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Syftet med arbetet är att undersöka hur fritidspedagoger ser på statusen i yrket. 
Frågeställningarna har utformats på ett sådant sätt att de ska besvara båda hur 
fritidspedagoger ser på sin yrkesstatus samt hur de anser deras yrkesstatus konstrueras. 
Sex stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts och samtliga informanter 
upplever att deras yrkesstatus är låg. Det finns olika skäl till varför informanterna anser 
detta men fyra aspekter återkom: lön, utbildning, yrkestiteln och dåliga kunskaper om 
yrket. Fritidspedagogerna upplever att den låga yrkesstatusen beror på att de har låga 
löner i relation till lärarna, de upplever att det finns låg kunskap om fritidsverksamheten 
och det viktiga pedagogiska arbetet fritidspedagoger utför. Det framhävs även vikten av 
att ordet pedagog värdesätts sämre än ordet lärare samt att utbildningen för att bli 
fritidspedagog under flera år har varit och är idag, kortare än den som krävs för att bli 
lärare.  
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Malin Hjorth har varit till god hjälp och funnits där för att besvara de frågor och 
problem som har uppstått. Vi vill även tacka vår handledare Tobias Bromander som 
ställde upp i sista minuten med att handleda oss och för det tålamod han visat under 
processens gång. 
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1 Inledning 
Fritidspedagog, fröken eller lärare i fritidshem. ”Kärt barn har många namn” är ett 
ordspråk som stämmer bra med vår kommande yrkesroll. Att fritidsverksamheten fyller 
en viktig funktion i dagen samhälle borde det inte finnas något tvivel om. De flesta 
föräldrar arbetar under dagarna och majoriteten av barnen är i behov av en verksamhet 
att gå till efter avslutad skoldag. Fritidspedagoger befinner sig delvis mellan två 
verksamheter, de är inte lärare i skolan, inte heller barnvakter som enbart ska passa 
barnen. Om fritidsverksamheten inte får de resurser och den uppmärksamhet som krävs 
kan konsekvenser utav detta bli att pedagogiken hamnar i skymundan. Till slut kan detta 
leda till att fritidsverksamheten inte längre är någon pedagogisk verksamhet, utan bara 
en plats där barnen befinner sig i väntan på att föräldrarna ska hämta dem. Om statusen 
på fritidshemmet är hög, minskar dessa risker. I den allmänna debatten diskuteras det 
regelbundet om skolan och lärare men fritidspedagogers viktiga uppdrag är något som 
inte är lika aktuellt. Även under utbildningen, återfinns detta dilemma. Fokus hamnar 
ofta på lärarnas verksamhet och kunskaperna om vad en fritidspedagog gör verkar 
bristfälliga. På grund av detta har det uppstått både en nyfikenhet och en osäkerhet om 
vilken status fritidspedagogyrket egentligen har och varför yrket inte presenteras i den 
mån som övriga yrkesroller. 
    
Fler författare tar upp den osäkerhet som beskrivs ovan. Exempelvis skriver Tullie 
Torstensson-Ed & Inge Johansson följande:  
 

Johansson pekar på att fritidspedagoger har lättare att definiera vad de inte är än att beskriva 
vad de är, och Hansen (1999) visar på att man ofta talar om fritidspedagogrollen som ”luddig” 
eller ”okänd”. Otydligheten gäller även statusmässigt. Principen äldre barn, högre status gäller 
för alla grupper utom fritidspedagoger. (Torstensson-Ed & Johansson, 2000:73) 
 

Denna okunskap om yrkestiteln, ger inte konsekvenser i enbart deras yrkesroll. Det 
framstår även svagheter i andra aspekter som lön och arbetstidsavtal. ” Det bör dock 
tilläggas, att fritidspedagogers status och maktposition i skolan fortfarande försvagas av 
sämre arbetstidsavtal och lön än lärargruppens”  (Andersson, 2013:166). 
 
För att arbeta mot ovannämnda konsekvenser som har skapats kring 
fritidspedagogyrket, är det viktigt att fritidspedagoger är medvetna om 
fritidsverksamhetens mål samt vad som ingår i deras uppdrag. De allmänna råden 

beskriver att personalen i fritidsverksamheten ska kunna skapa utrymme för att planera, 
göra en uppföljning och utvärdera för att det ska ske en måluppfyllelse (Skolverket, 
2007:14). Genom att arbeta på ett sätt där fritidspedagoger planerar gemensamt och 
strävar upp till de nationella målen, finns det en möjlighet till att de även lyckas 
tydliggöra sin viktiga roll och skapa kvalitet. Dock har vi i samband med 
verksamhetsförlagd utbildning sett indikationer på att det är en stor tidsbrist inom 
fritidsverksamheten, vilket har lett till att planeringen av verksamheten inte har skett i 
den mån som har varit önskvärd för att uppfylla denna kvalitet.  
 
Det har uppstått funderingar ifall fritidspedagogers status är på den nivå de förtjänar och 
varför det är så få som studerar till fritidspedagog i jämförelse till övriga lärarstudenter. 
Dessa anledningar leder till att uppsatsen ämnar undersöka hur fritidspedagoger 
uppfattar sin yrkesstatus, men även vilka faktorer som de anser spelar in när status 
konstrueras i ett yrke. 
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar sin yrkesstatus 
samt ta del av vilka faktorer de anser har betydelse. Det kan finnas många faktorer som 
spelar in i skapandet av status. Genom att genomföra intervjuer med utbildade 
fritidspedagoger, ämnar studien att ge djupare kunskaper om ämnet.  
 
 
1.1.1 Frågeställning  

• Hur uppfattar fritidspedagoger sin yrkesstatus? 
• Vilka faktorer anser fritidspedagogerna har betydelse gällande hur deras 

yrkesstatus skapas?  
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2 Fritidsverksamhetens organisation 
Följande avsnitt som berörs i detta kapitel är fritidsverksamhetens historia, 
fritidspedagogernas uppdrag, fritidspedagogernas kompetens och fritidsverksamhetens 
styrning. Presentationerna avser att ske för att ge en bättre förståelse till läsaren av hur 
dessa delar har förändrats och varför det ser ut som det gör idag. 
 
2.1 Fritidsverksamhetens historia 
Fritidsverksamheten har sin grund i 1800-talet då det benämndes som arbetsstugan. 
Grundaren till verksamheten var Anna Hjerta-Retzius och Fridtjuv Berg. Deras syfte var 
att varje barn skulle få tillgång till att gå i skolan och uppfostra barn från arbetarklassen. 
Fostran skedde genom att övervaka och utveckla barn till duktiga och ordentliga 
samhällsmedborgare. Meningen var att de även skulle få kunskaper inom 
hantverkssysslor, hygien och värdet av att arbeta. Om barn inte gick igenom denna 
fostran, fanns det en risk till att de hamnade i industrialiseringsklassen. Detta var en 
nackdel och ett moraliskt problem i samhället. Eftersom fattigdomen var stor i slutet av 
1800-talet, fick läraren välja ut de fattigaste barnen i klassen som skulle få en möjlighet 
till att få en plats i arbetsstugan (Andersson, 2013:12).  
 
Arbetsstugorna utvecklades till eftermiddagshemmen i mitten av 1930-talet. Här hade 
fritidssysselsättningar en stor betydelse när det gäller de psykologiska och sociala 
aspekterna. Eftermiddagshemmen hade ingen relation till skolverksamheten, däremot 
insattes lärare med utbildning för att hjälpa barn med läxor på grund av att utbildning 
var högprioriterad under denna period (Andersson, 2013:12).  
 
Andersson (2013:14) skriver att det skedde en ökning av barn och personal, vilket ledde 
till att det skapades lokal- och pedagogikfrågor. Lokalerna där fritidsverksamheten hade 
sin plats och personalens kompetens fick en stor betydelse. Genom att 
fritidsverksamheten fick en stor roll i samhället under 1960-talet, framträdde även 
frågan om ett samarbete med skolan. Med hjälp av samverkan, fick fritidsverksamheten 
en möjlighet till att integreras i skolans lokaler och fritidspersonalen började tjänstgöra i 
skolverksamheten. Samverkan skapades efter 1980-talet och ett syfte synliggjordes. 
Syftet var baserat på att utveckla en heldagsomsorg med hög kvalitet. Dock 
tydliggjordes det i slutet av 1990-talet att denna kvalitet inte uppnåddes eftersom 
personaltätheten minskade och barngruppsstorlekarna ökade. Begreppet kvalitet blev en 
viktig del i fritidsverksamhetens utveckling eftersom verksamheten skulle vara delaktig 
i de kvalitetsredovisningar som redogjordes inom skolverksamheten på 2000-talet. 
Kvalitetsredovisningarna framhävde i vilken mån fritidsverksamheten arbetade utifrån 
de styrdokument som verksamheten var styrd efter. Begreppet kvalitet, har även en stor 
betydelse inom personaltätheten:  
 

Personaltätheten, som enligt Skolverket är en viktig kvalitetsfaktor, fortsatte att minska i 
cirka 70 % av landets kommuner. År 2008 gick det i genomsnitt 20,5 barn per årsarbetare 
(skolverket, 2009b) mot 7,5 barn per årsarbetare under 1970-talet. Det genomsnittliga 
barnantalet i en fritidshemsgrupp var 35 vilket kan jämföras med maxantalet 15 barn under 
1970-talet. (Andersson, 2013:14)  

 
Anneli Hippinen (2011:37), filosofie doktor i pedagogik, skriver att anledningen till 
fritidsverksamhetens befintlighet är huvudsakligen att föräldrar behöver omsorg för sina 
barn när skoldagen är slut. Barnantalet är stort i Sveriges skolverksamheter och detta 
leder till att fritidspedagoger har en obligatorisk roll till att bli utbildade och utföra en 
pedagogisk verksamhet. 
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2.1.1 Yrkets historia 
Fritidspedagogyrket skapades i början av 1960-talet. Innan dess hade yrket inte en 
separat titel utan titeln skapades när allt fler kvinnor fick lön för det arbete de utförde 
inom fritidsverksamheten. I slutet av 1960-talet var antalet på utbildade fritidspedagoger 
200. Fritidsverksamheten var i behov av fritidspedagoger som förverkligade 
verksamheten. Dock var det ingen enkel uppgift eftersom det ännu inte fanns statliga 
mål för verksamheten.  I slutet av 1970-talet hade antalet av grundskolelärarna ökat och 
fritidspedagogyrket framstod som ett diffust yrke eftersom det inte sågs på yrket som  
professionellt.  Fritidspedagoger kunde inte visa på en unik metod eller ett 
kunskapsområde som enbart var användbart inom fritidsverksamheten. Under 1990-talet 
fick fritidspedagoger ta en större roll inom skolverksamheten. Det skapades ett större 
behov av hjälplärare på grund av individualiseringen vilket ledde till att 
fritidspedagoger formades till hjälplärare i klassrumsmiljöer (Andersson 2013:15f).  
 
Eftersom fritidspedagoger fick mer arbete inom skolan som bland annat hjälplärare blev 
deras yrkesroll mer diffus. Rollen har inte enbart förändrats inom yrkespraktiken när 
erfarna fritidspedagoger fick större möjligheter till att arbeta inom skolan. Även 
fritidspedagogutbildningen leddes till att komma närmare läraryrket (Andersson, 
2013:39). Fritidspedagogers integrering i skolverksamheten har även gjort att deras yrke 
har hamnat i en underordnande position. Anledningen till detta är att fritidspedagoger 
utnyttjas som inhoppare i olika situationer och miljöer, vilket leder till att det även 
skapas större krav på deras kompetens och deras arbetsinsats (a.a.s.166). 
 
2.1.2 Utbildningens utveckling 
År 1971 skapades den tvååriga postgymnasiala specialkursen till att utbilda sig till 
fritidspedagog och efter fem år förflyttades utbildningen till högskolor. Utbildningen 
fortsatte att utvecklas i Sveriges högskolor och i början av 1990-talet ökade 
utbildningsåren från två till tre år. Det skedde sedan ytterligare en förändring efter tio år, 
fritidspedagogutbildningen sammanfördes då med grundskollärarutbildningen. Detta 
ledde till att utbildningsåren ökade till 3,5 år samt att utbildningarna hade många 
likheter sinsemellan. Anledningen till att utbildningarna hade många likheter mellan sig, 
var ett samarbete som inleddes på 1990-talet mellan verksamheterna. Utbildningarnas 
sätt att ge likvärdig kunskap skulle gynna studenternas sätt att samverka i deras 
individuella framtida yrke och öka deras flexibilitet. Då de sammanfördes, skapades det 
nackdelar. En av nackdelarna är att det blev svårt att definiera yrkesidentiteterna mellan 
grundskolelärare och fritidspedagoger. Detta ledde till att fritidspedagogutbildningen 
förändrades igen år 2011 genom att den utformades till enbart grundskolelärare med tre 
inriktningar, varav en av dessa var lärare med inriktning mot fritidshem, utbildningen är 
numera på 3 år (Andersson, 2013:16). Inom denna utbildning fick pedagogerna även en 
behörighet inom de praktisk estetiska ämnena som fritidspedagoger kan undervisa i 
årskurs 1-3 (Rohlin, 2013:15).  
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2.2 Fritidspedagogernas uppdrag 
Fritidspedagogers arbetssätt och uppgifter har förändrats drastiskt under de få åren yrket 
har funnits. Yrket har främst påverkats av integreringen med skolverksamheten 
(Andersson, 2013:17). På grund av denna förändring har fritidspedagogyrket fått en 
otydlig yrkestitel och det har även påverkat deras arbetsuppgifter. Inom deras uppdrag, 
ingår det att skapa en verksamhet med kvalitet utifrån erfarenheter och barngruppens 
behov. Några exempel kan vara att ge trygghet, utveckla barnen inom samhällets 
normer eller att barnen ska ha en njutbar tid i fritidsverksamheten. Det är även viktigt att 
fritidspedagoger skapar en miljö där de kan stötta barnen inför framtiden samt att det 
blir en plats där barnen känner sig accepterade (Jansson, 1992:26f). Pedagogerna bör 
även se till att lyssna, förstå och stödja barn i största möjliga mån för att kunna forma 
barnen till demokratiska samhällsmedborgare. Dessa delar inom fritidspedagogyrket ses 
som en grundläggande del i pedagogernas arbete, vilket leder till att skapandet av miljön 
är viktigt inom fritidspedagogers yrkesroll. Med hjälp av pedagogernas sätt att utforma 
verksamheten utifrån ovanstående punkter, skapas en pedagogisk balans. Detta leder till 
att deras kompetens tydliggörs samt att det sker en fungerande pedagogik i en 
fritidsverksamhet (a.a.s.72f).   
 
