
 

 

 

Självständigt arbete inom det 

fritidspedagogiska området, 15hp. 

 

Progressiv Fritid 
Meningsfull fritid ur ett post-progressivt 

jämlikhetsperspektiv 
 

 

 

 

 

Författare: Jonathan Madeland & Olle Mattsson 

Handledare: Åsa Trulsson  

Examinator: Håkan Fleischer 

Termin: Vt 2017 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2GN01E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
 

Title: Progressive leisure time – meaningful leisure time from a post-progressive 

equality perspective. 

 

I denna studie undersöker vi fritidspedagogers förhållningssätt till meningsfull fritid för 

barn, hur dessa förhållningssätt står emot föräldrar inom medel- och arbetarklassen, och 

om fritidspedagoger använder verksamheten för att skapa likvärdiga möjligheter för barn 

att generera utbildningsfrämjande resurser. Barn rustas olika inför framtiden beroende på 

vilket hem och vilka uppväxtvillkor de föds in i vilket föreslår en inbyggd orättvisa i vårt 

samhälle. Föräldrars tillgång till socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital skapar ett 

värderande av utbildning som överförs till deras barn genom den primära socialisationen. 

Föräldrar inom medelklassen odlar till skillnad från föräldrar inom arbetarklassen aktivt 

handplockade färdigheter hos sina barn genom organiserade fritidsaktiviteter som 

föräldrarna anser blir gynnande ur ett framtidsperspektiv. Med skilda ambitioner om sina 

barns framtida utbildningsval fortsätter de högre klasserna att ta avstånd från de lägre. 

Genom deltagande observation och intervjuer undersöker vi fritidspedagogers eget 

förhållningssätt. Vi ser en potential hos fritidshemmet att bli en jämlikhetsfrämjande 

institution genom att förse barn inom arbetarklassen med likvärdiga möjligheter att 

generera samma typ av resurser på fritiden som barn inom medelklassen gör. 

Fritidspedagoger värderar fri lek där eleverna får utvecklas naturligt i en trygg, 

pedagogisk miljö och menar att vad som är meningsfullt utgår ifrån vad eleverna själva 

upplever. Fritidspedagogers förhållningssätt till meningsfull fritid skiljer sig därför från 

föräldrar inom medelklassen. Att barns fritidsvanor ser olika ut är inte ett jämlikhets-

problem som uppmärksammas på fritidshemmet.  

 

 

Nyckelord 
Klasskillnader, Meningsfull fritid, Social reproduktion, Likvärdiga möjligheter, 

Fritidshem 
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Introduktion 
 

Lärande sker under varje timme av dygnet, inte bara i skolan. Forskning visar att de 

resurser som genereras på fritiden har stor inverkan på barnets livsutgång, till exempel 

valet av högre utbildning (Nordlander, 2015) vilket är vad vi intresserar oss för i denna 

uppsats. Den primära socialisationen, den som sker i hemmet, är av betydande vikt vid 

sidan av skolans fostran och kunskapsbygge. Detta innebär att barn rustas olika inför 

framtiden beroende på vilket hem och vilka uppväxtvillkor de föds in i, och detta föreslår 

en inbyggd orättvisa i vårt samhälle.  

 

Vi som står bakom detta arbete utbildar oss till lärare i fritidshem och är intresserade av 

den fria tidens betydelse för barns utveckling. Det vill säga tiden utanför skolan. 

Fritidshemmet ska förse barn med en meningsfull fritid, men vad exakt är det? I 

läroplanens kapitel om fritidshemmet nämns begreppet vid ett tillfälle: 

 
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt 

i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. 

(Skolverket, 2016:24) 

 

Det blir inte självklart vad en meningsfull fritid innebär. Begreppet skiljs från och ska 

erbjudas utöver utveckling och lärande. Det ska utgå från elevernas intressen samtidigt 

som de ska utmanas. En elev skulle ju kunna mena att det känns meningsfullt att leka med 

kompisar eller spela Tv-spel, därför att det är roligt, medan en lärare snarare skulle fråga 

sig vilka förmågor eleven tränar som kommer den till gagn i framtiden och se olika grader 

av meningsfullhet. Sociologen Anette Lareau menar att vuxnas förhållningssätt till 

meningsfull fritid generellt skiljer sig åt mellan olika samhällsklasser (Lareau, 2013). 

Föräldrar inom medelklassen ser snarare ser sina barn som projekt och skräddarsyr deras 

fritidsaktiviteter med ett rikt innehåll med fokus på framtiden, medan föräldrar inom 

arbetarklassen ser sin uppgift som att från dag till dag hålla sina barn trygga och 

välmående (a.a., 2003). Då barn inom medelklassen tenderar att få medelklassjobb i 

framtiden (det vill säga arbeten som ofta kräver högre utbildning, till exempel läkare, 

socionomer eller lärare) och vice versa (Willis, 2016) frågar vi oss hur vi på fritidshemmet 

kan göra eleverna en så stor tjänst som möjligt. Är det att liksom föräldrar inom 

medelklassen skapa en målmedveten verksamhet med styrda fritidsaktiviteter, eller 

liksom föräldrar inom arbetarklassen skapa en friare verksamhet där barnen rör sig fritt 

inom en trygghetsskapande ram av beteenderegler? I skolans styrdokument läser vi 

följande: 

 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

(Skollag, SFS 2010:800, kap. 1, 4§) 
 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning. 

(Skolverket, 2016:13)  

 

Vårt uppdrag som lärare är alltså att tillgodose en likvärdig utbildning med hänsyn till 

elevers olika förutsättningar och behov. Borde då fritidshemmet på samma sätt tillgodose 

en likvärdig fritid med samma hänsyn till förutsättningar och behov? Om meningsfull 
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fritid ska tolkas som en tid då elever får generera resurser som de har nytta av på lång sikt 

snarare än kort sikt skulle det innebära en strukturell orättvisa i att barn till föräldrar inom 

medelklassen i högre grad tillägnar sig denna typ av fritid. En strategi för att uppväga 

skillnader i barns förutsättningar att spela på sina livsmöjligheter skulle då kunna vara att 

implementera detta förhållningssätt på fritidshemmet. Är det ett levande perspektiv hos 

dagens fritidslärare/pedagoger att aktivt jämna ut klasskillnader? Hur skulle i så fall en 

ideal fritid ur detta perspektiv se ut? Hur tolkar fritidslärare själva begreppet meningsfull 

fritid och hur jobbar de för att nå upp till detta? I och med att fritidshemmet nu tar plats i 

Läroplanen känner vi momentum att lyfta fram den lärandepotential som finns under 

eftermiddagstimmarna och undersöka hur fritidshemmet skulle kunna arbeta för att skapa 

en mer strukturerad, målmedveten, meningsfull fritid. 

 

Med hjälp av teori och tidigare forskning om social reproduktion etablerar vi ett ramverk 

mot vilket vår undersökning av fritidspedagogers förhållningssätt till meningsfull fritid 

kan tolkas.  
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Bakgrund 
 

Progressivismen 

 

Ett post-progressivt perspektiv på skolväsendets relation till eleven syftar på en gammal 

debatt mellan traditionalism och progressivism som blommade ut efter andra 

världskrigets slut (Lundgren, 2014). Om den allmänna (traditionella) skolan en gång 

syftade till att disciplinera massorna i nationens ekonomiska intresse, och successivt sålla 

fram elever med en naturlig fallenhet för studier, ville den progressiva rörelsen byta 

förhållningssätt och istället fråga hur skolan bäst kan tjäna individen och förse den med 

den kunskap som är nödvändig för att orientera sig i den omgivande världen (Säljö, 2007). 

Den progressiva skolan ville vara en hjälp för eleven att nå sin potential, snarare än att 

vara ett medel till att stöpa eleven till ett ekonomiskt verktyg.  

 

Under 70-talet hade progressivismen stort gehör. Kunskap skulle inte längre präntas in i 

eleven och kunna reciteras felfritt, utan eleven skulle på egna villkor få utforska världen 

enligt en mer konstruktivistisk kunskapssyn, med större fokus på den sociala, emotionella 

och estetiska utvecklingen. Vikten av betyg och uppvisningsbara resultat tonades ner, 

vilket kanske också skulle bli progressivismens fall (a.a., 2007). Allmänhetens efterfrågan 

på positiva resultat i internationella (ofta kvantitativa) kunskapsmätningar kan vara en 

bidragande faktor, som går hand i hand med de nyliberala tankar om produktion och 

effektivitet som präglat samtalsklimatet sedan 90-talet och framåt. Ingen har till exempel 

undgått Jan Björklunds beklagan över “flumskolan” (Melén, 2009). Kritikerna av 

progressivismen har naturligtvis en poäng, därför att oavsett om man gillar idén om 

konkurrens eller ej så är det något vi behöver förhålla oss till. En annan kritik, som 

Björklund måhända inte står bakom, är på vilket sätt klassklyftorna motverkas, hur vi 

uppnår jämlikhet, genom att läraren tar ett steg tillbaka i sin auktoritet till förmån för 

elevens egen upptäcktsresa. Om läraren är försiktig med att hävda den kunskap läraren 

redan besitter och den medvetenhet om vilka färdigheter som kan komma eleven till gagn 

i framtiden tvingas eleven på ett sätt att uppfinna hjulet på nytt. Om läraren förhåller sig 

passiv i formgivandet av eleven, medan dess vårdnadshavare är aktiva, är det en god 

förutsättning för klassamhället att reproducera sig självt.  

 

Detta öppnar upp för nya tankar: en post-progressiv strategi för att fullt tjäna eleven 

genom att forma den, inte till ett verktyg i statens eller kapitalets tjänst, utan till en 

självständig, kompetent individ med makt att förändra sitt liv. Progressivismens syfte 

ligger således kvar, men ansvaret för att eleven genererar de resurser den behöver för att 

få ut så mycket som möjligt av sin livsresa läggs i praktisk bemärkelse tillbaka på läraren 

som besitter det framtidsperspektiv eleven saknar. För att se huruvida fritidshemmet 

aktivt verkar för att elever med skild klasstillhörighet ska tillägna sig likvärdiga resurser 

i syfte att uppnå jämlikhet använder vi oss därför av ett vad vi kallar post-progressivt 

jämlikhetsperspektiv. 

 

Fritidshemmets formella uppdrag 

 

Sedan 2016 har fritidshemmet ett eget kapitel i Läroplanen för grundskolan, förskole-

klassen och fritidshemmet där syftet med verksamheten och det centrala innehåll som 

ingår tydliggörs (Skolverket, 2016). Detta bidrar till att det lärande som sker i 

fritidshemmet blir synligare för både vårdnadshavare och den övriga skolvärlden. Lärare 

i fritidshem och fritidspedagoger får också lättare att strukturera upp sin undervisning. I 
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kapitlet används just ordet ”undervisning” flitigt vilket förtydligar att när elever väl 

befinner sig på fritidshemmet avtar verksamhetens barnpassningsfunktion och ett aktivt 

lärandeuppdrag tar vid. Varför vi väljer att se på fritidshemmets innehåll genom ett post-

progressivt perspektiv har att göra med dilemmat som uppstår mellan styrdokumentens 

formulering av fritidshemmets verksamhet och den tydliga dimension av styrt lärande 

som Laureu (2013) hävdar är betecknade för medelklassen. Läroplanen beskriver formen 

på undervisningen såhär: 

 
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet 

i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från 

elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi 

och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande, genom 

estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.  

(Skolverket, 2016:24) 

       

Att undervisningen ska vara situationsstyrd och utgå ifrån elevernas intressen och initiativ 

försvårar ett alltför styrt upplägg. Vi uppmärksammar dock formuleringen att detta ska 

ske ”i högre grad” än i skolan vilket innebär att styrdokumenten inte förbjuder styrd 

undervisning på fritidshemmet. När undervisningen ska utgå ifrån elevernas behov skulle 

man kunna motivera inslag av styrd undervisning enligt ett post-progressivt förhållnings-

sätt. Tillsammans med skollagens uppmaning att sträva efter att uppväga skillnader i 

elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollag, SFS 2010:800, kap. 1, 

4§) samt det att skolan ska ansvara för att elever inhämtar sådana kunskaper som ger 

grund för fortsatt utbildning (Skolverket, 2016:13) blir det relevant att tala om 

undervisning på lärarens villkor.  

 

Fyra aktiviteter som visat sig vara typiska för barn inom medelklassen är organiserad 

idrott, musicerande, kulturella besök och bokläsning med förälder. Dessa aktiviteter 

sticker ut i statistiken (SCB, 2009) och framhålls också av Lareau (2013) som vanligt 

förekommande bland barn inom medelklassen. Element av dessa aktiviteter står listade 

under fritidshemmets centrala innehåll: 

 
• Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider 

och i olika väder 

• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, 

dans och drama 

• Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid 

och rekreation 

• Samtala om olika typer av texter 

(Skolverket, 2016:25-26) 

 

Idrott, musik, kulturella platser och litteratur är fenomen som kan förknippas med 

fritidshemmet. Däremot står det inte att eleverna på något sätt ska träna specifika 

färdigheter. Eleverna ska ta del av idrott, inte nödvändigtvis träna på att bli duktiga 

fotbollsspelare; de ska ta del av musik, inte nödvändigtvis lära sig att spela piano; de ska 

samtala om olika typer av texter, inte nödvändigtvis läsa hela böcker. Att ta del av 

närsamhällets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation är det enda 

som uttryckligen stämmer överens med vad vi letar efter. Att träna specifika färdigheter 

på fritidshemmet skulle kunna få stöd av dessa punkter ur det centrala innehållet, men 

lärandet ska utgå från elevernas egna behov, intressen och initiativ samt tjäna ett 

rekreativt syfte vilket problematiserar idén. 
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Jämlikhet 

 

Jämlikhet, att det är jämnt; lika, är först och främst ett tillstånd då alla människor i ett 

samhälle har samma rättigheter och ett lika erkänt värde. Att vara lika inför lagen och 

inneha rösträtt vid myndig ålder är en självklarhet för medborgare i en modern demokrati. 

Det existerar däremot många aspekter av samhället där det råder en ojämlikhet, till 

exempel i fråga om ekonomiska tillgångar. Thomas Piketty, nyligen internationellt 

uppmärksammad fransk nationalekonom, använder ordet ”egalitet” (synonymt med 

jämlikhet) när han visar på det enorma gapet mellan rika och fattiga i olika länder, där det 

alltså existerar en brist på egalitet (Piketty, 2014).  I vårt arbete fokuserar vi på jämlikhet 

i fråga om barns förutsättningar att tillägna sig resurser inför valet av högre utbildning 

beroende på deras sociokulturella bakgrund, vars mekanik kommer att belysas i 

kommande kapitel. Enligt Läroplanen ska alla som arbetar i skolan bidra till att elevernas 

studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund 

(Skolverket, 2016:17). 

 

Fritidshemmets historia 

 

Vårt intresse av att stärka arbetarklassbarns möjligheter att ta sig an högre utbildning 

bottnar i en vision om ett mer jämlikt samhälle där alla får samma chans att uppnå sin 

potential, och blir också relevant i ljuset av fritidshemmets historia.  

 

Verksamheten uppkom 1887 i form av arbetsstugor vars syfte var att samla upp fattiga 

barn från gatan och ge dem handarbeten av olika slag i utbyte mot ett mål mat (Johansson, 

1986). Arbetsstugorna drevs då framför allt av ensamstående mödrar och finansierades 

av välgörenhet. Under 1930- och 40-talet växte idén om att samhället skulle ta ett större 

ansvar för alla barns omsorg och fostran, och de etablerade arbetsstugorna började istället 

ta emot statliga bidrag och bytte i samband med detta namn till eftermiddagshem. 

Efterfrågan på pedagogisk kompetens ökade och förskollärare blev nu ansvariga för 

verksamheten, vars syfte skiftade från arbete till läxläsning och rekreation (a.a., 1986). 

Pedagogiken i den fria tidens kontext hittade så småningom sin säregna form och under 

60-talet utbildades specifikt fritidspedagoger, och verksamheten bytte återigen namn till 

fritidshem. Sveriges Fritidspedagogers Förening (SFF) hävdade tidigt att fritidspedagog-

utbildningen var en lärarutbildning och inte en vårdutbildning (Lärarförbundet, 2016; 

Jönsson, 1993). I SFF:s Program för innehåll i fritidsverksamheten -82 (SFF, 1982) 

betonades många jämlikhetsvärden såsom kritik av könsnormer och en strävan efter 

solidarisk fördelning av resurser. Barnen skulle lära sig att se till gruppens bästa före 

individens. Fritidshemmet har sedan sakta men säkert vuxit sig närmare skolan, 

utbildningen kallas idag för en lärarutbildning och så sent som 2016 fick fritidshemmet 

ett eget kapitel i grundskolans läroplan (Lärarförbundet, 2016; Skolverket, 2016). 

 

Vad vi ser är att fritidshemmet bottnar i en omsorg om de utsatta och har framhållit 

maktkritiska och solidariska värden. Fritidshemmet har visat sig utgöra en viktig funktion 

i samhället ur två huvudsakliga aspekter: dels funktionen av barnpassning vilket 

möjliggör arbete för vårdnadshavare under eftermiddagarna, dels fostran- och lärande-

funktionen som ersätter de timmar barnen annars hade tillbringat under sina 

vårdnadshavares ansvar. På den sistnämnda punkten har efterfrågan på kompetens ökat 

stadigt genom historien, men denna funktion överskuggas lätt av den förstnämnda. Den 

allmänna uppfattningen av fritidshemmets uppdrag är tråkigt nog just barnpassning, och 
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lärare i fritidshem/fritidspedagoger har jämfört med andra yrkesgrupper ingen enhetlig 

uppfattning om vad fritidshemmets konkreta uppgift är (Hjalmarsson & Löfdahl, 2015).  
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Syfte 
 

Denna uppsats syfte är att bilda kunskap om hur fritidspedagoger tolkar och skapar en 

meningsfull fritid för barn, och på vilka sätt fritidspedagogers mål och strategier skiljer 

sig från föräldrar inom medel- och arbetarklassen. Resultatet kommer att analyseras 

utifrån ett post-progressivt jämlikhetsperspektiv där vi drar slutsatser om hur fritids-

pedagoger praktiskt och teoretiskt förhåller sig till att jämna ut klasskillnader. 

