan med andra 

yrkesgrupper inom skolan som har olika perspektiv på barnen, och att samverkan mellan 

dessa bidrar till en bättre helhetsbild av barnen. Maria beskriver dock en viss oro för att det 

fritidspedagogiska perspektivet inte får tillräckligt med utrymme i skolan som helhet, och att 

fritidspedagogers yrkesroll är på väg att förändras mot att bli mer av en lärarroll, för att det i 

skolan råder en typ av kunskapsinriktad norm som inte riktigt släpper in fritidspedagogiken. 

Den oro Maria beskriver kan tolkas som att fritidspedagoger i och med flytten in i skolans 

lokaler och i den nya samverkan de arbetar i, har påverkat deras habitus i och med att 

fritidspedagoger förväntas anpassa sitt arbetssätt så att det blir mer likt lärarnas profession. 

Att hon upplever att fritidspedagogiken inte får tillräckligt med utrymme i skolans 

verksamhet kan vara ett tecken på att hon upplever att fritidspedagogiken och den 
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fritidspedagogiska professionen har ett lägre symboliskt kapital i det nya sociala fält som 

skolan symboliserar än den hade tidigare då fritidshemmen låg utanför skolan i ett eget fält. 

Samtidigt förklarar hon att hon tror att samverkan är en bra strategi för att ”få in” det 

fritidspedagogiska perspektivet. Stefan resonerar på ett liknande sätt, och menar att 

samverkan kan fungera bättre eller sämre i olika skolor och att det fungerar bäst när skolan 

ser fritidspedagoger som en resurs och tar vara på deras kompetens. Han menar att detta görs 

bäst genom att se till att fritidspedagogerna får tillräckligt med planeringstid. Även Inger 

beskriver hur samverkansarbetet blir lidande då planeringstiden inte räcker till, vilket hon 

menar kan bero på att tiden ibland går åt till mer akuta elevärenden. Inger förklarar att hon i 

sitt arbete tillsammans med andra yrkesgrupper kunnat systematisera arbetet kring barnen 

vilket fått positiva effekter så som att elevärenden inte glöms bort, att det är närmare och 

snabbare samarbete med elevhälsan och att de kunnat följa upp och utvärdera insatser de 

gjort för enskilda elever eller elevgrupper. Johanna säger att hon tycker att det är intressant 

att genom samverkan få tillgång till andra professioners perspektiv på barnen och att hon 

genom detta arbete lär sig nya saker. 

Maria och Johanna menar dock att det kan finnas svårigheter med samverkan, eftersom 

både fritidspedagogernas profession och roll i skolan är otydlig och att det skulle kunna 

underlätta samverkan om det fanns tydligare styrdokument eller anvisningar för hur 

samverkan och fritidshemsverksamheten ska se ut. Att Maria och Johanna menar att 

professionens roll är otydlig och att de efterfrågar tydligare styrning av verksamheten och 

samverkan, kan tolkas som att de upplever att fritidspedagogiken ännu inte funnit sin plats i 

skolans verksamhet eller vad fritidspedagogiken i skolan ska innebära. Annorlunda uttryckt 

att fritidspedagogerna som agenter i det nya sociala fält som skolan representerar befinner sig 

i en slags omformning av sitt yrkesmässiga habitus för att kunna hitta sin specialiserade plats 

inom fältet, samtidigt som de strävar efter att höja professionens symboliska kapital, vilket de 

menar kanske kan höjas med hjälp av till exempel styrdokument.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att fritidspedagogernas samverkan med andra 

yrkesgrupper upplevs som en förändring i professionen, detta upplevs som positivt och 

utvecklande av pedagogerna, samtidigt som det också uppfattas som att det råder en lärar- 

och kunskapshegemoni i skolan och att fritidspedagogikens särart från lärarpedagogiken får 

stå tillbaka i samverkan med andra agenter i skolan, och att professionen går allt mer från ett 

socialt perspektiv och mot ett kunskapsperspektiv. Det kan också uppfattas som otydligt hur 

samverkan ska se ut, vilket kan innebära att samverkan blir svårare. 
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5.4 Professionens status, symboliska kapital 

”Vi kom samtidigt, jag kanske till och med kom före, men när halva min dag har gått, då går 

halva styrkan hem.”  