Enligt Anders Jansson (1992:89) ställs det stora krav på fritidspedagogers kunnande och 
kompetens. Inom deras arbetsuppgifter involveras konkreta handlingar, alldagliga 
rutiner, barnens utveckling samt att planera, göra en uppföljning och utvärdera 
verksamheten. Detta poängterar även Birgit Andersson, som framhäver i sin forskning 
att kraven har ökat på fritidspedagoger när det gäller bedömning och dokumentation, det 
vill säga andra arbetsuppgifter utöver uppföljning av verksamheten och barns lärande 
och utveckling (Andersson, 2013:17). Belastningen av arbetsuppgifterna kan skapa 
konsekvenser i yrket.  
 

Den stora bredden på arbetsuppgifterna kan ge problem att se gränser för arbetet. 
Pedagogerna kan riskera hamna i positionen att endera inte kunna avgränsa sig, ta på sig 
allt, eller vara oklara över vad som är respektive inte är deras uppgift. (Jansson, 1992:89). 

 
Konsekvenser som diffusa arbetsuppgifter tar även Andersson upp i sin avhandling, där 
hon förklarar att arbetsuppgifterna är otydliga för många fritidspedagoger samt att det 
har skapats en obalans mellan fritidspedagoger och lärare. Båda yrkesrollerna utför 
liknande arbetsuppgifter, men fritidspedagoger har intagit underordnade positioner som 
leder till att de får mindre handlingsutrymme (Andersson, 2013:18). Detta påverkar den 
stora förändringen inom deras uppdrag som är att det numera sker ett djupare samarbete 
mellan fritids- och skolverksamheten och syftet med samarbetet är att barnen ska få ett 
starkare stöd i undervisningen (Pihlgren, 2011:18). 
 
Idag kan fritidspedagogers uppdrag omfattas med tre områden. Dessa områden består 
av:  

1. Fritidspedagogik som identitetsskapande, där lärarens kunskap och kompetens handlar 
om att genom miljö, organisation och aktiviteter i barngruppen stödja varje barns 
individuella identitetsskapande, utveckling och socialisation genom lek, samspel i 
grupp och värdegrundsarbete. 

2. Fritidspedagogiken i skolans lärande omfattar den kunskap och kompetens som 
läraren behöver för att kunna stötta skolans lärandeprocesser, både i skola och på 
fritidshem, med fokus på de praktiskestetiska lärandeprocesserna, tematiskt laborativt 
och ämnesintegrerat arbete och barnaktiva arbetssätt.  

3. Lära i och om fritid omfattar den kunskap och kompetens som läraren behöver, dels för 
att kunna ge barn en för dem meningsfull och vederkvickande upplevelse under den 
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egna fritiden, dels för att lägga grunden för barns goda vanor inför ett livslångt 
perspektiv på fritid. (Pihlgren, 2011:20) 
 

Två forskare, Tullie Torstensson-Ed och Inge Johansson, tar upp hur fritidspedagoger 
ses av övriga aktörer i skolan, samt hur de ser på sig själva i deras arbete. De förklarar 
att fritidspedagoger upplever en skillnad i sin yrkesroll. Lärare ses som mer 
kunskapsinriktade, strukturerade och inriktade mot individen, medan fritidspedagoger är 
inriktade mot gruppen, att framtona den fria leken samt att hjälpa barn i behov av 
särskilt stöd. De olika arbetsuppgifterna mellan fritidspedagoger och lärare gör att 
lärarna får en högre status. Lärarnas sätt att inrikta sig mot kunskap och teori, vägleder 
dem till att tolkas som att det ger en högre status, det vill säga, att kunna teori kan 
kopplas till att en individ har en högre status. Genom att fritidspedagogers arbetsroll 
inte har kunnat avgränsas gentemot de övriga yrkesgrupperna inom skolverksamheten, 
har de enkelt kunnat beskriva vad deras arbetsuppgifter inte är, istället för vad 
arbetsuppgifterna består av (Torstensson-Ed & Johansson, 2000:73). Detta poängterar 
även Hjalmarsson i sin avhandling där hon beskriver att fritidspedagoger kan framställa 
vilka roller de inte har som till exempel: förskolelärare, föräldrar eller lärare, men att de 
inte kan ge en förklaring på vad deras arbetsuppgifter innehåller (Hjalmarsson, 
2010:42). Den otydligheten som finns inom arbetsrollen, leder även till att deras 
yrkesstatus blir otydlig (Torstensson-Ed & Johansson, 2000:73). 
 
2.3 Fritidspedagogernas kompetens  
Andersson förklarar fritidspedagogers kompetens som att det innefattar en förmåga där 
barn och vuxna kan skapa relationer. Det är även väldigt viktigt att kunna vara flexibel i 
arbetet samt att vara tydlig i de uppgifter pedagogen utför. På grund av ständiga möten 
med barn och övriga personal, är det en fördel om fritidspedagoger är öppen i sitt 
förhållningssätt, samt ha en vilja till att bjuda på sig själv som individer. Det är även 
viktigt att ha kompetens inom att samverka. Det bör ligga fokus på att observera 
barnens intressen och behov för att gruppen ska utvecklas gemensamt. Samtidigt som 
fördelarna med samverkan tas upp i Andersson (2013:150) avhandling, poängterar hon 
även vikten i att fritidspedagogen bör nå den individuella delen hos barnen. Att nå den 
individuella identiteten hos barn är ett dilemma i dagens fritidsverksamhet. Barnantalet i 
varje verksamhet ökar och fritidspedagogers arbete kräver mer kompetens för att de ska 
kunna lyckas med att se barnens signaler. Det krävs att vara steget före, samtidigt som 
att de bör se till att möta barn i den nivån de befinner sig i (a.a.s.151). Dessa nivåer kan 
variera då det kan gälla nivåer i barnens individuella utveckling, eller där de befinner 
sig i deras fritidssysselsättningar. Som fritidspedagog gäller det att vara delaktig i 
processen. Det krävs att vara aktiv i tekniken, såsom bloggar och nya datorspel, samt att 
utveckla sina förmågor inom de olika ämnena för att gynna barnens utveckling i största 
möjliga mån (a.a.s.155). 
 
2.4 Fritidsverksamhetens styrning 
Torstenson-Ed och Johansson tar upp fritidsverksamhetens svåra situation då det både 
har förmedlare och skapanderollen (Torstensson-Ed & Johansson, 2000:25). 
Verksamheten hamnar i kläm eftersom den styrs av tre styrdokument: allmänna råd, 
skollagen, och lgr11. Eftersom fritidspedagogers uppdrag inte tydliggörs i något av 
dessa tre styrdokument, varierar uppdraget beroende på vilken skola eller kommun man 
befinner sig i. Detta leder till att fritidspedagogyrket hamnar i skymundan och vissa 
verksamheter undanröjer pedagogerna, medan andra utnyttjar deras kompetens 
(Hippinen, 2011:36).  
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2.4.1 Den decentraliserade styrningen 
Skolverket (2011:12f) tar i sin rapport upp hur skolans styrning delas in i tre olika delar, 
juridisk, ideologisk och ekonomisk. Med den juridiska styrningen menas de lagar 
(Skollagen) och förordningar (Läroplaner och kursplaner) som finns och denna statliga 
styrning är ofrånkomlig. Den ideologiska styrningen härstammar från den juridiska. 
Den handlar om hur de lokala aktörerna (till exempel kommuner och lokala skolor) 
tydliggör de nationella mål som finns och hur verksamheten ska uppnå dem. Tredje 
delen i styrningen, den ekonomiska, handlar om hur staten ekonomiskt bidrar till 
skolans verksamhet. Sveriges kommuner får generella statsbidrag som de själv får 
bestämma hur det ska fördelas. Kommunerna får även villkorade medel, vilket innebär 
att de är öronmärkta för till exempel skolan. Dessa villkorade medel är dock endast 
några procent jämfört med det generella statsbidraget. Detta innebär att det kan ske stora 
lokala skillnader för hur kommunerna väljer att fördela de pengar som de får. Vissa 
kommuner kan välja att skjuta till större delar av det generella statsbidraget till skolan, 
utöver de villkorade, medan vissa kommuner kan välja att skjuta till mindre. 
 
En styrning där det finns en frihet när det gäller att tolka de nationellt uppsatta målen 
som staten fastställt och hur man väljer att distribuera de ekonomiska medlen, benämns 
som decentraliserad styrning. Meningen med denna styrningsmetod är att kommunerna 
ska få mer makt över skolans styrning, till skillnad från hur det var under den 
centraliserade styrningen där staten hade all makt. De lokala aktörerna ska kunna 
anpassa i vilken mån de önskar utforma sin undervisning/verksamhet utifrån de 
nationella målen. Detta för att undervisningen eller verksamheten ska passa på bästa sätt 
till de lokala behov som finns (Andersson 2013:13).  
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om yrkesstatus och olika faktorers 
betydelse för yrkesstatus samt vilken syn fritidspedagoger har på sin yrkesroll. 
 
3.1 Yrkesstatus 
Ylva Ulfsdotter Eriksson & Marita Flisbäck (2011:15f) skriver att rangordna yrken efter 
status är något som gjorts sedan länge inom den sociologiska forskningstraditionen. De 
tar upp att fokus i tidigare yrkesstatusstudier har legat på att mäta vilket anseende yrken 
har i det samtida samhället. Redan i början på 1900-talet gjordes det en studie i England 
om yrkesstatus. I slutet av 1940-talet kom sedan den amerikanska NORC-studien om 
yrkesstatus och denna kom att bli en mall för flera studier som följde efter den. I slutet 
av 1980-talet gjordes en uppföljning av NORC-studien. När denna studie kom, visade 
det sig att yrken som innan hade ansetts ha en låg status, hade stigit i graderna. Det sågs 
som ett tecken på att det hade skett en utjämning mellan arbetarklass och medelklass. I 
Sverige gjorde sociologen Gösta Carlsson under 1950-talet en pilotundersökning för att 
undersöka vilka åsikter som fanns kring yrkesstatus. De resultat han kom fram till, 
överensstämde med de internationella mätningar som har gjorts. Efter det gjordes inga 
större studier i Sverige om detta ämne förrän 2001 då Göteborgsstudien inleddes. I 
denna studie fick drygt 1 800 personer bedöma sammanlagt 100 yrken.  
      
3.1.1 Yrkesegenskaper och status 
Ulfsdotter Eriksson (2006) har skrivit en avhandling som handlar om yrkesstatus och 
vilka aspekter som anses vara viktiga och inte när det gäller att tillskriva vilken status 
ett yrke anses ha. Ulfsdotter Eriksson (2006:97ff) tar upp olika aspekter som 
respondenterna i Göteborgsstudiens enkätundersökning fick ta ställning till när de skulle 
svara på vad som är viktigt inom yrkesstatusen. Hon hade tagit ut 14 faktorer som 
respondenterna fick avgöra hur viktiga de var för yrkesstatus, genom svarsalternativ 
som varierade mellan "mycket stor betydelse" till "ingen betydelse" (bilaga C, tabell 1). 
Inkomst är en faktor som visade sig vara betydande när det gäller vilken status ett yrke 
tilldelas. Hela 84 % ansåg detta som mycket viktigt och forskaren skriver att lön både 
kan vara orsak och resultat när det gäller yrkesstatusen. Andra aspekter som tas upp som 
betydelsefulla är vilka karriärmöjligheter som finns inom yrket, om arbetet är 
självständigt, om det finns frihet att själv planera sitt arbete samt om hur ansvarsfullt 
yrket är. Ulfsdotter Erikssons studie visade på att cirka 80 % av respondenterna ansåg 
att ovanstående faktorer var mycket viktiga och 70 % menade på att hög moral, 
inflytande och ärlighet var viktiga delar inom yrkets status. Däremot ansåg inte mer än 
49 % att en lång utbildning hade hög betydelse för yrkesstatus.  
 
Något som Ulfsdotter Eriksson (2006:99) tar upp som avvikande med hennes 
undersökning är att de tre kriterierna: lång utbildning, lång erfarenhet och stora 
arbetsinsatser, hamnade långt ner i prioriteringarna för vilka faktorer som ansågs viktiga 
för god yrkesstatus (bilaga C, tabell 1). Däremot tydliggörs det i den rangordning som 
olika yrken fick i hennes undersökning där sammanlagt 100 yrken rangordnades efter 
vilken status de ansågs ha, att samtliga av de yrken som hamnade i topp är sådana som 
kräver lång utbildning och erfarenhet. Respondenterna fick i denna enkät svara på hur 
de såg på hur yrkena värderades på en skala mellan "lägsta möjliga status" och "högsta 
möjliga status" (bilaga C, tabell 2). Hon nämner även att tidigare forskning har visat på 
att utbildning tillsammans med lönenivå är de främsta aspekterna som väljs att se på när 
det gäller att rangordna yrkens status (a.a. s. 14). Ser man på hur det ser ut med antalet 
anställda inom fritidsverksamheten och antalet utbildade fritidspedagoger var det år 
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2012 sammanlagt 33 023 individer som arbetade inom fritidsverksamheten. Dock var 
det endast 5 533 av de anställda som hade fritidspedagogutbildning (bilaga C, tabell 3). 
 