 

Frågeställningar 

 

• Hur tolkar fritidspedagoger meningsfull fritid i förhållande till den verksamhet 

som bedrivs? 

• Vilka likheter och skillnader i förhållande till meningsfull fritid existerar mellan 

fritidspedagoger och föräldrar inom medel- och arbetarklassen? 

• Hur förhåller sig fritidspedagoger till att aktivt jämna ut klasskillnader? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Klassbegreppet 

 

Begreppet klass som vi använder genom uppsatsen är idag ifrågasatt av flera forskare som 

menar att meritokratin, det att en individs framgång bygger på hennes egna val och 

prestationer, har spelat ut klassteorin (Pakulski & Waters, 1996). Givetvis stängs 

individen inte formellt ute från utbildningar, yrken eller entreprenöriella åtaganden 

baserat på klassbakgrund (dess livsutgång är inte determinerad vid födseln) varför det blir 

mindre relevant att tala om klass och mer om det fria valet. Särskilt i Sverige har individen 

också god tillgång till möjligheter att forma sitt eget liv genom den allmänna skolan, gratis 

gymnasie- och universitetsutbildningar samt möjligheten att läsa upp betyg i efterhand på 

exempelvis Komvux. Argumentet tillbakavisas dock av andra forskare som menar att 

betydelsen av klass inte kan räknas bort på grund av de resurser barnet tillägnar sig genom 

den primära socialisationen (Karlsson, 2005; Nordlander, 2015). Barn blir genom att ta 

efter sina föräldrars beteendemönster och värderingar ojämlikt förberedda inför 

samhällets spelregler, varför det blir orättvist att enbart hänvisa till det fria valet för att 

motivera en individs plats i samhället. En individ kan som vi ser det oavsett 

socioekonomisk bakgrund handla rationellt med sitt eget bästa för ögonen utan 

institutionella hinder, men dess uppfattning om vad som är ett rationellt val, vilka 

möjligheter den har och kunskapen om hur den kan följa upp dessa möjligheter är 

påverkade av de mänskliga interaktioner som agerar på den. Klass blir ett användbart 

begrepp för att orientera sig bland olika sociala grupper i samhället och för att identifiera 

skillnader i barn inom dessa gruppers uppväxtvillkor. Detta låser upp möjligheten att rikta 

kompensatoriska åtgärder mot dessa skillnader. 

 

Det är svårt att göra en definitiv kategorisering av klass som alla kan enas om. Dels är det 

ett ideologiskt laddat begrepp, och dels finns det oräkneliga faktorer som kräver 

betänkande. Vi tar avstamp från kultur- och utbildningssociologen Pierre Bourdieu 

(1984) som använder klass för att beskriva sociala gruppers varierande tillgång till socialt, 

kulturellt och ekonomiskt kapital. Familjens existensbetingelser, såsom yrkesutövningar, 

värderingar och preferenser, formar ett levnadssätt som naturligt leder barnet genom dess 

livsval. Utbildningsnivå är en stark indikator på klass och är särskilt intressant för denna 

studie. Bourdieu (1984) menar att högre utbildning generellt innebär ett högre värderande 

av studier, en högre inkomst, en större rörlighet och inflytande i samhället samt ett större 

socialt nätverk av andra högutbildade personer. Robert Erikson, professor i sociologi, 

jämför årskullar mellan åren 1948, -53, -67 och -72, och visar att barn till högutbildade 

föräldrar konsekvent har större sannolikhet att själva söka sig till högre utbildning 

(Erikson, 2014). Han skriver: 

 
Barn från de priviligierade samhällsklasserna fortsätter längre i skolan och tar betydligt oftare 

än barn ur mindre priviligierade samhällsgrupper en universitetsexamen. Det är så, och har 

alltid varit så, i Sverige liksom i andra länder. 

(Erikson, 2014:417) 

 

När vi genom uppsatsen använder begreppen arbetarklass och medelklass syftar vi i 

första hand på huruvida ett barns vårdnadshavare är högutbildade eller inte, med betoning 

på de kulturella skillnader som existerar mellan dessa med fokus på barnuppfostran och 

synen på samt realiserandet av meningsfull fritid. Vi fokuserar på hur barn inom 

medelklassen förbereds inför att ta sig an högre utbildning genom de resurser de genererar 

utanför skolan för att identifiera vad barn inom arbetarklassen har svårare att tillägna sig. 
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Socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital 

 

Bourdieu menar att existensbetingelser och handlingsmönster (habitus) odlas inom 

grupper med samma verksamhetsområden och intressen (Bourdieu, 1984). Att växa upp 

inom en given grupp ger en fostran i hur man orienterar sig och kommunicerar inom den 

gruppen, och i vad man med utgångspunkt i gruppens symboliska värden bör göra med 

sitt liv. Individen strävar enligt Bourdeu (1984) mot att försöka bevara eller utöka sin 

position i samhället (målet är sällan att klättra neråt), vilket skulle innebära att barn från 

olika samhällsklasser får skilda uppfattningar om vad som är en hög ribba – till de med 

högre klasstillhörighets fördel. Ur detta synsätt skulle ett barn inom arbetarklassen 

exempelvis kunna ta ett framtida jobb som undersköterska och bli gratulerad av sin familj 

till att ha fått ett jobb, medan ett barn till akademiker i högre grad skulle bli uppmuntrat, 

samt genom socialisationen utvecklat en inre drivkraft, till att studera vidare till 

sjuksköterska eller läkare. Kapital omfattar dels direkta tillgångar men också kunskap om 

och värderandet av ett aktuellt område. Det är framför allt kapital i form av kunskap och 

värderingar fritidshemmet har möjlighet att generera hos elever.  

 

Bourdieu beskriver socialt kapital på följande sätt: 

 
Social capital is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a 

group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships 

of mutal acquaintance and recognition. 

(Bourdieu & Wacqant, 1992:119) 

 

Sociala grupperingar i samhället blir till genom gemensamma intressen och 

verksamheter. Som grupp håller man samman för att skydda det man värderar, och ser 

ogillande på att ”fel sort” kommer in i gruppens sfär (Bourdieu, 1986). Till exempel 

behöver graffitimålare från gatan lägga mer kraft på att försvara sin utövning som konst 

jämfört med konventionella, utbildade konstnärer vars arbete lätt identifieras av andra 

som konst, både på det professionella planet och genom allmänhetens igenkännande. En 

utbildad konstnär, som under utbildningen byggt upp ett socialt nätverk inom området, 

skulle kunna spreja graffiti på allmän plats och motivera sitt val och sitt uttryck med ett 

språk som behagar andra etablerade konstnärer. Även om kommunen i detta fall kanske 

skulle bli upprörd skulle konsten i sig bli giltig om den backas upp av andra inom området, 

medan graffitimålaren som saknar socialt kapital, om än lika seriös, lättare avfärdas som 

ännu en klottrare. Det är på detta sätt en fördel att ingå i ett socialt nätverk med andra 

verksamma personer, känna till och spela efter den etablerade gruppens regler och att veta 

hur man kommunicerar inom gruppen. När det kommer till socialt kapital i frågan om 

valet av högre utbildning spelar det alltså stor roll vilken utbildningsnivå de vuxna i 

barnets direkta närhet har (Bourdieu, 1984). Barnet lär sig att orientera sig i den miljö det 

växer upp i, och vinner då barnet fördelar genom att formulera kloka argument istället för 

att skrika, prestera i skolan och bli erkänt när det gör smarta iakttagelser utvecklar barnet 

ett beteende som förenklar ingången i den akademiska världen. Barn till högutbildade 

föräldrar socialiseras således in i denna grupps tänk, värderingar och aktiviteter, och får 

genom dessa också kontakt med andra högutbildade personers barn som ytterligare 

förstärker denna socialisering (a.a., 1984). Om fritidshemmet inte kan förse elever med 

sociala nätverk så har det en möjlighet att lära ut sociala färdigheter, det vill säga social 

kunskap, som ger elever starkare möjligheter till att skapa egna kontakter. Värdet av 

ögonkontakt, ett fast handslag och att lägga namn på minnet är grundläggande exempel 

på sociala färdigheter som fritidshemmet har möjlighet att arbeta med, liksom att låta 

elever vinna fördelar och erkännanden när de formulerar kloka argument.  
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Kulturellt kapital innebär en förtrogenhet med finkultur, utbildningssystemet och 

användandet av ett kultiverat språk. 

 
[…] det kulturella kapitalet […] karaktäriseras av tillgången till den legitima kulturen, 

skolsystemet och den högre utbildningen. Med den legitima kulturen avses de olika kulturella 

yttringar och företeelser som erkänns av såväl de dominerande som de dominerade skikten i 

samhället och där dessa används som ett viktigt redskap i kampen om samhällsklassernas 

positioner. 

(Karlsson, 2005:15-16) 

 

Kulturellt kapital har dels ett symboliskt värde hos de högre samhällsklasserna vilket 

bidrar till individens subjektiva tillhörighet till dessa, men omfattar också en förståelse 

om hur utbildningssystemet fungerar och vilka vägar man behöver ta för att nå ett 

specifikt mål. Barn till föräldrar med större kulturellt kapital får då fri tillgång till 

mentorer som kan vägleda barnet genom dess livsval (Karlsson, 2005). Genom att ta del 

av de teman finkulturen ofta behandlar skapas också en större medvetenhet om de 

motsättningar som har funnits och som finns i samhället (Broady, 1998), till exempel 

arbetarrörelsen mot företagare, den feministiska kampen eller utanförskap i samband med 

fattigdom eller främlingsfientlighet. Att bygga ett kulturellt kapital är en allmänbildande 

process som sätter in individen i sin historia och samtid, och ger individen bättre 

möjligheter till att följa med i nyheter, politik, och att tänka kritiskt med tanke på 

avsändare. Insikter i de missförhållanden som existerar i samhället kan skapa en drivkraft 

hos individen att göra något åt det, och som då kan se högre utbildning som ett sätt att 

skaffa sig nödvändig kunskap och inflytande. Detta beslut är naturligtvis inte något som 

elever i låg- och mellanstadiet vanligtvis tar, men att tidigt bli bekant med finkulturen och 

de teman den behandlar är att skapa goda förutsättningar för detta; att fostra en god smak 

(se Bourdieu, 1984) som eleven bär med sig utanför fritidshemmet. Kulturella besök, 

högläsning, visning av handplockade filmer, estetisk verksamhet, samtal om framtida 

yrkesval och vägen dit är exempel på verktyg för kulturellt kapital som fritidshemmet har 

tillgång till.  

 

Ekonomiskt kapital är allmänt ett mer bekant begrepp och omfattar ekonomiska tillgångar 

och kunskaper om hur ekonomin fungerar. En stark ekonomi hos familjen behöver enligt 

Nordlander (2015) inte vara direkt kopplat till barnets resursbyggande i frågan om högre 

utbildning, men det avlägsnar hinder för det att delta i fler och kanske mer givande 

fritidsaktiviteter. Det ger barnet möjlighet att utforska sina intressen; vill barnet lära sig 

spela ett visst instrument kan familjen köpa det instrumentet, vill barnet lära sig rida kan 

familjen ordna ridlektioner et cetera. Familjens ekonomi är även kopplat till vilket 

bostadsområde barnet växer upp i, vilket påverkar barnets trygghet och vilka barnet får 

som kamrater. Om dessa relationer består in i vuxenlivet kommer individen automatiskt 

att ingå i ett socialt nätverk med andra vars förutsättningar för högre utbildning är goda 

(Bourdieu, 1984). En annan aspekt av ekonomiskt kapital hos familjen är att barnet inte 

behöver oroa sig för materiell status som till exempel kläder eller mobiltelefoner. Barnet 

får också genom sina föräldrar fri tillgång till mentorer som hjälper det att ta fördelaktiga 

beslut under sin livsresa. Kunskap om ekonomiska mekanismer är något fritidshemmet 

kan utveckla hos elever, till exempel hur skatt används och hur ränta fungerar. 

Ekonomiska fallgropar eleverna riskerar att falla i som vuxna, såsom spelmissbruk och 

onödiga lån, är ämnen som kan diskuteras och förebyggas på fritidshemmet.  
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Social kunskap, estetik och att ta del av kultur samt matematik i vardagen är ämnen som 

ingår i fritidshemmets syfte och centrala innehåll (Skolverket, 2016:24-27) och kan 

relateras till och motivera ett uppbyggande av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. 
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Forskningsöversikt  
 

Social reproduktion 

 

Den brittiske sociologen Paul Willis ställer sig i sin bok Learning to labour frågan hur 

processen bakom reproduktionen av en kultur ser ut (Willis, 2016). Han gör under ett par 

år (tidigt 80-tal) fortlöpande intervjuer med en grupp arbetarklasspojkar och andra 

personer som interagerar med dessa. Willis inleder med att ta grepp om bokens kärna: 

 
The difficult thing to explain about how middle class kids get middle class jobs is why others 

let them. The difficult thing to explain about how working class kids get working class jobs 

is why they let themselves. 

(Willis, 2016:1) 

 

I intervjuerna med arbetarklasspojkarna, kallade ”Hammertown Boys”, blir det tydligt att 

vad de värderar i livet skiljer sig skarpt mot klasskamraterna med högre klasstillhörighet. 

Det finns ingen önskan hos Hammertown Boys att vara som dem, ingen avundsjuka, tvärt 

om föraktar de klasskamraterna som lyder lärarna och som anstränger sig för att behaga 

dem. Sådana konforma individer kallas av Hammertown Boys för ”ear’oles”, det vill säga 

personer som bara tar in uppmaningar och låter sig formas av dem. Hammertown Boys 

menar att de ligger före i livet. De har rökt, supit, slagits, haft sex och arbetat utanför 

skolan för att tjäna egna pengar. De menar själva att de redan har upplevt allt livet har att 

erbjuda till skillnad från dessa ear’oles, och därför är överlägsna, vuxna. Frågan varför 

barn med olika klasstillhörigheter tar vägar som leder dem mot slutmål liknande deras 

föräldrars verkar enligt studien ha att göra med den subjektiva uppfattningen av vad som 

är önskvärt (av symboliskt värde). Klasskamraterna strävar inte mot samma mål och ser 

olika värden på symboler såsom betyg eller sexuella erfarenheter. Hammertown Boys må 

vid första anblick ge intrycket av att vara obegåvade, men är deras mål att tillägna sig 

arbets- och livserfarenhet så är det precis vad de lyckas med. Tänk då om denna 

inneboende driftighet skulle motiveras av andra symboler?  

 

Bengt Larsson (2005) har i en studie använt sig av enkäter och intervjuer med 16- och 

22-åringar, två grupper där den ena fortfarande befinner sig på gymnasiet och där den 

andra haft ett par år på sig att söka högre utbildning, och kommit fram till att barn med 

högre klasstillhörighet väljer att studera vidare efter gymnasiet i större utsträckning. Han 

kopplar också detta fenomen till det habitus barnet utvecklat inom familjen och dess 

övriga sociala sfär. Barnet tar alltså efter den studiekultur som existerar inom familjen 

och dess nära omgivning. En studie gjord i Grekland bekräftar detta ytterligare där det 

framkommit att barn med skild klassbakgrund, fast med likvärdiga skolresultat, ändå 

söker sig till högre utbildning i olika omfattning till de med högre klassbakgrunds fördel 

(Sianou-Kyrgiou & Tsiplakides, 2011). Forskarna skriver att möjligheterna till utbildning 

har ökat under de sista decennierna i många europeiska länder, och att fler från lägre 

samhällsklasser också tar dessa möjligheter, men att det samtidigt har bildats en mer 

påtaglig stratifikation inom högre utbildning. Det går att se skillnader i vilka typer av 

utbildningar (med olika grad av prestige) barn väljer beroende på klassbakgrund, samt 

hur pass avancerad nivå de läser på. På detta sätt fortsätter de högre samhällsklasserna att 

ta avstånd ifrån de lägre och bevara sin sociala ställning enligt Bourdieus (1984) teori. 
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Erica Nordlander (2015) visar i sin avhandling On the mechanisms of social inequality 

att unga människors1 fritidsaktiviteter och livsutgångar har ett tydligt samband med deras 

klassbakgrund, men poängterar också att dessa utgångar inte är determinerade. 

Möjligheten till högre utbildning är öppen för alla, som tidigare nämnda kritiker av 

klassbegreppet gärna framhåller (Pakulski & Waters, 1996), och allt fler tar alltså dessa 

möjligheter (Sianou-Kyrgiou & Tsiplakides, 2011). Faktum kvarstår dock att gapet 

mellan klasserna är stort vilket Nordlander (2015) härleder till faktorer bortom barnets 

egna val, det vill säga föräldrarnas och den övriga sociala miljöns inverkan på barnets 

utveckling. Nordlander (2015) beskriver hur till exempel barn som blir lästa högt för 

oftare utvecklar ett intresse för böcker, som i sin tur leder till högre läsförmåga, vilket ger 

en fördel i skolan och i förlängningen valet av högre utbildning. Frågan är då hur mycket 

barnen i det här fallet valde själva att bli eller inte bli lästa högt för. Valde de att tidigt 

bygga upp ett kulturellt kapital och träna på en användbar kognitiv förmåga? Det går inte 

att förvänta sig att ett barn förstår de fördelar en bestämd aktivitet ger ur ett 

framtidsperspektiv – däremot har föräldrar olika uppfattningar om detta och kommer 

därför aktivera sina barn på olika sätt med detta i åtanke. Barn får genom uppfostran, 

fritidsaktiviteter och andra vanor som bildas i föräldrarnas regi generera skilda typer av 

resurser utanför skolan och blir därmed ojämlikt rustade inför det framtida valet av högre 

utbildning, helt bortom deras egna val. För att bryta detta sociala mönster, menar 

Nordlander (2015), behövs likvärdiga möjligheter för unga att generera de resurser som 

behövs för att bli en stark medspelare på samhällets arena. Dessa resurser är av olika 

karaktär. Det kan handla om insamlande av kunskaper och färdigheter som senare i livet 

blir användbara för studieduglighet och social kompetens, att odla ett värderande av 

utbildning eller ett visst yrke/uppgift, likväl som att knyta kontakter med verksamma 

vuxna och likasinnade kamrater som blir en process mot ett naturligt medlemskap i det 

aktuella verksamhetsområdet/sociala grupperingen.  