Johanna uttrycker här en frustration över att hon måste hjälpa lärarna under lektionstid, 

medan lärarna kan gå ifrån arbetsplatsen tidigare än hon själv och har ledigt under skolans 

lov, vilket hon själv inte har. Detta ger henne en känsla av orättvisa, och hon förklarar att det 

kan vara svårt att arbeta så nära en profession som hon upplever har bättre arbetsvillkor än 

hon själv. Även Maria och Inger uttrycker en frustration över de olika arbetstidsavtal som 

lärare och fritidspedagoger har, men de beskriver inte en känsla av orättvisa, utan snarare en 

irritation över att lärarnas avtal försvårar samverkan mellan dem och fritidspedagoger och att 

de anser att lärare inte alltid följer de avtal som gäller. Johannas beskrivning kan tolkas som 

ett exempel på ett konkurrensfält, eller socialt fält, där lärare upplevs ha rätt att kräva hjälp 

från fritidspedagoger inom sin profession, det vill säga i klassrumsverksamheten, medan hon 

inte upplever att hon kan kräva detta tillbaka från dem, då hennes arbetsdag i skolans lokaler 

sträcker sig längre än lärarnas. 

Maria menar att professionen är underordnad lärarnas, och att många lärare inte tar 

fritidspedagogers arbete på allvar, hon anser dock att det är upp till fritidspedagoger själva att 

inte slås ner av att ha fått en lägre status i skolan än de hade då fritidshemmet låg för sig. Hon 

menar att det är viktigt att arbeta för ett högre mål, att eleverna ska ha det bra i skolan. Därför 

anser hon att fritidspedagoger bör bibehålla en yrkesstolthet och samtidigt acceptera att de får 

anpassa sig efter lärarna, och vara drivande i samverkan med dessa. Detta innebär bland 

annat att fritidspedagoger får finna sig i att möta lärare under den tid som fungerar för dem, 

innan de har gått från arbetsplatsen för dagen, förklarar hon. Marias beskrivning att lärare 

inte tar fritidspedagogers arbete på allvar kan tolkas som att hon upplever det som att de inte 

tillräknar professionen symboliskt kapital, vilket i sin tur ger lärarna ett övertag i det sociala 

fältet.  

Stefan beskriver det som att fritidspedagogers status varierar stort mellan de olika 

kommuner och skolor han arbetat på, att det på en del ställen handlar om att så effektivt som 

möjligt utnyttja arbetskraften på skolan, vilket resulterat i att det fritidspedagogiska 

uppdraget kommit i andra hand. Han berättar också om hur en rektor han arbetat för inte 

prioriterat fritidshemmets kvalitet, utan tyckt att man ska ”sänka ribban” när barngrupperna 

blir för stora för att fritidspedagogerna ska kunna nå upp till målen i styrdokumenten. 
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Stefan förklarar också att hans arbete påverkas i hög grad av vad klassläraren han arbetar 

tillsammans med vill, ”man gör det som läraren tycker att man ska göra, där de tycker att det 

största behovet finns just då”, förklarar han. Dessa beskrivningar kan tolkas som att även 

Stefan upplever att det förekommer att professionen inte tillräknas symboliskt kapital, och att 

fritidspedagoger är underlägsna lärare i det sociala fältet. 

Maria och Inger beskriver båda hur de använder sig av strategier för att påverka skolans 

verksamhet, de menar båda att man som fritidspedagog måste vara försiktig när man arbetar 

för att förändra något i skolan. Inger använder sig av uttrycket ”bädda”, vilket innebär att 

man ser till att informera och tala för en typ av aktivitet eller förändring man vill genomdriva, 

hon menar att det är viktigt att se till att medarbetare som har andra yrken förstår poängen 

med det man vill göra för att de ska samarbeta. Maria beskriver på ett liknande sätt att man 

inte kan förändra skolans verksamhet snabbt, eftersom det är en ”trög institution”. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i fritidspedagogernas berättelser om sitt 

arbete finns olika indikatorer som vittnar om deras upplevelse av professionens status i 

relation till andra professioner inom skolas fält. I relation till lärarna upplevs dessa ha en 

högre status, av samtliga intervjuade, dels på grund av de olika arbetstidsavtalen, dels på 

grund av att lärare har stor inverkan på hur mycket utrymme det fritidspedagogiska arbetet 

får. Även skolans ledning har betydelse för hur professionens status upplevs av 

fritidspedagogerna, när de uttrycker att fritidspedagogerna ska ”sänka ribban”, eller när de 

schemalägger deras arbetstider så att fritidshemmets verksamhet blir lidande. Både Inger och 