3.1.2 Yrken inom skolan i studien 
Yrkestiteln fritidspedagog finns inte med bland de 100 yrken som Ulfsdotter Eriksson 
har tagit upp i sin studie. De yrken inom skolans verksamhet som finns med är: 
gymnasielärare (plats 44), grundskolelärare (plats 52) samt förskolelärare (plats 65). En 
intressant aspekt av denna rangordning tydliggörs i den forskningsrapport som 
Svensson & Ulfsdotter Eriksson (2009:54f) har gjort. Rapporten ligger till grund för 
Ulfsdotter Erikssons avhandling och visar på hur samtliga ovanstående tre yrken stiger i 
graderna när det gäller vilken status respondenterna anser yrken borde ha. 
Gymnasielärare hamnar på plats 16, grundskolelärare på plats 22 och förskolelärare på 
plats 30. De slutsatser som dras består att yrken inom utbildning men även inom omsorg 
och offentlig vård, är yrken som borde ha en högre status än vad de har. 
  
3.1.3 Sociala värderingar av yrken 
Enligt Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck (2011:197f) finns det gemensamma 
föreställningar om olika yrken och sysslor. De menar på att individer har "ideologiska 
klassifikationer av sysslor som bra eller dåliga, glamourösa eller smutsiga, teoretiska 
eller praktiska. Dessa föreställningar utgör en självklar referenspunkt när individer 
förhåller sig till våra egna yrken, liksom när de betraktar andras" (a.a. s.198). Det går 
även att läsa om hur författarna menar på att det finns sociala värderingar som kommer 
med ett yrke.  
 
Det finns föreställningar om att olika sociala grupper utför olika sorters arbete, att det 
finns ett stereotypiskt tankesätt kring detta. Ett exempel kan vara att omsorgsinriktade 
yrken ses som specifikt ämnade för kvinnor, "kvinnogöra" som Ulfsdotter Eriksson & 
Flisbäck uttrycker det. De menar vidare på att det finns en uppfattning om att människor 
som arbetar inom yrken med allmänt sett låg status, anses ha en sämre intellektuell 
förmåga än personer som arbetar inom yrken som anses ha en hög status. Genom 
socialisation utvecklas kunskaper angående vilken hierarki det finns inom yrken, samt 
att det är "finare att hantera matematiska formler än att tvätta kläder" (Ulfsdotter 
Eriksson & Flisbäck, 2011:198). Ett exempel på hur värderingar av yrkesstatus kan yttra 
sig i socialisationsprocessen är, hur vuxna bemöter barns tankar och funderingar om 
yrken. Om en vuxen uttrycker sig på ett negativt eller positivt sätt när ett barn pratar om 
ett yrke förs dessa värderingar vidare tillslut.  
 
3.1.4 Lönens betydelse för yrkesstatus 
Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006:107ff) beskriver hur respondenterna i en 
enkätundersökning värderar hur mycket de trodde 20 yrkena har i lön. När dessa yrken 
rangordnades, ställdes de sedan i förhållande till den status yrkena har blivit tilldelade 
tidigare i undersökningen.  Det tydliggörs i undersökningen hur yrkena hamnar på mer 
eller mindre samma positioner i tabellerna. Ulfsdotter Eriksson drar slutsatsen om att 
det går att finna ett samband mellan vilken lönenivå ett yrke har och den status det anses 
ha. Att inkomsten i arbetet påverkar dess status är något som har framkommit även i 
tidigare studier (a.a. s.91).  
 
Finn Calander är en forskare som konstaterar att det skiljde sig i lönerna mellan 
grundskolelärare och fritidspedagoger i slutet av 90-talet. För de nyutexaminerade 
skiljde det i genomsnitt 500:-, efter fem år i yrket var skillnaden 850:-. Under våren 
1998 höjdes lönerna för både lärare och fritidspedagoger men skillnader mellan de två 



  
 

14 

yrkesgrupperna blev större, grundskolelärarna hade fått 900:- mer i ingångslön än 
fritidspedagoger och efter fem år i yrket skiljde det 1 200:- eftersom grundskolelärarna 
fortfarande fick mer löneförhöjning. Dessa skillnader ansåg Calander visar på att det 
arbete som fritidspedagoger gjorde, värderades inte lika högt ekonomiskt som lärarnas 
arbete. Detta kan i sin tur ses som ”ett mått på fritidspedagogernas lägre samhälliga 
status inom utbildningsinstitutionen” (Calander, 1999:78).  
 
Den lägre statussituationen för fritidspedagoger har fortsatt efter år 1998 eftersom 
löneskillnaden har ökat mellan fritidspedagoger och grundskolelärarna. Lärarförbundet 
har senast år 2012 skapat statistik på hur fritidspedagogers lönesituation ser ut. De har 
framvisats att 10 % av kvinnorna har en lön på 22 969:- eller lägre, i Växjö kommun. 
Detta kan jämföras med grundskolelärarnas lön i samma percentil, som är 24 020:-. 
Resultaten leder i sin tur till att grundskolelärarna har 1051:- mer i lön än 
fritidspedagoger av de som ingår i de 10 procenten och för att se hur övriga procentuella 
delar ser ut inom Växjö kommun, hänvisas du till bilaga C, tabell 4 (Lärarförbundet, 
2013). Det slutsatser som dras av Lärarförbundets lönestatistik, leder till att 
löneskillnaden har förändrats enbart summamässigt från 900:- till 1051:-, när det gäller 
vilken yrkestitel som har högst lön har det dock inte skett några förändringar.  
 
3.1.5 Att veta vad ett yrke innebär 
Om man inte har någon kännedom eller kunskaper om vad ett yrke betyder och innebär, 
kan man inte heller värdera vilken status ett yrke borde ha. Det är viktigt att veta vilka 
arbetsvillkor som lyder för yrket samt att individer har en kunskap om vissa 
arbetsuppgifter som ingår. Hur individer erövrar denna kännedom om yrken kan variera. 
Det kan ske genom att lyssna och titta på tv och media men även genom kunskaper 
utifrån vårt eget-, familj- eller vänners yrke. Hur ett yrke exponeras för resten av 
omvärlden kan spela en stor roll för vilket erkännande det får. Om det ges möjligheter 
till att yrket framträds offentligt samt att det får god publicitet, skapas det goda 
förutsättningar för att yrket ska få en högre status. motsatsen gäller om yrket får negativ 
publicitet, då kan istället yrkets status sänkas (Ulfsdotter Eriksson 2006:112f).  
  
3.1.6 Synen på yrket fritidspedagog 
Monica Hansen som är forskare inom pedagogik nämner att lärarna har högre status i 
relation till fritidspedagoger. Hansen menar att detta kan bero på att läraryrket är mer 
väletablerat och känt medan fritidspedagogyrket för många kan vara mer okänt. 
"Fritidspedagogidentiteten präglas av att den är otydlig och okänd för omgivningen, 
svårigheter att tydliggöra kvalifikationsgraden i yrket och den ambivalenta positionen 
mellan familj och skola" (Hansen, 1999:249f). En likhet som dock går att finna i de 
båda yrkesgrupperna, är att båda anser att omgivningen i viss mån missförstår yrket. En 
annan likhet är att båda anser sig hämta sin arbetstillfredsställelse i att man ser på sina 
yrken som viktiga och betydelsefulla men även i det gensvar man får ifrån övriga inom 
skolan, i detta fall främst barn och deras vårdnadshavare.  
 
I Inge Johanssons studie på fritidspedagogers syn på sitt arbete, visar det sig att de flesta 
upplever att de är i underläge i jämförelse med lärarna i skolan samt att deras arbete 
anses ha en lägre status än lärarnas. Fritidspedagogerna nämner hur de tror att lärarna 
inte riktigt vet vad deras arbete innebär mer än att fungera som en barnvakt, medan 
föräldrarna arbetar (Johansson, 1984:164).  Även senare forskning visar på att det finns 
en okunskap hos lärare när det gäller fritidspedagogers yrke. Hansen (1999:193) tar upp 
hur fritidspedagogyrket i många avseenden är ett förhållandevis okänt yrke för lärarna. 
Dock kan detta påverkas mycket av hur samverkan ser ut på olika skolor. Hansen tar 
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upp hur kunskapen om fritidspedagogernas yrke beror på i vilken mån lärarna på skolan 
kommer i kontakt med den verksamhet som sker i fritidsverksamheten. På de två skolor 
som Hansen genomfört sina undersökningar på, har lärarna inte någon större kontakt 
med fritidspedagogyrket. De uttrycker att fritidspedagogyrket ofta är okänt för dem.  
När lärarna skulle beskriva vilka kompetenser de anser fritidspedagogerna har, 
fokuserar de mycket på deras kunnande när det gäller att arbeta praktiskt/estetiskt.  
Hansen menar på att avgörande faktorer för hur lärarna ser på yrket baseras på deras 
individuella erfarenheter, vilka fritidspedagoger som de möter och interagerar med. 
Detta resulterar i att det finns en variation i hur lärarna uppfattar fritidspedagogernas 
kompetens.  
 
Sammanfattningsvis går det i tidigare forskning finna flera olika faktorer som får 
betydelse när det gäller hur ett yrkes status konstrueras. I den enkätundersökning som 
Ulfsdotter Eriksson (2006:97ff) baserat sin forskning på framkom det att 
respondenterna ansåg inkomst vara av mycket stor vikt gällande ett yrkes status. När det 
gäller fritidspedagogers lönesituation tar Calander (1999:78) upp hur det finns 
betydande skillnader i inkomsten för fritidspedagoger och lärare och detta är något som 
syns även i dagsläget enligt statistik från Lärarförbundet (2013). Löneskillnaden mellan 
dessa två yrkeskategorier menar Calander visar på att fritidspedagogers arbete inte 
värderas lika högt som lärarnas. Vidare gällande yrkesstatus tar Ulfsdotter Eriksson & 
Flisbäck (2011:197f) upp det även finns sociala värderingar av yrken. Författarna menar 
på att det finns förutfattade meningar om bra och dåliga arbeten. Det kan handla om ifall 
ett yrke uppfattas som glamoröst eller inte, eller om det uppfattas som praktiskt eller 
teoretiskt och dessa uppfattningar spelar sedan in när det gäller ifall ett yrke anses ha låg 
eller hög statuts. Men för att på ett korrekt sätt bedöma ett yrkes status menar Ulfsdotter 
Eriksson (2006:112) på att det är av oerhörd vikt att man har kunskaper om yrket och 
vad det innebär. När det gäller kunskaperna om yrket fritidspedagog är detta något som 
både Hansen (1999:193) och Johansson (1984:164) tar upp i sina respektive 
avhandlingar. Båda skriver om hur fritidspedagoger ofta upplever det som att det finns 
en låg kunskap om deras yrke och att detta resulterar i en lägre status. Hansen 
(1999:249f) menar på att fritidspedagog yrket inte är lika välkänt och väletablerat som 
läraryrket. Detta menar hon kan vara en bidragande faktor till att fritidspedagoger 
upplever sig ha en lägre status eftersom kunskaperna om deras yrke inte är lika goda. 
 
3.2 Fritidspedagogernas syn på sin yrkesroll 
Även Maria Hjalmarsson som är lektor i pedagogiskt arbete skriver om 
fritidspedagogers syn på sin yrkesroll. Det sammanfattar resultat från en nationell 
enkätundersökning på fritidspedagogers skattningar av deras yrkeskompetens. 
Hjalmarsson relaterar begrepp som status och professionalitet till fritidspedagogyrket, 
samt att det finns fåtal studier som är baserade på fritidspedagoger i jämförelse med 
forskning om skola och förskola. Hon nämner även att fritidshemmet har hamnat i 
skymundan med sin pedagogik under de senaste årtionden (Hjalmarsson, 2010:39f.)  
 
Fritidspedagogers yrkestitel har sedan tjugo år tillbaka definierats i samband med övriga 
läraryrken, vilket leder till att fritidspedagoger inte har fått en möjlighet till att få en 
individuell yrkestitel. Det har blivit svårt att framhäva fritidspedagogers yrkesidentitet 
och deras yrkesroll definieras som ”luddig”. Denna otydlighet i yrkesrollen har ett 
samband med att de inte kan framhäva sin egentliga roll på grund av att de dels har en 
roll i fritidsverksamheten och dels inom skolverksamheten. Dock framhävs det att 
fritidspedagoger anses som att de har en hög kompetens när det gäller hantering av 
grupprelationer och den sociala utvecklingen hos barnen (Hjalmarsson, 2010:42f). 



  
 

16 

Utöver en beskrivning av fritidspedagogers arbetsuppgifter, framhäver Hjalmarsson 
även vad som skulle kunna göras för att öka deras status. Ett exempel är att det läggs 
stor vikt vid att arbeta kring relationsinriktade situationer inom skolverksamheten, samt 
att fokusera sig främst på att arbeta med grupprelationer. Eftersom fritidspedagoger 
anses som duktiga inom de sociala aspekterna, skulle det vara en fördel för dem att 
arbeta inom de mångkulturella verksamheterna, men även med barn i behov av särskilt 
stöd (a.a.s.43).  
 
Utifrån det resultat enkätundersökningen redovisar, framgår det att fritidspedagoger har 
en god relation till deras yrkeskunnande samt att de har en hög kompetens inom att 
arbeta i grupprocesser. De ser på sig själva som flexibla samt att de har en stor 
kompetens inom att kunna skapa goda föräldrakontakter. De uppskattar sig själva som 
att de utvecklar barnens sätt att arbeta inom grupp, samtidigt som de ser på sig själva 
som en god arbetskamrat (Hjalmarsson, 2010:49). Här är det viktigt att poängtera 
fritidspedagogers arbetsroll delvis består av att arbeta i samspel med övriga lärarroller. 
Det har i tradition gått tillväga på ett sätt där ett stort samarbete sker mellan skola och 
fritidsverksamheten.  
 
Sammanfattningsvis tydliggör Hjalmarssons enkätredovisning att fritidspedagogers 
yrkestitel har hamnat i skymundan samt att det har fokuserats mer på 
grundskoleläraryrket. Detta leder till att fritidspedagoger inte kan framhäva sin 
yrkesroll, vilket även leder till att övriga i samhället kan ha svårigheter till att visa på 
fritidspedagogers värde inom verksamheten. Däremot framgår det att fritidspedagoger 
har en hög kompetens inom att vara flexibla samt att de kan skapa goda 
föräldrakontakter. Dock tydliggörs det att fritidspedagoger kan arbeta med det sociala 
aspekterna som till exempel grupprelationer, men även med barn i behov av särskilt 
stöd för att öka deras yrkesstatus.  
 
