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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur personalen på fritidshemmet upplever sin 

yrkesstatus och hur det påverkar dem i deras yrke och som privatpersoner. Personalen på 

fritidshemmet och fritidshemmet är en verksamhet som inte alltid uppmärksammas i skolan 

och i samhället, därför är det viktigt att belysa detta område och även se hur personalen på 

fritidshemmet skulle vilja förändra sin yrkesstatus. Studien har genomförts kvantitativt med 

enkäter i en kommun i Mellansverige. För att minska bortfallet så besöktes de skolor som blev 

utvalda i studien och respondenterna fick fylla i enkäten under ett fritids-möte. 41 stycken 

personer deltog i studien. Det studien kom fram till är att personalen på fritidshemmet 

upplevde att de varken hade hög eller låg status, både i jämförelse med lärare och andra 

yrken. Personalen på fritidshemmet upplevde att de påverkades av sin yrkesstatus både i 

skolan och i samhället, vilket var både positivt och negativt. Majoriteten av personalen på 

fritidshemmet tyckte att en högre lön eller en ökad medvetenhet om fritidshemmets 

verksamhet, var de bästa sätten att förändra deras yrkesstatus. I resultatet kunde skillnader och 

likheter uppfattas mellan kvinnor och män, olika utbildningsbakgrunder och mellan de olika 

skolorna. 

Nyckelord: fritidspedagog, fritidshemmet, yrkesstatus, påverkan av status, ohälsa, 

statusskillnader.
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1	Inledning	
Arbetsstugor var föregångare till dagens fritidshem.  På arbetsstugorna arbetade unga flickor 

ideellt och det ansågs vara en lärdom inför livet (Johansson, 2011). Detta tyder på att det inte 

var någon högprioriterad verksamhet och gav inte så hög status. Fritidshemmet har utvecklats 

och fått en starkare koppling till skolan och i de Allmänna råd med kommentarer för 

fritidshem (Skolverket, 2014) står  att fritidshemmet ska ge: 

goda möjligheter att komplettera förskoleklassen och skolan genom att 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och 

lärande (s. 15). 

Fritidshemmet stötta skolans kunskapsbaserade verksamhet vilket gör att skolan har en 

maktposition gentemot fritidshemmet. Men även om skolan har en maktposition behöver det 

inte betyda att fritidshemmet och personalen som arbetar där nedvärderas. Däremot kan 

lärarna i kollegiet ha olika syn på vad en fritidspedagog har för roll i skolan och vad syftet 

men fritidshemmet är. Enligt Finn Calander (1999)  finns en ojämlikheter mellan 

fritidspedagoger och lärare. Att det är ojämlikt, beror bland annat på att fritidspedagoger har 

lägre löner och att lärarna har ett högre värderat utbildningskapital, ett exempel på det är att 

lärare kan ta en anställning som fritidspedagog men inte tvärtom. Dessutom har skolan egna 

styrdokument, så som skollagen, läro- och kursplaner, medan fritidshemmet ingår under dessa 

vilket. är några av de aspekter som gör att fritidshemmet och de som arbetar där, inte har 

samma status som lärarna och skolan (Calander 1999). Fritidspedagog är också ett 

kvinnodominerat yrke, ett av de fem vanligaste yrkena bland kvinnor i Sverige. 

Kvinnodominerade yrken har oftast lägre lön och större arbetsbörda, vilket i slutändan kan 

leda till försämrad hälsa vilket är en aspekt som också påverkar.  (Susanna Toivanen och Stig 

Vinberg 2012) 

 

Enligt Lärarnas yrkesetiska råd (2016) ska lärare “värna om läraryrket och lärares 

pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till en god arbetsplats” (2016-04-19). Vilket 

visar på att alla som arbetar i skolan, både lärare och fritidspedagoger, ska arbeta för att göra 

skolan till en bra arbetsplats där alla känner sig välkomna. Detta kan bli svårt att genomföra 

om det finns en dominerande grupp inom skolan. Därför bör både lärare och fritidspedagoger 

arbeta för att motverka dessa tendenser. Både lärare och fritidspedagoger är en viktig del utav 
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skolan och dess verksamhet. Samtidigt belyser Monica Hansen (1999) att det är svårt att finna 

forskning inom området jämfört med exempelvis forskning inom läraryrkena och hur lärarna 

ser på sitt arbete. Att det saknas forskning kan beror på att det är betydligt färre personer som 

är fritidspedagoger jämfört med lärare och att fritidshemmen berör betydligt färre delar av 

samhället (Hansen 1999). Fritidspedagoger anses därför vara en osynlig yrkeskategori inom 

forskningssammanhang och fritidshemmets verksamhet är även begränsat internationellt, och 

finns i princip endast i de nordiska länderna (Calander 1999). Det är också svårt att finna en 

engelsk översättning på fritidshem och fritidspedagog vilket leder till att det svårt att jämföra 

nordisk och utomnordisk forskning på området (Andersson 2013). Samtidigt menar Hansen 

(1999) att det går att applicera viss forskning som är inriktad på lärare på fritidspedagoger och 

deras verksamhet. Därför går det att använda utomnordisk forskning om lärare i studier om 

fritidspedagoger i Sverige. 

 

Ovan nämnda aspekter, så som att det inte är jämställt mellan lärare och fritidspedagoger, att 

det finns en avsaknad av forskning om fritidshemmet och skolans dominerande position till 

fritidshemmet, leder till att fritidshemmet och de som arbetar där inte uppmärksammas i lika 

hög grad som lärare och skola. Att fritidspedagoger i huvusakt är kvinnor  bidrar inte heller 

till att lyfta statusen för yrket  vilket vi anser är ett problem. . Fritidshemmet är en stor del av 

många barns vardag och är en verksamhet som berör både barnen och deras vårdnadshavare. 

Därför vill vi studera hur fritidspedagoger upplever sin yrkesstatus och hur det påverkar deras 

pedagogiska arbete inom verksamheten. Vi anser att det kan vara viktigt att lyfta dessa 

aspekter för att få en inblick i fritidspedagogernas arbetssituation. Ett ämne som inte belysts 

tidigare är hur fritidspedagoger själva tycker att deras status kan förändras, vilket vi också vill 

undersöka i vår studie. 

 

Uppsatsens struktur börjar med fritidshemmets och fritidspedagogens bakgrund och går sedan 

in på tidigare forskning inom området. Den metod som vi har valt är en kvantitativ metod för 

att vi vill få ett bredare perspektiv.. Vi kommer att dela ut enkäter till personal på ett antal 

fritidshem och sedan sammanställa resultatet och därefter följer en diskussion där vi 

sammanfattar och diskuterar arbetets olika delar. 
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Vi kommer att använda oss av begreppet “personalen på fritidshemmet” i vår uppsats, då alla 

som arbetar inom fritidshemmet inte är utbildade fritidspedagoger. Med fritidspedagoger 

åsyftas de som är utbildade fritidspedagoger. 

 

1.1	Syfte	och	frågeställningar	
Syfte med uppsatsen är att få en ökad kunskap av hur personalen på fritidshemmet vid sex 

stycken skolor i en kommun i Mellansverige upplever sin yrkesstatus gentemot lärare och 

andra yrkeskategorier. Utifrån hur personalen på fritidshemmet upplever sin yrkesstatus vill vi 

också undersöka hur synen på sin egen yrkesstatus påverkar dem i sin yrkesutövning och som 

privatpersoner. En aspekt som vi tycker är viktig att undersöka är hur personalen på 

fritidshemmen tycker att man bäst förändrar sin yrkesstatus. Vidare vill vi undersöka om det 

finns några skillnader mellan kön, utbildningsbakgrund och mellan de olika skolorna i synen 

på sin egen yrkesstatus samt vad personalen på fritidshemmen anser vara viktigt för att få en 

förändring av yrkesstatusen.  

 

Vi kommer att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

• Hur upplever personalen på fritidshemmet sin yrkesstatus gentemot lärare och 

andra yrkeskategorier? 

• Hur påverkas personalen på fritidshemmet av dessa uppfattningar i sitt arbete och 

som privatpersoner 

• Vad anser personalen i fritidshemmet viktigt för att deras yrkesstatus kan 

förändras? 

• Finns det skillnader i kön, utbildning och mellan de olika skolorna kring 

förändring, upplevelse och påverkan av yrkesstatusen? 

2	Fritidshemmets	verksamhet	
Vi har valt att ta med fritidshemmets historia för att vi ska kunna se hur det har påverkat hur 

dagens fritidshem ser ut när det handlar om fritidspedagogernas yrkesstatus. Hur människor 

ser på verksamheten kan vara sammankopplad med hur fritidshemmet har sett ut tidigare och 

vilken status de människorna har haft när de har arbetat. Vi kommer även att redogöra för 

fritidshemmets uppdrag, fritidspedagogernas kunskaper och statistik kring fritidshemmet. Det 

är viktigt att få en bra grund till ämnet för att få en förståelse för hur läget ser ut idag. 
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2.1	Fritidshemmets	historia	
Fritidshemmet har haft en lång historia som har utvecklats de senaste 100 åren. Det hela 

började med att det fanns ett stort behov av barnomsorg när kvinnorna började arbeta i 

samhället under den senare delen utav 1800-talet. Kvinnorna som tidigare hade stannat 

hemma började arbeta och ingen kunde ta hand om barnen. Då öppnades det arbetsstugor i 

Sverige i syfte att barnen skulle ha en fast punkt att vara på förutom hemmet. Verksamheten 

byggde på ideella arbetare där unga flickor tog hand om barnen och det ansågs vara en 

förberedelse inför livet. Efter arbetsstugorna kom eftermiddagshem som innehöll nästan 

samma verksamhet, men mera inriktad på läxläsning och där omsorgsaspekten betonades. På 

många eftermiddagshem anställdes så kallade “läxläsningsfröknar” för att hjälpa barnen med 

skolarbete. Innehållsmässigt är eftermiddagshemmets verksamhet en direkt fortsättning på 

daghemsverksamheten det vill säga dagens förskola (Johansson, 2011). 

 

I slutet utav 1940-talet gjordes en rapport av en statlig kommitté, som tog upp situationen för 

innehållet i daghem och förskolor. Som ett resultat av rapporten bytte verksamheten namn till 

fritidshem och skulle bedrivas som heldagsarbete vilket också innebar att det behövdes en 

samverkan med skolan och ett samarbete mellan verksamheterna. Behoven av tillsyn och 

omsorg utanför skoltiden växte och fritidshemmen byggdes upp i takt med behovet. I mitten 

utav 1960-talet så utbildades en yrkesgrupp i syfte att arbeta på fritidshem, fritidspedagoger. I 

och med denna förändring så fick fritidshemmet en starkare koppling till skolan (Johansson, 

2011). 

 

Den historiska utvecklingen från arbetsstugor till dagen fritidshem har tagit tid och vi tror att 

det kan vara en indikator på att många fortfarande ser fritidspedagoger som ett yrke som inte 

kräver en utbildning utan handlar endast om barnpassning, vilket i sin tur kan ligga till grund 

för att statusen för yrket inte är så högt. Därför anser vi att det kan vara intressant att 

undersöka hur fritidspedagoger själva ser på sin status. 

 

2.2	Fritidshemmets	uppdrag	
De Allmänna råden och kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014) ger 

rekommendationer till fritidshemmen för att bedriva en god verksamhet. De Allmänna råden 

ska ge möjligheter till stöd och vägledning för att öka barnens måluppfyllelse i skolan med 

hjälp av fritidshemmet. Det står tydligt i de Allmänna råden att fritidshemmet uppdrag är att 
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komplettera förskolan och skolan. Här framgår även att fritidshemmet ska stimulera barnens 

lärande och utveckling, vilket kan ske i olika inslag så som lek, skapande och rörelse. 

Fritidshemmet har på så sätt många möjligheter för att lärandet kan ske situationsstyrt, 

informellt och formellt. 

Inom den fritidspedagogiska litteraturen finns det en delad mening om fritidshemmets 

uppdrag. Uppdraget kan uppfattas som dubbelt där fritidspedagogen har ett uppdrag i skolan 

och ett i fritidshemmet (Calander 1999).  eller som när pedagoger som försöker kompensera 

för skolan istället för att komplettera (Nordin 2013). Uppdraget kan också uppsattas ha bredd 

(Nordin 2013) eller innehålla ett tredelat uppdrag, förutom att komplettera skolan och ge barn 

en meningsfull fritid, ska fritidspedagogerna förhålla sig till samhällets krav på att 

tillhandahålla barnomsorg (Löfdahl, Saar och Hjalmarsson 2011). 

 

Det finns olika perspektiv på fritidshemmets verksamhet, det vill säga. olika diskurser. En 

diskurs som fritidshemmet kan anta, är att fritidshemmet ses som en mellanstation, att barnen 

är mellan en aktivitet och en annan. Fritidshemmet är då endast en tid som är utan mening. 

Den diskurs som är mest framträdande och synlig är att fritidshemmet skall komplettera 

skolan, men ska samtidigt inte ha sammanhängande aktiviteter med skolans verksamhet. 

Fritidshemmet ska då ha kunskapsbaserade aktiviteter, men utan någon koppling till det 

barnen gör i skolan. Vilken roll fritidspedagogen får, är beroende av vilken tolkning och 

vilken diskurs som fritidspedagogen gör om sig själv, men även vilken tolkning allmänheten, 

media och kollegerna gör. Det kan göra att synen på syftet med fritidshemmets verksamhet 

blir otydlig, i och med det blir fritidspedagogens roll också otydlig. Fritidspedagogernas 

arbete handlar mycket om att bistå lärarna i deras traditionsenliga arbete i skolan. 