 

Lena Karlsson (2005) har i sin avhandling Klassidentitetens subjektiva dimension: 

klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor analyserat drygt 4000 enkäter upptagna 

med jämn fördelning från åren 1993, 1997 samt 2000. Bland svaren söker hon samband 

mellan bland annat upplevd klassidentitet, respondenternas samt deras föräldrars yrken, 

fritidsintressen och utbildningsnivå. Hon understryker att individens livsutgång inte är 

determinerad i och med dess klassbakgrund, om än starkt påverkad av denna. 

Klasstillhörighet är enligt henne inte enbart objektiv, utan även en subjektiv upplevelse 

som oavsett faktiska omständigheter får inflytande över ens livsval. Undertecknade till 

denna uppsats skulle till exempel kunna hälla upp varsitt glas vin, spela Verdis Rekviem 

på en retro skivspelare och anse oss tillhöra kultureliten. Den faktiska kultureliten hade 

kallat oss pretentiösa, men likväl skulle våra pretentioner kunna leda oss till operan eller 

till att ta oss an världslitteraturen. På det sättet är barnets livsbana inte fixerad enligt dess 

klassbakgrund, utan kan påverkas genom barnets interaktioner med omvärlden, till 

exempel att genom skolan eller genom fritidsaktiviteter få kontakt med betydande vuxna 

utöver barnets föräldrar.  

 

Klasskillnader gällande uppfostringsmetoder, barns fritidsvanor och 
identitetsskapande 

 

Den amerikanska sociologen Anette Lareau (2013) skriver i sin bok Unequal Childhoods: 

Class, Race and Family Life om hur föräldrar inom medelklassen respektive arbetar-

                                                 
1 Med unga människor syftar Nordlander på de som befinner sig i en kunskapsinhämtande fas, före det 

stadium att de blivit självständiga vuxna. 
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klassen ser på och realiserar sina barns fritid. I USA finns en stark tro på individens kraft 

att forma sitt liv och de allra flesta definierar vid tillfrågning sig själva som medelklass. 

Lareau (2013) väljer dock liksom vi att utgå ifrån utbildningsnivå för att definiera klass. 

Genom deltagande observation har hon följt 88 familjer med skild klasstillhörighet varav 

12 diskuteras i boken. Barnen var vid studiens början runt 10 år gamla. Hon har funnit att 

det inte finns någon skillnad hos föräldrarna när det kommer till att ha barnens bästa för 

ögonen, men att de använder sig av olika strategier. Enligt Lareaus observationer (a.a., 

2013) ser föräldrar inom medelklassen i hög grad sina barn som projekt och lägger stor 

omsorg åt att skräddarsy deras fritid med organiserade aktiviteter som föräldrarna anser 

utvecklar användbara färdigheter i framtiden. Lareau kallar detta concerted cultivation 

som kan översättas till ”orkestrerad kultivering”. Inte ett enda barn inom medelklassen 

hade mindre än en regelbunden fritidsaktivitet i veckan, ofta långt mer än så, och 

aktiviteterna gick framförallt ut på organiserad idrott och/eller musicerande. Föräldrarna 

inom medelklassen tar sig enligt studien (a.a., 2013) också tid för att resonera tillsammans 

med sina barn, det vill säga besvara deras frågor med andra frågor, och övervakar deras 

progression i skolan och hur de trivs där. Föräldrarna inom arbetarklassen å sin sida lägger 

enligt studien vikten på att barnen ska vara trygga och välmående, och förutsätter att 

barnen kommer att utvecklas av sig själva. Denna strategi kallar Lareau natural growth 

(naturlig växt). De resonerar inte med barnen på ett medvetet sätt, utan ger istället klara 

direktiv gällande vad som är bra/rätt eller dåligt/fel. Tv-tittande var en vanligt 

förekommande fritidsaktivitet i arbetarklasshemmen, som uppnår syftet att barnen hålls 

trygga och välmående, medan tv-tittande var mer sällan förekommande i 

medelklasshemmen eftersom det sågs som bortkastad tid. Föräldrarna inom medelklassen 

var också mer deltagande i barnens liv efter att de flyttat hemifrån. 

 

Som boktiteln antyder menar Lareau (2013) att barnen ges orättvisa förutsättningar i livet. 

10 år efter hennes initiala studie gjorde hon en uppföljning som visade att i stort sett alla 

barn inom medelklassen påbörjat högre utbildning (college) medan i stort sett inga barn 

inom arbetarklassen gjort det, varav många också hoppat av gymnasiet (high school). 

Lareau (2013) pekar på de kunskapsresurser hos föräldrarna som ser olika ut beroende på 

de deras egen utbildningsresa (det vill säga deras kulturella kapital). Föräldrarna inom 

medelklassen odlar aktivt och medvetet de färdigheter de vet med sig är värdefulla och 

handleder sina barn i deras livsval. Föräldrarna inom medelklassen ser ur intellektuell 

synpunkt sig själva som lärarnas jämlikar och ifrågasätter deras arbete, ber dem att 

utmana sina barn ytterligare, medan föräldrarna inom arbetarklassen ser lärare som en 

auktoritet som ska lydas. När föräldrarna inom medelklassen resonerar med sina barn för 

att lösa problem förbereds de inför yrken med större självständighet, medan föräldrarna 

inom arbetarklassen med sina tydliga direktiv lär barnen att lyda auktoriteter vilket 

förbereder dem inför yrken där instruktioner ska följas.   

 

Svensk statistik om barns fritidsvanor och utbildningsval med 
koppling till socioekonomisk bakgrund 

 

I detta avsnitt presenteras statistik utifrån SCB:s sammanställningar om barns fritidsvanor 

och utbildningsval med koppling till socioekonomisk bakgrund (SCB, 2009; 2012). Vi 

väljer att presentera detta här, även om det inte är tidigare forskning per se, för att relatera 

Lareaus (2013) slutsatser kring barn inom medel- och arbetarklassens fritidsvanor till 

Sverige.  

 

Svensk statistik tyder på ett liknande förhållande mellan klassbakgrund och deltagande i 

organiserade fritidsaktiviteter som Lareau (2013) observerat i USA. SCB:s rapport om 
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barns fritid (SCB, 2009) visar att organiserade aktiviteter är ovanligare för barn till 

ekonomiskt utsatta familjer, ensamstående föräldrar, utlandsfödda föräldrar och 

arbetarhem (statistiken avser barn från 7-18 år). Rapporten lyfter fram att barns 

fritidsaktiviteter hänger samman med deras ekonomiska, sociala och kulturella 

levnadsvillkor. Organiserad idrott, musicerande, kulturella besök och bokläsning är fyra 

tydliga exempel på fritidsaktiviteter som barn inom medelklassen ägnar sig åt i större 

omfattning än arbetarklassbarn. Idrott och föreningsverksamhet beskrivs i SCB:s rapport 

(2009) som hälsofrämjande, kontaktskapande och som en skola i demokrati. Statistiken 

visar att knappt 55 % av alla barn i arbetarhem tränar idrott i klubb eller förening varje 

vecka, medan siffran för barn i medelklasshem (tjänstemannahushåll) sträcker sig strax 

över 70 % (ålder 10-18). Barn inom medelklassen dominerar både inom lagidrott och 

övrig idrott. Det är dock vanligare för barn inom arbetarklassen att besöka 

utomhusanläggningar såsom fotbollsplaner på fritiden (ålder 7-15), men märk väl att det 

inte är under organiserade former med en pedagog/vuxen i närheten. Vad gäller 

deltagande i fritidsaktiviteter med vuxen ledare (ålder 10-18), förutom idrott, är det lika 

vanligt för flickor inom medel- och arbetarklassen, men ca 50 % vanligare för pojkar 

inom medelklassen än pojkar inom arbetarklassen. Kultur, information och nöjen är en 

annan kategori i SCB:s rapport (a.a., 2009). Att spela ett instrument är att regelbundet ge 

sin hjärna ett omfattande träningspass, där finmotorik samspelar med puls, minne och 

emotioner via audiella, visuella och taktila sinnen samtidigt. Statistiken visar att det är ca 

50 % mer förekommande att barn inom medelklassen spelar instrument (ålder 7-15) och 

mer än dubbelt så vanligt att de deltar i kommunala musikskolan gentemot barn inom 

arbetarklassen. Kulturella besök räknas i rapporten som bio, konsert, museum och teater 

(a.a., 2009). På samtliga av dessa fronter gör barn inom medelklassen fler besök (ålder 

10-18). När det kommer till att följa med i nyheterna är skillnaden mellan klasserna inte 

särskilt stor, dock till medelklassens fördel (samma åldersgrupp). Bokläsning är också 

mer förekommande bland barn inom medelklassen. Barn inom arbetarklassen dominerar 

när det kommer till Tv-tittande. Drygt 30 % procent av barn inom arbetarklassen 

spenderar minst 3 timmar varje dag framför Tv:n (ålder 10-18), jämfört med drygt 20 % 

av barn inom medelklassen (SCB, 2009).  

  

Barns val av högre utbildning blir troligare ju högre utbildningsnivå föräldrarna har (SCB, 

2012). I en årskull från mitten av 80-talet som SCB studerat på (där personerna vid 

uppsamlingen fyllt 25 år) är utbildningsfrekvensen på högskola 21 % om föräldrarna 

endast har förgymnasial utbildning, jämfört med 84 % om de istället har forskar-

utbildning. Ställt bredvid en likadan undersökning baserat på en årskull från 70-talet går 

det att se att samtliga samhällsgrupper nu ökat sitt deltagande i högre utbildning, och att 

den procentuellt största ökningen var för barn till föräldrar med kortare eftergymnasial 

utbildning (a.a., 2012). Att föräldrarna fått in en fot på universitet eller högskola, även om 

det bara gäller en kortare utbildning, verkar alltså vara en effektiv inkörsport för deras 

barn att själva söka sig till högre utbildning. Val av specifik utbildning är enligt statistiken 

också starkt kopplat till föräldrarnas utbildningsnivå (SCB, 2012), som Sianou-Kyrgiou 

& Tsiplakides (2011) också noterat. På läkarutbildningar på Sveriges högskolor har så 

mycket som 70 % av studenterna högutbildade föräldrar, och 60 % för arkitekt- och 

psykologutbildningar (SCB, 2012). På mindre avancerade utbildningar såsom grundlärar- 

och arbetsterapeutprogrammet blir andelen mindre (22-24 %) och för förskole-

programmet är siffran nere på 17 %. Barn till högutbildade föräldrar studerar alltså både 

mer och på högre nivå, av vad vi kan döma på grund av subjektiv klassidentitet (Karlsson, 

2005; Willis, 2016), starkare förutsättningar genom en utvecklande fritid (Lareau, 2013; 

Nordlander, 2015) samt en strävan mot att bevara eller stärka sin samhällsposition 

(Bourdieu, 1984). 
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Tidigare forskning – en syntes  

 

Nedanstående tabell är en sammanställning av de punkter på vilka tidigare forskning visar 

att förhållningssättet till meningsfull fritid och uppfostran inom medel- och arbetarklassen 

skiljer sig åt. Dikotomier mellan dessa förhållningssätt har skrivits ut för att skapa en 

helhetsbild av respektive grupp och tjänar dels som underlag för vår undersökning och 

dels som ett verktyg när vi analyserar resultaten. Tabellen visar breda drag gällande barns 

typ av fritidsaktiviteter, formen på dessa, föräldrars syn på meningsfull fritid samt 

barnuppfostran. 
 

Tabell 1 - Sammanställning av föräldrar inom medel- respektive arbetarklassens syn på meningsfull fritid och 
barnuppfostran 

Syn på meningsfull fritid medelklass Syn på meningsfull fritid arbetarklass 

Kapitalbyggande fritid Välmående- och trygghetsbaserad fritid 

Ser barn som projekt (concerted cultivation) Ser att barn utvecklas av sig själva (natural 

growth) 

Organiserade fritidsaktiviteter Icke organiserade fritidsaktiviteter 

Idrott: klubb eller förening Idrott: spelar med kompisar 

Kultur: kulturella besök (bio, konsert, museum 

etc.) 

Kultur: tv-tittande  

Musicerande: spelar instrument/sjunger, 

individuellt eller tillsammans med andra 

Musicerande: mindre förekommande 

Läsning: högläsning med föräldrar Läsning: minde förekommande 

Uppfostran medelklass Uppfostran arbetarklass 

Resonerar om beteende med barnet Dikterar rätt och fel 

Besvarar barnets frågor med andra frågor Ger färdiga svar på barnets frågor 

Ambitioner om högre studier Inga eller outtalade ambitioner om högre studier 

Ser helst att barnet klättrar uppåt på den sociala 

stegen i framtiden 

Nöjer sig med att barnet behåller sin position på 

den sociala stegen 
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Metod 
 

Vetenskapsteoretiska perspektiv 

 

Meningsfull fritid för barn och elever utgör kärnan i vårt arbete, både hur 

meningsfullheten uppfattas och hur den realiseras av fritidslärare/pedagoger och föräldrar 

inom medel- och arbetarklassen. Vi intar ett interpretivistiskt förhållningssätt (se 

Denscombe, 2009) till denna typ av kunskap då vi menar att sociala beteenden och 

attityder omfattar så många variabler att en positivistisk utgångspunkt är dömd att lämna 

otillfredsställande slutsatser. Därför går vi in för att tolka och jämföra de breda dragen 

hos fritidspedagogers och föräldrar inom medel- och arbetarklassens förhållningssätt till 

meningsfull fritid för barn, utifrån vårt teoretiska ramverk och tidigare forskning. 

Interpretivism är också känt som negativism eller antipositivism och syftar då framför allt 

på orimligheten i att studera människor på samma sätt som naturvetenskapen studerar 

exempelvis en kemisk process. Eftersom vi själva är en del av den sociala världen kan vi 

inte kliva ur den och studera den objektivt, vi kan bara tolka det vi ser. Denscombe 

framhåller dock att interpretivism och positivism inte behöver tillhöra två separata, 

fientligt inställda läger, utan att den pragmatiske forskaren gärna använder sig av en 

kombination där positivismen kan ge en del av svaret och interpretivismen den andra (a.a., 

2009). Statistik kan i vårt fall visa att barn inom medelklassen oftare söker sig till högre 

utbildning, men anledningen till varför det är så kräver tolkning. Det är på samma sätt 

möjligt att mäta skillnader mellan barn inom medel- och arbetarklassens deltagande i 

styrda fritidsaktiviteter, men vad det får för direkta konsekvenser kan inte mätas under 

kontrollerade former. Den undersökning vi genomför bör ses som en sammanställning av 

flera fritidspedagogers tolkning och realiserande av meningsfull fritid där starka, 

gemensamma drag identifieras. I analysen jämförs denna sammanställning med föräldrar 

inom medel- och arbetarklassen baserat på tidigare forskning. Tabell 1 (se föregående 

kapitel) fungerar som ett verktyg när vi analyserar och jämför fritidspedagogernas och 

föräldrar inom medel- och arbetarklassens förhållningssätt till meningsfull fritid för barn. 

Genom att jämföra varje del för sig skapar vi en rik helhet som sedan tolkas. 
 

Val av metod 

 

Studien syftar till att beskriva hur fritidspedagoger tolkar meningsfull fritid i förhållande 

till den verksamhet som bedrivs. Detta förhållningssätt jämförs med hur föräldrar inom 

medel- och arbetarklassen ser på meningsfull fritid för barn i syfte att beskriva likheter 

och skillnader. Slutligen syftar studien till att beskriva hur fritidspedagoger förhåller sig 

till att aktivt jämna ut klasskillnader. Att till fullo beskriva dessa förhållningssätt är 

omöjligt inom ramen för ett examensarbete, varför vi med hjälp av teori och tidigare 

forskning om social reproduktion etablerat ett ramverk mot vilket vår undersökning av 

fritidshemmet kan tolkas. Forskningen är således av abduktiv karaktär då vi utgår från en 

teori samtidigt som vi söker nya insikter. Resultatet från våra observationer och intervjuer 

analyseras ur ett post-progressivt jämlikhetsperspektiv där det post-progressiva avser 

balansen mellan styrda och icke-styrda aktiviteter, och jämlikheten på de specifika 

aktiviteter som barn inom medelklassen tar del av i större utsträckning än barn inom 

arbetarklassen.  

 

För att skapa en så klar bild av fritidshemmet som möjligt inom tidsramen för ett 

examensarbete har deltagande observation under fem dagar vardera på tre olika 

fritidshem kombinerats med intervjuer med fritidspedagogerna vid observationens slut. 
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På detta sätt har vi fått inblick i hur vardagen fungerar på fritidshemmen och har 

tillsammans med intervjuerna kunnat tolka intrycken både ur vårt eget och ur fritids-

pedagogernas perspektiv.  