3.3 Yrkesstatus enligt Rothman 
Möjligheterna till att hitta forskning och teorier som handlar om fritidsverksamheten är 
begränsade. Detta är något som Hansen (1999:53) beskriver i sin avhandling där hon 
nämner att det är betydligt lättare att hitta forskning inom lärarkulturen. Ett av skälen 
som detta kan bero på är att fritidspedagogkåren inte är lika stor som lärarkåren. 
Fritidspedagogsyrket är även ett mycket yngre yrke och dessutom är det inte lika 
världskänd som läraryrket. Fritidspedagogyrket är ett yrke som i princip bara går att 
finna i Norden. Fokus i denna del har istället lagts på att hitta teorier om hur yrkesstatus 
i allmänhet uppkommer. Främst ligger fokus på forskaren Robert A Rothmans teorier 
angående hur yrkesstatus konstrueras. För att öka förståelsen av Rothmans teorier tas 
det även stöd av forskarna Lennart G. Svensson och Ylva Ulfsdotter Erikssons 
resonemang runt yrkesstatus. 
 
Rothman menar på att yrkesstatus skapas genom två processer. En är den tillskrivna 
statusen som framkommer i den sociala processen och den andra är den förvärvade 
statusen som kommer i de mätbara och faktiska förutsättningarna som finns i ett yrke, 
till exempel som lön och vilken utbildning som krävs (Ulfsdotter Eriksson, 2006:25 & 
Rothman, 2005:125). För att tydliggöra de viktigaste aspekterna inom Rothmans teorier, 
har det skapats en tolkning i form av en figur i slutet av detta avsnitt.  
 
3.3.1 Tillskriven status 
Det finns många faktorer som spelar in när det gäller vilken tillskriven status som ett 
yrke får men uppsatsen kommer att ta fasta på tre av dessa faktorer, 
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socialisationsprocessen, språket och medias påverkan. Redan vid födseln börjar 
socialisationsprocessen och individer börjar socialiseras in i samhället. Som barn 
kommer man i kontakt med många olika yrken samt vilka uppfattningar som finns om 
dem. Den tillskrivna statusen skapas genom att åsikter förs över ifrån vuxna till barn, 
dels medvetet dels omedvetet. De yrken som barn kommer i kontakt med redan i tidig 
ålder är yrken som brevbärare, polis, vaktmästare och sanitetsarbetare. Följaktligen 
leder detta till att barnen ser hur individerna inom dessa yrken behandlas. Barnen kan 
även både medvetet och omedvetet uppmanas av omgivningen till att visa mer eller 
mindre respekt till olika yrkesgrupper. Bland annat kan detta ske genom hur individer 
använder sig av yrkestitlar som doktor när man ska till läkaren istället för att bara 
nämna läkaren vid namn. Det kan även handla om hur vuxna bemöter servicepersonal. 
Om en vuxen är otrevlig och nedvärderande mot servitrisen/servitören under ett 
restaurangbesök men är artig och använder sig av titeln "doktor" när man är hos läkaren, 
sänds det signaler om vilken hierarki man inser att det finns när det gäller yrken. Doktor 
får här sedermera en högre status än en servitris/servitör (Rothman, 2005:124). I 
Sverige är det obligatorisk skolgång, detta leder till att barn automatisk kommer i 
kontakt med läraryrket. Fritidsverksamheten är däremot inte obligatorisk och därför 
finns det inte samma garantier för att barnen kommer i kontakt med detta yrke under sin 
uppväxt. Det var även inte lika vanligt förr som det är idag att barn spenderar 
eftermiddagen i fritidsverksamheten. Detta kan leda till att föräldrar och vårdnadshavare 
har en bristfällig kunskap om fritidsverksamheten och det kan även påverka det sätt de 
samtalar om fritidsverksamheten och fritidspedagogyrket.  
 
Hur den tillskrivna statusen bildas handlar inte enbart om hur vuxna bemöter andra 
yrken utan även om hur vuxna bemöter barns tankar om olika yrken. En fråga som 
vuxna ofta är intresserade av att ställa till barn är "Vad vill du bli när du blir stor?". 
Barns framtida syn på ett yrke påverkas beroende på vilket bemötande de får när de 
svarar på frågan. Ett yrke som fängelsevakt kan verka spännande för ett barn, men en 
vuxen kanske inte ser detta som ett "bra" yrke. Detta kan leda till att den vuxne inte 
besvarar barnets svar med samma entusiasm som om barnet skulle sagt att hen ville bli 
läkare (a.a. s.126).  
 
En annan aspekt av språkets och titelns betydelse inom yrkesstatus som Rothman 
(2005:122) tar upp är hur försök till att förbättra statusen kan ske genom att byta 
yrkestitel. Han menar på hur människor som arbetar inom yrken som anses ha lägre 
status än andra, ofta gör mycket för att hävda sin yrkesroll samt att de kontinuerligt 
arbetar för att behålla och höja statusen på sitt yrke. Ett försök till att åstadkomma detta 
kan således bli att byta yrkestitel. Ett exempel på detta kan ses i yrket 
städare/lokalvårdare. Den korrekta yrkestiteln är numera lokalvårdare och yrkesgruppen 
har gjort försök till att höja yrkesstatusen genom att byta titel från städare till 
lokalvårdare. Även yrkestiteln på de som arbetar inom fritidshem och är utbildade har 
förändrats under åren. De som utbildar sig inom denna verksamhet idag, får inte titeln 
fritidspedagog utan lärare i fritidshem. Bytet av yrkestitel kan sammanfattas med att 
vilja skapa en inkludering av fritidspedagoger i lärarkollektivet på ett naturligt sätt 
genom att använda sig av ordet lärare. I diskussioner med Lärarförbundet insisterar de 
på att studenter numera inte ska kalla sig för fritidspedagoger utan för lärare i 
fritidshem. Detta för att trycka på att inte bara lärarna i årskurs F-6 ska få 
lärarlegitimation utan även de som utbildar sig och arbetar inom fritidsverksamheten.  
 
Svensson & Ulfsdotter Eriksson (2009:13f) tar upp hur även skolan spelar en avgörande 
roll för hur andra yrken uppfattas. Det kan handla om hur yrken framställs i läromedel, 
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hur lärare samtalar om yrken men även om hur praktikmöjligheterna och 
yrkesvägledningen ser ut. Det kan även handla om hur personalen inom skolan pratar 
om de respektive yrkena, hur grundskolelärarna pratar om fritidspedagogerna och vice 
versa. Även media har en betydande roll. Barn spenderar mycket tid framför tv:n och 
det som de ser och kommer i kontakt med via densamma, påverkar sedermera deras syn 
och uppfattning om olika yrken. Faktum är att vissa yrken som advokat, militär och 
journalist kommer barn endast i kontakt med via media. Dessa är även yrken som ofta 
figurerar i tv-serier och filmer. Forskning visar på att den kunskap som individer har om 
dessa yrken, har utvecklats via televisionen (a.a. s.126). I inledningen tas det upp att 
skolan och läraryrket är något som diskuteras flitigt i den allmänna debatten men att 
fritidspedagogers viktiga uppdrag inte tas upp lika ofta. Samma princip är applicerbar 
på media som till exempel filmer, tv-serier och tidningar. Skolan och läraryrket är något 
som får en naturlig plats inom media men för fritidspedagoger ges det inte samma 
utrymme.  
 
Ulfsdotter Eriksson (2006:25) sammanfattar om hur individers uppfattning av 
yrkesstatus skapas utifrån två komponenter, kunskap och värdering. Ulfsdotter drar 
paralleller till Rothmans tankar om tillskriven status när det gäller den kunskap som 
utvecklas om yrken genom att kunskapen baseras på tidigare erfarenheter. Hur ett yrke 
värderas, beror sedan delvis på vilka kunskaper individer har om det. En annan 
avgörande faktor som Ulfsdotter Eriksson tar upp angående kunskaper och värderingar 
individer har om yrken, är hur de påverkas av hur olika yrkesgrupper framställer sig 
själva. Hur man pratar om sitt eget yrke och framställer sin yrkesgrupp spelar en stor 
roll för hur andras kunskaper och värderingar om vederbörande yrke ser ut. 
 
3.3.2 Förvärvad status  
Den förvärvade statusen handlar om olika mätbara faktorer som kan påverka ett yrkets 
status som till exempel inkomst, utbildning eller arbetsförhållanden. Det kan 
förekomma att individer utnyttjar sig av dessa faktorer när de ska bedöma vad de anser 
om ett yrke. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns undantag, till exempel när 
det handlar om relationen mellan lön och yrkesstatus. Lärare och präst är enligt 
Rothman (2005:126f) exempel på två yrken där inkomsten är lägre än vad den är i yrken 
som finns placerade under dem när det gäller yrkesstatus. Det finns olika 
kvalifikationer, som ska innehas för att vara behörig för olika sorters arbete, som kan 
spela roll för yrkets status. Den kvalifikation som är mest påtaglig i det här 
sammanhanget är vilken typ av utbildning som krävs. Ser man på de yrken som anses 
ha hög status kräver de en lång utbildning medan yrken som inte kräver någon vidare 
utbildning blir placerade betydligt längre ner.  
 
Rothman (2005:123f) skriver vidare om hur lön och utbildning är betydande faktorer för 
vilken status individer tillskriver ett yrke men att den vikt som läggs vid de två 
faktorerna varierar beroende på klass. En skillnad kan ses i att lönen blir viktigare för de 
som befinner sig längre ner på skalan medan utbildningen, som krävs för ett yrke anses 
viktigare för de som befinner sig längre upp. Den skala som Rothman talar om 
fokuserar sig på vart individer befinner sig i för klass i samhället: de fattiga, 
arbetarklassen, lägre medelklassen eller övre medelklassen. Med andra ord blir lönen en 
avgörande faktor för hur människor ser på yrkesstatus i arbetarklassen samt hos de 
fattiga medan utbildningen som krävs för att utföra arbetet blir viktigare för de som 
tillhör lägre och övre medelklassen. Som det nämndes i tidigare forskning finns det 
skillnader mellan den lön som fritidspedagoger och lärare har, detta trots att båda yrken 
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kräver en högskoleutbildning. Dock har båda utbildningarna förändrats under åren både 
när det gäller längd och innehåll. 
 
En annan faktor inom den förvärvade statusen handlar om hur själva arbetet ser ut och 
vilka arbetsförhållanden som finns. Yrken som är smutsiga eller osäkra är även yrken 
som ofta blir tilldelade en lägre status. Andra arbetsförhållandemässiga faktorer som 
spelar in vid tillskrivning av status är ifall de är rutinmässiga och/eller enformiga. Det 
kan handla om till exempel yrken där man arbetar vid ett löpande band vid produktion, 
sådana yrken tilldelas en lägre status på grund av det monotona arbetet. Det sker även 
en hierarkisk indelning inom yrkena. På en arbetsplats är det ofta de anställda har olika 
befogenheter och arbetsuppgifter. En som har bestämmande rätt över hur de andra 
anställda ska arbeta anses ha en yrkesmässigt högre status. Det kan även handla om att 
det finns arbetsuppgifter som består av att planera och utvärdera andras arbete som även 
leder till en högre status (Rothman 2005:127).  
 
I figuren nedan tolkas Rothmans teorier kring vad som bidrar till vilken status ett yrke 
tillskrivs. Illustrationen är skapad för att underlätta förståelsen för hur Rothmans teorier 
är uppbyggda.  
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4 Metod 
4.1 Kvalitativ metod  
Syftet med det självständiga arbetet var att undersöka fritidspedagogers egen 
uppfattning på hur status ser ut i fritidsverksamheten och få reda på vilka tankar, åsikter 
och synsätt fritidspedagoger har. Detta ledde oss till tanken att intervjuer vore det mest 
lämpliga sättet för oss, samt för den tidsram vi hade för att få fram den empiri som 
skulle användas i arbetet. För att förstå och tolka de resultat som framkommer med det 
empiriska materialet som samlas in, behövs en teoretisk grund (Bryman 2011:347f). Det 
har använts kvalitativ forskningsstrategi och syftet med denna undersökningsmetod är 
att skaffa sig en mer djupgående kunskap än den fragmentiserade kunskap som kan fås 
vid kvantitativ forskning (Patel & Davidsson, 2011:119).  
 
4.1.1 Kvalitativ undersökning i sex steg 
Bryman (2011:345ff) tar upp hur en kvalitativ undersökning kan delas upp i sex steg.  
Det första steget är att formulera frågeställningar, de forskningsfrågor som ska besvaras 
i undersökningen. Vår frågeställning handlar om hur fritidspedagoger ser på sin status i 
fritidsverksamheten. Steg två blir att välja relevanta platser och undersökningspersoner. 
Vi valde att endast intervjua utbildade fritidspedagoger eftersom det var deras syn på 
status som skulle undersökas. Steg tre är att samla in relevant data. För att genomföra 
detta utfördes intervjuer. Steg fyra är att tolka den data som samlats in. För att underlätta 
detta, transkriberades intervjuerna från de inspelningar som har gjorts till olika 
textdokument. Sedan lästes dokumenten igenom för att leta efter mönster och för att 
plocka ut relevanta citat. Steg fem kommer sedan med det begreppsliga och teoretiska 
arbetet. Här är det viktigt att fördjupa sig inom det teoretiska ramverk som har utformats 
och använda det tillsammans med tolkningarna av det empiriska materialet som har 
samlats in på intervjuerna. Dessa två delar bildade sedan undersökningens resultat. Det 
sjätte och sista steget blir att formulera en forskningsrapport eller som i vårt fall, det 
självständiga arbetet. 
 