Fritidspedagogerna styr själva aktiviteterna, dock enligt traditionella skolaktiviteter.  vilket 

innebär att fritidspedagoger ofta uppfattar sig själva vara i underläge i jämförelse med lärarna 

i det gemensamma arbete som genomförs. Det finns även förväntan från lärarnas håll att 

fritidspedagogerna skall finnas med och stötta upp och hjälpa till i skolverksamheten. 

Fritidspedagogerna upplever dock att de inte får samma gensvar tillbaka utav lärarna när det 

gäller fritidshemmets verksamhet (Haglund 2009). 

 

För att fritidshemmet ska kunna utföra sitt uppdrag så spelar flera faktorer in. Nordin (2013) 

anser att det är flera aspekter som behöver förändras för att fritidshemmet ska klara av sitt 
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uppdrag. Några av dessa är att fritidshemmet behöver mer ekonomiska resurser, mer 

forskning om fritidshemmet, mer synlighet inom facket och fler pedagoger i verksamheten.   

 

2.3	Fritidspedagogers	kunskaper	
Även om fritidspedagoger och lärare har samma kunskaper, så som pedagogik, så har de har 

olika perspektiv. Kunskaperna består av samma begrepp men eftersom de olika 

yrkesgrupperna har olika perspektiv, så betyder det att de inte alltid använder samma begrepp 

på samma sätt. Något som kan leda till missförstånd. Sen finns det också  “tyst kunskap”, det 

som varje enskild individ anser vara självklar kunskap som bygger mer på erfarenheter än 

teoribaseradkunskap. vilket innebär att en situation tolkas och hanteras olika av olika 

personer. Då fritidspedagogen har ett mer socialt perspektiv, så kan deras kunskap tolkas som 

en “tyst kunskap” en kunskap som inte går att sätta fingret på (Hansen, 1999). Därför kan 

fritidspedagogens roll i skolan vara svår att förstå och på grund utav det så får 

fritidspedagoger ofta en roll som hjälplärare (Calander, 1999) vilket kan bidra till att lärare, 

och andra inom skolans verksamhet, har svårt att förstå vad fritidspedagogernas kunskaper är 

och hur deras verksamhet ser ut. 

 

2.4	Statistik	om	fritidshemmet	
Mellan åren 2011-2015 har antalet barn per personal ökat från 12 till 13 barn (Skolverket, 

2015). Statistiken visar att antalet fritidshem minskar och inskrivna barn ökar,  så ökar också 

arbetsbördan för fritidspedagogerna. Personaltätheten, och barngrupperna, utgör en viktig 

faktor för fritidspedagogerna och deras verksamhet, eftersom arbetet med de sociala 

relationerna är centralt i fritidspedagogernas yrkesroll (Andersson, 2013). 

Universitetskanslersämbetet (2015) har sammanställt hur efterfrågan och tillgången kommer 

se ut för fritidspedagoger under de kommande 20 åren. Efterfrågan kommer att öka, men 

samtidigt så beräknas inte antalet utbildade fritidspedagoger att öka. Det kommer finnas ett 

stort glapp mellan hur många fritidspedagoger som behövs i fritidshemmet och skolan, och 

hur många som är utbildade år 2035. 

 

3	Tidigare	forskning	
I sökningen efter tidigare forskning för vår studie, har vi använt oss av sökmotorerna Libris 

och DIVA. Vi har sökt på fritids* i kombination med yrke* eller status*. Genom denna typ av 
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sökning har vi hittat majoriteten av den tidigare forskning som vi använder i denna uppsats. 

Då det finns få avhandlingar om fritidspedagoger och status, så har vi även gått igenom 

referenslistor på den litteratur vi hittat för att kunna finna forskning om ämnet. Ett exempel på 

det är att vi fann en annan uppsats där studenterna skrivit om liknande fenomen, 

fritidspedagoger och yrkesstatus. Då vi inte kan använda uppsatsen som källa gick vi igenom 

referenslistan och fann där Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och 

värderas (Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009). Vi har också använt sökmotorn ERIC där vi 

sökte på “occupational status AND teacher”. Vi valde att  att i ERIC söka på lärare och inte 

på fritidspedagog, då fritidshemmet är en verksamhet som inte finns i så många länder. 

Genom denna sökning fick vi 90 träffar där vi i slutligen valde ut två artiklar: Early Years, 

Low Status? Early Years Teachers' Perceptions of Their Occupational Status (Hargreaves & 

Hopper, 2006) och Public perceptions of the teaching profession (Everton, Turner, 

Hargreaves & Pell, 2007). 

 

3.1	Forskning	om	yrkesstatus	
Lennart Svensson och Ylva Ulfsdotter Eriksson (2009) har tillsammans gjort en studie där de 

studerat yrkesstatus för 100 olika yrken i Sverige med 1819 respondenter. 

Respondenterna fick besvara vilka av de 100 olika yrkena som de upplevde hade hög 

respektive låg status. De fick också svara på vilken status de olika yrkena borde ha. 

Fritidspedagog fanns inte med bland de 100 yrkena i studien däremot var gymnasie-, 

grundskole- och förskolelärare utvalda. I rankingen av vilken status de 100 yrkena hade 

hamnade grundskollärare på en 52:a plats och förskollärare på 65:e vilket är under mitten men 

inte bland lågstatusyrkena. Gymnasielärare hamnade lite högre , plats 44. Vi kommer att 

använda oss av resultatet av grundskol- och förskollärare då vi anser att fritidspedagogers 

arbetsuppgifter återspeglas i både grundskole- och förskolelärare. Även om båda dessa yrken 

rankades under mitten så var grundskol- och förskollärare två av de yrken som rankades högt 

när det gällde yrken som borde ha hög status. Forskarna menade att det var för att de ansågs 

ha hög samhällsnytta och lyfter fram flera faktorer som påverkar uppfattningar om 

yrkesstatus. Dessa var bland annat hur hög lön är, vilka karriärmöjligheter som finns och 

utbildning. 

 

När det talas om begreppet yrkesstatus, menar Hansen (1999) att det måste finnas en 

dominerande grupp, eller en grupp som utgör normen. De som ingår i denna grupp ser sig 
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själv som individer och inte som gruppmedlemmar. Det handlar alltså om relationer mellan 

grupper där status och makt är framträdande en maktrelation som går att återfinna mellan 

lärare och fritidspedagoger, där lärare har den dominerande positionen. Detta går i linje med 

Ylva Ulfsdotter Eriksson och Marita Flisbäcks (2011) studie, att beroende på vem de talar 

med så kan svaren vara olika, om personen ifråga tänker mycket på yrkesstatus eller om det 

inte spelar någon roll. Det går att se att det finns ett visst intresse hos allmänheten för att prata 

om rangordningar samtidigt som att samtala kring yrkens status anknyter mer till ett 

tabubelagt ämne. Många personer upplever en känslighet inför frågan om social ojämlikhet i 

form av social klasstillhörighet. 

 

3.2	Lågstatusyrkets	effekter	på	individen	
Det som anses ligga i toppen utav vad som är viktigaste i livet enligt de flesta människor är 

frånvaro utav sjukdom och att ha en god hälsa (Fritzell, 2012). Hälsa följer en social skala, ju 

högre upp en person befinner sig i den sociala hierarkin, ju bättre hälsa har personen och 

kommer att leva ett längre liv än en person som befinner sig längre ner i hierarkin. Den 

position personen erhåller i den sociala hierarkin indikeras av utbildning, klass och inkomst 

(Rostila & Toivanen, 2012). Även de personer som har fysiskt tungt arbeten har en låg 

utbildning eller en låg inkomst riskerar att dö i förtid eller drabbas av en allvarlig sjukdom. 

Därför har goda arbetsförhållanden stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande 

(Fritzell 2012). Personer som har höga psykologiska krav men samtidigt lågt inflytande över 

sitt arbete, har en ökad risk för ohälsa vilket drabbar i högre grad personer som har en låg 

yrkesstatus. Vilka effekter påfrestningarna får på personen beror också på individens 

sårbarhet (Toivanen & Vinberg, 2012). Det är mycket som kan påverka en persons hälsa och 

som kan skapa ohälsa, det kan vara behovet av pengar, krav på tillräcklig kunskap, sociala 

nätverk, makt eller prestige. Hälsan är även viktig för hela vår välfärd, en försämrad hälsa kan 

påverka mycket. Om en person hamnar i ohälsa, så kan det vara svårare att få en god lön, 

sköta arbetet eller att umgås med andra människor (Fritzell, 2012). Ulf Lundberg (2012) 

styrker detta och menar att lön, utföra sitt arbete och umgås med andra människor kan 

påverka att en person kan känna stress. En måttlig stressbelastning behöver inte ge några leda 

till en ohälsa, men en långvarig stressbelastning kan leda till oro, nedstämdhet, 

minnesstörningar och sömnproblem, som vidare kan leda till ohälsa. 
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Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) påtalar även att det finns en stress i samhället att vi 

som människor ska stiga på karriärstegen, att det finns en attityd i vårt samhälle att det är 

viktigt att vi skall bli “bäst” inom vårt yrke. Många upplever att det kan vara en  mycket 

ångestfylld tillvaro och att individens “egna tid” försvinner i förmån för arbetet. Personen kan 

uppleva en känsla av en ständig oro av att aldrig räcka till. Det finns en risk att fastna i en 

ständig strävan att kunna klättra i karriären och att det resulterar i känslan att aldrig vara nöjd 

med sin position. Det finns också en “statusstress” hos de som uppfattar att de har en låg 

yrkesstatus, att de upplever ett hot om att berövas på värdighet och respekt. Alla människor 

vill och borde få ett respektfullt bemötande, vad de än arbetar med. Det kan vara svårt att 

uppnå, på grund av att vi lever i ett samhälle där människor mäter sina insatser med vad andra 

presterar, alltså jämförelse med andra människor. Effekterna kan bli ohälsa hos framförallt de 

personer som arbetar i lågstatusyrken, men även för dem med medel- och högpresterande 

yrken. Individens känsloliv och självbild kan påverkas och leda till ohälsa, men också 

psykiska problem. Det går att se att ohälsa är utbredd bland dem som har någon typ av 

ledaransvar och bland dem inom utbildningssektorn. Ett skäl till detta kan vara att de som 

arbetar inom dessa två grupper har svårighet att vara lediga, det blir lätt att de “tar med sig 

arbetet hem” (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). 

 

Den studie som Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) genomfört har gjorts med hjälp av 

intervjuer. De slutsatser som de kom fram till i studien är bland annat att hur hälsoaspekten 

ser ut i de olika yrkena kan bli ett skäl till vilket yrkesval en person gör. En person i studien 

tar upp att den personen hade funderat ett tag på att utbilda sig till lärare, men på grund av 

berättelser från bekanta som arbetade som lärare som var psykiskt utslitna, så har den 

personen avstått från att bli lärare. Enligt studiens resultat anses det inte eftersträvansvärt att 

ha ansvar för andra människor. 

	

3.3	Statusskillnader	mellan	fritidspedagoger	och	lärare	
Enligt Calanders (1999) studie är det ojämlikt mellan lärare och fritidspedagoger. Studien har 

genomförts med observationer och intervjuer på två olika skolor. Calander menar att det finns 

flera olika kriterier till varför det är ojämlikt mellan de två yrkesgrupperna. Den första är 

lönenivåerna, att lärare tjänar mer än fritidspedagoger. Calander belyser att fritidspedagogens 

arbete värderas ekonomiskt lägre än lärarens, vilket tyder på en lägre samhällelig status inom 

utbildningsinstitutionen. En annan aspekt som bidrar till ojämställdheten mellan lärare och 
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fritidspedagoger, är ansvarsområdet. Lärare har en dominans inom skolans verksamhet som 

dessutom är obligatorisk, medan fritidshemmets verksamhet är frivillig och handlar om att 

vårdnadshavarna väljer att köpa fritidshemmets tjänst eller inte. Lärare har dessutom ett högre 

och mer värderat utbildningskapital. Fritidspedagogerna är knutna till de praktiskt-estetiska 

ämnena i skolans verksamhet, medan lärarna har full undervisningsrätt i skolan. Men i 

fritidshemmet har både lärare och fritidspedagoger rätt att undervisa. Den sista aspekten som 

Calander anser bidrar till ojämlikheten, är att skolan har ett eget styrdokument som 

fritidshemmet ingår under. Innan läroplanen som kom 1994 hade fritidshemmet ett eget 

styrdokument, men efter hopslagningen av skola och fritidshem så har fritidshemmet ingått 

under skolans läroplan. Detta menar Calander är negativt för fritidshemmet, eftersom skolan 

är kärnverksamheten medan fritidshemmet kommer på köpet. Det gör att fritidshemmet tappar 

legitimitet gentemot skolan. Det vi måste ha i åtanke är att Calanders avhandling skrevs år 

1999, vilket är över 15 år sedan. Mycket har hänt i skolan och lärarutbildningarna sen dess. 

Bland annat har skolan fått en ny läroplan och fritidshemmet har fått nya Allmänna råd och 

kommentarer. Ann Pihlgren (2013) menar att vissa av de problem som Calander (1999) tar 

upp finns kvar idag även fast det gjorts förändringar. Fritidspedagogutbildningen, eller 

fritidslärare är ett mer legitimt begrepp och ligger numera under grundlärarutbildningen som 

en inriktning men utbildningen är ett år kortare än för låg- och mellanstadielärarna, vilket är 

en negativ statusmarkör för fritidspedagogerna. Ytterligare en bidragande faktor till den 

negativa statusen, är att det införts legitimationskrav i skolan och förskolans verksamheter 

men att fritidshemmet har lämnats utanför. 