Maria förmedlar en inställning till statusskillnaden som att det är fritidspedagogerna själva 

som måste ta ansvar för att deras synvinkel ska få utrymme i skolans verksamhet, dels genom 

att visa lärare att de kan ha nytta av fritidspedagogers kunskaper och arbetssätt, dels genom 

att samverka med lärare, skolledning och skolhälsovården utifrån deras tidsmässiga 

förutsättningar.  

5.5 Osynliggörande av professionen 

”Å ena sidan, så är vi helt oumbärliga, å andra sidan så behöver vi ingenting.” 

Med detta representativa citat, hämtat från intervjun med Inger, vill jag illustrera hur de 

fyra fritidspedagogerna beskriver att de upplever att professionen blir osynliggjord på olika 

sätt. Fritidspedagogerna vet att de är oumbärliga för skolans verksamhet, samtidigt erbjuds de 

inte fortbildning och planeringstid i den utsträckning som de anser att de behöver det. Stefan 

menar att det skiljer sig mellan olika arbetsplatser och kommuner, det han beskriver kan 
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tolkas som att han upplever det som att det i de skolor där effektivitetsnormer råder blir 

professionen i högre grad osynliggjord. Marias beskrivning kan tolkas som att professionen 

blir osynliggjord i relation till lärarnas profession, och att detta kan yttra sig genom att lärare 

ser på fritidspedagogiken som barnpassning samt att rektorer benämner lärares undervisning 

som skolans ”pedagogiska verksamhet” och fritidshemmens verksamhet som ”tillsyn”. 

Både Maria, Johanna och Inger beskriver en form av strukturellt osynliggörande av 

professionen genom att fritidspedagoger utesluts från skolans större konferenser och 

fortbildningar som riktar sig till ”alla” anställda på skolan, men som antingen förläggs på 

tider då fritidspedagogerna inte har möjlighet att delta, eller som de anställda på 

fritidshemmen inte blir inbjudna till. Maria menar att detta kan bero på ekonomiska faktorer, 

det vill säga att skolan inte har råd att ta in vikarier till fritidshemmen för att möjliggöra att 

fritidspedagoger kan delta. Inger och Johanna menar båda att det kan bero på okunskap hos 

skolans ledning och Johanna berättar hur det har hänt att hon påpekat att fritidspedagoger inte 

kan delta under de tider som konferenser lagts på, på grund av den verksamhet de bedriver på 

fritidshemmet och att denna information mötts med förvåning från skolledningen. Inger 

uttrycker det som att fritidspedagoger måste ”krypa” och be om att få delta i fortbildning på 

skolan, vilket kan tolkas som att de befinner sig i en underlägsen position, har ett lägre socialt 

kapital än lärare, som blir inbjudna till fortbildningstillfällen. Hon menar att det är en viktig 

förutsättning för ett givande samarbete mellan lärare och fritidspedagoger att man har en 

gemensam grund, ett ”metaspråk” som ger en större förståelse för varandras praktik. Detta 

kan man, menar hon, uppnå genom att ha gemensamma fortbildningar. Johanna menar också 

att bristen på planeringstid för fritidspedagoger inför terminsstart tyder på att skolans ledning 

inte har någon insikt i den fritidspedagogiska professionen.  