4.2 Urval 
För att få svar på forskningsfrågan, var det relevant att intervjua utbildade 
fritidspedagoger. Eftersom denna yrkestitel skapas utifrån en utbildning, var det viktigt i 
vårt urval att det enbart togs kontakt med utbildade individer. Det blev sex intervjuer på 
tre skolor i två kommuner inom Kronobergs län. Två av dessa fritidspedagoger har 
tidigare haft rollen som handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen, medan 
övriga fritidspedagoger består av tidigare kontakter som har skapats under 
fritidspedagogutbildningen på universitetet. Att alla dessa fritidspedagoger var individer 
som vi hade träffat innan var inget hinder. Snarare var det en fördel inom exempelvis 
deras tankar kring fritidspedagogers lönesituationer, vilket kan vara ett känsligt ämne att 
diskutera för en individ med en främling. Tabellen nedan visar tydligt hur urvalet av 
fritidspedagogerna såg ut. Begreppet fritidspedagog kommer att förkortas till fp. x 
genom hela arbetet för att inte läsaren ska kunna identifiera de personer som har varit 
informanter under processens gång.  
 
 Fp 1: Kvinna, examensår: 2010, skola 1  
 Fp 2: Kvinna, examensår: 1983, skola 1 
 Fp 3: Kvinna, examensår: 1998, skola 2 
 Fp 4: Kvinna, examensår: 1984, skola 2 
 Fp 5: Kvinna, examensår: 1992, skola 3  
 Fp 6: Man, examensår: 1989, skola 3 
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När valen av informanterna gjordes, lades det ingen fokus på genus eftersom 
genusaspekten inte har ett samband med forskningsfrågan. Istället lades det mer fokus 
på informanternas individuella känslor och tankar. Däremot var det viktigt för oss att 
utföra de första intervjuerna som pilotintervjuer. Detta på grund av att få en upplevelse 
om svaren på frågorna kunde knytas an till forskningsfrågan.  
 
4.3 Genomförande 
Som första steg under genomförandet, togs det kontakt med varje informant muntligt 
som gav en bekräftelse på att de skulle kunna tänka sig att bli intervjuade. Som nästa 
steg skickades det ut ett missivbrev (bilaga, A) till varje informant, där de informerades 
om arbetets syfte samt vad intervjuerna skulle inrikta sig mot. Därefter skedde det en 
utformning av en intervjuguide kontinuerligt under tiden. Det utfördes två 
pilotintervjuer i början av insamlingen av data för att analysera ifall intervjuguiden 
skulle vägleda oss till att besvara frågeställningarna. Efter genomförandet av 
pilotintervjuer, skedde det korrigeringar på frågorna. Varje intervju, inklusive 
pilotintervjuerna varade mellan 45-60 minuter och utfördes på informanternas 
arbetsplats. Det har även skett en indelning av intervjufrågor utifrån inledande-, huvud- 
och avslutningsfrågor. Syftet med de inledande frågorna var att få igång samtalet på ett 
naturligt sätt samt få svar på grundläggande frågor. Huvudfrågorna berörde 
huvudsakliga området och det var dessa frågor fokus hamnade mest på för att få en 
djupare förståelse på deras synsätt om området som har valts att forska inom. När det 
gäller avslutningsfrågan, var det viktigt för oss att ge en möjlighet till varje informant 
om de hade något mer att tillägga. Detta tillvägagångssätt resulterade i att 
genomförandet av metoden skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. För att få 
en lättare förståelse för vilka frågor som ställdes, hänvisas du som läsare till bilaga B. 
 
Intervjuerna som genomfördes, transkriberades var för sig efteråt. En förekommande 
problematik som kan uppstå under transkriberingar är att det talade ordet inte är 
sammanhängande i skriftspråket (Patel & Davidsson, 2003:105). Även inom våra 
intervjuer uppstod denna problematik, vilket ledde till omformuleringar från tal- till 
skriftspråk under transkriberingsprocessen för att få en bättre förståelse. Denna 
bearbetning påverkade inte innehållet i informanternas svar, snarare uppstod det en 
djupare förståelse, tillgänglighet till reflektion, samt en fördel till att kunna utnyttja den 
insamlade data inom resultatkapitlet. Transkriberingarna underlättade sedan arbetet med 
att analysera resultaten. Under processens gång söktes teman och återkommande svar 
som kunde underlätta att få en förståelse för de resultat som framkom. Genom att se på 
tidigare forskning och teorier av Rothman (2005), Hjalmarsson (2010), Johansson 
(1984) och Ulfsdotter Eriksson (2006), gick det att belysa och få en ökad förståelse av 
det empiriska materialet.  
 
4.4 Metodkritik 
Med hjälp av de resultat som uppstod under våra möten med informanterna, 
tydliggjordes det med hjälp av vår metod, att det var omöjligt att generalisera de svar 
informanterna gav. Eftersom metoden är fokuserad på att ställa öppna frågor under 
intervjun, är det väldigt liten sannolikhet till att intervjusvaren skulle likna varandra. De 
öppna frågorna som ställdes, var riktade mot att varje fritidspedagog skulle säga sina 
individuella åsikter om området.  
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En av nackdelarna med att genomföra intervjuer var svårigheterna i att formulera frågor 
som var relevanta för frågeställningarna. För att underlätta detta genomförde vi två 
pilotintervjuer för att se på relevansen av den intervjuguide som hade utformats. En 
annan nackdel var att upptäcka den empiriska mättnaden. Efter sex intervjuer upplevde 
vi dock att svaren upprepade sig i vårt datamaterial och att en empirisk mättnad började 
infinna sig.  
 
4.5 Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet har utformat forskningsetiska principer som ska följas. I deras 
skrivelse poängteras hur viktig forskning är för samhället samt de krav som ställs på 
forskarna när det gäller att utföra ett etiskt korrekt arbete: 
 

"[…] är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället 
och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den 
inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet.[...] Samhällets medlemmar har 
emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 
livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den 
självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden." (Vetenskapsrådet 2002:5) 
 

Vidare i deras skrivelse har de tagit fram fyra huvudkrav som ska följas. Det första är 
informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera de som berörs om vad 
syftet med undersökningen är. Deltagarna i undersökningen ska även informeras om att 
deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta om de önskar. Andra kravet 
handlar om samtycke, de som deltar i undersökningen ska själva avgöra om de önskar 
göra det eller inte. Handlar det om barn under 15 år kan de även krävas att föräldrars 
samtycke lämnas. Under detta krav poängteras vidare att de deltagarna i studien ska 
vara medvetna om att deltagandet är frivilligt. De ska när som kunna avbryta sitt 
deltagande utan att uppleva det som något som påverkar de negativt samt att forskarna 
absolut inte får utöva något som helst pådrivande för deltagande. Konfidentialitetskravet 
är det tredje huvudkravet och detta handlar om att de uppgifter som kommer fram 
gällande deltagarna i undersökningarna ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga 
inte ska kunna ta del av det samt att avidentifiering av deltagarna ska göras. Det fjärde 
och sista huvudkravet är nyttjandekravet. Detta innebär att de uppgifter som samlas in 
till forskningsprojektet endast får användas till detta projekt (Vetenskapsrådet 2002:7ff).  
 
För att uppnå ovanstående krav har det först utdelats muntlig information till dem 
tänkvärda informanterna och därefter skriftlig information genom missivbrev (bilaga B) 
angående syftet med undersökningen. I missivbrevet framkommer det att deras 
deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som, samt vilka åtgärder det kommer att tas 
för att säkra att materialet förblir konfidentiellt och att resultaten avidentifieras.  
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5  Resultat 
I detta kapitel redogörs resultaten från intervjuerna. Fördelningen av resultatet sker 
utifrån frågeställningarna och intervjuguiden. Den första frågeställningen 
sammankopplas med de första tre frågorna bland huvudfrågorna i intervjuguiden medan 
andra frågeställningen baseras på resultaten från de tre kvarstående frågorna.  
 
5.1 Fritidspedagogernas uppfattning om yrkesstatus 
För att kunna svara på ovanstående frågeställning, underlättar det att ha kunskaper om 
vad yrkesstatus innebär. Informanternas svar på deras syn på begreppet yrkesstatus 
varierar beroende på deras individuella personligheter. Ett exempel är fp. 2 som anser 
att det inte ska finnas någon status inom olika yrkeskategorier: 
 

För mig finns det ingen status när man jobbar med människor. För vi måste samarbeta och 
alla måste hjälpas åt och jobba i det här fallet kring barnen. Sen ska det kvitta att du är 
rektor, lärare eller vad du än är för det gäller att ha fokusering på barnen och som är ditt 
uppdrag. (Fp. 2) 
 

Ovanstående citat skiljer sig från fp.1:s svar. Hon menar på att individer bör ha en 
yrkesroll för att kunna ha en yrkesstatus. Svaret skiljer sig även på grund av att hon 
riktar sin uppfattning om yrkesstatus mot att det är viktigt att fritidspedagoger finns för 
barn. Den största skillnaden mellan dessa fritidspedagoger är att ena anser att det inte 
kan finnas status när det sker ett arbete med människor, medan den andra påpekar att det 
är viktigt att ha en yrkesstatus när individer arbetar med barn: 
 

Status för mig är att man nästan liksom tillkännager att man har en yrkesroll. Att vi finns att 
vi är viktiga för barns vardag och att man känner att man har någonting att ge sitt yrke och 
att man är viktig i organisationen i en skola och så. För mig är det status helt enkelt, att man 
syns och att man är viktig helt enkelt. (Fp. 1) 
  

Citaten ovan är exemplar på fritidspedagogernas uppfattning om vad yrkesstatus 
innebär. När det gäller var yrkesstatusen befinner sig och varför det ser ut som det gör 
beskriver fp. 6 under intervjuprocessen: 
 

”Den är låg. Det är vårt egna fel, att vi är för snälla många gånger och ställer upp på för 
mycket. Men jag själv märker ju att det enbart är sista året jag har blivit lite hårdare än att 
gå in i andra klasser o så. Annars blir man utnyttjad totalt av lärarkåren i lågstadiet.” (Fp. 6) 
 

När det gäller resultaten är det viktigt att poängtera att informanternas svar och åsikter 
på fritidspedagogernas yrkesstatus uppstår i jämförelse med grundskole- och 
förskolelärarnas statussituation och ingen annan yrkestitel. Denna slutsats dras utifrån 
att inga andra yrkestitlar nämndes under intervjuerna. Dock anser informanterna att 
anledningen till lågstatus inom yrket varierar. Ett exempel är såsom ovanstående citat 
förklarar, att det är fritidspedagogernas egna fel, medan fp. 2 menar på att anledningen 
till att yrket har en låg status är på grund av regeringens arbetssätt: 
 

När det gäller grundskolelärarna tror de att de har mer status och det är enbart för att 
regeringen har höjt deras status de senaste åren vilket har lett till att vår status har sjunkit. 
Detta får vi vara med om dagligen här i verksamheten. De lyssnar aldrig på oss och vi får 
hela tiden kämpa emot och stå emot lärarkåren. (Fp. 2) 
 

Utöver ovanstående citat, anser fp. 3 att begreppet status sammankopplas med att ha en 
högskoleutbildning. Dock påpekar hon att även om fritidspedagoger har en utbildning, 
befinner deras status på en låg nivå i jämförelse med förskoleklasslärarna. Hon upplever 



  
 

24 

att den yrkeskategorin lyfts betydligt mer även om utbildningen är likvärdig. 
Anledningen till detta kan vara enligt fp. 3 att fritidshemmet inte är styrd och att detta 
kan leda till att barn inte behöver lära sig i den grad som krävs i en klassrumssituation. 
Även om informanterna har varierande svar, vägleds resultaten till ett gemensamt svar. 
Nämligen att fritidspedagogerna upplever att de har en låg status i yrket. 
 
5.1.1 Informanternas uppfattning av kollegors syn på yrkesstatus 
Det finns även övriga informanter utöver fp. 3 som pekar på att lärarna har högre status 
i jämförelse med fritidspedagoger. Ett exempel är fp. 1 som menar på att detta dilemma 
tydliggörs bland annat på de personalmöten som utförs, då majoriteten av tiden på 
personalmöten läggs på hur arbetet sker i skolverksamheten samt att det inte finns något 
intresse för hur fritidspedagogernas arbetssätt sker. Fp. 1 beskriver att det uppstår 
konsekvenser som att övriga aktörer inte är medvetna om fritidspedagogernas värde 
samt att det finns en viss okunskap i det arbete fritidspedagoger utför.  Även fp. 6 
tydliggör att grundskolelärarna delvis utmärker deras syn på fritidspedagogernas status 
genom deras beteende. Informanten beskriver att han i jämna mellanrum får 
kommentarer som att det inte sker en kunskapsförmedling inom fritidsverksamheten 
samt att det är en för fri och ostrukturerad verksamhet.  
 
Den sammanfattning som skapas av hur informanterna upplever deras kollegors syn på 
fritidspedagogernas yrkesstatus, består av att det skapas situationer då informanterna 
upplever sig mindre prioriterade samt att deras arbete inte värdesätts. Anledningen till 
detta anser samtliga informanter kan bero på att lärarna inte spenderar tid på att 
intressera sig för fritidspedagogernas arbetssätt och på fritidsverksamheten.  
 
5.1.2 Informanternas uppfattning av rektorers syn på yrkesstatus 
Utöver kollegornas syn, ställs det även frågor kring hur informanterna upplever 
rektorers syn på fritidspedagogernas yrkesstatus och en av informanterna 
sammankopplar denna fråga med begreppet hierarki. Fp. 2 beskriver ett tillfälle då hon 
kände sig nedvärderad av en rektor och var tvungen att säga ifrån:  
 

Det har jag sagt till ledningen nu för lite sedan. Vi satt inne i Växjö på en studiedag och då 
sa jag till en rektor. För det kom upp en sådan diskussion och på ett sådant sätt så det tar jag 
inte. Då sa jag det att det är hierarki här, en trappa och då är det ju upp till ledningen tycker 
jag att plocka ner denna trappa, det är deras roll att varje pedagog ska känna sig jämställd 
och trygg i sitt arbete. (Fp. 2) 

 
Även fp. 4 förklarar att hon har mött rektorer som inte prioriterar fritidsverksamheten 
samt att fritidspedagoger inte anses vara pedagogisk personal. Informanten beskriver 
även att synen på fritidspedagoger varierar beroende på vilken rektor det är som sitter i 
ledningen och att den nuvarande rektorn strävar efter att fritidspedagogerna ska få en 
möjlighet till att utvecklas och ger dem tillgång till att gå på utbildningar. Liknande syn 
har även fp. 5:s chef och pedagogen beskriver rektorn på följande sätt:  
 

Vår rektor är jätteduktig. Hon har jobbat som både lärare, förskolelärare och fritidspedagog. 
Så hon är jätteduktig. Hon ser helheten verkligen. Så där har vi fullt stöd. Det känns mycket 
bra och hon finns verkligen för oss. (Fp. 5) 
 

I allmänhet beskriver många av informanterna att även om de har stött på rektorer som 
har haft nedvärderande syn på fritidspedagoger, har denna syn förändrats och utvecklats 
under arbetstiden. Informanterna ser på detta som en fördel samt att vissa av dem ändå 
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önskar sig att ledningen spenderar mer tid på fritidspedagogernas arbetsplats för att de 
ska förstå vilket värdefullt arbete de utför inom skolverksamheten.  
 