 

Lärarna är den statusmässiga dominerande gruppen i förhållandet till fritidspedagoger. Enligt 

Hansens (1999) studie, som genomförts med intervjuer och observationer, så anser ingen utav 

dessa grupper, lärare eller fritidspedagoger, att de har en hög status i samhället. Speciellt när 

det gäller lärare för de yngre åldrarna och fritidspedagoger, så känner ingen utav dessa 

yrkesgrupper att de är uppskattade till fullo. Deras arbete betraktas som ett “lätt jobb”. Hansen 

upptäckte i sin studie, att fritidspedagogerna jämförde sig dagligen med lärarna i fråga om 

status. Det fanns en klar antydan om en upplevd rangskillnad mellan yrkena. Status för lärarna 

inom skolan kan uttryckas på olika sätt och vara tydligt på ett antal sätt, exempelvis kan det 

vara fördelningen utav löner och arbetstider. Hansens studie visar att fördelningen utav 

arbetsuppgifter är ojämnt fördelat och att de mindre “attraktiva” uppgifterna förs över till 

fritidspedagogerna. 



	

	

	
Rebecka	Månsson	&	Eli	Nilsson	

	
	 	

11	

 

Andersson (2013) har gjort en studie där hon bland annat intervjuat fritidspedagoger i två 

olika kommuner, för att ge kunskap om hur fritidspedagogers yrkesroll förändras i takt med 

den förändrade styrningen kring fritidshemmet. Av intervjuerna drar hon slutsatsen att 

fritidsverksamheten inte alltid är ett prioriterat område och menar att det beror bland annat på 

att lärarna har ett större socialt kapital än vad fritidspedagogerna har vilket visar sig i form av 

att fritidspedagogerna ska “underlätta för lärarna”. Calander (1999) styrker detta, då han 

menar att fritidspedagoger ofta får en roll som “hjälplärare”. Så även om det gått 14 år mellan 

studierna så tycks det inte som om det skett någon förändring kring just den aspekten. 

 

Andersson (2013) belyser vidare att fritidspedagogers “professionella objekt” är att lära barn 

att fungera socialt, men att omsorgen har en underordnad roll i skolans kultur och detta 

påverkar därför fritidspedagogen i deras yrkesutövande. I studien upptäckte Andersson att 

fritidshemmets verksamhet fick ta olika mycket plats beroende på vem som var rektor. På de 

skolor där rektorn inte var insatt i fritidshemmets verksamhet, fick fritidshemmet mindre 

uppmärksamhet och utrymme än på skolor där rektorn var medveten. I läroplanen står det att 

rektorn har det övergripande ansvaret för att verksamheten ska fungera som helhet och att de 

är inriktade mot de nationella målen (Skolverket, 2011). Lärare som arbetar med barn i yngre 

åldrar har lägre status än de som arbetar med äldre barn och ungdomar vilket kan ha med den 

höga andelen kvinnor bland lärarna. Yrken som har en hög andel kvinnor har oftast en lägre 

samhällsstatus, så dominansen av kvinnliga lärare i de lägre åldrarna kan därför var orsaken 

till den låga statusen (Everton, Turner, Hargreaves & Pell, 2007). 

 

Enligt en engelsk studie, som genomförts med intervjuer, får lärare som arbetar med yngre 

barn kommentarer som att “arbeta med de yngre barnen är enbart lek och ingen planering 

behövs” (egen översättning). Den här typen av kommentarer har många lärare till de yngre 

barnen fått från både kollegor, vårdnadshavare och samhället (Hargreaves & Hopper, 2006). 

Detta styrker även Hansen (1999) i sin avhandling, att åsikter från lärarna att 

fritidspedagogernas arbete är okvalificerat eller att fritidspedagogernas yrke är i stor sett ett 

okänt yrke. Resultatet från Hargreaves och Hoppers (2006) studie visar att allmänhetens 

synpunkter om lärarna för de yngre åldrarnas yrkesstatus har en stor påverkan. Många gånger 

upplever lärarna att det får mindre respekt från både allmänheten och media vilket blir en 

bekräftelse på upplevelsen av att de har en lägre yrkesstatus. Lärarna till de yngre åldrarna 



	

	

	
Rebecka	Månsson	&	Eli	Nilsson	

	
	 	

12	

ansåg att deras ställning skulle förbättras om det fanns en större allmän medvetenhet om deras 

arbete. Dessa lärare menade också att de hade mer att bidra med till beslutsfattandet kring 

verksamheten och att de kunde finnas som en tillgång och stöd i klassrummet (Hargreaves & 

Hopper, 2006).  Även om denna forskning är inriktad på lärare, så går detta att applicera på 

fritidspedagoger då de i huvudsak jobbar med yngre barn, som ofta är mellan 6-9 år. 

3.4	Yrkesmässiga	skillnader	mellan	kvinnor	och	män	
Det kan finnas något i andelen kvinnor, som kan påverka hur yrkets status uppfattas. Det kan 

vara vissa aspekter som signalerar och ger status i ett yrke, så som makt, inflytande och högre 

lön vilket kan associeras med maskulinitet. Medan egenskaper som visar på femininitet och 

som kan associeras till vårdande och omsorgsfulla egenskaper, blir nedvärderat (Ulfsdotter 

Eriksson och Flisbäck 2011). Om ett yrke skall anses vara jämställt bör andelen kön ligga 

mellan 40 och 60 procent (Gisselmann, Hemström och Toivanen 2012). De personer som går 

kvinnodominerade utbildningar inom högskola och universitet har oftast lägre lön än de som 

väljer en utbildning som är mansdominerad, även om utbildningarna är lika långa (Toivanen 

& Vinberg, 2012). Fritidspedagog är ett kvinnodominerat yrke vilket har en 

högskoleutbildning (Skolverket, 2015) och deras löner är mycket lägre än genomsnittet 

(Helte, 2016, april). 

 

Fler kvinnor än män som arbetar inom offentlig sektor, som till exempel skolan, och kvinnor 

har i större utsträckning högre krav och arbetsbörda än sina manliga kollegor vilket bidrar till 

försämrad hälsa hos kvinnor. De fem vanligaste yrkena för kvinnor är undersköterska, 

vårdbiträde, barnskötare, förskolelärare och fritidspedagog. Det finns en tradition att 

kvinnornas uppgift är att ta hand om hemmen och arbeta deltid. Männens fem vanligaste 

yrken är företagare, dataspecialister, lager- och transportassistenter, lastbils- och 

långtradarchaufförer och maskiningenjörer och -tekniker. Det har skett och sker fortfarande 

en särhållning mellan könen där mannen är normen. Utifrån mannens måttstock så görs 

värderingar om kvinnor, vad de klarar av och inte klarar av. Det finns en traditionell mansroll, 

vilket innebär att det kan vara svårt för mannen att tillåta sig att vara sårbar, omsorgsfull och 

arbeta inom vård och det kan vara en hälsorisk att mannen behöver uppvisa en viss styrka i 

sin yrkesroll (Toivanen och Vinberg 2012). 
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3.5	Sammanfattning	
I det här avsnittet har vi skrivit om vad yrkesstatus är och dess betydelse, hur skillnaden ser ut 

mellan kvinnor och män och olika aspekter till ohälsa, vad som påverkar ens hälsa till både 

för- och nackdelar. 

 

Av ovan beskrivna studier som berör fritidspedagoger och status, är majoriteten kvalitativa till 

exempel Calander (1999), Hansen (1999) och Andersson (2013). Calander och Hansen har 

gjort intervjuer och observationer medan Andersson använt sig av intervjuer och enkäter. 

Dessa studier har genomförts under en period av cirka ett och ett halvt år och på så sätt har 

forskarna kunnat gå på djupet inom området. 

 

Med yrkesstatus, menas att det behöver finnas en dominerande grupp och att den gruppen 

sedan utgör normen (Hansen 1999). Yrkesstatus ses om ett tabubelagt ämne i vårt samhälle 

samtidigt som det är ett område som många människor mer och mer vill samtala om idag 

(Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 2011). I Gymnasielärare hade högre status än 

grundskolelärare och att de i sin tur hade högre status än förskolelärarna (Svensson och 

Ulfsdotter Erikssons 2009) vilket innebär att Ju yngre barn är desto lägre status (Everton et. 

al. 2007 & Hargreaves & Hopper, 2006). Även om fritidspedagog inte fanns med i listan över 

de 100 yrkena i Svensson och Ulfsdotter Erikssons (2009) studie, så kan vi ändå dra slutsatsen 

att om fritidspedagog fanns med borde det ha fått en position mellan förskolelärare och 

grundskolelärare, vilket är mellan plats 52 och 65. Det innebär att yrket kanske inte är ett 

lågstatusyrke men heller inget som anses ha hög status. 

 

Större delen av de artiklar och avhandlingar vi valt ut berör samverkan mellan 

fritidspedagoger och lärare eller lärares status. 

 

Syfte med vår uppsats är att undersöka hur personal på fritidshemmet upplever sin yrkesstatus 

och hur det påverkar dem i deras arbete och som privatpersoner. Få studier i ämnet går att 

finna men de slutsatser som vi kan dra utifrån de studier vi funnit är att varken lärare eller 

fritidspedagoger har en hög status i samhället och att det finns olika faktorer som 

påverkar  hur man ser på yrkesstatusen. Personer som arbetar inom skolan har en större risk 

för “ohälsa” då de ofta tar med sig arbetet hem. Det blir en psykisk påfrestning som påverkar 

personen. Relevant fakta för vårt forskningsproblem, hur statusen ser ut för fritidspedagoger. 
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Genom den litteraturgenomgång vi sammanställt har vi fått en överblick av hur 

forskningsområdet ser ut idag. 

4	Teori	
I detta avsnitt kommer vi att gå in på betydelsen av praxis och även precisera yrkesstatus som 

begrepp. Varför vi lyfter just dessa två delar, handlar om att först och främst visa på att det 

inte bara är vår egen tolkning av begreppet yrkesstatus utan också vad litteraturen säger om 

begreppet. Utifrån detta har vi gjort en sammanfattning av begreppet yrkesstatus. Vi har också 

valt att ha med praxis för att visa på vad det kan innebära att arbeta på fritidshemmet. 

4.1	Yrkesstatus	som	begrepp	
Inom kvantitativa studier är det begrepp som utgör teorins byggstenar och också är 

utgångspunkt för genomförandet av samhällsvetenskapliga studier (Bryman, 2011). Alan 

Bryman (2011) skriver följande om begrepp inom kvantitativa studier: 

Om olika begrepp ska kunna användas i en kvantitativ undersökning måste 

de mätas på något sätt. När kravet har uppfyllts kan de ta formen av 

beroende eller oberoende variabler. Begrepp kan med andra ord ge 

förklaringar till olika aspekter av den sociala verkligheten, och de kan stå 

för det som ska förklaras (s. 154). 

Det begrepp som kommer att användas i vår uppsats och studie är yrkesstatus. Detta är det 

som ska mätas i vår studie hur personalen på fritidshemmet upplever sin yrkesstatus och hur 

det påverkar deras arbete. På så sätt kan vi mäta en liten del av den sociala verkligheten i alla 

fall den som berör personalen på fritidshemmet. 

 

Status betyder bland annat ställning och är ett objekt som förhåller sig till ett annat. Det går att 

dela upp och skilja på begreppet status mellan förvärvad och tillskriven status. Den 

förvärvade statusen, blir mer mätbar och representerar faktiska förutsättningar så som 

utbildningsår och lönenivå. Tillskriven status, kopplas till och relateras till föreställningar och 

kulturella uppfattningar. På så sätt går det att se att begreppet status beskriver både anseende 

eller prestige och läge eller ställning. Status handlar om kulturellt och kollektivt styrda 

uppfattningar, samtidigt som tolkningen och uppfattningen om status är personligt. Det blir 

därmed en blandning utav samhällets “sanningar” och personlig uppfattning (Ulfsdotter 

Eriksson och Flisbäck 2011). 
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Andersson (2013) skriver följande om begreppen profession och yrkesstatus:    

Begreppet profession betecknar inom den klassiska sociologin 

exklusivitet och en specifik yrkesstatus som vissa yrkesgrupper skaffar 

och upprätthåller, däribland advokater och läkare. (...) Processen när en 

yrkesgrupp strävar efter att på olika sätt erövra större kontroll och makt 

över sitt yrkesområde och därigenom nå fram till att kunna betecknas som 

en profession benämns med begreppet professionalisering (s. 23).   

Enligt detta synsätt är en yrkesstatus något som ett yrke erhåller och upprätthåller. Vi är 

däremot kritiska till att lågstatusyrken “upprätthåller” sin låga yrkesstatus däremot tror vi att 

dessa yrken inte heller gör något aktivt för att förändra sin status. 

Ett yrke erhåller sin status utifrån flera faktorer så som vilken lön yrket har, vilken typ av 

utbildning som krävs för att arbeta inom yrket och om det erbjuds några möjligheter att klättra 

karriärmässigt (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). Faktorer som påverkar hur yrket 

uppfattas i samhället och erhåller på så sätt sin yrkesstatus. 

 

Vi har valt att tolka yrkesstatus med utgångspunkt i Ulfsdotter Eriksson och Flisbäcks (2009) 

definition av ordet status. Ordet status betyder ställning, tillstånd eller läge. Ett enkelt sätt att 

beskriva status är hur ett objekt förhåller sig till ett annat objekt. Den tillskrivna och 

förvärvade statusen gör tillsammans att en individ får en viss roll i samhället. Yrkesstatusen 

berör då aspekter som kopplas till yrke, så som lön, utbildning och karriärmöjligheter. 