 

Deltagande observation är en kvalitativ metod som används inom samhällsvetenskaper 

såsom sociologi och antropologi för att observera beteende. Vi hämtade inspiration från 

Lareaus studie där hon med deltagande observation följt familjer med skild 

klasstillhörighet (Lareau, 2013). Att studierna är av samma typ möjliggör en mer valid 

jämförelse i analysen. Till skillnad från Lareau har vår grad av deltagande varit låg och 

observationen har bedrivits under kortare tid. Medan Lareau varit delaktig i barnens 

aktiviteter har vi istället varit tysta observatörer då vi inte velat påverka barnens normala 

beteende och val av aktiviteter. Vi vet nämligen av erfarenhet från vår verksamhets-

förlagda utbildning att det kan bli stor uppståndelse när nya vuxna kommer till 

fritidshemmet, varför vi försökt ge barnen intrycket av att vara vanliga, ofarliga, men 

ganska tråkiga vuxna.  

 

Intervjuerna kompletterar våra observationer då vi fått svar på hur fritidspedagogerna 

själva ser på sin verksamhet. Formen på intervjuerna har varit semi-strukturerade, det vill 

säga delvis styrda med förberedda frågor men där vi lämnar utrymme för den intervjuade 

att spinna vidare på de ämnen som intresserar den (se Denscombe, 2009). Det som 

engagerar fritidspedagogerna är av intresse för oss och kan inte förutses i en 

intervjuguide. Vi behövde dock försäkra oss om att vi också skulle få svar som går att 

jämföra mellan fritidshemmen och med tidigare forskning, varför den semi-strukturerade 

formen valdes. I intervjuerna är det inte bara intressant vad fritidspedagogerna talar om, 

utan också vad de inte nämner. Med frågor som ”Hur skiljer sig elevernas fritid på 

fritidshemmet från deras tid hemma?”, ”Hur ser spridningen i socioekonomisk bakgrund 

ut hos eleverna?” och ”Hur påverkar det arbetet?” kan vi få svar på om fritidspedagogerna 

reflekterat över detta och om de anpassar verksamheten för att kompensera för dessa 

skillnader.  

 

Urval 

 

Vi har eftersträvat en så stor variation som möjligt gällande fritidshemmets läge i 

förhållande till stad och socioekonomiskt upptagningsområde. Influenser från vårdnads-

havares önskemål på undervisningens innehåll (eventuellt med koppling till deras 

klasstillhörighet), lärartäthet, ekonomiska resurser, personalens utbildning, och avstånd 

till det kulturella utbudet är sådant som kan påverka fritidshemmets verksamhet och 

möjligheter. För att kunna dra så tillförlitliga slutsatser om fritidshemmet som möjligt är 

det därför en fördel om vi upptäcker gemensamma drag hos de fritidshem vi undersöker 

trots att deras förutsättningar ser olika ut (Hermerén, 2011). Av de tre fritidshem vi 

undersökt är ett beläget i stadsmiljö (avdelningen vi besökt har av oss tilldelats namnet 

Hallonet, skolan kallar vi Österboskolan) och två stycken på landsbygden (av oss kallade 

Mirefälts- och Skogsjös fritidshem). Österboskolan som Hallonet tillhör har ett 

upptagningsområde med avsevärt högre socioekonomisk status än de andra. Mirefälts- 

och Skogsjös fritidshem har nära till naturen.  

 

De fritidspedagoger vi intervjuat har av en händelse arbetat ungefär lika länge, sedan runt 

1990. Vår avsikt var att intervjua den som arbetat längst på fritidshemmet då denne 

troligast har både insikt och inflytande i verksamheten. Fritidspedagogerna på Hallonet 

och Skogsjös fritidshem har fritidspedagogutbildning. Fritidspedagogen på Mirefälts 
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fritidshem arbetar delvis med andra icke-pedagogiska uppdrag och är inte utbildad direkt 

mot fritidshemmet.  

 

Datainsamling och genomförande 

 

Samtliga fritidshem i vår hemkommun med tillgänglig e-postadress på internet 

kontaktades via mejl under examensarbetes första dagar (se bilaga A). Om tre dagar 

passerat utan svar kontaktades fritidshemmen via telefon för att bekräfta att de fått mejlet. 

Efter en vecka hade vi tre inplanerade besök som skulle spänna från vecka 10 till 12. 

Under vecka 8 och 9 utformades vår intervjuguide och tidskarta parallellt med kontakten 

med fritidshemmen. 

 

Under observationen har vi dokumenterat vad eleverna gör på en tidskarta där det framgår 

vilka klockslag aktiviteter börjar och slutar, vad de gick ut på och hur många elever som 

var delaktiga över tid. Detta har skapat ett helhetsintryck av hur varje dag såg ut, vilka 

aktiviteter som var populärast och hur eleverna rörde sig mellan aktiviteter. I en 

anteckningsbok beskrevs aktiviteterna i mer detalj och i vilken grad de var styrda. Vi 

antecknade också interaktioner mellan fritidspedagoger och elever där vi fokuserade på i 

vilken grad de resonerade med varandra, hur konflikter löstes et cetera.  

 

Exempel: 

 

Observationen genomfördes under fritidseftermiddagarnas tre första timmar då flest 

elever skulle närvara och då eventuella planerade aktiviteter troligast skulle förekomma. 

På eftermiddagarna äter eleverna mellanmål, då vi oftast deltagit och fortsatte observera 

fritidspedagogernas kommunikation med eleverna, men tiden för mellanmålet räknades 

inte in i och skedde utöver de tre timmar vi observerade elevernas aktiviteter på 

fritidshemmet. Eleverna var förberedda på vår ankomst och att vi skulle gå runt och se 

vad de gjorde. Efter att vi presenterat oss själva slutade eleverna snart att ta större notis 

om vår närvaro, förutom en och annan fråga i förbifarten om vad vi gillade att äta och 

dylikt. Eftersom vi var två stycken hade vi möjlighet att observera både utomhus och 

inomhus vid de tillfällen elevgruppen var delad. Var alla elever inomhus delade vi upp 

oss så att vi hade översikt över hälften av lokalerna var. Med avsikt att påverka så lite 

som möjligt förekom det ändå att vi vid få tillfällen (ca 10 minuter en till två gånger per 

vecka) deltog i aktiviteter redan initierade av elever eller fritidspedagoger för att bättre 

smälta in i omgivningen. Detta var ett beslut som togs på plats och ingenting vi planerat 

Figur 1 Exempel på datainsamling - Tidskarta och anteckningsblock 
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i förväg. Efter varje eftermiddag sammanställdes våra observationer i ett Word-

dokument. En dag på Skogsjös fritidshem föll bort på grund av risk för magsjuka. 

Ytterligare en dag på Hallonet föll bort på grund av studiedag. 

 
Tabell 2  – Tidsöversikt över datainsamling 

 Mirefälts 

fritidshem 

Skogsjös 

fritidshem 

Österbo – 

Hallonet 

Totalt 

Tid för observation 14 timmar 11 timmar 11 timmar 36 timmar 

Bortfallna dagar 0 1 1 2 

Tid för mellanmål 5 x 30 min 3 x 30 minuter 3 x 30 minuter 5,5 timmar 

Tid för intervju 48 minuter 60 minuter 53 minuter ~ 2,5 timmar 

Sammanlagd tid på 

plats 

~ 17 timmar 13,5 timmar ~ 13,5 timmar 44 timmar 

 

Intervjuerna hölls på fredagseftermiddagarna och avslutade därmed besöken. Intervjuerna 

hölls på lugna, avskilda platser och spelades in med mobiltelefon för att senare kunna 

transkriberas. Genom en semi-strukturerad form samlade vi in svar som gick att jämföra 

intervjuerna emellan, men lämnade också plats för fritidspedagogerna att utveckla sina 

tankar och komma in på nya områden. Tiden för en intervju var tänkt att vara en 

halvtimme, men sträckte sig bort mot 60 minuter. Fritidspedagogerna hade mycket att 

berätta vilket gav oss ett rikt material. Vi uppmärksammade när 30 minuter hade gått, 

vilket var den överenskomna tiden, så att den intervjuade kunde känna sig fri att avbryta 

om den hade bråttom till annat. Det inspelade materialet delades upp bland oss och 

transkriberades enskilt innan vi tillsammans läste och bearbetade materialet.  

 

Bearbetning av data 

 

Efter varje observationsdags slut jämförde vi våra anteckningar och sammanställde dem 

i ett Word-dokument. Mängden styrd aktivitet ställdes mot mängden icke-styrd aktivitet. 

Aktiviteterna eleverna själva valde rangordnades efter popularitet. Styrda och/eller 

planerade aktiviteter beskrevs utförligare. Aktiviteter som faller under kategorierna 

organiserad idrott, musicerande, kulturella besök och högläsning har var för sig mätts i 

timmar för en så exakt jämförelse som möjligt. Hur stor del av elevgruppen som deltog i 

dessa aktiviteter har också uppmärksammats.  

 

Intervjuerna transkriberades på kvällstid parallellt med en period av verksamhetsförlagd 

utbildning som avbröt examensarbetet. Fritidspedagogernas svar markerades i olika 

färger kopplade till de understrukna kategorierna i tabell 1, det vill säga: 

 

1. Fritidspedagogen uppger att eleverna bör träna specifika färdigheter ELLER att 

eleverna utvecklas av sig själva. 

2. Fritidspedagogen berättar om möjligheter till och förekomst av organiserad idrott, 

musicerande, kulturella besök och högläsning. 

3. Fritidspedagogen uppger att man bör använda sig av frågor i kommunikationen 

med elever ELLER att eleverna ska lära sig att lyda vissa regler. 

4. Fritidspedagogen talar om lärandet på fritidshemmet som ett resursbyggande inför 

högre utbildning.  

 

Denna sortering gjordes för att vi lättare skulle kunna orientera oss bland de teman som 

är intressanta för studien och har tjänat som underlag för en kvalitativ analys.  
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Metoddiskussion 

 

Urval och val av metod ska ge en så hög trovärdighet och tillförlitlighet som möjligt 

(Denscombe, 2009). I kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet. 

Med trovärdighet menas huruvida metoden är relevant för studiens syfte och verkligen 

kan besvara studiens frågeställningar. För att graden av tillförlitlighet ska vara hög bör 

samma resultat visa sig i flera likadana undersökningar.  

 

Observationerna och intervjuerna ger näring åt varandra då fritidspedagogernas 

beskrivning av verksamheten blir lättare att förstå mot bakgrund av vår observation, 

samtidigt som observationen möjliggör för oss att ställa relevanta följdfrågor i intervjun 

och ta upp konkreta exempel från den gångna veckan. Denna metodtriangulering (se 

Denscombe, 2009) ger oss en nyanserad och trovärdig bild av fritidspedagogernas 

förhållningssätt till meningsfull fritid. Genom att söka efter gemensamma drag hos flera 

fritidshem med varierade förutsättningar ökar tillförlitligheten till våra slutsatser. 

Resultaten blir i viss mån överförbara även om observationer på fler fritidshem, under 

längre perioder och med kontinuerliga intervjuer, hade varit att föredra.  

 

Etiska överväganden 

 

Enligt konfidentialitetskravet (Hermerén, 2011) kommer skolorna, fritidshemmen och de 

intervjuade fritidspedagogerna tilldelas fiktiva namn, vilket alla involverade kommer att 

informeras om i samband med överenskommelsen att vi gör studien. Eleverna nämns 

aldrig vid namn och är heller inte föremål för studien. Fritidspedagogerna kommer att 

informeras om vad vi undersöker, nämligen hur de ser på och arbetar med meningsfull 

fritid och barnuppfostran, enligt informationskravet (a.a., 2011). Däremot berättar vi inte 

att vi kommer jämföra mängden styrd och icke-styrd aktivitet, mäta förekomsten av 

specifika aktiviteter och jämföra deras förhållningssätt till meningsfull fritid med vår bild 

av föräldrar inom medel- och arbetarklassens. Detta tror vi skulle väcka osäkerhet och 

försämra tillförlitligheten till våra resultat. Vi vill att vårdnadshavare till eleverna ska veta 

om att vi är där och observerar i samband med ett examensarbete på Linnéuniversitetet, 

detta enligt samtyckeskravet (Hermerén, 2011), och att det inte är elevernas handlingar i 

sig vi observerar utan hur verksamheten är upplagd. Samtliga involverade försäkras om 

att insamlat material endast kommer att användas till ett examensarbete och sedan 

förstöras, enligt nyttjandekravet (a.a., 2011).  
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Resultat 
 

I denna del beskrivs de tre fritidshemmen, av oss kallade Mirefälts fritidshem, Skogsjös 

fritidshem och fritidsavdelningen Hallonet på Österboskolan. Resultaten kommer att 

presenteras enskilt för att ge ett helhetsintryck från varje fritidshem där allt förstås i sin 

kontext. Fritidshemmen jämförs sedan med varandra i analyskapitlet och diskuteras i 

ljuset av våra frågeställningar.  

 

Mirefälts Fritidshem 

 
Fritiden nu mot när jag var grabb, känner jag, det är att nu tränar man allting. Med översyn 

av en vuxen. […] När vi kom hem så slängde vi skolväskorna och lirade fotboll. Det var 

ingen som sa till oss ’gör si, gör så, gör si, gör så, gör si, gör så’. […] Vi löste ju mycket 

själva… Det är väldigt mycket styrda aktiviteter nu om man tittar tillbaks. […] Nu börjar 

man direkt med att åka iväg och spela instrument och… Ja, allting har ju sin fördel, och man 

vill ju få fram det här kreativa hos barnen, men det är frågan hur mycket av det kreativa som 

kommer fram om vi står och bestämmer allt barnen ska göra. Det är en väldigt svår 

balansgång. 

(Hans) 

 

Mirefältsskolan är belägen i en by några mil utanför en större stad i Småland och har ett 

elevantal på under 100 elever. Ca 40 elever är inskrivna på Mirefälts fritidshem. Skolan 

ligger i direkt anslutning till byns kyrka och är omgiven av skog och fält. På skolgården 

finns en fotbolls- och bandyplan, klätterställningar och sandlåda, en grillplats och flera 

öppna ytor med gräs och kullar. Det händer ofta att fritidseleverna rör sig i skogsbrynet. 

Fritidslokalerna är i ett enskilt hus som delvis används som klassrum under skoldagen. 

När skolan är slut har fritidshemmet då tillgång till hela huset. De har också tillgång till 

idrottshallen. Inomhusmiljön består av många mindre utrymmen vilket gör att eleverna 

gärna delar upp sig i grupper om 2-4 personer. Eleverna har tillgång till lego och liknande 

byggmaterial, ett stort utbud spel, böcker, pyssel (ritpapper, tyger m.m.), bärbara datorer 

och några äldre mp3-spelare. Personalen består av tre pedagoger med varierande 

utbildning. Ingen av dem är utbildad specifikt för fritids. Hans, som vi kontaktade inför 

vårt besök och som vi intervjuat, har arbetat på fritids sedan -89 men jobbar även delvis 

med andra icke-pedagogiska uppgifter. Hans beskriver fritidshemmet som en arena för 

socialt lärande där eleverna utvecklar empati och lyhördhet. 

 
Det vi prioriterar mycket är det sociala. Hur man beter sig mot varandra. Jag brinner för den 

biten. […] Vi vill att barnen ska vara lyhörda mot varandra och mot omvärlden, vara nyfikna. 

Där har du fritids. Ja, där har du fritids. Ett skapande, vara nyfiken. Vara nyfiken på dina 

vänner, hjälpas åt, empati… Där har du alltihop i ett paket. [...] Har du inte det sociala med 

dig från början så kvittar det hur bra du är på matte eller svenska. Det är min övertygelse, och 

det tycker jag är en bristvara i dagens samhälle. 

(Hans) 

 

När vi kom till Mirefälts fritidshem en måndag i mars månad hade snön oväntat lagt sig 

över helgen. Detta resulterade i att fritidshemmets planering för veckan fick anpassas, då 

tanken var att eleverna skulle samla material inför ett kojbygge. Istället åkte eleverna 

pulka och några av dem byggde en igloo. De flesta eleverna höll sig inomhus under 

veckan, förmodligen på grund av det kalla vädret. Mest förekommande aktiviteter var 

legobyggande, brädspelande och pysslande. Detta skedde i mindre elevkonstellationer, 

utspridda över fritidshemmets lokaler. Eleverna styr sig själva och pedagogerna står redo 

att möta upp deras önskningar, är det att hämta ett visst material, starta digital utrustning 

eller delta i ett spel. Hans betonar att hans pedagogik bygger på att utnyttja elevernas egen 
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nyfikenhet och leda den vidare. Det som är meningsfullt, menar Hans, beror på vad 

eleverna själva upplever. Eleverna utvecklas om de får fritt spelrum att följa upp det som 

intresserar dem. 

 
Har man ett barn som är nyfiket på något, kan man då gå vidare med det? Det blir mycket 

lättare. Till exempel vatten; det regnar ute, var tar vattnet vägen? Det är en bäck här, ska vi 

följa bäcken? [...] Vad meningsfull fritid är, det får man ju se till varje individ. Vad är detta 

alltså? Skapa möjligheter för nyfikenhet, avslappning, rekreation. 

(Hans) 

 

Varje dag organiseras någon form av aktivitet, antingen något som är planerat i förväg 

eller något som eleverna efterfrågar i stunden. Under veckan ser vi ett antal styrda 

aktiviteter. Stina, en av pedagogerna, har ett pågående papier mache-projekt i form av en 

stor haj som ska hängas upp i matsalen. Elever hjälper till då och då under veckan med 

att måla den. Måndag och tisdag håller pedagogerna i pulkaåkning. Parallellt med 

tisdagens pulkaåkning fanns också möjligheten att gå till idrottshallen. På onsdagen gick 

man i samlad trupp ner till skogen för att markera ut hur långt in man får gå genom att 

knyta snitslar runt träden. Efter detta grillades korv vid grillplatsen. På torsdagen ville 

flera elever spela Monopol vilket krävde handledning. Samma eftermiddag vid 

mellanmålet höll Hans i en kort charaderlek. Mellan 13.00-15.00 lämnar en grupp elever 

fritids tillfälligt för att delta i miniorerna i den angränsande kyrkan. Vi frågar Hans hur 

han ser på styrda aktiviteter gentemot icke-styrda: 

 
Ja det måste finnas både och, tycker jag, som en balans. Möjligheten ska finnas för eget 

tänkande bland barnen. Det är ju det vi vill ha, ha ett fritt tänkande. Sen styr vi upp viss 

verksamhet för att det ska fungera, men det är mycket deras nyfikenhet vi bygger på.  