Inger förklarar att det finns en utbredd syn på fritidspedagoger som att de ska kunna allt, men 

inte ska behöva tid eller plats för att utveckla den kunskapen. Hon menar att rektorer har ett 

stort ansvar för att se till att läroplanen efterföljs. Om samverkan ska fungera så som det står i 

läroplanen att den ska göra, menar hon att rektorerna också måste ge fritidspedagoger 

möjlighet att delta i fortbildning och kompetensutveckling, men de gör inte alltid det i dag, 

förklarar hon. 
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6. Diskussion 
6.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att pedagogernas upplevelse av att professionen 

osynliggörs kan härledas till två olika aspekter. En aspekt är att pedagogerna uppfattar skolans 

institution som en hegemoni där strävan efter att uppfylla kunskapsmål är den regerande 

normen för verksamheten, vilket gör att fritidspedagogiska värden och arbetssätt inte 

prioriteras, professionen har lägre status, och därför lägre symboliskt kapital än lärarna inom 

skolans fält. Denna statusskillnad kan även yttra sig genom att fritidspedagoger glöms bort 

eller inte blir inbjudna till skolans fortbildningar. En annan aspekt är att fritidspedagogerna 

upplever det som att skolan inte har ekonomiska resurser för att kunna låta fritidshemmets 

personal delta i fortbildningar, eller få den tid till planering och utveckling som de anser att de 

skulle behöva.  

Den ekonomiska aspekten har även kommit upp under andra rubriker, vilket är intressant med 

tanke på Anderssons studie (2013) vilken påpekar hur högre produktivitet och 

kostnadseffektivitet påverkar fritidspedagogers yrkesidentitet.  

De slutsatser som kan dras av denna studie är alltså att fritidspedagogerna upplever att det 

finns både fördelar och nackdelar med att fritidshemmet flyttat in i skolan. De fördelar som 

framför allt framkommit är liksom i Anderssons studie (2013), att fritidshemmets placering i 

skolan möjliggör samverkan med andra yrkesgrupper, vilket fritidspedagogerna upplever 

som positivt för kvaliteten både i den egna verksamheten och i skolan som helhet. Samtidigt 

kan konstateras att fritidspedagogerna inte upplever att de ges möjlighet till så mycket 

samverkan som de skulle vilja, eller upplever att det är upp till dem själva att framställa 

samverkan som något tillräckligt intressant för lärare för att de ska vilja delta. Barngruppens 

storlek och tillgång till lokaler är brännpunkter för några av de intervjuade 

fritidspedagogerna, men inte för andra. I ett fall menar fritidspedagogen att fritidshemmet har 

för få egna lokaler i relation till barngruppens storlek, i två fall att barngruppen är för stor och 

en av de intervjuade talar inte alls om lokaler eller barngruppernas storlek som ett problem, 

men refererar ändå till tiden innan kommunaliseringen, då grupperna var mindre som ”de 

goda åren”. Att fritidspedagogerna upplever dessa frågor olika kan bero på att de arbetar med 

olika barngrupper i olika lokaler och med olika typer av arbetsuppgifter. Det framkommer 

dock av intervjuerna att de alla beskriver sitt arbete under den tid då fritidshemmen låg 

utanför skolan och hade mindre barngrupper med ett visst mått av nostalgi, som att de då inte 
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visste hur bra de hade det. Att de samtidigt menar att möjligheten att samverka med andra 

yrkesgrupper är en förbättring sedan den tiden, kan tolkas som att det är just mindre 

barngrupper och större lokaler som ligger till grund för den nostalgi de förmedlar. Samtidigt 

bör beaktas att fritidspedagogerna utbildades under en tid då fritidshemmen hade färre barn 

och låg i egna lokaler, fritidspedagogerna har också blivit äldre sedan dess, och minnet kan 

ibland i efterhand försköna det förgångna.  

Det kan konstateras att det liksom i Calanders studie (1999), finns indikationer i 

fritidspedagogernas uttalanden som vittnar om att professionen upplevs ha ett lägre 

symboliskt kapital än lärarna på skolorna har, tre av informanterna beskriver också att det 

skiljer sig mycket mellan olika arbetsplatser vilken status professionen har, vilket stödjer 

uttalanden om att fritidspedagogernas uppdrag i skolan inte är tydligt formulerat på nationell 

nivå. Det finns även indikationer om att fritidspedagogerna upplever att professionen 

osynliggörs av skolans ledning dels genom att den fritidspedagogiska verksamhetens kvalitet 

får stå tillbaka för skolans ekonomiska intressen, dels genom att fritidspedagoger inte får 

möjlighet att delta i fortbildningar och konferenser. Relationen till lärarna på skolan beskrivs 

dock av fritidspedagogerna, till skillnad från vad Calanders studie visar, som positiv, de 

uppskattar samverkan med lärare och ser det som en tillgång att se eleverna ur olika 

perspektiv. Samtidigt beskriver tre av fritidspedagogerna att de upplever att det är 

problematiskt att lärarna arbetar på andra scheman och har andra arbetstidsavtal än de, vilket 

även det kan tolkas som en förklaring till att fritidspedagogerna upplever att de har en lägre 

status i skolans fält. 