 

4.2	Praxis	inom	ett	yrke	
Praxis är handlande och interaktion mellan människor. Samtidigt är praxis inte endast 

enskilda handlingar utan alla handlingar ingår i sammanhängande samlingsfrekvenser som 

syftar till att förverkliga de mål som finns inom verksamheten. Praxis är också kunskaper 

inom yrket men däremot är det inte specifika kunskaper som efterfrågas utan den värdegrund 

för verksamheten som gör att den överhuvudtaget existerar. Värdegrunden konstituerar praxis 

(Thomassen, 2007). Skolan och fritidshemmets värdegrund återfinns i läroplanen, Lgr 11, och 

den ligger som grund för de etiska riktlinjer som lärare och fritidspedagoger bör förhålla sig 

till. På så sätt ligger den även till grund för hur lärare och fritidspedagoger handlar i 

verksamheten. 
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Alla människor har med sig en personlig kunskap i ett yrke och många utbildar sig för att få 

kunskaper kring det yrke de utför. Yrkesutövarna sätter sig in i yrkets “tysta” kunskaper och 

blir på så sätt en del utav den sociala gemenskapen (Thomassen, 2007)vilket kan leda till att 

fritidspedagoger anpassar sig i en lägre status mot lärare och samhälle. Fritidspedagogers 

“tysta” kunskap kan vara svårt att sätta fingret på, på grund utav att deras kunskap är baserade 

på erfarenheter och social kunskap och inte teori (Hansen, 1999) som gör att 

fritidspedagogerna inte blir lika synliga inom skolans verksamhet. 

 

4.3	Deduktiva	teorier	
Vår studie baseras på deduktiva teorier, teorier utifrån våra egna erfarenheter och tidigare 

forskning. Deduktiva teorier är de teorier som baseras utifrån det som forskaren vet sen 

tidigare och som hen sedan baserar sin forskning på (Bryman, 2011). De teorier vi har om 

ämnet är att fritidspedagoger har en lägre status än lärare och framförallt i förhållande till 

andra yrken. Vi har också upplevt att fritidshemmet sällan är ett prioriterat område inom 

skolans verksamhet, vilket kan ge en effekt på yrkesstatusen. 

5	Metod	

5.1	Kvantitativ	metod	
Kvantitativ metod handlar om att mäta fenomen som gör det möjligt upptäcka små skillnader. 

Kvantitativa studier baseras på begrepp och hur de kan mätas, på så sätt kan de förklara den 

sociala verkligheten (Bryman, 2011). Vår studie baseras på begreppet yrkesstatus som 

förankras i den tidigare forskningen och vår tolkning av begreppet under Teori-avsnittet. 

 

Vi har valt en kvantitativ metod där vi använder oss av enkäter. Genom att använda sig av 

enkäter, menar Bryman (2011) att det går att studera skillnader mellan olika grupper och hur 

de upplever ett fenomen utifrån olika företeelser. Enkäter är också ett bra arbetssätt för att få 

en översikt över ett fenomen. Metoden passar vår studie eftersom vi vill få mer kunskap om 

fritidspedagogers självupplevda yrkesstatus, om de upplever att det har en hög eller låg 

yrkesstatus både i relation till lärare och samhället i övrigt. Vi ser det som viktigt för att få en 

orientering inom ämnet och därigenom kunna göra vidare studier. Genom att använda enkäter 

ger det oss en bredare inblick då ett större antal fritidspedagoger ingår i studien än om vi hade 

gjort intervjuer. Bryman (2011) menar att med hjälp av en kvantitativ metod går det att 

generalisera på en större population. Vi kommer inte kunna generalisera vårt resultat för hela 



	

	

	
Rebecka	Månsson	&	Eli	Nilsson	

	
	 	

17	

Sverige, däremot kommer studien troligtvis att kunna generaliseras på den kommun där vi 

genomfört studien. 

 

Bryman (2011) betonar att när det används en kvantitativ undersökning så är intresset för 

mätningar stort. Det är ytterligare ett argument för att använda en kvantitativ studie då vi vill 

studera om det finns några likheter eller skillnader mellan kön eller utbildning. Utifrån 

enkäten vill vi kunna göra en mätning på vilken typ utav utbildning fritidspedagogerna har 

och om det påverkar fritidspedagogens upplevda status. Med hjälp av en enkät som består av 

framförallt slutna frågor så kan vi få en god överblick om detta. Genom att använda oss av en 

kvantitativ studie kommer vi dessutom kunna mäta på vilket sätt fritidspedagogerna själva 

tycker att deras yrkesstatus kan förändras. 

5.2	Urval	
När en studie ska genomföras är det viktigt att forskaren avgör vilken population som passar 

studien och kan redogöra för forskningsinstrumenten och hur de kan beskrivas, då ett urval 

måste göras. Det finns två olika kategorier av urval, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Skillnaden mellan dessa två kategorier är att sannolikhetsurval sker med 

hjälp av slumpen och icke-sannolikhetsurval är mer inriktat på att välja ut specifika personer 

som passar för studien (Bryman, 2011). 

 

Två olika typer av sannolikhetsurval finns vilka är obundet slumpmässigt urval och stratifierat 

slumpmässigt urval. Obundet slumpmässigt urval är när alla i populationen har lika stor chans 

att komma med, då görs ett stickprov av populationen för att kunna generalisera på hela 

populationen. Varje person i populationen får en siffra och sedan slumpas urvalet fram 

antingen genom en slumptalstabell eller genom ett datorprogram. Ett stratifierat slumpmässigt 

urval är en variant på det obundna slumpmässiga urvalet, men här delas populationen in i 

olika grupper utifrån stratifieringskriterier till exempel ålder eller 

könstillhörighet.  Respondenterna slumpas sedan fram ur de olika grupperna för att få en jämn 

representation av populationen. En av fördelarna med sannolikhetsurval är att det minskar 

skevhet och fel under själva urvalsprocessen och möjliggör generalisering av resultatet 

(Bryman, 2011). 

 

Vi valde ett obundet slumpmässigt urval med utgångspunkt i de skolor som finns i en 

kommun i Mellansverige. Det som skulle kunna vara en nackdel med denna typ av 
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urvalsmetod är att det skulle kunna bli endast skolor på landsbygden, friskolor eller skolor i 

områden med familjer som har låg socioekonomiskstatus i samhället. På så sätt skulle en 

skevhet i vårt resultat var möjlig eftersom fritidspedagogerna skulle kunna påverkas av sin 

omgivning, framför allt om det endast är friskolor som kommer med i urvalet. Att handplocka 

skolor och bestämma själva skulle kunna varit ett alternativ och då få en variation i urvalet, 

till exempel en skola på landsbygden, en friskola, en i ett område med hög respektive låg 

socioekonomisk status. Vi valde att inte använda denna metod då vi skulle utgå från våra 

fördomar om skolorna, något som hade kunnat skapa en skevhet i resultatet. Därför valde vi 

att slumpa fram skolorna. Med ett obundet slumpmässigt urval kan vi generalisera resultatet 

på den kommun som vi genomför studien i, eftersom urvalet blir ett stickprov av hela 

populationen i den utvalda kommunen. 

5.2.1	Genomförande	av	urval	
Vi har valt att begränsa vår studie till skolorna i en kommun i Mellansverige. För att få reda 

på vilka grundskolor som finns i området, gick vi in på kommunens hemsida och hittade en 

lista över grundskolor. Fyra av dessa grundskolor tog vi bort eftersom de inte passade in på 

kriterierna för urvalet vilket var att skolan skulle ha ett fritidshem med fritidspedagoger. De 

bortplockade skolorna var bland annat högstadieskolor. Efter att vi plockat bort dessa skolor 

återstod 53 stycken skolor som sedan ingick i det obundna slumpmässiga urvalet. 

 

Vi numrerade alla skolor från kommunens lista som för övrigt var i bokstavsordning. Sedan 

användes en hemsida som slumpade fram åtta stycken nummer 

(https://www.random.org/integers/) där de sex första numren var för de skolor som 

inkluderades i studien och de två sista blev reservskolor om någon av de första skolorna 

skulle avstå. Två av skolorna avstod och då plockades de båda reservskolorna in. Vi valde att 

ha sex olika skolor då vi räknat med att det arbetar mellan 5-10 fritidspedagoger på varje 

skola, beroende på skolans storlek. Minst 30 respondenter behövdes till studien, något som 

kunde göra att fler skolor behövde slumpas fram för att komma upp i det antalet. Få av 

skolorna hade listor över fritidspedagoger som arbetade på skolan, vilket gjorde att vi inte 

visste när vi kommit upp till minst 30 respondenter. 

 



	

	

	
Rebecka	Månsson	&	Eli	Nilsson	

	
	 	

19	

5.2.2	De	utvalda	skolorna	
Sex stycken skolor ingick i vår studie där alla namnen på skolorna har fingerats för att 

respondenterna ska förbli anonyma. Nedan presenteras antalet respondenter per skola som 

besvarade enkäten. 

Tulpanskolan –Sex personer. 

Pionskolan – Tio personer 

Solrosskolan – Sex personer 

Vallmoskolan – Sju personer 

Lupinskolan – Fem  personer 

Vitsippeskolan –Sju personer 

Sammanlagt var det 41 stycken respondenter som valde att delta i studien. Det blev en god 

spridning på respondenterna i antal personer och på skolorna utifrån geografi. 

 

5.3	Enkät	
När en enkätundersökning skall utföras så finns det en rad regler och riktlinjer att följa för att 

få en så bra frågekonstruktion som möjligt. Det finns en mängd fallgropar när frågor ska 

konstrueras och när undersökningen ska genomföras (Ejlertsson, 2014). Christer Stensmo 

(2002) menar att det kan vara en god ide att ha en relativ kort svarstid för att minska 

bortfallet. Även att göra frågorna korta och lättbesvarade ökar oftast deltagandet i enkäten. 

Bryman (2011) bekräftar detta, att det är viktigt att enkäten ser tunn ut för annars kan det bli 

ett stort bortfall på grund av att respondenterna blir avskräckta av att den är för lång. Göran 

Ejlertsson (2014) påpekar att det även är viktigt att vara medveten om att det vid 

formulerandet av enkätfrågor inte får vara en fråga som frågar efter flera saker. Det ska vara 

en fråga åt gången för att respondenterna skall förstå frågan och att ska vara lätt att förstå vad 

respondenterna menar med sina svar. 

 

En enkät kan bestå av både slutna och öppna frågor. En av fördelarna med slutna frågor är att 

de ökar jämförbarheten i svaren, de blir lättare att koda och på så sätt lättare att sammanställa. 

En nackdel med slutna frågor är om respondenterna skulle vilja svara något som inte finns 

som svarsalternativ. Öppna frågor kan därför vara bra för att respondenterna ska få uttrycka 

sina åsikter om ämnet, men de blir istället svåra att koda. Att ha personliga faktafrågor i en 

enkät gör att forskarna får information om respondenterna som individer. Detta kan vara 
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frågor som ålder, kön eller utbildning. Att ha sådana frågor gör att kopplingar kan göras i 

resultatet mellan till exempel kvinnor och män (Bryman, 2011). 

 

Finns det fler än tre alternativ i en enkätfråga så blir svaren mer nyanserade. Det finns då 

möjlighet till en bättre tolkning av svaren som kan leda till en mer nyanserad slutsats. Det är 

viktigt att ha fler än tre alternativ för att inte låsa fast respondenterna i några få alternativ och 

att vid ett ojämnt antal alternativ blir ett svarsalternativ neutralt. Det kan finnas fördelar med 

att inte ha ett neutralt-alternativt om frågan avser att respondenterna ska ta ställning till en 

åsikt eller uppfattning så kan frågan hämmas av att ha ett neutralt-alternativ då detta inte ger 

någon uppfattning för eller emot. Å andra sidan så kan det finnas en fördel med att ha ett “Vet 

ej”-alternativ, eller neutralt, då detta inte tvingar respondenterna att ha en åsikt i en fråga de 

inte vet något om (Ejlertsson 2014). 

 

I en sluten fråga är det inte möjligt att få med alla tänkbara svar som svarsalternativ därför 

kan det vara bra med ett “Övrigt” eller “Annat”-alternativ där respondenten själv kan fylla i 

om de har något annat svar på frågan än de alternativ som presenteras (Bryman, 2011). Att ha 

flera alternativ där respondenten väljer det som passar bäst kallas för multipla valfrågor, till 

skillnad från diktoma frågor som endast har två svarsalternativ. Ett annat exempel på en 

annan typ av fråga är skalfrågor där frågan är uppdelad i flera skalsteg och mäter riktning som 

styrka hos attityder och uppfattningar. En vanligt förekommande svarsskala är likertskalan, 

den innefattar fem olika skalsteg där respondenten ska svara instämmande på ett påstående 

(Stensmo, 2002). Frågorna i enkäten ska bara kunna tolkas på ett sätt och om  det finns ord i 

enkäten som kan tolkas på flera olika sätt så bör dessa bytas ut eller förklaras vilket är viktigt, 

för att annars kan respondenterna tolka frågorna på olika sätt och därmed svara på olika sätt 

även om de har samma åsikt (Ejlertsson, 2014). 

 

5.3.1	Utformning	av	enkät	
Enkäten innehåller totalt 10 frågor, var av några är uppdelade i en huvudfråga (a) och en 

följdfråga (b), se Bilaga 2. Via uppföljningsfrågorna ges respondenterna möjlighet att 

motivera eller förklara sina val till sitt svar på huvudfrågan. Vi ansåg det var viktigt för att 

kunna få mer djup i resultatet genom att be respondenterna motivera sina svar.  
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Vi valde att skriva fritidspedagog i enkäten trots att vi visste att samtliga respondenter inte 

skulle vara utbildade fritidspedagoger. Samtliga respondenter som svarade på enkäten var 

anställda som fritidspedagoger. 