5.1.3 Informanternas uppfattning av föräldrarnas syn på yrkesstatus 
Under samtliga intervjuer tas även frågan upp angående hur informanterna upplever 
föräldrarnas syn på fritidspedagogernas yrkesstatus. Pedagogerna förmedlar varierande 
svar men majoriteten besvarar att föräldrar inte har kunskaper om vad fritidspedagoger 
gör på arbetstid. Informanterna konstaterar att anledningen till denna omedvetenhet kan 
bero på den okunskapen som finns hos föräldrarna. Informant två beskriver att 
föräldrarna främst vill att barnen ska vara nöjda när de hämtas, sen hur processen och 
dagen ser ut för deras barn är oviktig. ”Föräldrar lämnar in barn och de lämnar in dem 
som de lämnar tvätten, barnen ska vara färdigstrukna när de hämtar” (Fp. 2). Även om 
majoriteten upplever ovanstående problematiskt, framställer enbart en fritidspedagog att 
anledningen kan vara baserad på fritidspedagogers arbetslivserfarenhet.  
 

Det finns olika nivåer status i även personalgruppen från föräldrarnas sida. Har man jobbat 
10-20 år, har de större förtroende än de som har jobbat 1 år. Tyvärr, för det kan vara så att 
någon som är nyexaminerad kan vara bättre än någon som har jobbat 20 år. Det beror helt 
på hur man är som person och hur föräldrar uppfattar en. Men jag har märkt många gånger 
att föräldrar nonchalerar våra nya arbetskamrater som de vet är nyexaminerade.  (Fp. 6)  
 

Fp. 5 som arbetar i samma verksamhet som ovanstående informant menar däremot på 
att föräldrar inte är medvetna om att även fritidspedagoger arbetar utifrån styrdokument. 
Fp. 5 förklarar att de arbetar ständigt med att undervisa fast på ett praktiskt sätt, då det 
gäller att räkna glas till mellanmålet eller hur barnen ska socialisera sig i deras umgänge 
under lekprocessen. På grund av att det inte sker i ett klassrum menar fp. 5 att 
fritidspedagogers arbetsroll inte anses vara lika seriös samt att föräldrar visar tydligt att 
de ser på fritidsverksamheten som en opedagogisk verksamhet.  
 
Dock kan kollegors-, rektorers-, och föräldrars syn på fritidspedagoger ställas emot 
fritidspedagogernas individuella syn på deras yrkesroll då fp. 5 utmärker sig på följande 
sätt:  
 

Jag trivs som fritidspedagog, ingen dag är den andra lik. Det är så tacksamt när man gör 
smågrejer som de uppskattar. Det kan räcka med att man gör varma mackor, de uppskattar 
det jättemycket. Jag tycker det är roligt. Jobbet är varierande framför allt. (Fp. 5) 

 
Sammanfattningsvis är samtliga informanter nöjda över sin yrkesroll, även om de 
upplever att deras yrkesstatus är låg, har informanterna en positiv syn på sina vardagliga 
arbetsuppgifter och deras yrkestitel som fritidspedagog.  
 
5.2 Fritidspedagogernas uppfattning om de faktorer som påverkar 
skapandet av yrkesstatus  
 
5.2.1 Lönens betydelse 
Ett återkommande tema i samtliga intervjuer är fritidspedagogernas lönesituation. Alla 
informanter utom en anser att fritidspedagogernas löner är låga och att detta är en 
bidragande faktor till att statusen blir låg i ett yrke. Fp. 2 talar om hur 
fritidspedagogerna ”kommer sämre till när det gäller löneskalan. Det är lönen som 
avgör vår status. Det skiljer ju mellan oss fritidspedagoger och grundskolelärare idag, 
det gör det.” Fp. 2 tar även upp hur fel hon anser det är att pengarna har en så pass stor 
betydelse som de har för vår yrkesroll. Att det skiljer sig mellan fritidspedagogers och 
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grundskolelärares löner är något som även fp. 5 tar upp. Hon anser att löneskillnaderna 
mellan fritidspedagoger och grundskolelärare är alldeles för stora och att detta ger en 
konsekvens till att fritidspedagogernas status sänks. Pedagogen tar upp ett exempel med 
en lärare som fick anställning samtidigt men att läraren efter enbart fåtal år har en 
betydligt bättre lön: ”Det sticker i mig. Efter bara några år sticker hon iväg med flera 
tusenlappar.” Fp. 5 nämner även hur fritidspedagoger och lärare arbetar tillsammans 
med samma barn på samma skola och att personalen är beroende av varandra i 
slutändan, hon menar här på att löneskillnader därför inte borde vara så stora som de är.  
 
Det går dock att finna olika åsikter angående löneskillnaderna mellan yrkesgrupperna 
grundskolelärare och fritidspedagoger. En av informanterna anser inte att det är någon 
orättvisa i att grundskolelärare har en högre lön än fritidspedagogerna.  
 

Jag tycker faktiskt att lärarna ska ha mer lön än vad vi får för de gör ett fruktansvärt arbete. 
Alla dessa samtal och alla rättningar de ska göra varje termin och utvecklingssamtalen. 27 
grejer att rätta varje gång som ska läsas igenom och rättas. Och lämnas in igen och sätta 
betyg. Det tar ju jättelång tid. Jag är verkligen inte avundsjuk på dem. Inte ens dugg. Att stå 
ensam i klasser, och då ska man ju få betalt efter det. (Fp. 3) 
 

Fp. 3 menar på att lärarna har rätt till en högre lön eftersom de har andra arbetsuppgifter 
och större krav på sig. Även fp. 4 beskriver att det är skillnader i det arbete som 
grundskolelärare och fritidspedagoger gör och att detta leder till att det blir svårt att 
jämföra lönerna. Hon poängterar dock att det finns stora löneskillnader och för att öka 
på statusen i fritidsverksamheten bör lönerna höjas: ”Upp med lönerna! Höjer du lönen, 
höjer du status” (Fp. 4). En annan aspekt som framkommer under intervjuerna, som bör 
tas i aktning när det gäller lönen är det ansvar fritidspedagogerna har. Fp. 4 och fp. 6 
beskriver att om en i personalgruppen har mer ansvar, ska man även ha en högre lön. 
Har en individ en position som till exempel arbetsledare eller utvecklingsansvarig, är 
detta något som ska synas i den lön som utdelas. Här går det att dra paralleller till fp. 3:s 
tankar som redovisas i blockcitatet ovan. I informantens svar framgår det att hon anser 
att grundskolelärarna har ett större ansvar och de är således förtjänta av en högre lön. 
 
Sammanfattningsvis anser samtliga informanter utom en att det är låga löner för 
fritidspedagoger och för att höja statusen på fritidshemmet bör man höja lönerna. Dock 
visar informanternas svar på att det kan finnas skäl i att grundskolelärarna har en högre 
lön än vad fritidspedagoger har men flera av dem framhäver dock att skillnaderna inte 
borde var så pass stora som de är.  
  
5.2.2 Utbildningens betydelse 
Utbildningens betydelse för skapandet av yrkets status är ytterligare ett tema. Fp. 3 
anser att en högskoleutbildning är en av de avgörande faktorerna för hög yrkesstatus. 
När en individ tar sig igenom de år som krävs på högskolan är det något som ska ha 
betydelse sedan. Fp. 2 tar upp en problematik som finns med fritidspedagogernas 
utbildning och yrkets status. Hon menar på att utbildningens längd får en direkt relation 
med yrkesstatusen. ”Man har sänkt åren på utbildningen och det ser man ju på 
arbetsgolven, att statusen ändras ju direkt på de här nya. Går du bara tre år det säger ju 
sig självt om statusen på arbetsgolvet eller lönen” (Fp. 2). Informanten beskriver att 
sedan hösten 2011 är utbildningen som krävs för att arbeta i fritidsverksamheten 3 år 
medan utbildningen för att vara behörig att undervisa i grundskolan upp till årskurs 6 är 
på fyra år. Denna förändring menar informanten leder till direkta konsekvenser som 
lägre lön och lägre status för fritidspedagoger. Även fp. 4 talar om hur hon tror att 
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skillnaderna i status som kan upplevas på grundskolelärare och fritidspedagoger kan 
bero på den skillnad som råder i utbildningarna.  
 
Fp. 6 tar dock upp en annan aspekt när det gäller utbildningen hos fritidspedagoger, 
nämligen att det finns en allmän okunskap när det gäller den utbildning som krävs för 
att vara behörig och arbeta inom fritidsverksamheten. Informanten menar på att många 
inte förstår att det krävs en högskoleutbildning utan att de tror att vem som helst kan gå 
in och arbeta som fritidspedagog.  
 
Sammanfattningsvis menar informanterna att det inte endast handlar om att ett yrke 
kräver högskoleutbildning när det gäller ett yrkets status. Även utbildningens längd får 
en avgörande betydelse. Att det idag finns en skillnad i hur långa utbildningarna är 
mellan fritidspedagoger och grundskolelärare, beskriver informanterna direkta 
konsekvenser som att statusen på fritidsverksamheten och fritidspedagogyrket inte blir 
lika hög.  
 
5.2.3 Yrkets titel 
När det gäller yrkets titel, fritidspedagog eller lärare i fritidshem, tar flera av 
informanterna upp att titeln lärare är något som visar på en högre status. Fp. 1 beskriver 
hur hon anser att ordet lärare har en högre status än titeln pedagog. Informanten menar 
på att uppfattningen om att ordet lärare har högre status än fritidspedagog är att lärare är 
något som funnits sedan länge medan fritidspedagog är mer nytt. Vidare om detta talar 
fp. 4 om. Informanten tar upp hur hon anser att anledningen till att ordet lärare upplevs 
ha en högre status är att pedagog är ett sådant ord som individer inte alltid förstår vad 
det betyder: 

 
Tror mer att folk har kommit i kontakt med talpedagog. Men tror inte de har koll på vad 
ordet pedagog betyder. Ordet lärare förstår folk mer. Det är ett finare namn på lärare 
egentligen, pedagog. (Fp 4) 

 
Fritidspedagogen menar på att det råder en obekanthet till ordet "pedagog" hos individer 
och att människor är mer bekanta med ordet lärare. Både fp. 1 och fp. 4 anser att 
yrkestiteln lärare i fritidshem har börjat användas mer än fritidspedagog och att 
anledningen till det kan vara ett försök till att öka på statusen. Fp. 4 tar liksom fp. 5 och 
fp. 6 upp hur de däremot inte anser att det påverkar statusen i någon större mån, ”Jag 
skulle ha svårt att skilja på vad som är skillnaden, man har ju samma jobb ändå” (Fp. 5). 
Dessa tankar går ihop med vad fp. 2 anser: "Jag ska inte behöva kalla mig lärare för att 
få upp min status!" Informanten menar på att fritidspedagogernas yrkesstatus inte ska 
behöva hänga på vilken titel som används för yrket. Flera av informanterna uttrycker att 
de hellre kallar sig för fritidspedagoger än för lärare. "För jag är inte lärare och jag vill 
inte bli kallad för lärare, jag vill vara en fritidspedagog! [...]Det är jag jättenöjd med" 
(Fp. 3). Detta understryker även flera av de andra informanterna, de benämner sig hellre 
som fritidspedagoger än lärare i fritidshem.  
 
Sammanfattningsvis går det finna att flera av informanterna anser att ordet lärare kan 
föra med sig en högre status än ordet pedagog. Majoriteten anser dock inte att byta titel 
på yrket är rätt väg att gå för att arbeta för en högre status för yrket fritidspedagog. De 
föredrar att titulera sig som fritidspedagoger och de anser att yrkestiteln inte borde ha 
betydelse för yrkesstatusen. 
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5.2.4 Kunskaperna om yrket 
Att det finns en okunskap om yrket fritidspedagog är ett annat återkommande tema i 
flera av intervjuerna. Fp. 4 talar om hur hon har kommit i kontakt med individer som 
har svårt att skilja på verksamheterna förskola, fritidsgård och fritidshem samt att de har 
dåliga kunskaper om det pedagogiska arbetet som sker i fritidsverksamheten. 
 

”Alla har nog koll att fritids är där barnen går tills föräldrarna kommer. Men vad vi gör på 
fritids vet nog inte alla. Många kallar ju fritids för dagis. Bland mina vänner till exempel 
som inte är i skolvärlden överhuvudtaget. De har jättesvårt att skilja på dagis - fritids och 
fritidsgården. För dem är det skolans värld. Kunskapen är inte så hög på det.” (Fp. 4) 
 

Dessa tankar går ihop med fp. 1:s erfarenheter. Informanten upplever att individer kan 
ha svårigheter med att separera verksamheterna förskola och fritidshem när det gäller 
familj och vänner som inte arbetar inom skolans värld. Fp. 4 tar även upp vikten av mer 
forskning inom fritidsverksamheten. För att öka på statusen inom verksamheten och 
yrket anser hon att det är viktigt att det sker mer forskning som riktar sig mot 
fritidsverksamheten, på så sätt ges det tillfälle till att få ut större kunskaper om det 
arbete som sker.  
 