De frågor som undersöks i studien har visat sig vara komplexa och mångbottnade. 

Huruvida fritidshemmets flytt in i skolan, både bildligt och bokstavligt, upplevs som positivt 

eller negativt av fritidspedagogerna är egentligen inte en enhetlig fråga, utan innehåller 

många olika aspekter. Dock kan det konstateras att hur bra fritidspedagogerna upplever att 

samverkan med skolan fungerar påverkas av hur de upplever professionens symboliska 

kapital i relation till lärare och ledning inom skolans fält. Detta i sin tur kan också påverka 

hur stora barngrupperna tillåts bli och vilka lokaler och andra resurser som tilldelas 

fritidshemsverksamheten. 

 Fritidspedagogernas berättelser om sitt arbete kan tolkas som att de upplever att 

professionens habitus har påverkats av de nya arbetsförhållanden som flytten in i skolan har 

inneburit. Dels innebär de stora barngrupperna i relation till personaltätheten att 

fritidspedagogerna säger sig uppleva att de inte har möjlighet att själva delta i verksamheten 

som förr utan måste iklä sig en ledarroll för att kunna hantera sitt arbete samt att de inte har 



 

 

34 

 

personlig kontakt med barnen i samma utsträckning som tidigare. Dels innebär bristen på 

utrymmen särskilt avsatta för fritidshemsverksamhet, att fritidspedagogerna upplever att de 

arbetar på ett annorlunda sätt än tidigare, eftersom barnen inte har samma möjlighet som 

tidigare att, till exempel, ha pågående kreativa projekt. Fritidspedagogerna kan tolkas ha 

upplevt att deras habitus gått från att vara deltagande och möjliggörande, till att ha blivit 

ledande och begränsande. Sammanfattningsvis kan fritidspedagogernas upplevelse av denna 

förändring tolkas som att ett förändrat habitus inom professionen upplevts som nödvändigt 

för att kunna arbeta under de nya förutsättningar som givits. Det kan även vara intressant att 

väga in den nya utbildning som ger den examination som krävs för att få behörighet att arbeta 

som fritidspedagog i tolkningen av hur professionens habitus förändras. 

Med en Bourdieuinspirerad sociologisk analys kan förändringen i 

fritidspedagogutbildningens innehåll, och därmed i sin tur vad som ger rätt att söka en 

särskild legitimation, tolkas påverka hela professionens habitus. Förändringen av 

utbildningens innehåll och den behörighet som den ger, kan ses som ett försök av 

utbildningsinstitutionerna att höja professionens status, det symboliska kapitalet, i det sociala 

fält som skolan utgör för fritidspedagoger. Detta genom att anpassa utbildningen efter 

förutsättningarna inom fältet. 

6.2 Nya forskningsfrågor 

De frågor som uppstått under bearbetningen av studiens data har varit hur fritidspedagoger 

vill arbeta och hur de skulle vilja att professionen utvecklas. Studien har visat flera aspekter 

av vad fritidspedagoger inte vill, och vilka svårigheter de ser i sitt arbete idag. Det har 

framkommit att fritidspedagogerna i studien upplever att de har ett lägre symboliskt kapital i 

skolans fält, frågan är på vilket sätt de skulle vilja höja sitt symboliska kapital. Den 

utbildning som finns för att bli fritidspedagog idag, kallas ”grundlärarutbildning mot 

fritidshem”, och ger efter examination möjlighet att söka lärarlegitimation i de ämnen 

studenten studerat utöver de fritidspedagogiska ämnena. Hur ställer sig redan 

yrkesverksamma fritidspedagoger till att det symboliska kapitalet höjs genom att 

professionen närmar sig lärarnas? 