(Hans) 

 

Under vårt samtal kommer vi ofta tillbaka till fritids fostransuppdrag. Spelen som erbjuds 

ingår i planeringen och syftar till att lära eleverna att hantera medgång och motgång. Det 

blir ett sorts dolt lärande som sker utan att eleverna förstår det. 

 
Spelen har vi haft i planeringen. Vi har bra vinnare och bra förlorare, men vi har också dåliga 

vinnare och dåliga förlorare. Man måste kunna vinna med bra attityd och man måste kunna 

förlora med bra attityd. Det viktigaste är inte slutet, det viktiga är att man sitter och umgås. 

Det är ju ett socialt lärande också. Det finns vissa regler i livet för att man ska klara sig. Spelet 

har ju också regler. Varför finns reglerna? Jo, annars funkar inte spelet. Varför finns regler i 

det sociala livet? Jo, det är för att det sociala livet ska fungera. 

(Hans) 

 

Det dolda lärandet finns också i Hans charader. Han menar att i skolan får eleverna lära 

sig att stå inför andra och prata, vilket kan kännas obehagligt för en del, men genom leken 

tränar eleverna på detta utan att de vet vad de gör. 

 

På de fem dagar vi tillbringat på Mirefälts fritidshem, totalt 17 timmar varav 14 timmars 

observation, har vi noterat 30 minuter organiserad idrott vid ett tillfälle med 10 deltagare. 

En elev hade som uppgift att förklara leken för sina kamrater. De lekte ”pepparkaks-

gubbarna” samt en dattenlek med bollar.   

 

Musicerande är ingenting som förekommer under vår vistelse. Fritidshemmet har tillgång 

till musikinstrument men det är ingenting som används.  

 
Vi har lite instrument liggande på skolan. Vi fick av en förälder. Ingenting som vi har satsat 

på, vi har inte plockat fram det riktigt. […] Det är några små synthar, sådana här elpianon 
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eller vad man kallar det, trumset tror jag… Ja det var lite mer där. […] Vi har satt undan det, 

vi vet inte riktigt var vi ska ha det någonstans. 

(Hans) 

 

Hans berättar att de gjort en del utflykter, till exempel till en konsthall inne i staden, med 

bara fritids. Sådana utflykter går lättast att organisera under loven.  

 

Inomhus har barnen tillgång till mycket böcker, men vi observerar aldrig att någon elev 

sitter och läser. En faktabok med stora bilder på extrema kroppar (till exempel personer 

med långa naglar, tusen piercingar i ansiktet och udda kroppsbehåring) är dock populär 

och plockas upp vid flera tillfällen under veckan. Där uppmärksammar vi att flera elever 

kommer i kontakt med böcker. Tre elever lyssnar på Astrid Lindgren-böcker via mp3 

sista dagen. 

 

Pedagogerna är lyhörda mot elevernas önskningar och vill spinna vidare på deras idéer 

och förse dem med vad de behöver. Vid tillsägningar observerar vi att pedagogerna är 

noga med att motivera varför reglerna finns. Hans berättar att de inte alltid hinner ge 

motiveringar, om man har bråttom någonstans, men att det är en ambition hos arbetslaget 

att göra det. Vi frågar Hans hur han skulle bemöta en elev som står och sparkar på ett 

staket, på vilket han svarar: 

 
Jag säger till och talar om för honom att det är dumt att stå och sparka på staketet. För det 

första kan du få ont i foten. För det andra kan ju staketet gå sönder, och staketet är inte ditt. 

Du kan ju sparka på en fotboll istället. Annars om du vill ha en hammare och spik så har jag 

en stubbe nere i källaren! 

(Hans) 

 

Det svåraste med arbetet är enligt Hans inte att hantera själva elevgruppen. Det är snarare 

Mirefältskolans läge som gör det svårt att vid behov få in personal. 

 
[Det svåraste] är inte själva barnen. Det kan vara föräldrakontakt ibland, att få in vikarier på 

kort varsel när vi är borta på grund av sjukdomar och allt sånt där. Det är nog den svåraste 

biten. 

(Hans) 

 

Det han inte nämner är svårigheten i att med fritidshemmets förutsättningar rusta elever 

likvärdigt inför framtiden genom att odla särskilda färdigheter. Hans beskriver istället en 

hets i samhället där man hela tiden måste träna allting, och väljer därför en väg som 

bygger på elevernas egen nyfikenhet. Häri ligger en tydlig värdering som visar sig i 

verksamheten. Mirefälts fritidshem är en trygg plats där det sociala prioriteras och 

eleverna lär sig att bli goda kamrater. 

 

Skogsjös Fritidshem  

 
Vi är ju något av en utomhusskola, och det är vi även mycket på fritids. Våra tankar är att 

vara hälsofrämjande och lära ut naturkunskap. 

(Karin) 

 

Skogsjöskolan är en F-3 skola med under 100 elever och ligger i ett mindre samhälle på 

landet. Ca 30 elever är inskrivna på fritidshemmet. Det är en rik naturmiljö. Runt skolan 

finns fält och skogar och i närheten ligger en sjö. Minst en gång i veckan går 

fritidsgruppen ut i skogen och vid sjön finns ett robust vindskydd uppbyggt. Skolgården 

är till hälften asfalt och hälften gräs. De har en fotbollsplan och en sandlåda med 
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klätterställningar. Det finns ett större asfalterat fält där barnen kan åka inlines, och på 

vintern förvandlas det till en isbana där eleverna kan åka skridskor. Fritidslokalerna består 

av fem utrymmen; två klassrum, en avlång sal med flera bord där man kan spela spel och 

läsa böcker, en bygghörna med lego och dylikt samt ett mindre slöjdrum. Karin, som vi 

kontaktade inför besöket, utbildade sig till fritidspedagog 1990. Vid intervjutillfället 

pratade vi både med Karin och hennes kollega Charlotte som arbetar 75 % i 

förskoleklassen. En tredje lärare heter Kristoffer men var sjuk större delen av veckan. 

Under vårt besök bröt det ut magsjuka vilket gjorde att torsdagen föll bort.  

 

På Skogsjös Fritidshem värderar man friluftslivet. De uppmärksammar när fåglar 

återvänder och eleverna lär sig namn på träd, att använda stormkök och annan utrustning. 

Karin förhörde även oss på olika sorters barr.  

 
Ett av mina mål är att alla som avslutar sin tid här på fritids i trean ska veta hur ett stormkök 

fungerar! Det är en devis jag kör med. Det använder vi ofta. 

(Karin) 

 

Det första som hände när vi anlände på måndagen var att hela fritids gick till skogen där 

de fick leka fritt. Detta är ett stående inslag varje vecka. Vi observerar att eleverna är 

utomhus före mellanmålet 14.30 och rör sig mer inomhus efter det, med undantag för 

onsdagen då eleverna var utomhus även efter mellanmålet. Populära aktiviteter utomhus 

är hopprep, klätterställningen, gungor, inlines och kickbikes. Inomhus bygger många med 

lego och pysslar. Veckoplaneringen är mycket beroende av vädret.  

 
Nu när det är lite mildare väder har vi börjat spela kubb. När det kom snö åkte vi pulka. Är 

det risigt väder är vi mycket här inne, med byggen och så. Våra tankar är väl att vi är lite 

hälsofrämjande. 

(Charlotte) 

 

Det är mycket fri lek på Skogsjös Fritidshem, men varje dag observerar vi minst en 

planerad, styrd aktivitet där alla elever förväntas delta. Pedagogerna beskriver ett 

dilemma där verksamhetsmålen vägs mot elevernas rätt till rekreation efter skoldagen. 

 
När vi har styrda aktiviteter kan det ju vara någon som inte vill vara med, och då tänker man 

’hur hårt kan jag pressa dem?’ […] Det är ju föräldrarna som har bestämt att barnen ska gå 

här på fritids, inte barnen, så ibland känner jag såhär ’vad är det vi håller på med egentligen?’ 

Det blir både och. 

(Karin) 

 

Vi föreslår att det är ett svårdefinierat uppdrag vilket Karin håller med om. Hon menar 

att de försöker välja aktiviteter som de vet med sig att eleverna tycker om. Istället för att 

”trycka” in kunskaper mot elevernas vilja så smygs lärandet in i den lekförtäckta 

aktiviteten.  

 
Men man behöver ju inte gå från A till B, utan ta lite kringelikrokar. Gör vi något som 

barnen gillar, och kompisarna runt omkring ser att det är roligt, då kan vi nå ut. 

(Karin) 
 

Styrda aktiviteter vi observerat under veckan var promenad till skogen på måndagen (med 

fri lek efter att vi kommit fram). På måndagen hade de även fritidssamling vid 

mellanmålet där de ägnade mycket tid åt att samtala om vad än eleverna var intresserade 

av (denna gång främst tv-spel). På tisdagen började fritidsdagen med en gemensam 

hopprepslek med inslag av matematik. Samma eftermiddag hade de en tipspromenad med 

Pokémon-tema där eleverna fick lösa olika matte-, svenska och engelskauppgifter. 
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Kristoffer spelade bandy med en grupp elever. På onsdagen spelade de en form av bingo 

där de traditionella siffrorna bytts ut mot bilder av x antal föremål. Under torsdagen var 

vi avrådda från att komma till fritidshemmet på grund av sjukdom, men Karin berättar att 

de hoppat hopprep som på tisdagen samt haft diverse sång- och danslekar. På fredagen 

gick alla till vindskyddet nere vid sjön och genomförde en lek som gick ut på att hitta 

föremål i naturen enligt en lista.  

 

Skogsjös fritidshem blandar aktivt in ett bestämt lärandeinnehåll i det vardagliga arbetet, 

med fokus på matte, svenska och engelska, och förstås den övergripande fokuseringen på 

naturkunskap. På det sättet kompletterar fritidshemmet skolan genom att träna dessa 

förmågor i en mer lekfull kontext. Vi observerar dock ingen organiserad idrott eller 

musicerande. Fritidshemmet har tillgång till rytminstrument och ett keyboard men det är 

ingenting som används.  

 
Vi fick en ny, fin keyboard i julklapp av en tomte som kom och lämnade ett paket. […] Det 

är klart att vi skulle kunna använda det, men det blir inte att vi gör det. […] Man behöver 

bli trygg på det själv, men jag känner mig inte trygg i det här med musiken. Det är klart vi 

skulle kunna ta fram rytminstrumenten och spela till färdig musik, det kan man ju göra. 

(Karin) 

 

Böcker är något fritidshemmet har satsat på. Nyligen köpte de in böcker för 20 000 kronor 

och har byggt upp ett litet bibliotek där barnen kan plocka som de vill. Vi observerade 

inte att någon elev läste under de timmar vi var där, men Karin berättar att eleverna oftast 

tar fram böckerna de sista timmarna innan de åker hem. En nackdel med att vara ute på 

landet, menar Charlotte, är att det inte finns något vidare kulturutbud, och att ta bussen in 

till staden med alla elever kan bli väldigt dyrt.  

 

Både Karin och Charlotte lyfter fram vikten av att resonera med eleverna istället för att 

ge tydliga direktiv. 

 
Ibland bakar vi, och då får vi ju in matte i det, och då säger vi inte att ’nu ska du ta 2 dl’, utan 

’läs receptet. Vad står det? Vad betyder det?’ Jag talar inte om någonting utan lägger fram 

receptet och frågar dem hur de ska göra. 

(Karin) 

 
Ibland har eleverna lätt för att fråga mig hur de ska göra, men då vänder jag på det och frågar 

vad de själva tror att de behöver göra. Man ställer en motfråga tillbaka. 

(Charlotte) 

 

På frågan vad meningsfull fritid är menar både Karin och Charlotte att det är att skapa 

relationer till andra människor och bli en schysst person. Kamratskap och relationsbyggen 

beskrivs som det absolut viktigaste. Lyckas de inte med detta, säger Karin, går eleverna 

vidare som rädda, osäkra och taggiga. 

 

Trots att skogsjös fritidshem har relativt många styrda aktiviteter under veckan vi är där 

så är det den fria leken som fritidspedagogerna anser vara viktigast. Deras plan är att 

finnas i bakgrunden och agera främst när det behövs. När en situation uppstår som kräver 

att fritidspedagogerna ingriper, till exempel under en konflikt eller ett regelbrott, så är de 

snabba med att säga till och tillrättavisa eleven. Eleverna ska i största mån vara 

självgående och hitta aktiviteter själva men övervakas av pedagogerna som ser till att allt 

sköts som det ska. 
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Målet är väl att vi ska leka så lite som möjligt med dem, de ska hellre hitta varandra och de 

ska hitta det man gör, då är man rätt nöjd. Vi ska finnas där för att erbjuda utifall de inte kan 

själva.    

(Charlotte) 
      

Jag stod och kollade på när två pojkar spelade boll med varandra, och så for bollen över 

staketet och den ene killen började klättra. Då sa jag ”Nej, du får inte klättra över, öppna 

grinden och gå runt istället.”, och då gjorde han det. Sedan vände jag ryggen till i fem minuter, 

och då hade bollen åkt över igen. Samma kille klättrade över staketet, eftersom jag inte kunde 

se det. […] Fritids är ju inte självgående, utan vi måste vara där. 

(Karin) 

 

På frågan om vad som är det svåraste med yrket svarar de båda fritidspedagogerna att det 

inte är barnens beteenden eller eventuella händelser på fritidshemmet utan det är att det 

finns ett ointresse över verksamheten överlag hos både föräldrar och samhälle.  

 
Det svåraste… Jag brukar fundera på det. Vad förväntar sig föräldrarna utav fritids? Vi gör 

planer och mål och ditten och datten, och det är jättebra för våran skull så att vi vet vad vi 

gör, men det är bara vi som bryr oss. Föräldrarna bryr sig inte ett smack om det tror jag. Det 

är aldrig någon som säger något. 

(Karin) 

 
Det ju inte barnen man blir trött på, inte ens storleken, inte ens mindre pengar eller resurser 

utan det är faktiskt samhället och föräldrarna och deras bemötande. Det är sorgligt att se att 

vår status har sänkts så pass att vårt arbete inte ses som viktigt. 

(Charlotte) 

 

Österbo Fritidshem – Hallonet 

 
Här är många föräldrar karriärmänniskor. Man hör att eleverna ska på den aktiviteten och 

den aktiviteten… det är fullt upp överallt. […] Här får de komma och vila upp sig och göra 

annat så att de är redo för nästa skoldag. 

(Petra) 

 

Österbo fritidshem ligger centralt i en större stad i Småland. Föräldrarna har relativt hög 

socioekonomisk status, och precis som statistiken vi tidigare presenterat föreslagit visar 

det sig att dessa barn har mycket organiserade fritidsaktiviteter utanför skolan. Petra som 

vi kontaktat och intervjuat har jobbat som fritidspedagog sedan -89. De är två pedagoger 

på ca 50 inskrivna elever. 

 
De flesta har det jättebra ställt. Sen finns det ju dom som inte har det då va, men de flesta har 

det och är ute och reser flera gånger per år. Vi har ett skåp här borta med kvarglömda grejer 

och det är helt galet vilka saker de lämnar kvar. Fina jackor och tröjor och så, som vi skickar 

iväg sen för att det inte är någon som hämtar dem. Så här har man det bra ställt. Och har man 

inte det blir det nog tufft. 

(Petra) 

 

Avdelningen Hallonet på Österbo fritidshem lägger stor vikt på rekreation framför styrda 

aktiviteter och fungerar då både som komplement till skolan och till de fullspäckade 

scheman som väntar eleverna efter fritids.  

 
Det yttersta syftet med fritidshemmet är att komplettera skolan. Om barnen har en bra fritid 

slår det tillbaka på skolan. […] På ett sätt är det barnen som har fullt upp med aktiviteter 

hemma som drar mest nytta av fritidshemmet, för leken hinns inte alltid med hemma. 

(Petra) 
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Den del av skolgården där fritidseleverna rör sig mest består av asfalt med träd planterade 

längs utkanten. Skolgården är uppdelad i rektangulära fält med bandy-, fotbolls- och 

basketplan, sandlåda med klätterställning, gungor och andra lekställningar. Inomhus har 

eleverna tillgång till lego och annat byggmaterial, utklädningskläder, spel, pyssel och 

diverse leksaker. Fritidsavdelningen har fyra rum till sitt förfogande; ett kök, två lekrum 

och ett mindre slöjdrum med målargrejor.  

 

Måndagen började med en samling då temat för veckan presenterades, vilket var ett 

odlingsprojekt där eleverna allteftersom fick turas om att plantera olika sorters frön i 

krukor gjorda av använda matförpackningar. Med anledning av Earth Week hade 

avdelningen också veckan innan pratat om sopsortering. De senaste veckorna innan vårt 

besök har Hallonet haft ”Mini Mello” som går ut på att eleverna gjort musikartister av 

pyntade toalettrullar. Kommande veckor skulle omfatta olika former av pyssel.  

 
Vi har haft mycket nu i några veckor med Mini Mellot, så vi har haft en mellanvecka kan 

man säga, i det att vi inte har gjort så jättemycket. Vi erbjuder alltid någonting. Just nu har vi 

planteringen. 

(Petra) 

 

Eleverna rör sig mycket mellan olika aktiviteter. Det är sällan vi observerar att eleverna 

ägnar sig åt samma sak under en längre tid. De spelar bandy och fotboll, gungar, klättrar, 

ritar, pysslar, bygger med plusplus och spelar spel om vartannat. Dock är det alltid ett 

stort antal elever som spelar kula vilket är klart populärast, och är ett återkommande 

fenomen på skolgården när våren kommer. 