 

De första frågorna, 1-4, i enkäten är slutna frågor där det fokuseras på att få information om 

respondenterna som individer i syfte att kunna dra jämföra med tidigare forskning gällande 

ålder, utbildning och kön. På fråga 1 efterfrågas respondenternas kön. Där valde vi att ha 

svarsalternativen “Kvinna”, “Man” och “Annat”. Vi valde att ha med “Annat” för att alla som 

svarade på enkäten skulle känna sig representerade av ett alternativ. 

 

Frågorna 5-8 har vi med för att kunna få en överblick på respondenternas uppfattningar om 

sin egen yrkesstatus. Dessa frågor har sex svarsalternativ, var av ett är har “Ingen 

uppfattning” eller “Ingen påverkan”. Eftersom det är fem alternativ där respondenterna ska 

skatta sin upplevelse så blir alternativet i mitten neutralt. Detta hade vi eftersom de frågor som 

ingick i enkäten är formulerade på ett sådant sätt att det behövdes ett neutralt alternativ. Fråga 

5 och 6 handlar om hur respondenterna upplever sin yrkesstatus i förhållande till lärare (fråga 

5) och till andra yrken (fråga 6). Fråga 7a och 8a fokuserar på om respondenternas 

yrkesstatus, inom skolans verksamhet (fråga 7a) och i samhället (fråga 8a), har en påverkan 

på deras arbete och på dem som privatpersoner (se Bilaga 2). 

 

Fråga 9a och 10a är frågor med flera svarsalternativ där respondenterna ska välja det 

svarsalternativ som de anser bäst skulle förändra fritidspedagogers status i skolan (fråga 9a) 

och samhället (fråga 10a). 

 

Svarsalternativen på fråga 9a och 10a är utgår från litteratursammanställningen där det första 

alternativet, högre lön, vilket flera källor som lyfter fram och då framförallt i förhållande till 

lärare men också genomsnittslöner (Calander, 1999, Hansen, 1999 & Hjelte, april, 2016). 

Alternativet “Längre utbildning” syftar till utbildningen för fritidspedagoger som idag ingår 

under grundlärarprogrammet och är ett år kortare än de andra inriktningarna för grundlärare. 

Pihlgren (2011) menar att detta bidrar till att fritidspedagoger och fritidshemmet får en lägre 

status än de övriga grundlärarna och skolan. 
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“Eget styrdokument” är med som svarsalternativ eftersom Calander (1999) hävdar att 

fritidshemmet bör ha ett eget styrdokument, vilket de hade innan Lpo 94 trädde i kraft. Han 

menar att detta bidrar till att fritidshemmet får en lägre status genom att ingå under skolans 

dokument. Pihlgren (2011) påpekar att eftersom förskolelärare och lärare fått 

legitimationskrav men fritidspedagogerna lämnats utanför, så sänker detta fritidspedagogers 

status. Därför valde vi detta som alternativ till frågan. “Ökad medvetenhet om fritidshemmets 

verksamhet bland kollegor och rektor/samhället”, var en aspekt som kom fram i Hansens 

(1999) forskning. Pedagogerna i den studien menade att om andra bara hade en bra 

uppfattning om hur deras arbete såg ut, skulle de få en ökad förståelse för deras yrkesroll. 

Alternativen “mer ekonomiska resurser till fritidshemmet”, “Mer forskning om 

fritidshemmet/fritidspedagoger” och “Mer synlighet inom facket” och är alla tagna från 

Nordins (2013) bok om fritidspedagogik. Han menar att dessa är några av de “oråd” som finns 

kring kvaliteten i fritidshemmet. Alternativet “Fler fritidspedagoger i verksamheten” tänkte vi 

kunde vara ett bra alternativ, då Skolverkets (2015) siffror visar på att antal barn per 

fritidspedagog i verksamhet ökar. 

 

Vi har också lagt till svarsalternativet: “Har ingen uppfattning”. Vilket kan tolkas som ett 

“Vet ej”-alternativen vi anser att det är bättre att respondenterna svarar “Har ingen 

uppfattning” än att det inte svarar alls på frågan, eftersom då får vi ingen empiri inom just de 

området. Det sista alternativet, “Annat”, kan respondenterna själva fylla i vad de anser är det 

bästa sättet att förändra fritidspedagogers status. På så sätt öppnar vi upp för respondenten att 

svara utan att låsa fast respondenterna i färdiga svarsalternativ. 

 

5.3.2	Kodning	av	enkät	
Det finns olika tekniker för att analysera kvantitativ data, studiens empiri, vilka grundar sig 

i  hur enkäten och svarsalternativen är uppbyggda. Svarsalternativen, det vill säga 

variablerna,  kan delas upp i: diktoma variabler, kvotvariabler, ordinalvariabler och 

nominalvariabler. Diktoma variabler är frågor som endast har två svarsalternativ (Bryman, 

2011). I vår enkät har vi endast en fråga med två svarsalternativ, fråga 3, där efterfrågas om 

respondenten genomfört någon pedagogisk utbildning. Vi skulle ändå inte säga att detta är en 

diktom variabel, eftersom respondenterna själva kunnat fylla i vilken typ av utbildning de har. 

Bryman (2011) skriver att en ordinalvariablel är variabler vars svarsalternativ kan 

kategoriseras men där avståndet mellan kategorierna inte är detsamma överallt till skillnad 
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från kvotvariabler där avståndet mellan skalstegen är lika stort. Detta skulle tyda på att fråga 3 

har ordinalvariabler. I fråga 3 valde vi att ge svarsalternativet “Nej” en nolla och valde att 

kategorisera respondenternas “Ja”-svar i sex olika kategorier vilka är fritidslärare, 

fritidspedagog, fritidsledare, förskolelärare, lärare och övrigt. Vi valde att ha en “Övrigt” 

kategori då vi antog att det kunde komma äldre utbildningar som inte skulle kunna gå att 

kategorisera under de andra utbildningarna. 

 

Frågorna 5, 6, 7 och 8 är också ordinalvariabler eftersom svarsalternativen i frågorna 

innehåller alternativ som inte går att avgöra exakt hur stort avstånd det är mellan de olika 

svarsalternativen. Vi valde att koda fråga 5 och 6 från 0 till 5 i syfte att räkna ut ett 

medelvärde för dessa två frågor. “Har ingen uppfattning” = 0, då vi inte önskade att det 

aktuella svaret skulle påverka resultatet det vill säga medelvärdet. Samma numrering gjordes 

för fråga 7a och 8a då svarsalternativen var uppbyggda på liknande sätt. Svaren på frågorna 

7b och 8b kategorisera i tre kategorier = positivt, negativt och neutralt, för att sedan kopplas 

till resultatet  på 7a och 8a. 

 

Nominalvariabler omfattar kategorier som inte kan rangordnas (Bryman, 2011) vilket 

överensstämmer med fråga 9a och 10a som efterfrågar vad respondenten anser för insats bäst 

kan förändra statusen för yrket. Kategorierna går inte att rangordna utan värde. 

Svarsalternativen ges därför en siffra, precis som i fråga 5 och 6, i fallande ordning. “Har 

ingen uppfattning” = 0 och “Annat” kommer att ha siffrorna 10 och uppåt. Detta beror på vad 

respondenterna skriver om de väljer det alternativet. 

 

Kvotvariabler är när avståendet mellan samtliga kategorier är lika stort till exempel när ålder 

efterfrågas (Bryman, 2011) vilket går att applicera på fråga 2 och 4 vilka efterfrågar ålder och 

antal år i verksamheten. 

 

Eftersom fråga 1, som efterfrågar kön, har tre alternativ så kan det inte ses som diktoma 

variabler. Vi kommer att koda svaren som 1, 2 och 3 och variabeln blir därmed  en 

ordinalvariabel. 
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5.4	Genomförande	
Vi har valt att lämna ut enkäterna i pappersformat under ett fritidsmöte på de utvalda 

skolorna. Vi skrev ett informationsmail till de utvalda skolorna där vi berättade om vilka vi är 

och syftet med enkäten (se Bilaga 1). Ejlertsson (2014) menar att det är viktigt att 

informationsmailet är sakligt och enkelt skrivet. Författaren påpekar att det även är viktigt att 

det väcks ett intresse från respondenternas sida och därför ska ett språkbruk väljas som är 

förståeligt för den målgrupp som har valts ut. När vi inte fick svar från en del av skolorna 

valde vi att skicka informationsmailet en gång till. De skolor som inte svarade efter det andra 

mailet valde vi att ringa för att få svar. 

 

Innan vi åkte ut till skolorna skrev vi ner en del punkter som vi ansåg var viktigt att informera 

muntligt till respondenterna. Vi började med att presentera oss själva och vilken utbildning 

gick. Sedan informerade vi om syftet med studien och förklarade ordet yrkesstatus, vad vi 

syftar på med det begreppet. Vi informerade också att om de hade några frågor eller om det 

var något som upplevdes oklart, så kunde de fråga oss. Vi förklarade hur de skulle gå tillväga 

om de fyllt i fel svarsalternativ, för att undvika problem vid kodningen. Till sist informerade 

vi om att det var frivilligt att delta i studien. Enkäterna delades ut och respondenterna svarade 

på frågorna och lämnade in enkäterna när dem var klara. Resultatet från varje skola 

sammanställdes efter varje besök, en process som pågick under några veckor. 

Eftersom enkäten delades ut och samlades in vid ett och samma tillfälle så motverkades ett 

större bortfall. Då vi också fanns behjälpliga medan respondenterna svarade på enkäten, 

motverkade vi de missförstånd som skulle kunnat uppstå kring enkätfrågorna. 

 

5.5	Analys	
All empiri kommer att sammanställas i dataprogrammet Microsoft Excel. Resultatet kommer 

redovisas i antal, medelvärde och procent. I frågorna som rör ålder och antal verksamma år 

kommer resultatet också redovisas med högsta respektive lägsta siffra. Diagram kommer att 

användas för att förenkla för läsaren, då det möjliggör en översikt av resultatet. De diagram 

som kommer att användas är cirkel- och stapeldiagram.  

 

Olika variabler, frekvenstabeller och korrelationstabeller kommer att användas för att 

analysera resultatet. En frekvenstabell är en tabell som visar antalet personer och procentuella 

andel som tillhör var och en av de kategorier som finns för den variabeln. Detta används för 
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att kunna se fördelningen i en viss fråga (Bryman, 2011). Frekvenstabeller kommer att 

användas på alla frågorna i enkäten förutom fråga 2 och 4, vilket efterfrågar ålder och antalet 

verksamma år, detta besvaras med en siffra. Dessa två frågor anser vi är lättare att 

sammanställa i ett medeltal. 

 

Korrelationstabeller används för analys av samband mellan två variabler. Tabellen är 

uppbyggd på samma sätt som frekvenstabeller men det gör att det går att analysera två 

variabler på samma gång. Dessa variabler kallas oberoende och beroende variabler. Den 

oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln (Bryman, 2011). Detta kommer vi att 

använda oss av när vi ska undersöka om det finns skillnader eller likheter mellan kön, 

utbildningsbakgrund och mellan de olika skolorna.  

 

I resultatet har vi valt ut några citat från enkäterna. Detta har vi valt för att visa på hur 

respondenterna tänkte kring frågan. Vi ville också visa på vilka faktorer som låg till grund för 

respondenternas svar. I och med citaten har vi valt att skriva ut hur länge respondenten varit 

verksamma i fritidshemmet och vilken pedagogisk utbildning hen har. Detta för att läsaren 

skall få en uppfattning om vem som har skrivit vad och vad de har för bakgrund. De citat vi 

valde ut var de som vi ansåg var mest relevanta för vår studie och de som bringade ljus på 

området.  

 

På frågorna 5, 6, 7a och 8a, vilket efterfrågar hur respondenterna upplever sin yrkesstatus  och 

om det påverkar deras arbets- och privatliv, kommer vi att räkna ut ett medelvärde på dessa 

frågor för att få en uppfattning om hur respondenterna svarade i helhet. De frågor där 

respondenterna skulle motivera sina svar kring yrkesstatusens påverkan kategoriserades 

svaren efter hur respondenterna har svarat. Dessa kategorier är positivt, negativt och neutralt. 

Vi gjorde detta för att återkoppla till de svar som vi fått på frågorna. Vi analyserade svaren 

utifrån att när det gick att uppfatta att respondenterna upplevde skillnader, mellan dem och 

lärarna eller andra yrken, kodades detta som en negativ kommentar. Det kommentarer som 

påvisar en positiv påverkan på respondenten kommer att tolkas som positiv. De kommentarer 

som inte går att kategoriseras som positiva eller negativa kommer att vara neutrala.  

 

De frågor som rörde förändring av yrkesstatus kommer att sammanställas i procentsatser och 

stöttas upp av citat.  
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5.6	Etiska	överväganden	
Etiska överväganden inom samhällsvetenskaplig forskning handlar om hur forskare ska 

förhålla sig till respondenterna i studien. Detta för att personer som väljer att delta inte ska 

utnyttjas eller exponeras (Bryman, 2011). Några av de etiska principer som gäller för svensk 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste informera respondenterna om 

studiens syfte och vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2011). Vi 

säkerhetsställde det genom att först skicka ut ett mail till de skolor som kom med i urvalet där 

vi informerade om oss själva och vår studie (se Bilaga 1). Vi informerade även om detta när 

vi kom på fritidsmötet. Samtyckeskravet är att respondenterna ger sitt godkännande att vara 

med i studien (Bryman, 2011). De skolor vi besökte hade gett samtyckte till att vi fick komma 

till ett fritidsmöte. Däremot hade inte alla personal på fritidshemmen lämnat samtycke. Därför 

informerade vi muntligt när vi besökte skolan att deltagandet var frivilligt och att de som inte 

ville delta inte behövde göra det. 