Skolans ekonomi och fördelning av resurser har också fångat mitt intresse, studien 

indikerar att det finns en ojämn resursfördelning inom skolan som kan fungera förstärkande 

av den hegemoni som råder, samt cementera lärarnas högre och fritidspedagogernas lägre 

symboliska kapital. Det kan vara intressant att undersöka hur skolor väljer att fördela sina 
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resurser, analyserat utifrån synen på skolan som ett socialt fält som de olika agenterna, i form 

av professioner, positionerar sig i. 

6.3 Pedagogisk relevans 

Studien kan ha pedagogisk relevans för dem som studerar till, eller arbetar som 

fritidspedagoger, samt för andra aktörer inom skola och utbildning. Studien undersöker 

nämligen hur det fritidspedagogiska arbetet i skolan kan fungera och vilka fritidspedagogiska 

intressen som kan komma att hamna i skymundan, vad detta kan bero på och vilka strategier 

olika pedagoger har för att förhålla sig till detta. 

Studien undersöker också hur fritidspedagogerna upplever professionens status inom skolans 

fält och vad detta kan upplevas ha för konsekvenser för professionens utveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

Vad anser du är särskilt kännetecknande för din yrkesidentitet? 

Hur upplever du att din yrkesroll förändrats under din yrkesverksamma tid? 

Hur upplever du att fritidshemmets flytt in i skolans lokaler påverkat  

– verksamheten? 

– din yrkesroll? 

På vilket sätt samverkar du med andra yrkesgrupper i skolan? 

Hur upplever du att det påverkat din yrkesroll? 

Vad anser du är fritidspedagogikens viktigaste uppdrag? 

Finns det motsättningar mellan vad du vill genomföra med ditt arbete och vad andra 

aktörer på skolan vill att du ska genomföra? 

Vilka är dessa? 

På vilket sätt påverkar det ditt arbete? 

Har du ytterligare tankar om fritidspedagogers yrkesroll, yrkesidentitet eller 

arbetssituation? 
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Bilaga 2 Missivbrev 
*Hej! 
Jag studerar till fritidslärare på grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem, på 

Södertörns högskola. Just nu är jag i inledningsfasen av mitt examensarbete som handlar om 

fritidspedagogers syn på sin yrkesroll och hur den förändrats under yrkesverksamheten. 

Syftet med arbete är att undersöka hur fritidspedagoger upplever sin yrkesroll och hur 

denna har förändrats under den tid pedagogen varit yrkesverksam.                                               

Syftet är också att undersöka relationen mellan fritidshemsverksamheten och 

skolverksamheten. 

Genom individuella intervjuer med fritidspedagoger med lång yrkeserfarenhet, hoppas 

jag få fram ett material som jag kan analysera med hjälp av olika teorier, för att få en bild av 

hur fritidspedagoger upplever att deras yrkesroll förändrats de senaste 20 åren. 

Därför är jag intresserad av att intervjua dig under lite mindre än en timmes tid där jag 

ställer frågor om det aktuella området vilket jag hoppas du ställer upp på!  

För att få tillåtelse att genomföra denna typ av studie är jag skyldig att leva upp till vissa 

forskningsetiska krav.  

Jag är skyldig att informera om mina syften med studien, vilket jag gör genom detta 

brev, samt att din medverkan är frivillig och att du när du vill, och utan motivering, kan 

avbryta din medverkan i studien. Du förväntas ge ditt samtycke innan du deltar. Jag kommer 

att behandla de medverkandes bidrag med stort mått av konfidentialitet, det vill säga inte 

avslöja de medverkandes identitet på något sätt. Inte heller skolans namn eller geografiska 

läge. Slutligen kommer det inhämtade materialet, så som inspelat eller transkriberat material 

behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående har tillgång till det. Det kommer inte 

användas annat än till denna studie, och det inspelade materialet kommer att förstöras efter 

studiens avslutande. 

Om något är oklart eller om du har några frågor får du gärna höra av dig till mig eller 

min handledare. 

*Detta missivbrev har formulerats utifrån en mall som utformats av en kurskamrat, med 

tillstånd från denne. 

 

 

 