 
Vi har mycket fritt. De älskar sitt fritids. De älskar att få komma till fritids efter att ha varit 

på lektion hela dagen, för de har så mycket att göra här. De bygger och de spelar och de leker 

och de ritar mycket. De pysslar och vi dansar och de klär ut sig ibland och så. 

(Petra) 
 

Rekreation är något som är viktigt på Hallonets fritidshem. Det framgår tydligt när Petra 

berättar om hur hon ser på sitt uppdrag och vad hon tror barnen behöver. Då barnen har 

långa skoldagar och fullt med aktiviteter som väntar hemma så blir fritidshemmet ett ställe 

där barnen får slappna av och vara sig själva utan så många krav från omvärlden. På 

fritidshemmet värnar de om elevernas egen fantasi och kreativitet men finns där som stöd 

och hjälp utifall det skulle behövas. Det händer dock att barnen inte har något att göra 

eller att de får tråkigt men det ser Petra bara som något positivt. 

 
Ibland kommer barnen och säger att de inte har någonting att göra, och då säger jag som 

Alfons Åbergs farmor: ”Barn ska ha tråkigt!” Jag säger: ”Okej, vad bra, men det har du inte 

så länge till, för snart hittar du på något!”. Och det gör de. Jag tycker inte att jag ska serva 

och hitta på hela tiden, däremot ska jag kunna se och fånga upp barn som går ensamma. 

(Petra) 

 

Vi frågar om Petra ser några fördelar med styrda aktiviteter. 

 
Ja, annars skulle en del barn aldrig delta i någonting. För att man är så försiktig. Man kanske 

står och kollar läget lite. Men ibland måste man vara med och då märker man att det var 

faktiskt kul. Man får lära sig att delta i en grupp. 

(Petra) 

 

Under veckan observerar vi att odlingen var den enda planerade aktiviteten. Eleverna fick 

en gemensam instruktion under måndagssamlingen och planterade efter behag under 

veckan. De fick fortlöpande hjälp och stöd skulle någon glömma bort hur man skulle göra. 
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Gemensamma lekar där alla förväntas delta genomförs var fjortonde dag och syftar till att 

ge eleverna fler idéer om vad de kan hitta på under eftermiddagarna. Hallonet är utformat 

för att eleverna ska få vara barn en stund, mellan skoldagen och de fritidsaktiviteter som 

väntar dem efter fritids.  

 
Eleverna slutar skolan så sent här, och sen är det mellanmål… Det kanske är den enda tiden 

då de kan få vara barn och leka och inte känna att det är jättemånga barn omkring dem. Så 

ibland känns det som att man inte vill ta den tiden för dem. De har mycket samlingar och de 

sitter mycket stilla, så då vill man inte ta mer tid för dem utan låta dem göra annat. […] Det 

(Fritidshemmets yttersta syfte) är att komplettera skolan. Om de har en bra fritid slår det 

tillbaka på skolan också. 

(Petra) 

       

Petra berättar att de är för få vuxna för att kunna genomföra utflykter eller studiebesök 

med eleverna. Sådant förekommer inte, om inte någon förälder istället vill komma till 

Hallonet och berätta om sitt jobb.  

 

Det svåraste med jobbet menar Petra är konflikthantering och framhåller vikten av att 

arbeta med frågor för att ge eleverna redskapen till att lösa sådant på egen hand.  

 
Ja, ställa frågor. Och tala om vad som händer och fråga ’Hur tänkte du där? Kunde du gjort 

på något annat sätt?’. Ibland vet barnen faktiskt inte vad de kunde gjort annorlunda, de förstår 

inte alltid att de har gjort någon annan ledsen, och då får man föreslå lösningar som hade varit 

bättre. Det är viktigt att man får komma till tals och berätta hur man tänkte. 

(Petra) 

 

Hallonet använder sig mycket av frågeställningar när de diskuterar med eleverna om olika 

saker och använder detta som ett sätt att utmana och lära eleverna olika kunskaper. Till 

exempel, då pedagogerna gick igenom veckans odlingsaktivitet, frågade de barnen vad 

en växt behöver för att gro och hur man kan tillföra detta.  

 
Om en elev frågar vad den ska ha för kläder, så frågar jag ”Vad är det för väder? Gå ut och 

titta, känn efter, vad tror du?”. Lärandet pågår hela tiden i alla situationer. 

(Petra) 

 

På Hallonet väljer man inte att ha några filter på sina iPads, trots att det hänt att eleverna 

varit inne på olämpliga sidor, just därför att pedagogerna vill att eleverna själva ska förstå 

varför det är olämpligt. Dock har man begränsat användningen av iPads till tillfällen då 

eleverna vill pärla eller till någon annan bestämd aktivitet.  

 

Musicerande förekommer inte under veckan, inte heller organiserad idrott eller 

uppbyggande av kulturellt kapital. Det är att möta upp elevernas direkta behov och ge 

dem möjlighet till rekreation, social utveckling och utlopp för sin kreativitet och fantasi 

som Hallonet strävar efter. 

 

Vi frågar Petra om vad hon tror eleverna tar med sig i framtiden från fritidshemmet: 

 
Jag har jobbat i så många år nu att jag har fått träffa gamla elever som blivit vuxna. Jag frågar 

dem vad de minns från deras fritidstid med mig, och då kommer det ofta upp hur man är en 

bra kompis, hur man är mot varandra. Att det är det man tänker tillbaka på. 

(Petra) 
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Analys  
 

Vi utröner nu vilka symboler fritidspedagogerna värderar och hur det visar sig i deras 

verksamhet. Vi jämför förhållandet till meningsfull fritid mellan fritidspedagogerna och 

den bild av föräldrar inom medel- och arbetarklassen som tidigare forskning indikerar. 

Mängden styrda och icke-styrda aktiviteter sammanställs med särskilt fokus på 

organiserad idrott, musicerande, kulturella besök och högläsning. Vi jämför också 

huruvida fritidspedagogerna i sin kommunikation med eleverna använder sig av 

resonerande eller dikterande för att upprätthålla regler, lära ut kunskap och lösa problem. 

Slutligen utröner vi om fritidspedagogerna visar en medvetenhet om elevernas olika 

klassbakgrunder och om fritidspedagogerna i så fall intar ett kompensatoriskt 

förhållningssätt gentemot elever med lägre socioekonomisk status. 

 

Fritidshemmets syfte – Meningsfull fritid 

 
Vilka symboler värderas? 

 

En individs preferenser, eller ”smak”, formar och återskapar enligt Bourdieu (1984) dess 

existensbetingelser och handlingsmönster. En individ som exempelvis värderar kultur ser 

då fenomen som musik och litteratur som värdefullt. En fylld bokhylla eller att behärska 

ett instrument blir symboler som tillerkännes värde av denna individ, och ser positivt på 

att dess egna barn ägnar sig åt kulturella aktiviteter. Det som är av symboliskt värde är 

subjektivt, men att värdera kultur kan objektivt sett vara fördelaktigt då det kultiverar 

resurser som bistår barnet i dess förmåga och önskan om att vidareutbilda sig 

(Nordlander, 2015). Vi intresserar oss därför för vilka symboler fritidspedagogerna 

värderar. 

 

Att kunna umgås på ett bra sätt är den starkaste symbolen som tillerkännes värde (se 

Bourdieu, 1984; Willis, 2016) av fritidspedagogerna och som tydligt tar sig uttryck i deras 

verksamhet. Samtliga fritidspedagoger vi pratat med har lyft fram elevernas sociala 

utveckling som ett centralt mål för verksamheten, att de lär sig att bli goda kamrater. Att 

få skapa relationer till andra människor beskrivs enhälligt som fritidshemmets syfte, 

vilket eleverna lär sig genom att leka tillsammans i en pedagogisk miljö. Att 

fritidshemmet skulle vara en plats för träning, som Hans (Mirefält) uttrycker det, och/eller 

tvång från fritidspedagogernas sida är något som tas avstånd ifrån i intervjuerna, framför 

allt av Petra (Hallonet). ”Träning” på bekostnad av elevernas välbefinnande är alltså en 

negativ symbol som inte tillerkännes värde (se Bourdieu, 1984; Willis, 2016). Vad som 

är meningsfull fritid utgår enligt fritidspedagogerna ifrån vad eleverna själva upplever 

som meningsfullt. På Skogsjös fritidshem blandar fritidspedagogerna dagligen in styrda 

aktiviteter med ett bestämt lärandeinnehåll där alla förväntas delta, men det är den fria 

tiden som lyfts fram som mest meningsfull i intervjun. Fritidshemmets innehåll ska enligt 

fritidspedagogerna bygga på elevernas intressen och önskemål, vilket stämmer överens 

med den text som beskriver fritidshemmets syfte i läroplanen:  

 
Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. […] 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med 

andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande 

och praktiska arbetssätt.” […] Undervisningen ska ge eleverna möjligheten att utveckla goda 

kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

(Skolverket, 2016:24)  
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Det är genom den fria tiden fritidspedagogerna ser den största utvecklingen. Enligt 

fritidspedagogerna växer eleverna genom att få möjlighet till att utforska sina intressen 

och sin kreativitet i en kravlös kontext, och fritidspedagogerna ger då uttryck för ett 

klassiskt progressivt förhållningssätt. Fritidspedagogerna står tillgängliga för att möta upp 

elevernas behov och för att upprätthålla denna miljö. När det handlar om att lära ut 

kunskaper menar samtliga fritidspedagoger att eleverna lär sig bäst genom att själva hitta 

lösningar. Hans (Mirefält) beskriver det som att utgå från elevernas nyfikenhet och leda 

den vidare, då han tar till vara på det eleverna undrar över och uppmuntrar dem till att ta 

reda på svaret. Att bemöta frågor med andra frågor är en medveten strategi på Hallonet 

och på Skogsjös fritidshem. Styrda aktiviteter ses dels som en metod för att tillgodose 

elevernas önskningar, ett sätt att skapa gemenskap samt ett sätt att smyga in lärande 

genom lek. 

 

Hans (Mirefält) berättar mycket om sin egen barndom, då han och kompisarna fick sköta 

sig själva utan att ständigt vara under uppsikt av vuxna. Att han vill ge eleverna något 

liknande visar sig också i verksamheten, det vill säga att Hans bild av sin egen barndom 

är en symbol som av honom tillerkännes värde (se Bourdieu, 1984; Willis, 2016). Det är 

kravlöst, ambitionen är att eleverna ska bli självständiga tänkare och deras initiativ 

uppmuntras. Hans beskriver en hets i samhället som han inte vill ställa upp på, det att ”allt 

ska tränas hela tiden”. Mirefälts fritidshem blir således en harmonisk plats där eleverna 

får fritt utlopp för sin nyfikenhet. Karin och Charlotte (Skogsjö) berättar att fritidshemmet 

och den övriga skolan är inriktade mot naturkunskap och friluftsliv. Detta är en värdefull 

symbol för dem. De har nära tillgång till både skog och sjö och går ofta dit gemensamt. 

Det är uppenbart att de brinner för det; varje elev ska kunna använda ett stormkök när de 

slutar tredje klass (en av Karins ”deviser”), och till och med vi blev under en tur till skogen 

spontant förhörda på barrnamn. På Hallonet betonar Petra vikten av att få vara fri från 

skolans och den övriga fritidens krav. Många av elevernas vårdnadshavare är 

karriärmänniskor och har, liksom statistiken i vår forskningsöversikt föreslagit (se SCB, 

2009), anordnat rikligt med aktiviteter för sina barn utanför skolan. Tidigare har Petra 

haft högläsning för elevgruppen, men detta har plockats bort eftersom hon inte vill ta mer 

tid från eleverna. Fri tid är en särskilt stark symbol för Petra, och det blir mot bakgrund 

av detta inte förvånande att Hallonet har minst förekommande styrda aktiviteter.  

 
Concerted cultivation eller natural growth? 

 

Lareau (2013) beskriver en tydlig skillnad mellan arbetar- och medelklassföräldrar, där 

föräldrar inom medelklassen aktivt odlar handplockade färdigheter hos sina barn genom 

styrda fritidsaktiviteter (concerted cultivation) som tjänar till att bygga resurser för 

framtiden (se Nordlander, 2015), medan föräldrar inom arbetarklassen är av inställningen 

att barn utvecklas av sig själva (natural growth). När fritidspedagogerna beskriver att 

meningsfull fritid utgår ifrån eleverna, och att fritidspedagogernas egen roll är att 

upprätthålla en god miljö för eleverna att utvecklas i, går det snarast hand i hand med 

natural growth. På det sättet skiljer sig fritidspedagogernas förhållningssätt till 

meningsfull fritid från föräldrar inom medelklassen. Däremot existerar ett planerat 

lärande genom de aktiviteter fritidshemmen erbjuder eleverna. Det dolda lärandet som 

Hans (Mirefält) talar om2 finns i till exempel brädspelen, där eleverna tränar matte utan 

att tänka på det, när Skogsjö letar Pokémon och räknar matte samtidigt, eller när Hans 

(Mirefält) lär eleverna att stå inför en grupp när de leker charader. Skogsjös fritidshem 

ligger enligt vår observation närmast concerted cultivation då dimensioner av svenska, 

                                                 
2 Dolt lärande: se Broady, 2007. 
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matte, engelska och förstås naturkunskap präglar de dagliga aktiviteterna. Hallonet står 

längst ifrån concerted cultivation då styrda aktiviteter framhålls som inkräktande på 

elevernas fria tid. Att Hallonet skulle ha färst styrda aktiviteter var något som 

inledningsvis förvånade oss med tanke på det sociokulturellt starka upptagningsområdet. 

Elevernas fritid utanför skolan är konsekvent med tidigare forskning (Lareau, 2013; SCB, 

2009), men Petra väljer då att komplettera elevernas fritid med fri lek.  

 

Eleverna lämnas dock inte på något sätt vind för våg på något av fritidshemmen. 

Fritidspedagogerna visar ett stort intresse för vad eleverna ser som meningsfullt och 

hjälper dem att göra verklighet av sina idéer, vilket är en form av aktiv kultivering som 

dock inte alltid har ett bestämt slutmål utöver elevernas sociala utveckling och förmåga 

att omsätta idéer i handling. Det mest rättvisa är att placera fritidshemmen någonstans 

mitt emellan concerted cultivation och natural growth – då elevernas naturliga utveckling 

sker tillsammans med tränade pedagoger som medvetet utnyttjar elevernas intressen för 

att uppnå bestämda förmågor. Exakt vad eleverna gör spelar alltså mindre roll, 

huvudsaken är att de själva ser det som meningsfullt och i processen lär sig att umgås 

med andra och att ta tillvara på sin kreativitet och nyfikenhet. Skillnaden mellan 

fritidspedagogerna och föräldrar inom medelklassen som vi kan stryka under är att 

fritidspedagogerna inte är särskilt intresserade av att träna specifika, mätbara färdigheter 

hos barn/elever på de vuxnas villkor. På det sättet är det en klassisk progressiv pedagogik 

vi ser på fritidshemmen. Ur ett post-progressivt perspektiv blir eleverna dock inte 

utmanade att utveckla specifika färdigheter som blir användbara i framtiden utifrån vad 

de vuxna ser som värdefullt (bortsett från den sociala kompetensen) eftersom 

aktiviteterna tar sin utgångspunkt hos eleverna. 

 

Generera utbildningsresurser utanför skolan? 

 
Undervisning på fritidshemmet? 

 

På Hallonet, till skillnad från Mirefälts och Skogsjös fritidshem, beskrivs fritidshemmets 

kompletterande uppdrag gentemot skolan som den främsta funktionen. Österboskolan 

ligger mitt i staden och har ett socioekonomiskt starkare upptagningsområde än 

Mirefältskolan och Skogsjöskolan. Att eleverna får leka och ”bara vara barn en stund”, 

så att de orkar med nästa skoldag och de fritidsaktiviteter som väntar efter fritids, är ett 

syfte som återkommer ofta under intervjun. Hans (Mirefält) väljer att beskriva 

fritidshemmet som ett komplement till hemmet snarare än skolan, där han vill skapa en 

trygg miljö för eleverna, vars skoldag är slut, och en tillitsfull relation till deras 

vårdnadshavare. Varken Karin eller Charlotte (Skogsjö) nämner direkt fritidshemmets 

kompletterande uppdrag i intervjun. Fritidspedagogerna uttrycker ett långsiktigt tänk när 

de beskriver att eleverna ska ha lärt sig att vara goda kamrater när de lämnar fritids, och 

detta uppstår enligt fritidspedagogerna naturligt allteftersom eleverna umgås med 

varandra.  

 

På Hallonet och Skogsjös fritidshem börjar fritids med en samling där eventuell 

information delas ut. Under vissa perioder är det bestämt att eleverna ska vara utomhus, 

till exempel de första ca 90 minuterna innan mellanmålet, eller någon timme efter. På 

Mirefälts fritidshem är det för det mesta valfritt. Vanliga aktiviteter som eleverna väljer 

är gemensamt för fritidshemmen pyssel och byggande med lego eller dylikt. Brädspel är 

särskilt populärt på Mirefälts fritidshem. På Skogsjös fritidshem rör eleverna sig mycket 

utomhus, och på Hallonet är kulkastning klart populärast. Gemensamt för fritidshemmen 

är att eleverna ofta inte ägnar sig åt samma sak en längre tid, utan hoppar mellan 
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aktiviteter med 10 till 25 minuters intervall. Det finns mycket att göra och den fria 

kontexten gör att eleverna lätt får uppmärksamheten stulen av något annat. 

Fritidspedagogerna ser ett symboliskt värde (se Bourdieu, 1984; Willis, 2016) i 

nyfikenhet och fri lek snarare än i orkestrerad kultivering (se Lareau, 2013), och de 

färdigheter som aktiviteterna har potential att utveckla kultiveras därför inte mer än på 

ytan eftersom eleverna inte hinner fördjupa sig. När den direkta tillfredsställningen avtar 

gör eleverna något annat.  