 

Alla uppgifter som samlades in om respondenterna, måste behandlas med konfidentialitet, 

dvs. konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Vi vet därför inte vem av respondenterna som 

fyllt i respektive enkät vilket innebär att konfidentialitetskravet har uppnåtts. . Däremot vet vi 

vilka skolor som deltagit. Därför har vi valt fingerade namn till skolorna för att ingen som 

läser uppsatsen ska kunna identifiera vilka skolor som deltagit. Vi har heller inte nämnt i 

vilken kommun studien gjorts i. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in 

och är med i studien bara används till forskningsändamålet (Bryman, 2011) vilket har så skett 

genom vår studie. 

 

5.7	Reliabilitet	och	validitet	i	kvantitativ	metod	
Två viktiga begrepp inom kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet. Om en studie har 

hög validitet innebär det att studien faktiskt mäter det som forskaren anser sig mäta. I aktuell 

uppsats ska begrepp “yrkesstatus” studeras. Validitet går att mäta på flera olika sätt, ett av 

dessa sätt är begreppsvaliditet. Där ska forskaren ha format en hypotes utifrån de teorier som 

finns om studien. På så sätt kan forskaren i slutändan mäta om begreppet uppfyller validiteten. 

Reliabilitet innebär studiens pålitlighet och följdriktigheten i mätningarna. Om en studie 

upprepas och genomförs på exakt samma sätt så ska resultatet bli detsamma, så kallad. 
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stabilitet (Bryman, 2011). En annan viktig aspekt inom reliabilitet är likvärdighet. Det innebär 

att två mätmetoder som mäter samma sak ska ge samma resultat. Detta ger då ett mått på 

reliabiliteten av studien. Homogenitet i en studie är också viktigt då det visar på att 

mätmetodens olika delar ska vara samstämmiga dvs. att en enkät mäter samma fenomen. 

Frågorna behöver därför vara enhetliga för att enkäten ska bli homogen och reliabilitet hög 

(Stensmo, 2002). Homogen och reliabilitet har genomsyrat både vår studie och de 

tillvägagångssätt vi valt att använda där enkäten baseras fenomenet yrkesstatus som vi valt att 

studera. På så sätt har reliabilitetens (homogeniteten) säkerhetsställts. Majoriteten av frågorna 

är slutna frågor där ett svarsalternativ ska markeras samt att frågorna har samma struktur och 

utseende, i syfte att underlätta för respondenterna. Reliabiliteten kommer att utvecklas vidare 

under avsnittet Diskussion, där studiens resultat jämförs med den tidigare forskningen. 

6	Resultat	
Vi kommer i detta avsnitt att redovisa resultatet av studien där syftet var att studera 

upplevelsen av yrkesstatus hos personalen på fritidshemmet. Upplevelserna fångades med 

hjälp av enkäter. Samtliga fritidspedagoger som medverkade på de informationsmöten vi 

genomförde besvarade enkäten och totalt samlades 41 enkäter in. På 5 antal av de inkluderade 

skolorna var all fritidspersonal på skolan närvarande medan på en av skolorna närvarade 

endast ett arbetslag av fritidspedagoger vid mötet. 

Vi kommer redovisa resultatet utifrån våra frågeställningar. I denna studie ville vi undersöka 

hur personal på fritidshemmet upplever sin yrkesstatus i skolan och gentemot andra yrken. Vi 

ville även undersöka om yrkesstatusen påverkar dem som privatpersoner och i deras arbete. 

Samt hur personalen på fritidshemmet vill förändra sin yrkesstatus inom skolan och 

samhället. Ytterligare en aspekt som vi ville undersöka var om det fanns skillnader eller 

likheter mellan olika grupper bland respondenterna, så som olika utbildningsbakgrund och 

kön. 

 

6.1	Bakgrundsinformation	om	respondenterna	
Könsfördelningen var 56 % var kvinnor och 44 % var män. Ingen valde alternativet “Annat”. 

Medelåldern för respondenterna i var 40 år med en spridning på mellan 21-65 år.  



	

	

	
Rebecka	Månsson	&	Eli	Nilsson	

	
	 	

28	

 
Figur 1. Visar svarsfördelningen för fråga nummer 3 vilket efterfrågade respondenternas utbildningsbakgrund. 

Redovisas i procent.  

 

Vi valde att koda resultatet på frågan som handlade om utbildning, utifrån sex olika 

kategorier. Under kodningen fick vi även lägga till kategorien “Inget svar” på grund utav att 

några respondenter kryssat i att de hade en utbildning men sedan inte skrivit vilken. 

Majoriteten av respondenterna, 81 %, hade någon typ av utbildning på högskola, universitet 

eller folkhögskola (Figur 1). Övervägande del, 12 personer, hade en lärarutbildning. Den 

andra vanligaste utbildningen var fritidspedagog, vilket åtta personer var utbildade till.  

 

Resultatet visar att ju äldre personerna är desto längre tid har de arbetat inom detta yrke. 

Medelvärde för antal år inom verksamheten var 13 år med en fördelning mellan 1-37 år.   

 

6.2	Hur	upplever	personalen	på	fritidshemmet	sin	yrkesstatus	gentemot	lärare	och	
andra	yrkeskategorier?	
Frågan om hur personalen på fritidshemmen upplevde sin yrkesstatus i förhållande till lärare 

svarade majoriteten av respondenterna, 24 personer, “Varken hög eller låg”. Ingen av 
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respondenterna valde alternativet “Mycket låg status” eller “Har ingen uppfattning”. Något 

fler, nio personer, valde “Hög status” och “Mycket hög status” än “Låg status”, åtta personer.  

Figur 2. Föreställer respondenternas svar på frågan hur de uppfattar sin yrkesstatus gentemot andra yrken. 

Redovisas i antal. 
 

Mer än hälften, 24 av 41, av personal i fritidshemmet ansåg att deras yrkesstatus i förhållande 

till andra yrken var “Varken hög eller låg” (Figur 2). Den stora skillnaden från hur 

respondenterna upplever sin yrkesstatus gentemot lärare och andra yrkeskategorier är att det 

var 14 respondenter som valde alternativet “Låg status”. Ingen utav respondenterna hade 

svarat “Har ingen uppfattning”. 

  

6.3	Hur	påverkas	personalen	på	fritidshemmet	av	dessa	uppfattningar	i	sitt	arbete	
och	som	privatpersoner?	
I frågan om hur respondenterna upplevde att deras yrkesstatus påverkade deras arbete hade 

majoriteten, 15 personer, valt alternativet “Varken stor eller liten påverkan”.  I övrigt var det 

en spridning kring hur mycket respondenterna tyckte att det påverkade deras arbete. Det var 

sex respondenter som svarade att de upplevde “Ingen påverkan alls” i denna fråga (Figur 3). 
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Figur 3. Respondenternas svar på frågan om deras yrkesstatus, inom skolan, hade en påverkan på deras arbete. 

Redovisas i antal. 
 

De motiveringar som respondenterna angav till sitt svar på frågan om de upplevde att deras 

yrkesstatus påverkade deras arbete så var kommentarerna blandade, allt från positiva till 

negativa. Flera respondenter menade att som personal i fritidshemmet är det svårt att göra sin 

röst hörd när det kommer till skolans verksamhet, detta på grund av att de tillhör 

fritidshemmet och inte skolan. En respondent uttryckte detta på följande sätt: 

“Man har nog inte allt för mycket att säga till om i beslutsfattande kring stora frågor 

angående skolans värld.” - Lärarutbildad, verksam i 2 år.   

Flera av respondenterna kommenterade hur relationen med lärarna såg ut. 

“Lärande miljö finns överallt, inte bara i klassrummet.” - Har en pedagogisk 

utbildning, verksam i 25 år. 

“Lärare tar inte hänsyn till fritids” - Lärarutbildad, verksam i 5 år. 

Detta belyser att fritidspedagogerna upplever att lärare kanske inte alltid tar fritidshemmets 

verksamhet på allvar och menar att lärarna tror inte att de sker något lärarande på 

fritidshemmet. Vidare framkom av kommentarerna att lärarna såg ned på fritidshemmets 

verksamhet. Dessa kommentarer tolkade vi som negativa då respondenter menar att 

yrkesstatusen påverkar deras möjlighet till inflytande över beslut och att fritidshemmets 

verksamhet inte får samma utrymme som skolan. 
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En del av respondenterna menar att personalen på fritidshemmet är likställd med lärarna och 

att det är en viktig aspekt för att trivas på sin arbetsplats. En respondent skrev följande: 

“Att känna att alla är lika värda och att man räknas med i laget är otroligt 

viktigt för hur man ska trivas på jobbet.” - Fritidspedagog, verksam i 15 år. 

Vilket vi tolkar som positivt då det handlade om en positiv inverkan på hur respondenten 

trivdes på sin arbetsplats.  

 

Respondenterna lyfte också fram att de upplevde att personalen på fritidshemmet ofta har 

bättre sociala band till barnen och får därför ta hand om dem när lärarna inte kan.  

“Får ofta vara med och ”ta hand om” speciella barn pga annan relation med dom än 

lärarna.” - Förskolelärare, verksam i 18 år. 

Vi kunde inte avgöra om respondenten uppfattade detta som positivt eller negativt, därför 

kategoriserades det ett neutralt svar.   

På frågan om yrkesstatusens påverkan på respondenterna som privatpersoner framkom 

liknande mönster som yrkesstatus i relation arbete. De flesta av respondenterna, 15 personer, 

tyckte att deras yrkesstatus varken hade en en stor eller liten påverkan på dem som 

privatperson. 6 respondenter ansåg att det hade mycket liten påverkan och 8 respondenter att 

det inte hade någon påverkan alls på dem som privatperoner (Figur 4). 
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Figur 4. Föreställer respondenternas svar på frågan “Har din yrkesstatus, i samhället, en påverkan på dig som 

privatperson?”. Redovisas i antal. 
 

Det var få respondenter, som motiverade på vilket sätt deras yrkesstatus påverkade dem som 

privatpersoner, endast 11 personer. En större andel av kommentarerna, 5 av 11, var negativa, 

4 av 11 var neutrala och 2 av 11 var positiva. En av de negativa kommentarerna berörde att 

fritidspedagoger inte har tydliga yrkeskunskaper: 

“Lite diffust vad man egentligen “kan” och vilka kunskaper man har, tex i 

relation till tex snickare eller elektriker etc.” - Fritidspedagog, verksam i 12 år. 

En annan av respondenterna skrev följande: 

“Jag blir lite nedstämd av att veta att vårt yrke inte räknas så högt. Och man 

har inte råd att göra det man vill alltid.” - Fritidspedagog, verksam i 9 år. 

Detta tyder på att respondentens hälsa påverkas av yrkets status och att lönen är låg vilket 

påverkar hemmets ekonomi. Dessa kommenterar kodades som negativa då de påvisar en 

skillnad mellan respondenterna och andra yrkesgrupper.  

 

De kommentarer som tolkades vara neutrala, handlade antingen om hur respondenten skulle 

förhålla sig när de mötte barn utanför arbetstid som gick på skolan där de arbetade eller att de 

tänkte på hur de skulle uppfostra sina egna barn. 
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En av de positiva kommentarerna tog upp att yrket bidrar till ens personliga utveckling, så 

som ansvarstagande och att vara en bra förebild.  

 

6.4	Vad	anser	personalen	i	fritidshemmet	viktigt	för	att	deras	yrkesstatus	kan	
förändras?	
Den viktigaste aspekten för att förändra yrkesstatusen var att öka medvetenheten bland 

kollegor och rektor tätt följd av en högre lön. Framförallt i samhället anses det som viktigt att 

ha hög lön för att visa att arbetet är betydelsefullt vilket 44,7 % av respondenterna ansåg 

(Figur 5). En annan aspekt som många av respondenterna ansåg var en bra förändring för att 

höja yrkesstatusen, var att det behövdes en ökad medvetenhet om fritidshemmets verksamhet, 

både i skolan och i samhället i stort. När det gällde skolan var det 30,8 % och när det gällde i 

samhället var det 28,9 % av respondenterna (Figur 5) som ansåg detta som bäst. Men den 

aspekten som var viktigast för att förändra fritidspedagogernas yrkesstatus i samhället ansåg 

nästan hälften av respondenterna var att få mera ekonomiska resurser (Figur 5).  

 

 
Figur 5. Visar respondenternas svar på frågan “På vilket sätt tror du man bäst förändrar fritidspedagogers 

yrkesstatus i samhället?”. Redovisas i procent.  
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Flera av respondenterna tyckte att lön vad den viktigaste aspekten när det gällde förändring 

utav yrkesstatusen i skolan och en av respondenterna motiverade på följande sätt: 

“På många sätt känner jag mig likvärdig en lärare men de har ofta högre 

lön.” – Lärarutbildad, verksam i 6 år. 

Den här personen känner sig jämställd med en person som är anställd som lärare, men det ges 

inte uttryck för det eftersom de som är anställda som lärare får högre lön än de som är 

anställda som fritidspedagoger. 

En annan av respondenterna ansåg att mer ekonomiska resurser till fritidshemmet skulle bäst 

förändra yrkesstatusen men att för närvarande var det mest fokus på skolans verksamhet: 

“Resurser som visar att det är en viktig del av skoldagen. Idag är i 

princip allt fokus på förmiddagen.” – Lärarutbildad, verksam i 10 år. 

Flera av respondenterna som lyfte fram att många utanför fritidshemmet tror att verksamheten 

handlar om barnpassning, en av respondenterna formulerade detta på följande sätt: 

“Att förstå att fritids inte är en barnpassning utan en verksamhet där vi 

arbetar med värdegrund och socialt samspel dagligen.” – Ingen 

pedagogisk utbildning, verksam i 5 år. 