Vikten av att få ut kunskapar om verksamheten talar även fp. 1 om. Hon menar på att 
om pedagoger ska arbeta med att motverka den okunskap som finns angående 
fritidsverksamheten, är det viktigt att informera om fritidshemmet. Detta för att visa vad 
det är och vad som görs. Vikten av att dokumentera och informera om verksamheten 
och yrket talar även fp. 6 om. Dock tar han upp en problematik som finns i detta i form 
av tidsbrist.  
 

Eftersom vi inte har tid till att visa vad vi gör på fritids kan inte andra se det, vilket leder till 
att det inte värdesätter oss. För de anser rätt mycket att vi leker med barnen. [...] Vi visar 
oss inte och dokumenterar längre helt enkelt. Förr skickade vi månadslista med det finns 
inte tid till det idag.  (Fp. 6) 
 

Ovanstående problematik med okunskap om verksamheten samt tidsbristen angående 
dokumentation tar även fp. 5 upp. Hon menar på att föräldrar tar för givet att 
fritidsverksamheten finns. Informanten har uppfattningen av att föräldrarna uppskattar 
verksamheten men att de inte har förståelse för när de måste ha stängt för att till 
exempel hinna med att göra kvalitetsredovisningar och arbeta med styrdokumenten. 
Utöver fp 5, beskriver även fp. 1, 2 och 6 hur många det är som uppfattar 
fritidspedagogernas arbetsuppgifter som att de mest leker och spelar spel med barnen. 
Dock är det viktigt att poängtera att denna uppfattning finns i största fall hos individer 
som inte arbetar inom skolans värld.  
 
Ett sätt att informera samhället över lag och inte bara vårdnadshavare samt övrig 
personal inom skolan, om det arbete som sker inom fritidsverksamheten talar fp. 4 om. 
Hon menar på hur viktigt det är för personalen själva att arbeta med att aktivt höja 
statusen genom att tala om sitt yrke på ett positivt sätt och informera om det arbete som 
görs: 
  

Ens sätt att säga vad man är med kroppsspråket, gör nog rätt mycket. Att man lyfter yrket 
själv. Personalen själv behöver höja sitt värde. Höra av sig mer till pressen så man syns mer 
om hur man gör och jobbar. Man behöver visa det och inte bara det negativa om det är 
något barn som rymmer. (Fp. 4) 
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Att ta hjälp av media för att nå ut med information och öka på kunskaperna om 
fritidsverksamheten och fritidspedagogyrket är inget som de andra informanterna tar 
upp. Däremot tas vikten upp av att fritidspedagoger själva tänker på hur de talar om sitt 
yrke i intervjun med fp. 1. Hon menar på att fritidspedagoger ska tänka på sitt 
kroppsspråk och på sin röst när de talar om sitt yrke, en låg röst och ett reserverat 
kroppsspråk framhäver inte en hög status.  
 
Sammanfattningsvis går det i intervjuerna utläsa att informanterna anser det finns en 
allmänt dålig kunskap angående den pedagogiska verksamheten som fritidspedagoger 
håller i. De upplever även att denna okunskap gör att statusen på fritidsverksamheten 
sjunker. För att motarbeta detta bör dokumentation och information bli bättre angående 
det pedagogiska arbetet som sker i fritidsverksamheten. Genom att visa på det viktiga 
arbetet som görs, menar informanterna att man således arbetar för att höja statusen på 
yrket. 



  
 

30 

6 Analys 
I analyskapitlet kommer resultatet att analyseras med hjälp av tidigare forskning och 
teorianknytning som redovisas i mitten av uppsatsen. Analysen uppdelas såsom i 
resultatkapitlet utifrån frågeställningarna.  
 
6.1 Fritidspedagogernas uppfattning om yrkesstatus 
De författare som tas upp i tidigare forskning och inom teorianknytning har hjälpt oss i 
tolkning och förståelse av hur fritidspedagoger ser på sin yrkesstatus. Det som framhävs 
i resultatet kan belysas med Hjalmarssons (2010) teorier kring att fritidspedagogernas 
status kan höjas genom att utföra arbeten som påverkar de sociala aspekterna. Såsom det 
nämns i fp1:s svar, att begreppet status kan sammankopplas med att finnas för barnen 
och utveckla deras kunskaper, kan det klarläggas att fritidspedagogernas syn på deras 
yrkesstatus har ett samband med att utföra ett viktigt arbete som biträder till en stor 
betydelse inom verksamheten. 
  
Fritidspedagogernas upplevelser om att de har lägre status än lärarna, kan belysas med 
Johanssons (1984) teorier. Johansson nämner att detta kan bero på lärarnas okunskap 
om fritidspedagogernas arbetsuppgifter samt att många lärare relaterar 
fritidspedagogernas arbetsroll till att de fungerar som barnvakter. Flera av 
informanterna beskriver problematiken med att de har lägre status, att det främst kan 
bero på den personligheten varje individ har. Beroende på hur man ser på dilemmat, 
varierar även fritidspedagogernas rolltagande i arbetsprocessen. Den informant som 
framhäver detta mest är fp. 6 som menar på att fritidspedagoger i allmänhet kan ha en 
positiv inställning till arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till att de blir utnyttjade av 
bland annat lärarkåren. Detta kan belysas med Johanssons (1984) teorier kring den 
okunskapen lärarna bär på, att det kan bero på att lärarna i största möjliga mån utnyttjar 
fritidspedagoger till att utföra arbeten som de egentligen inte är ämnade för. Ett exempel 
är att fritidspedagoger blir placerade i klassrumssituationer för att lärarna ibland 
behöver ta hand om situationer som hastigt kan uppstå, som till exempel vid konflikter. 
För att lösa bemanningsfrågan i klassrummet väljer klassläraren att sätta in 
fritidspedagogen medan läraren tar itu med den situation som uppstått. Som det 
nämndes i tidigare forskning, ser fritidspedagoger på sin yrkeskompetens som att de har 
stora kunskaper inom de sociala delarna. Det skulle gynna fritidspedagogernas status 
betydligt mer om lärarna tog tillvara på fritidspedagogernas kompetens i dessa delar, 
istället för att placera dem i klassrummet under tiden lärarna utreder konflikter.  
 
När det gäller rektorers syn på fritidspedagogernas yrkesstatus, belyser Rothman (2005) 
detta i sina teorier. Han nämner i förvärvad status att det uppstår en viss hierarkisk 
indelning inom yrken. Om en individ har flera rättigheter till att bestämma än övriga, 
leder detta till att personen har högre status. Följande kan sammankopplas med en av 
fritidspedagogernas upplevelse om en situation där hierarkin blir tydlig. När det sker ett 
arbete med individer är det viktigt att inte missbruka sin maktposition och skapa en 
miljö där medarbetarna trivs. Samtliga av informanterna har under deras 
arbetslivserfarenhet upplevt att rektorer stundtals kan utnyttja sin maktposition, vilket 
leder till att rektorers syn på fritidspedagoger kan variera beroende på deras arbetssätt 
och kompetens inom att arbeta i grupp.  
 
Angående hur fritidspedagoger upplever föräldrarnas syn på yrkesstatusen, beskriver 
majoriteten av informanterna att föräldrar i största möjliga mån är nöjda över 
fritidspedagogernas arbetsinsats. Givetvis kan detta variera beroende på föräldrarnas 
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individuella kunskaper om fritidspedagogernas arbete, men såsom det nämns i tidigare 
forskning angående tillskriven status belyser Rothman (2005) att det erfarenheter som 
skapas och finns hos föräldrar, påverkar även deras synsätt på verksamheten men även 
barnens synsätt på fritidspedagogyrket. Därför är det viktigt att vara observant på det 
som sker inom fritidsverksamheten för att sedan föra vidare fritidspedagogernas viktiga 
roll. 
 
Sammanfattningsvis kan ovanstående analys härledas till att fritidspedagogerna 
uppfattar sin yrkesstatus som låg, men att de ser på sin kompetens som hög och detta är 
även något som redovisas i resultatet. De jämförelser som görs av yrkesstatusen har ett 
samband med övriga aktörer inom skolverksamheten som grundskole- förskoleklass- 
och förskollärarna, men även de aktörer som fritidspedagoger möter dagligen, rektorer 
och föräldrar. Det som påverkar kollegors- rektorers- och föräldrarnas syn på 
fritidspedagogernas yrkesstatus, beror i största sannolikhet på det kunskaper eller det 
icke kunskaper samtliga aktörer har angående yrket. Såsom Ulfsdotter Eriksson (2006) 
beskriver, finns det inga befogenheter till att värdera en yrkesstatus ifall det inte finns 
kännedom eller kunskaper om yrket, vilket i sin tur leder till att många aktörer gör 
felaktiga uttryck när de värderar fritidspedagogyrket ifall de inte har kunskaper om det.  
 
6.2 Fritidspedagogernas uppfattning om de faktorer som påverkar 
skapandet av yrkesstatus  
Informanterna anser i resultatet att låga löner är en faktor som spelar in i att yrket 
upplevs ha en låg status och för att höja statusen kan en löneförhöjning vara relevant. 
Föregående går att belysas med Rothmans teorier angående hur status konstrueras. 
Rothman (2005) talar om hur lön och utbildning är delar i hur den förvärvade statusen 
skapas i ett yrke. Som det nämns i tidigare forskning handlar den förvärvade statusen 
om faktorer som är mätbara som i detta fall, lön och utbildning. Rothman (2005) menar 
på att hög lön och lång utbildning får stor betydelse för yrkesstatusen. Han tar dock upp 
att det finns motsägelser inom detta. Det finns yrken som rangordnas med en lägre 
status men som kan ha högre lön än de som finns placerade ovan dem statusmässigt. 
Med andra ord menar Rothman (2005) på att hög lön inte automatiskt behöver betyda 
hög status men att den tillsammans med andra faktorer blir av stor vikt vid synen på 
yrkens olika status. Även Ulfsdotter Eriksson (2006) drar slutsatsen efter sin studie, att 
lönen är en betydande faktor. Hela 84 % av respondenterna i hennes undersökning anser 
att lönen är den faktor som är av mest betydelse för yrkesstatus. Lönen är även den 
faktor som informanterna i resultatet ovan nämner som viktigast för att höja den av dem 
upplevda låga statusen på yrket. Det går därför att förstå varför fritidspedagogerna 
menar att låg lön är en av de faktorer som spelar in i den låga statusen de anser yrket ha. 
 
I resultatdelen går det även att utläsa att fritidspedagogerna anser att högskoleutbildning 
är viktig för statusen i ett yrke men även hur lång utbildningen är. De menar på att det 
finns en skillnad i statusen på grundskolelärare och fritidspedagoger och att en av 
anledningarna till detta är att utbildningens längd skiljer sig åt. När det gäller 
utbildningens betydelse för yrkesstatus enligt Ulfsdotter Erikssons resultat och 
Rothmans teori, blir detta dock mer komplext. I Ulfsdotter Erikssons (2006) studie visar 
det sig att endast 49 % anser att lång utbildning har stor betydelse för hög yrkesstatus. 
När respondenterna i studien däremot rangordnar yrken efter vilken status de anses ha, 
krävs samtliga yrken i topp en lång utbildning. Rothman (2005) nämner däremot i sin 
teori att utbildningens betydelse för yrkesstatus varierar beroende på vilken klass 
människor tillhör. För de i lägre och övre medelklassen blir utbildningen som krävs för 
ett yrke viktigare än för dem i fattig- och arbetarklassen. Rothman (2005) tar dock upp 
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att yrken som generellt anses ha en hög status även kräver en lång utbildning. 
Utbildning spelar med andra ord roll för vilken status ett yrke tillskrivs men det finns 
även andra faktorer som kan spela in samt individers individuella åsikter. Även om både 
Rothman och Ulfsdotter Eriksson skriver om att det finns en komplexitet angående 
utbildningens betydelse för yrkesstatus, råder det inget tvivel om att den faktiskt spelar 
roll för yrkesstatusen. Det går med hjälp av författarnas ovanstående tankar förstå varför 
fritidspedagogerna upplever att utbildningens längd bidrar till att de uppfattar sig ha en 
lägre status än grundskolelärarna. I och med att utbildningen som samtliga informanter 
har genomgått var kortare än grundskolelärarnas utbildning under deras studietid, kan 
detta bidra till att statusen i fritidspedagogyrket upplevs som lägre enligt dem. 
 
När det gäller vikten av yrkestiteln anser fritidspedagogerna att den titel som ett yrke 
har inte borde spela in i vilken status som tillskrivs. För att få en ökad förståelse för 
denna diskussion angående yrkestiteln fritidspedagog eller lärare i fritidshem går det att 
se på Rothmans (2005) teorier samt vad Lärarförbundet rekommenderar. Enligt 
Rothman (2005) kan en yrkesgrupp som anser sig ha låg status höja den genom att byta 
titel på yrket. Lärarförbundet arbetar med att numera hellre benämna yrket som lärare i 
fritidshem än som fritidspedagog. Enligt informanternas uppfattning är ordet lärare ett 
mer bekant och välkänt ord som har en högre status än ordet pedagog.  Detta tyder på att 
Lärarförbundet vill höja statusen på yrket genom att byta titel och använda sig av ordet 
lärare istället för pedagog. Informanterna anser dock inte att byte av yrkestitel är det 
viktigaste att arbeta med för att höja den låga statusen de upplever sig ha. De förstår hur 
ordet lärare kan medföra en högre status än pedagog men de anser inte att det är rätt väg 
att gå för att höja statusen på yrket. De önskar med andra ord att de inte ska behöva 
ändra sin yrkestitel för att skapa en högre status i yrket, de önskar benämna sig som 
fritidspedagoger och anser att de ändå ska kunna få bättre yrkesstatus. 
 