 

Fritidshemmets undervisande funktion har genom historien betonats allt starkare och i 

dagens läroplan tydliggörs det att det är just undervisning som ska bedrivas på 

fritidshemmet (Skolverket, 2016). Undervisningen vi observerat syftar till att vid behov 

vägleda elever i deras interaktion med varandra, att hjälpa dem göra verklighet av sina 

idéer och i Skogsjös fall kontinuerligt utmana dem med matematiska och språkliga 

uppgifter. Undervisning i matte, svenska och engelska blir en förlängning av skolan, det 

vill säga att eleverna genom denna undervisning genererar sådana resurser de redan har 

möjlighet till i skolan. Att förstärka skolans innehåll är ett sätt att komplettera den, men 

fritidshemmet har också en möjlighet att komplettera skolan genom att undervisa om 

sådant som skolan inte berör. När till exempel eleverna interagerar med varandra på 

fritidshemmet är det i en annan social kontext än den i ett klassrum, och när de följer upp 

egna projekt (oftast i form av pyssel och slöjd) utnyttjar de sin egen drivkraft istället för 

att bli tilldelade uppgifter av en lärare. Barn inom olika samhällsklasser tar del av samma 

standardiserade kunskapsinnehåll i grundskolan, varför det blir intressant att fråga sig vad 

barn inom olika samhällsklasser genererar för resurser utanför skolan som resulterar i att 

barn inom högre samhällsklasser oftare söker sig till högre utbildning (Erikson, 2014). I 

kapitlet om tidigare forskning sätter Lareau (2013) fingret på att organiserade 

fritidsaktiviteter är karakteristiskt för barn inom medelklassen. Statistik från SCB (2009) 

visar att organiserad idrott, musicerande, kulturella besök och högläsning med föräldrar 

är aktiviteter som barn inom medelklassen (tjänstemannahushåll) ägnar sig åt i högre grad 

än barn i arbetarklasshem. Den förstnämnda aktiviteten bygger ett socialt kapital i form 

av social kunskap (se Bourdieu, 1984), de tre sistnämnda aktiviteterna bygger ett 

kulturellt kapital (se Karlsson, 2005) som av Bourdieu (1984) härleds till ett värderande 

av utbildning. Nordlander (2015) menar att detta sociala mönster kan brytas om barn får 

likvärdiga möjligheter att generera dessa utbildningsresurser, varför vi valt att mäta 

förekomsten av dessa. 

 
Organiserad idrott, musicerande, kulturella besök och högläsning 

 

Under observationerna har vi letat särskilt efter de fyra aktiviteter som utmärker sig i barn 

inom medelklassens fritidsvanor (se SCB, 2009), vilka är organiserad idrott, musicerande, 

kulturella besök och högläsning med vuxen. Den gemensamma nämnaren i dessa 

aktiviteter är att barn tränar en viss förmåga tillsammans med en tränad pedagog (eller 

förälder) och då genererar resurser framför allt i form av kognitiva förmågor, socialt och 

kulturellt kapital (Bourdieu, 1984; Karlsson, 2005; Nordlander, 2015). 

 

När vi klassificerar en idrottsaktivitet som organiserad ska elever arbeta som ett lag mot 

ett gemensamt mål tillsammans med en tränad pedagog. Eleverna har på samtliga 

fritidshem varit aktiva utomhus och spelat framförallt bandy och fotboll. Under våra tre 

veckor har vi noterat totalt 1 timme organiserad idrott (en halvtimme på Mirefälts 

fritidshem, 10 deltagare, och en halvtimme på Skogsjös fritidshem, ca 7 deltagare). 

Mirefälts fritidshem utnyttjade skolans idrottssal och aktiverade en fjärdedel av antalet 

inskrivna elever under 30 minuter. Kristoffer på Skogsjös fritidshem spelade bandy 
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utomhus med eleverna och aktiverade då en knapp tredjedel av dem i 30 minuter. Detta 

är avsevärt mindre organiserad idrott per elev jämfört med vad barn inom medelklassen 

tillägnar sig på en vecka. 

 

Vad vi letar efter gällande aktiviteten ”musicerande” är tillfällen då elever tillsammans 

med en tränad pedagog lär sig behärska ett instrument, enskilt eller genom att spela 

tillsammans med andra. Musicerande är ingenting vi observerar någonstans under vår tid 

på fritidshemmen. Genom intervjun med Petra får vi veta att man på Hallonet nyligen 

haft ett ”Mini Mello”-projekt som omfattat musiklyssnande. På Hallonet får vi också veta 

att de ibland dansar till musik. Mirefälts och Skogsjös fritidshem har båda tillgång till 

instrument, vilka har blivit donerade till dem, men är ingenting som används. 

Fritidspedagogerna uttrycker alla en osäkerhet kring instrument och ger sig därför inte på 

det. Petra (Hallonet) nämner att en av hennes kollegor på en annan avdelning spelar gitarr 

och att hon är avundsjuk på det. Karin och Charlotte (Skogsjö) liksom Petra (Hallonet) 

värderar musik, det är en värdefull symbol för dem (se Bourdieu, 1984; Willis, 2016), 

och de beklagar att de inte har tillräckligt med kunskaper.  

 

Ett kulturellt besök kan innebära att fritidsgruppen åker iväg och besöker ett museum, tar 

del av en utställning eller tittar på en teater/filmföreställning et cetera. Det kan också 

innebära att eleverna går till skolans bibliotek eller att fritidshemmen själva bjuder in 

kulturarbetare. Under veckorna ser vi ingenting som skulle kunna klassificeras som ett 

kulturellt besök. Mirefälts fritidshem har dock under sportlovet besökt en konsthall. Det 

är på loven det går att anordna utflykter av den här typen. Skogsjös fritidshem gör ungefär 

en utflykt per termin, men då brukar de antingen umgås med elever från en annan skola 

eller åka in till staden för att bowla som avslutning. På Hallonet är man för få vuxna för 

att kunna genomföra utflykter.  

 

Med högläsning syftar vi på tillfällen då elever tar del av litteratur tillsammans med en 

vuxen. Alla fritidshem vi besökt har tillgång till böcker. Vi observerar vid ett tillfälle att 

Petra (Hallonet) läser högt för en elev i soffan en kort stund. Vid ett tillfälle på Mirefälts 

fritidshem lyssnar tre elever på ljudböcker. Hans försåg eleverna med utrustningen men 

var inte delaktig efter att aktiviteten initierats. Karin och Charlotte (Skogsjö) berättar att 

eleverna brukar läsa på egen hand under de sista timmarna på fritids. Högläsning 

tillsammans med en vuxen är enligt vår observation sällan förekommande. Petra 

(Hallonet) berättar att man tidigare haft högläsning i helgrupp, men att detta har 

prioriterats bort till förmån för den fria leken.  

 

Ur jämlikhetsperspektivet tränar eleverna inte de förmågor som är typiska inom 

medelklasshem och är således inte en arena för att ge barn inom skilda samhällsklasser 

likvärdiga möjligheter till att generera utbildningsresurser (Nordlander, 2015). Om 

eleverna är aktiva utomhus och spelar mycket bandy och fotboll med varandra så är det 

ändå klart mindre organiserad idrott än vad barn inom medelklassen i genomsnitt deltar i 

på sin fritid (se SCB, 2009). När eleverna på egen hand tävlar mot varandra tränar de på 

samarbete samt att hantera vinst och förlust. Kunskap om hur man interagerar med andra 

på ett bra sätt är en form av socialt kapital (Bourdieu, 1984), men då en pedagog inte 

alltid är i närheten och vägleder eleverna i stunden finns det en risk att eleverna utvecklar 

skeva uppfattningar om vad som är ett bra sätt. Till exempel om dominerande elever tillåts 

ta makt över andra när en vuxen inte ser. Musicerande förekommer inte på fritidshemmen 

och det kulturella kapitalet byggs inte upp systematiskt i det vardagliga arbetet. Om 

eleverna har tillgång till böcker så styrs läsning inte upp i helgrupp. 
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Graden av styrd verksamhet under veckorna för vår observation skiljer sig stort åt. På 

Skogsjös fritidshem styrs en aktivitet med bestämt lärandeinnehåll upp varje dag, där alla 

elever förväntas delta. På Mirefälts fritidshem styr man också upp aktiviteter dagligen, 

men det handlar mer om ett erbjudande som allt ifrån ett par elever till hela gruppen kan 

nappa på. På Hallonet är styrda aktiviteter sällsyntare och vi observerar endast en planerad 

aktivitet (odlingen) under veckan, i form av ett erbjudande. Gemensamma lekar på 

Hallonet genomförs enligt Petra ungefär en gång varannan vecka. På Mirefälts fritidshem 

har vi observerat 8 uppstyrda aktiviteter (planerade eller situationsuppståndna) med 

varierande innehåll och längd, på Skogsjös fritidshem 9 och på Hallonet 4. Hans 

(Mirefält) menar att det ska finnas en balans mellan det styrda och det fria. Vissa 

aktiviteter, som eleverna är intresserade av, behöver styras upp för att det ska fungera. 

Karin och Charlotte (Skogsjö) styr upp flest aktiviteter, ofta med ett bestämt 

lärandeinnehåll och där alla elever dessutom förväntas delta. De ifrågasätter samtidigt sin 

egen rätt att tvinga eleverna till något efter skoldagen och utformar därför aktiviteter efter 

elevernas intressen där lärandeinnehållet smygs in. Petra (Hallonet) talar med starkast 

emfas om elevernas rätt till egentid. Hennes poäng med styrda aktiviteter där alla 

förväntas delta, när de väl förekommer, är att få in försiktigare elever i gemenskapen samt 

att inspirera eleverna till att göra aktiviteten själva i fortsättningen. Tiden för fri lek 

överstiger långt den styrda tiden på samtliga fritidshem. 

 
Kognitiv träning genom resonerande? 

 

Lareau (2013) beskriver en annan skillnad mellan arbetar- och medelklassföräldrar 

gällande på vilket sätt de kommunicerar med sina barn. Föräldrar inom medelklassen 

bemöter sina barns frågor med andra frågor medan föräldrar inom arbetarklassen ger 

färdiga svar. Barn inom medelklassen lever enligt Lareau (2013) i ett tillåtande klimat där 

de är fria att ifrågasätta auktoriteter, blir utmanade att tänka och utvecklar med tiden en 

inre förståelse om varför det är på ett visst sätt. Barn inom arbetarklassen lär sig tvärt om 

att det är meningen att man ska lyda auktoriteter. 

 

Helhetsintrycket är att fritidspedagogerna värnar om att eleverna själva ska förstå hur 

konflikter kan lösas och varför regler finns. Hans (Mirefält) menar att även om man inte 

alltid hinner stanna upp och resonera om alla problem som uppstår så är det en ambition 

hos arbetslaget att göra det. När vi frågar Petra (Hallonet) om man som lärare bör arbeta 

med frågor i bemötandet av negativt beteende eller om man bör vara snabb med att 

tillrättavisa så svarar hon direkt att man bör arbeta med frågor. På Hallonet väljer man 

också att inte ha sökfilter på sina iPads trots att det förekommit att eleverna varit inne på 

olämpliga sidor, just för att man vill att eleverna själva ska förstå varför det är olämpligt. 

Karin och Charlotte (Skogsjö) är däremot snabba med att blankt markera mot negativt 

beteende och vi får emellanåt intrycket av att det viktigaste är att eleverna på Skogsjös 

fritidshem känner till reglerna och följer dem snarare än att de förstår varför reglerna 

finns. Karin och Charlotte använder istället resonerande när de lär ut ny kunskap, det vill 

säga när de vill handleda eleverna genom en aktivitet. De ger då inte direkta svar på 

elevernas frågor utan leder dem vidare genom att plantera nya funderingar. Detta är ett 

gemensamt drag hos fritidshemmen. 

 

Det är på denna punkt, själva interaktionen med eleverna, där fritidspedagogernas 

förhållningssätt bäst stämmer överens med föräldrar inom medelklassens (se Lareau, 

2013). De skiljer sig åt när meningsfull fritid på fritidshemmet utgår ifrån barnen/eleverna 

istället för den vuxne/pedagogen, och de ägnar sig inte åt samma typ av aktiviteter, men 

de kommunicerar oftast med barn/elever på samma sätt (med undantag för förhållnings-
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sättet till regelupphållning på Skogsjös fritidshem) och odlar deras fria tänkande (a.a., 

2013). 

 

Ett kompensatoriskt förhållningssätt?  

 

Under intervjuerna ställer vi frågor om spridningen i socioekonomisk bakgrund bland 

eleverna, hur fritidspedagogerna tror att elevernas fritid hemma skiljer sig från fritiden på 

fritidshemmet, och hur detta kan påverka arbetet. Petra (Hallonet) är den enda som från 

början har en klar uppfattning om hur elevgruppens socioekonomiska status ser ut, och 

har också anpassat verksamheten efter detta då hon vill ge eleverna en vila från allting 

runt om fritidshemmet. Hon berättar att de flesta elevernas familjer är välbemedlade, men 

inte alla, vilket innebär att det är ett grupporienterat val att utforma verksamheten på det 

sätt hon gör. Hon intar dock inte ett kompensatoriskt förhållningssätt gentemot de elever 

som inte har en lika aktiv fritid (se Nordlander, 2015). Att eleverna kan ha olika 

klassbakgrund och att detta påverkar deras fritid utanför skolan är inte en problematik 

som fritidspedagogerna lyfter. Det är ingen av fritidspedagogerna som tar upp elevernas 

skilda fritidsaktiviteter utanför fritidshemmet som ett jämlikhetsproblem och reflekterar 

inte över på vilka sätt fritidshemmet kan kompensera för detta. Det svåraste och mest 

krävande med jobbet menar fritidspedagogerna är konflikthantering och föräldrakontakt, 

inte svårigheten i att med fritidshemmets resurser skapa likvärdiga förutsättningar för 

elever med skild klass- eller socioekonomisk bakgrund att bygga resurser för framtiden 

(Nordlander, 2015). 

 

Fritidspedagogerna utgår ifrån elevernas intressen snarare än att medvetet och aktivt 

plantera handplockade intressen hos dem som kan lägga en bättre grund för högre 

utbildning. När fritidspedagogerna talar om verksamhetens syfte är det den sociala 

utvecklingen som står i centrum. På fritidshemmen lär man sig först och främst att umgås 

med andra. Petra (Hallonet) påpekar att en rekreativ fritid ger eleverna bättre 

förutsättningar i skolan, men detta är det närmsta frågor om skolgång, betyg och 

utbildningsval vi kommer i de tre intervjuerna. Att plantera resursgenererande 

fritidsintressen (se Nordlander, 2015) är inte ett uttalat mål. Fritidspedagogerna ser det 

sociala värdet i de aktiviteter som de erbjuder men talar inte om specifika färdigheter som 

tränas och som över tid stärker elevernas förmåga att ta sig an högre utbildning. 

 

Fritidspedagogernas sikte verkar vara inställt på elevernas inträdande i mellanstadiet, då 

fritidspedagogerna överlämnar elevernas fostran åt andra. Hans (Mirefält) beskriver den 

sociala kompetensen som en bristvara i samhället och ger intrycket av att ha siktet inställt 

längre fram, dock inte vad skolgång beträffar. Elevens val att studera vidare efter 

gymnasiet verkar vara en avlägsen frågeställning på fritidshemmen. 
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Diskussion 
 

Fritidspedagogerna tolkar meningsfull fritid på det sätt att vad som är meningsfullt utgår 

ifrån eleven. Social utveckling och rekreation är de huvudsakliga verksamhetsmålen som 

uppnås genom att eleverna umgås med varandra i en pedagogisk miljö där fritids-

pedagogerna vid behov vägleder elevernas interaktion med varandra. Dolt lärande med 

förbestämt innehåll förekommer, i olika grad (se analyskapitlet), där formen på 

undervisningen baseras på elevernas intressen, men elevernas förmåga att aktivera sig 

själva och omsätta idéer i handling prioriteras. Tiden för fri lek överstiger långt tiden för 

styrda aktiviteter. Fritidspedagogerna tar avstånd från att fritidshemmet är en plats för 

träning och/eller tvång. De är inte intresserade av att träna specifika, mätbara färdigheter 

hos eleverna mot deras vilja.  

 

På vilka sätt eleverna förbereds inför högre utbildning är en avlägsen fråga på 

fritidshemmen. Föräldrar inom medelklassen tar ett större kommando över sina barns 

fritid och odlar bestämda färdigheter hos dem som föräldrarna själva anser är gynnande 

ur ett framtidsperspektiv (Lareau, 2013). Detta förhållningssätt till meningsfull fritid 

skiljer alltså fritidspedagogerna och föräldrar inom medelklassen åt. Social utveckling är 

ett långsiktigt mål hos fritidspedagogerna som de ser att eleverna får nytta av i framtiden, 

men att oberoende av elevernas egen vilja anordna aktiviteter som tränar kognitiva 

förmågor och/eller bygger ett kulturellt kapital är inte aktuellt. Organiserad idrott, 

musicerande, kulturella besök och högläsning med förälder är aktiviteter som barn inom 

medelklassen ägnar sig åt på fritiden i högre grad än barn inom arbetarklassen, varför vi 

valt att mäta förekomsten av dessa på fritidshemmen. Av totalt 36 timmars observation 

har vi sett 2 x 30 minuter organiserad idrott där en fjärdedel respektive en tredjedel av 

elevgruppen deltog. Musicerande förekommer inte trots att två av tre fritidshem har 

tillgång till instrument. Fritidspedagogerna uttrycker att de inte har tillräcklig kunskap för 

att använda instrument i undervisningen. Kulturella besök har heller inte observerats, då 

vi förutom resor utanför skolområdet inräknar till exempel besök på skolans eget bibliotek 

eller inbjudan av kulturarbetare till fritidshemmet. Högläsning tillsammans med en 

fritidspedagog observeras vid ett kort tillfälle där en elev deltog. Specifika fritids-

aktiviteter är ytterligare något som skiljer sig åt mellan fritidshemmen och medelklass-

hem. Hur föräldrar inom medelklassen använder sig av att bemöta sina barns frågor med 

andra frågor för att stärka deras kognition (se Lareau, 2013) är däremot en strategi som 

fritidspedagogerna använder.  