Med detta menar respondenten att det också på fritidshemmet görs meningsfulla aktiviteter, 

inte bara i skolan. 

Legitimationskrav inom fritidshemmet var en viktig del i att förändra yrkesstatusen i 

samhället och kommenterades bland annat så här: 

“Med en legitimation blir nog yrkesrollen mer seriös och synlig. 

Ansvarstagandet påverkas nog i positiv riktning.” – Ingen pedagogisk 

utbildning, verksam i 1 år. 

11 av respondenterna menade att en ökad medvetenhet om fritidshemmets verksamhet bland 

allmänheten var det bästa sättet att förändra yrkesstatusen.  En av respondenterna motiverade 

detta på följande sätt: 

“Det kan nog se ut som att man “bara” passar barn om man inte tittar 

noggrannare. Det händer mycket “bakom kulisserna” och det krävs mycket av 

en som person för att klara jobbet på ett bra sätt: ex tålamod, glädje, 

kreativitet, flexibilitet, förmåga att möta föräldrar, samarbetsförmåga m.m.” – 

Lärarutbildad, verksam i 6 år. 

Detta tyder på att personalen i fritidshemmet har många olika typer av arbetsuppgifter som 

kräver mycket av en person, det behöver allmänheten få en kunskap om.  
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Majoriteten tyckte att lön var den viktigaste aspekten i att förändra statusen, två av 

respondenterna uttryckte det på följande sätt: 

“Genom en (högre) lön känns det som ett “viktigare” yrke och att man är värd att få 

betalt för det arbete man gör, speciellt när man är utbildad då tycker jag att man har rätt till 

högre lön. Högre lön är lika med hög status.” – Lärarutbildad, verksam i 1 år. 

“Har sett många olika försök men kommit fram till att lönen är viktigast.” – 

Har en pedagogisk utbildning, verksam i 27 år. 

 

6.5	Finns	det	skillnader	i	kön,	utbildning	och	mellan	de	olika	skolorna	kring	
förändring,	upplevelse	och	påverkan	av	yrkesstatusen?	
Här kommer vi att sammanfatta de skillnader och likheter vi har kunnat uppfatta i resultatet. 

 

6.5.1	Skillnader	mellan	kvinnor	och	män	
I frågan om yrkesstatusen har en påverkan på respondenterna som privatperson är det en 

större andel kvinnor än män som upplever att deras yrkesstatus har “Mycket liten påverkan” 

på dem som privatpersoner. Det är 21,7 % av kvinnorna som valde alternativet “Mycket liten 

påverkan” jämfört med männen, 5,9 % (Figur 6). 
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Figur 6. Visar skillnader svar mellan kvinnor och män på frågan “Har din yrkesstatus, i samhället, en påverkan 

på dig som privatperson?”. Redovisas i procent.  

 

När det gäller förändring av yrkesstatus inom skolan var det en större andel av kvinnorna, 

31,8 %, som valde högre lön jämfört med 23,5 % bland männen. Det är dock det motsatta i 

fråga om förändring av status i samhället, då ansåg fler män än kvinnor att lön är den 

viktigaste aspekten för att förändra statusen inom samhället, 50% av männen respektive 40,9 

% bland kvinnorna. I övrigt fanns inga större skillnader mellan kvinnor och män. 

 

6.5.2	Skillnader	mellan	olika	utbildningsbakgrunder	
Här jämförs svaren mellan de tre största grupperna det vill säga lärare och 

fritidspedagoger/fritidslärare och de som inte hade någon pedagogisk utbildning. Vi har valt 

att slå ihop fritidslärarna med fritidspedagogerna eftersom att fritidslärarutbildningen är en 

utveckling utav fritidspedagogsutbildningen. Vi kommer därför benämna dessa härdenefter 

som fritidspedagoger. Förskolelärare, fritidsledare och de som hamnade i övrigt eller vet ej är 

inte med i redovisningen på grund av lågt antal respondenter. 

 

Majoritet av de som var utbildade till lärare, 60 %, valde “Varken stor eller liten påverkan” 

när det gällde om deras yrkesstatus påverkade deras arbete, övriga svarade “Liten påverkan” 

eller “Ingen uppfattning”. Fritidspedagogerna däremot hade en stor spridning över svaren. 

Majoriteten valde dock “Liten påverkan”, 33 %. Bland dem som inte hade någon pedagogisk 

utbildning valde majoriteten, 62,5 %, “Varken stor eller liten påverkan”. 

 

När det gällde hur man bäst förändrar yrkesstatusen för fritidspedagoger inom skolan ansåg 

60 % av lärarna att “Högre lön” var det bästa sättet och bland fritidspedagogerna så var det 

“Ökad medvetenhet om fritidshemmets verksamhet bland kollegor/rektor”, 33,3%.  

 

Som den främsta aspekten för att få en förändring av yrkesstatusen inom samhället ansåg 

majoriteten lärarna, 72,7 %, även där att högre lön var viktigast. Majoriteten av 

fritidspedagogerna ansåg däremot att en ökad medvetenhet om fritidshemmets verksamhet 

bland kollegor/rektor var viktigast. En högre andel av fritidspedagogerna har valt “Högre lön” 

än på frågan om skolan. Bland de respondenter som inte hade en pedagogisk utbildning 

framkom ingen specifik aspekt som viktigast (Figur 7).  
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De som inte hade någon pedagogisk utbildning hade väldigt blandade svar men ändå så 

svarade de ändå väldigt lika. Det var en jämn fördelning mellan de alternativ som valdes 

(Figur 7).

 
Figur 7. Föreställer respondenternas svar på hur de tycker att man bäst förändrar yrkesstatusen för 

fritidspedagoger i samhället. Svaren är indelade i respondenternas utbildningsbakgrund, lärare, fritidspedagog 

eller ingen pedagogisk utbildning. Resultatet presenteras i procent.  

 

6.5.3	Skillnader	mellan	skolorna	
Oberoende av vilken skola respondenterna arbetade på så framkom liknande mönster bland 

svaren. Ett tydligt mönster i kommentarerna på frågorna som handlar om hur respondenterna 

påverkas av deras yrkesstatus i sitt arbete och som privatpersoner. Beroende av vilken skola 

respondenterna arbetar på så är kommentarerna, i majoritet, positiva eller negativa. Varje 

skola har en homogen uppfattning om dessa två frågor. 

 

I övrigt kan vi inte se några skillnader, eller likheter mellan de olika skolorna som ingick i 

studien.  
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6.6	Sammanfattning	av	resultatet	
Här kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras och sammanfattas utifrån empirin som 

har samlats in. 

 

Hur upplever personalen på fritidshemmet sin yrkesstatus gentemot lärare och andra 

yrkeskategorier? 

Resultat visar att fritidspedagogerna inte upplever att de varken har hög eller låg status. I 

förhållande till lärare anser fritidspedagogerna att de har lite högre status och till andra yrken 

att de har lite lägre status. 

 

Hur påverkas personalen på fritidshemmet av dessa uppfattningar i sitt arbete och som 

privatpersoner? 

Fritidspedagogerna i ansåg att deras yrkesstatus hade stor påverkan både i deras arbete och 

som privatpersoner. Beroende på vilken skola respondenten arbetade på så upplevdes detta 

antingen positivt eller negativt. 

 

Vad anser personalen i fritidshemmet viktigt för att deras yrkesstatus kan förändras? 

Majoriteten av respondenterna tycker att deras status bäst förändras med hjälp av högre lön 

eller en ökad medvetenhet bland kollegor, rektor och allmänheten. För att förändra statusen i 

samhället, var det ändå fler som tyckte att en högre lön var viktigast. 

 

Finns det skillnader i kön, utbildning och mellan de olika skolorna kring förändring, 

upplevelse och påverkan av yrkesstatusen? 

Det går att uppfatta skillnader mellan kvinnor och män, olika utbildningsbakgrunder och 

mellan de olika skolorna. De flesta av skillnaderna går att identifiera i frågan om hur 

yrkesstatusen bäst förändas, framförallt mellan kvinnor och män men också mellan utbildade 

lärare och fritidspedagoger.  

7	Diskussion	
Här kommer vi att diskutera resultatet av vår studie i förhållande till den tidigare forskningen. 

Vi kommer också problematisera kring den valda metoden och tillvägagångssättet. 
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7.1	Metoddiskussion	
En av fördelarna med vår valda metod är att vi har fått ett större omfång än vad vi skulle fått 

om vi gjort en kvalitativ studie (Bryman, 2011). Vi ville se vad ett större antal personer anser 

om dessa frågor och att vi ville kunna generalisera på den utvalda kommunen. Detta istället 

för att utföra intervjuer, då vi kunnat få en djupare inblick, dock med ett mindre antal. Vi är 

nöjda med det antalet personer som ville delta i undersökningen, vi räknade med 30 

respondenter och fick sammanlagt in 41 enkäter. Detta antal har ingen större tyngd i 

forskningssamhang, men denna studie kan ses som en orienterande studie som ger underlag 

för forskning som är större och mer omfattande. På detta sätt har vi gett indikatorer till vidare 

studier. 

 

Då de resultat vi fått stämmer överens med den tidigare forskningen, så är reliabilitet hög. Det 

är inget resultat som talar emot den tidigare forskningen. Bryman (2011) skriver om stabilitet, 

att om studien upprepas ska resultatet bli det samma. Detta är inget som kommer att göras 

med vår studie, men vi anser ändå att vi uppnått stabilitet genom att vi har fått ett resultat som 

pekar åt samma håll som den tidigare forskningen. Även att resultatet i sig visar på en 

tydlighet om vad respondenterna tycker och inte spretar styrker att vi har uppnått stabilitet. 

 

Ett problem med kvantitativ metod är att det inte går att komma ner på djupet i frågorna och 

att det inte går att göra uppföljningsfrågor inom ämnet, med enkäter blir det mer en ytlig 

undersökning. (Bryman, 2011). Ytterligare en svårighet med denna metod kan vara att det ger 

känslan utav att mätningen sker på “kommando”, att det inte blir en naturlig del i vardagen. 

Detta kan göra att respondenterna inte ser samma värde i exempelvis enkäten som forskaren 

gör (Ejlertsson, 2014). När vi var ute och träffade respondenterna så var detta inget vi 

upplevde. Respondenterna verkade uppriktigt intresserade av vårt forskningsområde och 

uttryckte att det var ett intressant ämne. Detta kan ha berott på att vi faktiskt åkte ut och 

träffade respondenterna, det är nog lättare att få upp ögonen för ett ämne om du får det 

presenterat för dig muntligt än skriftligt. 

 

Styrkorna med kvantitativ metod är att resultatet går att generalisera, är lätt att sammanställa 

och se skillnader mellan människor (Bryman, 2011). Detta är några av de anledningar till 

varför vi valde kvantitativ metod. Framförallt att kunna generalisera och se skillnader mellan 

människor. Resultatet vi nu fått, kan vi generalisera på hela kommunen där studien 
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genomförts och vi kan också se skillnader mellan de olika skolorna, kvinnor och män, men 

också mellan olika typer av utbildningsbakgrund. Detta hade vi inte kunnat göra om vi hade 

genomfört studien med en kvalitativ metod, till exempel intervjuer. 

 

Vi valde att använda oss utav ett obundet slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Detta gjorde vi 

för att få en blandning utav skolor och för att vi ville motverka skevhet från våra fördomar om 

skolorna. En nackdel med denna typ av urvalsmetod, skulle kunna vara att det finns en risk att 

det kunnat bli endast skolor på landsbygden, friskolor eller skolor i områden med familjer 

som har låg socioekonomiskstatus i samhället. Detta skulle kunna skapa en skevhet i vårt 

resultat eftersom fritidspedagogerna skulle kunna påverkas av sin omgivning. I vår studie fick 

vi en spridning bland skolorna, de låg i olika områden med olika ekonomiska förutsättningar. 

Vi fick inte med någon landsbygdsskola, men trots detta anser vi att det blev ett bra urval för 

vår studie eftersom vi fick en spridning. 

 

Eftersom vi valde att åka ut till de skolor som blev utvalda till studien, så anser vi att vi 

motverkade bortfall. Bryman (2011) tar upp att det är viktigt att ha med som beräkning att det 

kan bli ett större bortfall när enkäter skickas ut med exempelvis post. Vi anser att vi hittade en 

god lösning och det var endast en person av alla de som medverkade på de möten vi deltog i 

som valde att inte svara. Genom att åka ut till skolorna har vi motverkat många av 

svagheterna med kvantitativ metod. Vi kunde även förklara hur vi tänkte med enkäten när det 

uppkom frågor för respondenterna, vilket också är ett vanligt problem kring kvantitativa 

studier. 

 

Ett problem kring enkäter är att respondenterna kan tolka frågorna annorlunda än vad 

forskarna gör (Bryman, 2011). En fundering som uppkom vid ett av fritidsmöterna rörde en 

av enkätfrågorna som efterfrågade om hur respondenterna upplevde sin yrkesstatus i 

förhållande till lärare. Respondenten undrade om frågan gällde lärarna på skolan eller alla 

lärare i kommunen. Vi kunde svara respondenten att det gällde alla skolor i kommunen. Då 

förstod vi att det fanns ett tolkningsutrymme kring dessa frågor. Även om alla respondenterna 

hade kunnat fråga oss, så är det inte säkert att de utnyttjade den chansen utan istället tolkade 

frågan på ett annat sätt än vad vi gjort. Därför borde vi informerat om att frågorna gällde alla 

skolor och lärare i kommunen. 
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Formuleringarna på vissa av frågorna medförde att vi hade svårighet att tolka respondenternas 

svar om de var positiva eller negativa, det var främst frågorna som handlade om yrkesstatusen 

har någon påverkan på respondenterna i deras arbete och som privatpersoner. Detta valde vi 

därför att analysera utifrån de svar som skrevs på de öppna frågorna som var kopplade till 

dessa enkätfrågor. Dock så motiverade inte alla respondenter sina svar på de öppna frågorna 

vilket har gjort det svårt för oss att uppfatta om respondenterna tycker att deras yrkesstatus 

påverkar dem positivt eller negativt. Dessa enkätfrågor hade kunnat formulerats annorlunda så 

att det framgick tydligare i svarsalternativen hur respondenterna uppfattade det hela.  