Utöver yrkestitel redogörs det i resultatet hur informanterna upplever att det finns en 
allmänt dålig kunskap om vad arbetet i fritidsverksamheten går ut på. För att förstå hur 
detta kan leda till att de upplever att fritidspedagogyrket har en låg status går det att ta 
hjälp av Rothmans (2005) teorier om tillskriven status. Rothman (2005) menar att den 
tillskrivna statusen är något som utvecklas i en kontinuerlig social process. Det handlar 
om hur individer lär sig vilken status ett yrke anses ha genom att värderingar och 
kunskaper överförs. Som det nämns tidigare i arbetet, är det obligatorisk skolgång i 
Sverige men inte någon obligatorisk fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten är även en 
verksamhet som har vuxit mycket under de senaste årtionden, vilket leder till att många 
vuxna i dagens samhälle inte kommit i kontakt med den. Detta kan i sin tur leda till 
bristande kunskaper om det arbete som sker där. De värderingar och kunskaper som de 
sedan överför i den sociala processen kan därför visa på en felaktig bild på 
fritidsverksamheten.  
  
Även Ulfsdotter Eriksson (2006) skriver om hur viktigt det är att individer har 
kunskaper om ett yrke för att på ett korrekt sätt kunna tillskriva statusen. Statusen på 
yrket påverkas av hur yrkesgruppen framställer sig själv och hur de talar om sitt yrke. 
Ges det möjligheter för ett yrke att visa upp sig i till exempel media på ett positivt sätt, 
leder detta till stora möjligheter för att skapa en högre status i yrket. Medias påverkan är 
något som även Rothman (2005) tar upp i relation till statusbildande i yrken. Den 
tillskrivna statusen skapas som det nämns ovan i en social process. Processen behöver 
inte enbart innefatta andra människor som individer kommer i kontakt med, även media 
har en stor betydelse. Om ett yrke framställs på ett positivt sätt i media, leder det till att 
individers tankar om yrket även blir positiva. Genom att komma i kontakt med yrket i 
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fråga, ges det även möjligheter till att öka på kunskaperna. Detta går att ställa i relation 
till resultatet, där informanterna önskar att öka på människors kunskaper om 
fritidsverksamheten och synliggöra det viktiga pedagogiska arbetet som 
fritidspedagoger utför. Visas det upp en positiv och informativ bild av yrket, arbetas det 
därigenom för att öka på den låga statusen som informanterna upplever. 
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7 Diskussion 
Under detta kapitel beskrivs och diskuteras det resultat som framkommer i det 
självständiga arbetet samt om den metod som används. Syftet med detta avsnitt är att 
besvara de frågeställningar som presenteras tidigare i arbetet och diskutera vilka 
konsekvenser som kan uppstå med svaren. Detta kommer att tas upp i 
resultatdiskussionen, medan för- och nackdelar med metodvalet framhävs i 
metoddiskussionen. Slutligen kommer det att genomföras en slutdiskussion med våra 
individuella tankar kring ämnet som har undersökts.  
 
7.1 Resultatdiskussion  
”Hur ser fritidspedagoger på sin yrkesstatus ute i verksamheten?” är den första 
frågeställningen i arbetet. I resultatet och analysen framkommer det tydligt att 
fritidspedagogerna ansågs sig ha en låg yrkesstatus. Anledningarna till detta har byggts 
upp hos informanterna med hjälp av deras yrkeslivserfarenhet och de situationer som de 
har upplevt. Vi anser att om det arbetet som fritidspedagoger gör uppskattas samt om 
det hade funnits bredare förståelse och kunskaper om deras yrke, hade detta lett till att 
deras yrkesstatus hade stigit. Den synen fritidspedagogerna och övriga involverade 
aktörer har på fritidspedagogernas yrkesstatus, påverkar även den syn vi studenter har. 
Detta kan vara en av konsekvenserna som uppstår angående antal individer som väljer 
att studera till fritidspedagoger, ett antal som vi upplever är mindre i relation till de som 
söker in till förskolelärare eller grundskolelärare. En annan konsekvens som kan uppstå 
med att yrket framställs med en låg status, är att det inte tilldelas tillräckligt med 
resurser som kompletterar den pedagogiska verksamheten.  
 
Ovanstående konsekvenser är något som informanterna nämner om att det redan har 
börjat visa sig ute i verksamheten och att vissa föräldrar inte är måna om vad som sker 
runt omkring barnen under fritidstiden. Det här är ett tecken på att många föräldrar 
enbart lämnar in barn till fritidsverksamheten för att det ska hjälpa dem i deras vardag 
med barnpassning. Såsom Hjalmarsson (2010)  nämner om att fritidsverksamheten har 
hamnat i skymundan de senaste årtionden, anser vi att även det kan påverka övriga 
aktörers syn på fritidsverksamheten när det inte finns tillräckligt med forskning. Om 
allmänheten hade synliggjort fritidsverksamhetens betydelse mer, hade detta gett 
fördelar till att öka yrkesstatusen.  
 
Den andra frågeställningen är: ”Vilka faktorer anser fritidspedagogerna har betydelse 
gällande hur deras yrkesstatus skapas?” Anledningarna är flera till varför 
fritidspedagogerna anser sin yrkesstatus som låg. En anledning som framkommer är den 
låga lönen. Däremot är det mer väsentligt att se ett samband mellan fritidspedagogernas 
arbetsuppgifter och deras lön. Lönen bör spegla de arbetsuppgifter och det ansvar som 
arbetstagaren har. Eftersom fritidspedagogernas arbete är så pass komplext med de 
dubbla rollerna, med en fot i fritidsverksamheten och en fot i skolverksamheten, är detta 
något som borde speglas i lönen. Under arbetets gång framgår det att 
fritidspedagogernas lön är låg i jämförelse med grundskolelärarna och det uppstår 
funderingar till varför det ser ut som det gör. Dessa funderingar går det delvis att finna 
svar på i Calanders avhandling (1999) där han skriver om att fritidspedagogernas arbete 
inte värderas lika högt som lärarnas. Med hjälp av hans studie framkommer det dock att 
fritidspedagoger kan ha ansträngande arbetsuppgifter, vilket följaktligen bör höja 
fritidspedagogernas lön och status enligt oss. 
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Även andra anledningar framkommer i analysen angående varför fritidspedagogerna 
anser sin yrkesstatus vara låg. Bland annat tar de upp att yrkets titel inte borde påverka 
statusen, att de vill kalla sig för fritidspedagoger och inte lärare i fritidshem. 
Diskussionen kring detta ledde fram till djupa samtal efter tre av sex intervjuer där 
informanterna ställde frågan om yrkets titel har någon betydelse för oss studenter. Det 
tankar som uppstår hos oss kring yrkestiteln är att den inte borde ha någon betydelse 
men att det kan finnas en liten sannolikhet till att ett ord som ”lärare” kan ändra yrkets 
status. Vidare under diskussionen kring våra åsikter i intervjuprocesserna, uppstod även 
frågan med ett negativt tonfall om varför vi har valt fritidspedagogyrket. De tre 
informanterna påpekade att lönerna är låga och de menade på att det finns andra yrken 
som har både högre lön och status än fritidspedagogernas yrke. Denna fråga från 
informanterna anser vi visar på att de upplever en frustration över det sättet de blir 
behandlade på som fritidspedagoger. Detta resulterar till att de får en svårighet i att 
förstå det yrkesval som vi gjort.   
 
7.2 Metoddiskussion  
Den metod som valdes i arbetet fungerade väl eftersom forskningsfrågan är byggd på ett 
sätt där individuella åsikter får en stor betydelse. Tidsåtgången för arbete var även 
avgränsad vilket gjorde att användning av metoden kvalitativ undersökning med 
intervjuer blev till en fördel. Hade tidsaspekten sett annorlunda ut skulle det även varit 
intressant att observera fritidspedagogernas arbete ute i verksamheten. På så sätt hade 
empirin väglett oss till att få en djupare inblick i hur fritidspedagogernas yrkesstatus ser 
ut. Observationer hade även gett tillfälle för att få en djupare förståelse för hur 
fritidspedagogerna nyttjas som resurs av övriga aktörer i verksamheten. Om 
empiriinsamlingen skulle bestå av kvantitativ undersökningsmetod, skulle det uppstå 
konsekvenser som att svaren inte hade blivit lika personliga och mindre utförliga.  
 
7.3 Slutdiskussion 
Efter processen med examensarbetet har vi fått djupare insikter om vad yrkesstatus 
allmänt innebär samt vad begreppet har för betydelse inom yrkesprofessionen 
fritidspedagog. Slutligen anser vi att det innehåll och erfarenheter som har utvecklats 
hos oss, kommer vara ett stöd i vårt framtida yrke som fritidspedagoger. Även om kärt 
barn har många namn som det nämns i inledningen till uppsatsen, är vi måna om att vårt 
framtida yrke har många olika titlar. Oavsett yrkestitel har vi nu ökade kunskapar om 
hur vår yrkesstatus ser ut samt hur den kan höjas som tyvärr inte är så högprioriterat i 
dagens samhälle. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 

 
 
Hej! 
 
Vi har tidigare varit i kontakt med er angående intervju för vårt examensarbete, här 
kommer ett brev med lite mer information. 
 
Som vi har nämnt tidigare är vi två studenter som läser till lärare med inriktning mot 
fritidshem. Vi läser nu den sista kursen i vår utbildning, vilket innebär att vi nu håller på 
att skriva examensarbetet. Det som vi har valt att undersöka är hur fritidspedagoger 
upplever sitt yrke och sin status, samt hur de upplever sin roll i verksamheten. Det är på 
detta som fokus kommer att ligga på under intervjuerna. 
 
Som vi har nämnt tidigare kommer vi utföra intervjuerna under vecka 48 och vi 
kommer båda (Gülda och Natalie), att delta under intervjuerna om schemat tillåter. Vi 
beräknar att intervjuerna kommer att ta 45-60 minuter. 
 
För att underlätta bearbetningen av intervjuerna skulle vi vilja använda oss av 
ljudupptagning med hjälp av diktafon eller mobiltelefon. I examensarbetet kommer inga 
verkliga namn att finnas med, varken pedagogernas eller skolans. Eventuella namn 
kommer att vara påhittade i det examensarbete som skrivs och lämnas in till 
universitetet. Ljudupptagningarna som sker under intervjuerna kommer efter 
examensarbetet att förstöras och det är endast vi två som skriver examensarbetet som 
kommer att lyssna på inspelningarna. Vi kommer att följa de forskningsetiska 
principerna som har givits ut av Vetenskapsrådet. Om du vill läsa mer om vad det 
innebär hänvisas du till följande länk: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Om det är något ni undrar är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller mejl. 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Gülda Cimen  Natalie Helge 
gc222ad@student.lnu.se  nh222an@student.lnu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Inledande frågor:  
• Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till fritidspedagog? 

 – Hur såg din utbildning ut? 
• Hur länge har du arbetat som fritidspedagog? 

 
 
 

Huvudfrågor:  
 

1. Kan du berätta vad status är för dig när du ser på ditt yrke?  
 

2. Hur upplever du din status som fritidspedagog i jämförelse med andra 
yrkeskategorier?  
 

3. Hur upplever du att övriga aktörer inom skolan ser på fritidspedagogyrket?  
– rektor/ledningen, kollegor, föräldrar 

 
4. Vad anser du att lönen får för betydelse inom begreppet yrkesstatus?  

 
5. Vad tror du är anledningen till att det är så få som utbildar sig till 

fritidspedagoger?  
 

6. Hur ser du på språkets betydelse för fritidspedagogernas status? Är det några 
skillnader mellan yrkestitlarna "fritidspedagog" och "lärare mot fritidshem"? 

 
  

 

Avslutningsfråga: 
• Det var alla frågor som vi hade att ställa. Har du något mer att tillägga om det 

som vi har pratat om?  
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Bilaga C Tabeller 
 
Tabell 1. Viktighetsbedömning av kriterier för status, mycket och ganska mycket i 
procent (Ulfsdotter Eriksson 2006:98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2. 100 yrken i rangordning samt andel kvinnor i procent (Ulfsdotter Eriksson 
2006:74f) 



  
 

IV 

Tabell 3. Antal anställda fritidspedagoger i jämförelse med förskolelärare och 
grundskolelärare med utbildning 2000-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritidshem – Personal – Riksnivå 

År Antal Antal Antal årsarbetare
Huvudman arbets- anställda Totalt därav med

ledare förskol- fritids- lärar- fritids- annan utb. Övrigt
   lärar- pedagog- examen ledar- inom

examen examen utbildning pedagogik

2000 Totalt  . . 19 017 5 015 6 172 352 638 . .
    kommunal . . 17 700 4 769 5 857 289 561 . .
    enskild . . 1 317 246 316 63 77 . .

2002 Totalt 1) . 30 484 19 107 4 512 5 705 417 614 . .
    kommunal . 28 477 17 665 4 287 5 435 358 536 . .
    enskild . 2 009 1 442 225 270 58 78 . .

2004 Totalt . 30 158 17 937 4 284 5 670 523 648 . .
    kommunal . 27 815 16 576 4 107 5 403 454 568 . .
    enskild . 2 344 1 361 177 267 69 80 . .

2006 Totalt         . 29 734 17 394 3 720 5 274 1 088 654 . .
    kommunal . 27 153 15 946 3 546 5 030 981 569 . .
    enskild . 2 582 1 448 174 245 106 85 . .

2008 Totalt         4 690 29 323 16 878 3 313 5 065 1 221 614 957 3 991
    kommunal 4 116 26 735 15 593 3 175 4 868 1 109 553 865 3 389
    enskild 574 2 591 1 285 137 198 112 62 92 601

2010 Totalt         4 552 30 808 17 593 3 258 5 074 1 889 603 852 4 189
    kommunal 3 915 27 905 16 208 3 137 4 889 1 722 548 755 3 534
    enskild 637 2 903 1 384 122 185 167 55 98 655

2012 Totalt         4 344 33 023 20 497 3 229 5 533 2 226 814 1 076 5 533

    kommunal 3 596 29 406 18 623 3 111 5 295 2 018 719 938 4 633
        kvinnor 2 562 23 438 14 422 2 794 4 136 1 596 426 641 3 192
        män 1 034 5 968 4 200 316 1 159 422 292 297 1 441

    enskild 756 3 624 1 874 118 237 207 95 139 900
        kvinnor 543 2 560 1 246 98 171 162 52 91 539
        män 213 1 064 628 21 66 45 43 48 361
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Tabell 4. Löneskillnader mellan fritidspedagoger och grundskolelärare år 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