 

Ingen av fritidspedagogerna lyfter elevernas eventuellt skilda fritidsvanor som ett 

jämlikhetsproblem och reflekterar inte över hur de kan anpassa fritidshemmet för att 

kompensera för de resurser elever med en mindre aktiv fritid går miste om. Ett av tre 

fritidshem är enligt intervjun anpassat efter elevgruppens socioekonomiska bakgrund 

generellt, men fritidspedagogen intar inte ett kompensatoriskt förhållningssätt gentemot 

det mindre antal elever som inte delar denna socioekonomiska bakgrund. Det svåraste 

och mest krävande med jobbet menar fritidspedagogerna är snarast att få dagen att gå 

ihop, gäller det att få in vikarier, lösa konflikter eller att upprätthålla en god 

föräldrakontakt – inte att med fritidshemmets resurser lyckas skapa likvärdiga förut-

sättningar för elever med skild klassbakgrund att tillgodogöra sig resurser för framtiden. 

 

Vårt examensarbete bottnar i en vilja att stärka barn inom arbetarklassens förutsättningar 

till att ta sig an högre utbildning då vi ser detta som en nyckel till högre jämlikhet. Som 

SCB:s rapport (2012) visar vid jämförelse av två årskullar från 70- respektive 80-talet är 

det barn till föräldrar med kortare eftergymnasial utbildning som stått för den procentuellt 
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största ökningen i valet av högre utbildning. Att föräldrarna fått in en fot på universitetet 

eller högskolan verkar vara en effektiv inkörsport för deras barn att själva söka sig till 

högre utbildning (SCB, 2012). Vi tror inte att förutsättningarna för högre utbildning 

endast bygger på medfödd intelligens eller förmåga att prestera i skolan, utan att det är 

barnets värderingar som leder det mot dessa val (se Bourdieu, 1984; Willis, 2016). 

Sianou-Kyrgiou & Tsiplakides (2011) visar att barn med likvärdiga skolresultat ändå 

väljer att utbilda sig vidare i olika grad beroende på om deras föräldrar själva har 

eftergymnasial utbildning. Värderandet av studier ingår i Bourdieus begrepp ”kulturellt 

kapital” (se Karlsson, 2005) och överförs från föräldrar till deras barn genom den primära 

socialisationen (Bourdieu, 1984), varför barn till högutbildade föräldrar i högre grad 

uppfattar högre utbildning som ett naturligt steg i livet. Eftersom barn oberoende av 

klasstillhörighet tar del av samma standardiserade kunskapsinnehåll i grundskolan blir 

det relevant att fråga sig hur barn inom olika samhällsklassers fria tid skiljer sig åt utanför 

skolan. I detta arbete har vi så långt som möjligt identifierat hur föräldrar inom medel- 

och arbetarklassen förhåller sig till meningsfull fritid och vad barn inom respektive klass 

gör på fritiden. Detta har jämförts med hur fritidspedagoger förhåller sig till meningsfull 

fritid och vilka aktiviteter eleverna tar del av på fritidshemmet. Genom att identifiera 

likheter och skillnader kan vi föreslå i vilken riktning fritidshemmets innehåll skulle 

kunna förändras för att ge barn inom arbetarklassen bättre möjligheter att generera samma 

typ av resurser på fritiden som barn inom medelklassen gör. Fritidshemmet uppkom för 

över hundra år sedan i syfte att ge barn inom arbetarklassen något meningsfullt att göra 

(Johansson, 1986). Över tid har meningsfullheten skiftat från handarbeten till läxläsning 

och rekreation, till fostran i kamratskap och solidaritet, till att komplettera skolan genom 

situationsstyrd undervisning. I modern tid skulle fritidshemmet kunna bli en 

jämlikhetsfrämjande institution genom att med planerade aktiviteter odla ett kulturellt, 

studiefrämjande kapital hos eleverna.  

 

Karin och Charlotte (Skogsjö) trycker på någonting intressant i detta sammanhang, 

nämligen hur föräldrar ser på fritidshemmets funktion. De upplever inte att föräldrar bryr 

sig om vad som händer på fritids. De får aldrig feedback. Det man blir trött på, säger 

Charlotte, är inte barnen eller få resurser, utan samhället, föräldrarna och deras 

bemötande. Hon menar att det är sorgligt att fritidshemmets status sänkts så pass att 

arbetet inte anses särskilt viktigt. Är det som Karin och Charlotte vittnar om, och som 

Hjalmarsson & Löfdahl (2015) också menar, att den allmänna uppfattningen om 

fritidshemmets uppdrag är barnpassning? Det skulle innebära att alla ambitioner om att 

göra fritidshemmet till något mer än att överlämna ett sorgfritt barn till en nöjd förälder 

måste komma inifrån fritidsläraren/pedagogen själv, utan förväntningar på uppskattning. 

Att fritidslärare/pedagoger till höger och vänster inte har bestämt sig för att på egen hand 

kombatera klassamhällets reproduktion är kanske därför inte särskilt förvånande. 

 

Hur kan fritidshemmet utvecklas för att främja jämlikhet? 

 

Innan fritidshemmet kan kompensera för elevers skilda fritidsvanor behöver de som 

arbetar i fritidshem bli medvetna om hur deras elevgruppers fritidsvanor ser ut, och få en 

uppfattning om vad som är värt att kompensera för. Kunskap om hur fritidsaktiviteter kan 

generera utbildningsresurser i form av socialt och kulturellt kapital behöver 

kommuniceras ut, exempelvis genom seminarier under studiedagar. Genom att kartlägga 

elevernas fritidsaktiviteter utanför skolan kan fritidslärare/pedagoger se hur många och 

vilka elever som kontinuerligt tränar idrott, spelar instrument, gör kulturella besök och 

blir lästa för av sina föräldrar. Denna information kan inhämtas genom att prata med 

barnen själva, deras vårdnadshavare eller genom ett samarbete med skolan där de 
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fortlöpande utvecklingssamtalen får inkludera frågor om fritidsvanor. Informationen kan 

sedan användas till att identifiera vilka av dessa aktiviteter eleverna tar minst del av, och 

utgå därifrån i planeringen av verksamheten. Skulle till exempel halva elevgruppen träna 

innebandy en gång i veckan medan endast ett fåtal spelar instrument kan det vara rimligt 

att i första hand införa musik på fritidshemmet, och vice versa.  

 

Flera av fritidspedagogerna vi intervjuat menar att de saknar den kunskap som krävs för 

att använda musik i undervisningen (själva hade vi varit obekväma med att träna ett 

fotbollslag!), liksom att de saknar resurser till att genomföra kulturella besök. Det går inte 

att begära att alla ska kunna allt, men en strategi som föräldrar inom medelklassen 

använder är att nyttja andra vuxnas kompetens. På Skogsjöskolan träffade vi på Skapande 

Skola, en organisation som syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det 

professionella kulturlivet. Detta inspirerade oss. Fritidshemmet skulle, då fritids-

lärarna/pedagogerna upplever att de själva inte besitter den nödvändiga kunskapen, kunna 

erbjuda sina lokaler åt externa organisationer som regelbundet håller i önskade aktiviteter. 

Såhär gör man på ett fritidshem där en av oss haft verksamhetsförlagd utbildning, då bland 

annat en musiklärare hälsar på veckovis och har undervisning med ett par av eleverna, 

och detta skulle kunna genomföras i större skala med ambitionen att nå samtliga elever. 

Hur detta skulle finansieras är inte vi rätt personer att svara på, i det nämnda fallet stod 

deltagande elevers vårdnadshavare för kostnaden, men det är ett intressant koncept som 

en del av fritidshemmets budget skulle kunna gå till då värdefull kunskap skulle läras ut 

samtidigt som fritidslärarna/pedagogerna skulle bli avlastade, och som vid deltagande 

kanske rentav skulle se dessa tillfällen som kompetensutvecklande. Skolan skulle vidare 

kunna erbjuda sina lokaler för konstutställningar, då fritids inte skulle behöva lämna 

skolområdet för att göra kulturella besök. Teaterföreningar och lokala band skulle på 

samma sätt kunna bjudas in till skolan på fritidstid.  

 

Något som problematiserar obligatoriska inslag på fritidshemmet, som vi tidigare tagit 

upp, är att undervisningen ska bygga på elevernas egna intressen och initiativ (se 

Skolverket, 2016). Vi vill återigen poängtera att det läroplanen uttrycker är att 

undervisningen på fritidshemmet ska vara situationsstyrt i högre grad, vilket inte absolut 

utesluter inslag av styrda aktiviteter. Det är inte vår avsikt att nedvärdera menings-

fullheten i elevernas fria tid och lek, och som vi ser det är det heller ingenting som offras 

om en timme om dagen skulle avvaras åt styrd verksamhet. Tiden för fri lek skulle 

fortfarande överstiga den styrda tiden samtidigt som fritidshemmet skulle plantera och 

kultivera resursskapande fritidsintressen hos eleverna som de kan bära med sig utanför 

fritidshemmet. Fritidshemmet skulle leva upp till det skollagen säger, att ta hänsyn till 

elevers olika behov, stimulera dem så att de utvecklas så långt som möjligt, och uppväga 

skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta liksom vad 

läroplanen säger, att ansvara för att eleverna utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för en samhällsmedlem (vi vill mena att kulturellt kapital är av stor vikt i ett 

kunskapssamhälle) och att dessa kunskaper ger grund för fortsatt utbildning. 

 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

(Skollag, SFS 2010:800, kap. 1, 4§) 
 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning. 

(Skolverket, 2016:13)  
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Vidare forskningsfrågor  

 

Fritidsvanor är bara en dimension av klassamhällets reproduktion, men det är den 

dimension som vi har möjlighet att påverka genom vårt yrke. Tiden på fritidshemmet 

kommer inte att kunna bli lika betydelsefull som den primära socialisationen i avseendet 

att skapa symboliska värden på utbildning, dock spenderar ofta barn som är inskrivna på 

fritidshem ett stort antal timmar där varje vecka varför tiden blir långt ifrån betydelselös. 

Vi har också få år på oss då främst lågstadieelever går på fritids, men det är ett tillfälle att 

tidigt påverka elevers fritidsvanor och väcka givande intressen som de förhoppningsvis 

bär med sig efter sin tid på fritidshemmet. Tänk om man som vuxen skulle titta tillbaka 

på och tacka fritidshemmet därför att det var där man först fick prova att spela gitarr!  

 

Våra slutsatser löper längs en abduktiv kedja, deduktiv på det sätt att vi baserar bilden av 

föräldrar inom medel- och arbetarklassens förhållningssätt till meningsfull fritid på 

tidigare forskning och statistik, induktiv på det sätt att vi förutsättningslöst undersökt 

fritidspedagogers eget förhållningssätt till meningsfull fritid innan vi jämför dessa. Den 

första etappen skulle vara intressant att undersöka i sig; hur föräldrar inom medel- och 

arbetarklassen i Sverige ser på och realiserar sina barns fritid (Lareaus (2013) forskning 

som vi huvudsakligen lutar oss mot på denna punkt är gjord i USA). Det hade varit 

spännande att se ett utvecklingsinriktat arbete som syftar till att med fritidshemmets 

resurser och rekreationssyfte realisera en färdighetskultiverande verksamhet. Vi 

välkomnar också andra att reproducera vår studie för att förstärka, vidareutveckla eller 

utmana våra slutsatser. 
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Bilagor 

Bilaga A Första kontakt med fritidshemmen 

 

Hej! 

Vi är två studenter från grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem på 

Linnéuniversitetet som nu påbörjar vårt examensarbete. Vi är intresserade av det 

mångtydiga begreppet Meningsfull Fritid och vill i denna fas av vår studie skapa oss en 

tillförlitlig uppfattning om hur olika fritidshem arbetar för att uppnå detta syfte. Ett 

typiskt dilemma är till exempel fritidshemmets rekreationssyfte, som i hög grad bygger 

på elevernas eget inflytande, mot fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan samt 

att uppnå de mål som uttrycks i läroplanen, som kan komma att inkräkta på elevernas 

val av aktiviteter. Hur tacklar lärare i fritidshem detta och hur tolkar de själva begreppet 

Meningsfull Fritid? Detta vill vi veta! 

Vi önskar bedriva deltagande observation, en vanlig sociologisk metod där vi placerar 

oss själva mitt i en verksamhet och antecknar vad vi ser, under eftermiddagarna på er 

fritidsavdelning i en vecka (5 dagar). Vi vill också avsluta vår vistelse med en 30 

minuter lång intervju med en lärare/pedagog, föredragsvis någon med längre erfarenhet, 

för att komplettera den data vi samlat in under veckan och för att bättre kunna förstå 

syftet bakom det upplägg vi observerat.  

Inget kommer att spelas in under observationen, vi använder endast våra egna 

anteckningsblock. Vid intervjun önskar vi dock göra en ljudupptagning så att vi inte 

missar något, och så att vi kan göra en så korrekt tolkning som möjligt. Datan kommer 

endast att användas till detta examensarbete på Linnéuniversitetet och kommer att 

förstöras efter projektets slut. Vi garanterar att både skolans, avdelningens, anställdas 

och elevers namn kommer att tilldelas fiktiva namn. Vi formulerar gärna ett mejl till 

vårdnadshavarna där vi berättar vilka vi är och varför vi kommer att vara på skolan – 

och poängterar att det inte är barnen i sig vi observerar utan hur själva 

fritidsverksamheten är upplagd. 

Om detta låter acceptabelt är vi mycket tacksamma om vi får komma till er! I första 

hand är vi intresserade av att komma antingen vecka 9, 10 eller 11. Om ingen av dessa 

veckor passar har vi även möjlighet att komma vecka 12.  

 

Vänligen vidarebefordra denna information till eventuella andra fritidsavdelningar på er 

skola.  

Med vänlig hälsning, 

Jonathan Madeland & Olle Mattsson 

 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Vi tackar för att vi har fått vara här. 

Vi visar upp vår inspelningsapparat och trycker på record. 

Vi återupprepar syftet med vårt besök. 

- Varför valde du att bli fritidslärare?  

- Hur länge har du jobbat här? 

- Vad tycker du är det bästa med jobbet? 



  
 

II 

-  Vad tycker du är svårast? 

- Hur tycker du att veckan har varit? 

- Har det varit en typisk vecka?  

- Hur går planeringen av en vecka till?  

- Har det varit några speciella tankar med just den här veckan? 

- Hur mycket tid till planering har ni? 

- Hur funkar samarbetet i skolan och mellan personalen? 

- På vilket sätt är fritidshemmet en arena för lärande? (alltså på vilket sätt lär sig 

eleverna bäst och om vad) 

- Vi har sett att aktivitet X är väldigt populär, har det varit så länge? Varför/ varför 

inte? 

- Finns det särskilda aktiviteter kopplade till årstiderna?  

- Om det är dåligt väder, hur ser en vanlig eftermiddag ut?  

- Finns det några stående inslag, t.ex. gympa på onsdagar? Varför / varför inte? 

- Vi har ju observerat X, men har ni tillgång till IT-utrustning, sportutrustning, 

böcker, instrument?  

- Sker all verksamhet på området eller lämnar ni ibland fritidshemmet? Utedagar i 

skogen?  

- Hur många barn är inskrivna på fritidshemmet jämfört med antalet lärare?  

- Hur påverkas verksamheten av gruppstorleken? 

- Händer det att ni, under dessa omständigheter, genomför studiebesök eller deltar 

i evenemang? 

- Hur skulle du beskriva barngruppen? 

- Hur ser spridningen i socioekonomisk bakgrund ut i elevgruppen? 

- Hur kan/skulle denna spridning påverka arbetet? 

Vi plockar upp vårt syfte, nämligen att vi är intresserade av meningsfull fritid. 

Vi poängterar att vi har diskuterat detta väldigt mycket under vår utbildning, ger 

exempel på förhållningssätt.  

- För att komma tillbaka till synen på meningsfull fritid, vad skulle ni säga är 

fritidshemmets yttersta syfte?  

- Vilka fördelar ser ni i styrda aktiviteter på fritidshemmet? 

- Nackdelar? 

- Vilka fördelar ser ni i fria aktiviteter på fritidshemmet? 

- Nackdelar? 

- På vilket sätt kompletterar fritidshemmet skolan? 

- <Alternativ följdfråga>Fritidshemmet ska komplettera skolan, men betyder det 

enligt er att fritidshemmet tränar förmågor som inte får stort utrymme under 

skoldagen, tex relationer och social träning, eller handlar det om att eleverna får 

tillfälle att använda sina förvärvade kunskaper praktiskt? 

- Hur tror ni elevernas fritid på fritidshemmet skiljer sig från den fritid eleverna 

har hemma? 

- Vilken grupp av elever drar mest nytta av att vara på fritidshemmet? Varför? 

- Vad tror ni eleverna får ut av sin tid på fritidshemmet i framtiden? 

- Vad är det viktigaste i relationen med eleverna? 

- Vilket förhållningssätt bör man ha i kontakt med eleverna? 

- Om det uppstår en konflikt, hur arbetar ni för att lösa den? 

- Om en elev gör något den inte får, tex klättrar på ett tak, hur hanterar ni den 

situationen? 

- Hur ser ni på fritidshemmets kapitel i läroplanen?  

- Hur skulle du vilja att fritidshemmet ser ut?  

Vi tackar för intervjun.   