 

Samt på vilket sätt som respondeneterna anser skulle vara det bästa sättet att förändra 

yrkesstatusen i skolan och i samhället. Därför har vi antagit att respondenterna tagit de 

alternativ som handlar om att höja statusen, det är den tolkning vi gjort utifrån de skriftliga 

svar vi fått på frågorna. Samtidigt är en styrka med enkäten att vi lyckats hålla den neutral, vi 

har inte i förväg antagit att fritidspedagogerna uppfattar att de har låg eller dålig status. 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att inte ha ledande frågor, det gör att respondeneterna 

kan känna att de blir påtvingade en viss åsikt och inte får frihet att uttrycka sig. Genom att ha 

värdefria frågor så har vi undvikit en skevhet i resultatet. 

 

En kritik vi fick från respondenterna var att de ville välja flera alternativ på de frågor som 

handlade om hur man bäst förändrar fritidspedagogers yrkesstatus. Detta på grund av att de 

ansåg att det var flera aspekter som påverkade när det kom till förändringen av 

fritidspedagogernas yrkesstatus. Detta var inget vi hade kunnat förändra under studiens gång, 

men vi insåg att frågan hade kunnat göras om till en värderingsfråga där respondenterna fått 

värdera mellan 1-9 vilken åtgärd de tyckte var viktigast. Genom att bara ha ett alternativ så 

underlättades kodningen av enkäterna vilket gjorde att vi fick ett tydligt resultat. Detta har 

gjort i sin tur att vi kan jämföra exempelvis kvinnor och män. Dock inser vi att vi hade kunnat 

motverka denna kritik genom att ha genomfört en pilotstudie med testpersoner inom området 

innan vi gick ut till skolorna (Bryman, 2011). Detta för att kunna hantera eventuella 

oklarheter i enkäten. Det var några personer som läste igenom enkäten innan vi gick ut till 

skolorna, dock var det inte personer som är insatta inom fritidspedagogik.   

 

Efter genomförandet av studien så ifrågasätter vi om frågan om respondenternas ålder är 

relevant för resultatet. Vi såg att desto äldre respondenten var desto längre tid hade hen varit 
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verksam. Det vi hade kunnat finna var skillnader i respondenternas svar utifrån hur gamla de 

var, men eftersom antal verksamhetsår ökade parallellt med personens ålder, så hade det räckt 

med att fråga om antal verksamma år. Samtidigt hade det kunnat finnas en skillnad mellan 

ålder och antal år som fritidspedagog, men detta kunde vi inte veta i förväg. Därför var det 

relevant att vi hade med den frågan. 

 

7.2	Resultatdiskussion	
I detta avsnitt kommer vi diskutera det resultat vi har samlat in och analysera, diskutera samt 

koppla till tidigare forskning. Vi kommer att utföra detta utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

Vi kan se en koppling mellan tidigare forskning och empirin vi samlat in om vart en lärare 

och fritidspedagog ligger statusmässigt i samhället. Enligt forskningen så ligger grundlärare 

på en 52:a plats och förskolelärare på 65:e plats av 100 yrken i en större studie (Svensson & 

Ulfsdotter Eriksson, 2009). Detta bekräftar resultatet i vår studie, där vi fick fram att 

fritidspedagogerna själva tycker att de har i princip samma status som lärare, men har en lite 

lägre status är övriga yrken i samhället. 

 

7.2.1	Upplevelsen	av	yrkesstatusen	
I tidigare forskning framgick en statusskillnad mellan lärare och fritidspedagoger, där läraren 

är den dominerande gruppen (Calander, 1999, Hansen, 1999 & Andersson, 2013). Detta var 

ingenting vi uppfattade i vår studie, även om vi efterfrågade det hur respondenterna upplevde 

sin yrkesstatus i förhållande till lärare. Vi trodde att det skulle uppvisas större skillnader i 

status mellan respondenterna, som arbetade i fritidshemmet, och lärarna. Samtidigt var det 

några som kommenterade på de öppna frågorna i enkäten att de upplevde skillnader mellan 

dem och de som arbetade som lärare. En respondent skrev följande om detta: 

“På många sätt känner jag mig likvärdig en lärare men de har ofta högre lön.” 

Detta visar denna respondent uppfattar att hen har ett lika stort värde för verksamheten som 

lärare, men att de inte får lika mycket betalt för det arbete som de gör. Det var flera av 

respondenterna som under en av de öppna frågorna tog upp aspekter som visade på att de blev 

negativt påverkade av sin yrkesstatus, som hade en direkt koppling till lärare. Ett exempel på 

det är: 

“Lärare tar inte hänsyn till fritids.” 
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Vår analys kring detta är att beroende på vilken skola respondenten arbetat på, så kan 

relationen med lärarlaget se väldigt olika ut. Detta kan ha gjort att de skilde sig mellan svaren 

på den fråga som efterfrågade uppfattningen om yrkesstatusen i förhållande till lärare och de 

öppna frågorna. De kom även kommentarer som visade på att fritidshemmet inte är en 

uppmärksammad verksamhet. Vi tror, som sagt, att detta beror på arbetslaget och den egna 

individen. Har en person fått dålig kontakt med lärarna från början, kanske denna relation kan 

vara svår att reparera. Detta resonemang styrks av de fritidsmöten vi deltog i. Vi kunde, på 

vissa av skolorna, märka av tydligt vilken typ av relation respondenterna hade med lärarlaget. 

Det startades en diskussion bland respondenterna efter att de blivit klara med enkäten, detta 

samtal blev vi delaktiga i. På några av skolorna uppfattade vi att det samtalades positivt om 

lärarna på skolan medan på en av skolorna var relationen med lärarna uppenbart infekterad.  

 

7.2.2	Påverkan	av	yrkesstatusen	
Vi såg ett mönster kring att beroende på vilken skola respondenterna arbetade på, så var de 

ofta samstämmiga i sina svar kring om de påverkades negativt eller positivt av sin yrkesstatus. 

Detta tror vi kan hänga samman med hur mycket resurser och uppmärksamhet fritidshemmet 

får, beror på hur insatt rektorn på skolan är kring fritidshemmets verksamhet (Andersson, 

2013). Även om kollegor inte alltid delar samma åsikter, så har de samma arbetsförhållanden 

och därför tror vi att de påverkas till att ha samma uppfattningar. Detta bekräftas av att många 

valde alternativet “Ökad medvetenhet om fritidshemmets verksamhet bland kollegor/rektor” i 

frågan som gällde förändring kring yrkesstatusen i skolan. Genom en ökad medventenhet om 

fritidshemmets uppdrag så skapas en förståelse för vilka arbetsuppgifter personalen på 

fritidshemmet har. Flera av respondenterna skrev i enkäten att många utanför skolan, men 

också i, uppfattar fritidshemmets verksamhet endast som “barnpassning”. Då reduceras 

personalen på fritidshemmet endast till “barnvaktare” där endast barnens basala behov 

tillgodoses. Genom denna felaktiga syn på personalen så kan det påverka deras arbessituation 

till det sämre.  

 

Det går också att se att respondenterna svarar relativt lika på de övriga frågorna beroende av 

vilken skola de arbetar på. Vi tror att detta kan bero på att det förs ett samtal inom 

personalgruppen om vad som skulle kunna förbättras inom verksamheten på skolan, men 

också för fritidshemmet på en riksnivå, och att kollegor påverkas av varandra och blir färgade 
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av varandras åsikter. Detta kan göra att de påverkar personalen på fritidshemmet på olika 

skolor på olika sätt. 

Det var få som påpekade att de upplevde ohälsa i och med sin yrkesstatus, men detta tror vi är 

mer kopplat till arbetssituationen än yrkesstatusen.  Det var en av respondenterna som 

uttryckte sig om det här området i frågan som berhörde hur yrkesstatusen påverkade hen som 

privatperson:  

“Jag blir lite nedstämd av att veta att vårt yrke inte räknas så högt. Och man har inte 

råd att göra det man vill alltid”.  

Respondenten menar här att det påverkar personen negativt. Nedstämdhet kan leda till ohälsa 

hos personer som upplevt det under en längre period (Lundberg, 2012). Vi drar slutsatsen att 

om det varit många som upplevt ohälsa på grund av sitt arbete hade antagligen resultatet visat 

på att respondenternas yrkesstatus hade en mycket stor påverkan på dem, både i sitt arbete och 

som privatpersoner. Nu var fallet inte så, därför anser vi att det inte råder någon större ohälsa 

bland respondenterna. Enkäten efterfrågan inte om respondenterna upplevde att de mådde 

dåligt utifrån sin yrkesstatus, men detta skulle respondenterna kunnat skriva själva under de 

öppna frågorna om detta var något som de upplevde. Samtidigt så var det en större andel som 

ansåg att det fanns förbättringsområden inom fritidshemmet, vilket tyder på att 

arbetssituationen inte alltid har de bästa förutsättningarna. 

 

7.2.3	Förändring	av	yrkesstatusen	
De två alternativen som sticker ut mest i resultatet kring hur statusen för fritidspedagoger kan 

förändras är “Högre lön” och “Ökad medvetenhet kring fritidshemmets verksamhet bland 

kollegor/rektor och allmänheten”. I frågan om skolan, så är de några fler som tycker att den 

ökade medvetenheten är viktigast, medan i samhället anses lönen vara den viktigaste 

aspekten. Fritidspedagogers lön ligger långt under genomsnittet i Sverige (Helte, 2016, april). 

Lön är dessutom en viktig aspekt när det kommer till status (Svensson & Ulfsdotter 

Erikssons, 2009, Rostila & Toivanen, 2012) och fritidspedagoger har dessutom lägre lön än 

lärare (Calander, 1999). Det visar på varför många respondenter tycker att just lön är en viktig 

aspekt inom både skolan och samhället. I kommentarerna visade respondenterna på att lönen 

är en viktig aspekt för att känna att ens arbete värderas.   

“Genom en (högre) lön känns det som ett “viktigare” yrke och att man är värd 

att få betalt för det arbete man gör, speciellt när man är utbildad då tycker jag 

att man har rätt till högre lön. Högre lön är lika med hög status.” 
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Denna respondent menar att desto högre lön en person har desto viktigare värderas yrket. 

Andra respondenter menar även att personalen på fritids gör ett minst lika viktigt jobb som 

lärarna inom skolan. Lönen är en viktig del i om en människa känner att den har hög 

yrkesstatus (Svensson & Ulfsdotter Erikssons, 2009, Rostila & Toivanen, 2012) och det är 

även något som respondenterna uttrycker i enkäten. Samtidigt tänker vi att detta kan bero på 

hur fritidshemmets historia har sett ut. Fritidshemmet har länge setts som en verksamhet där 

personalen inte behöver utbildning och inte får ersättning för sitt arbete (Johansson, 2011). Vi 

tänker att detta skulle kunna vara något som hänger kvar idag. Utifrån de kommentarer som 

inkommit i de öppna frågorna visar på att respondenterna vill ha en ökad medvetenhet om 

fritidshemmets verksamhet eftersom de tycker att det är viktigt att visa på att fritidshemmet 

också är en pedagogisk verksamhet. Vi tror att detta en ökad medvetenhet skulle kunna leda 

till en ökad förståelse vilket i sin tur kan leda till att personalen i fritidshemmets arbete 

värdesätts mer. Detta skulle ge en ökad status. Hansens (1999) avhandling styrker detta, då 

det var flera av fritidspedagogerna i den studien som menade att om medvetenheten ökade 

skulle förståelsen för deras yrkesroll öka. Därför behövs en ökad medvetenhet om 

fritidshemmets verksamhet och en högre lön för att bryta dessa fördomar. 

 

Även om barngrupperna ökar och antal barn per personal ökar inom fritidshemmet 

(Skolverket, 2015), så var det ingen aspekt som personalen på fritidshemmen tog upp i vår 

studie. De tyckte att andra aspekter var viktigare än mer personal i verksamheten, när det kom 

till yrkesstatus. Vi trodde att detta skulle vara en mer prioriterad aspekt bland personalen på 

fritidshemmet, att det skulle vara något som de skulle argumentera för. Statusen skulle kunna 

höjas av mer personal eftersom det visar på att fritidshemmet är en viktig verksamhet som 

behöver mer personal. 

7.2.4 Skillnader mellan olika grupper 

Fler kvinnor än män upplevde att deras yrkesstatus hade en mycket liten påverkan på dem 

som privatpersoner. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i, men vi tror att en anledning 

kan vara yrket är kvinnodominerat (Skolverket, 2015) vilket gör att de män som arbetar inom 

fritidshemmet blir bemötta på ett annat sätt än kvinnorna inom samma bransch. 

 

Fler män än kvinnor anger att de tycker att lön är den viktigaste aspekten i att förändra 

fritidspedagogers status. Detta kan bero på att hög lön är starkt ihopkopplat med hög status 
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och associeras med maskulinitet (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). Därför anser nog fler 

män än kvinnor att lön kan vara en viktig aspekt. Samtidigt så är det många kvinnor som valt 

att lön är viktigt, men det är en större andel män som tycker detta. 

 

De skillnader vi kunde se mellan de utbildade lärarna och fritidspedagogerna som 

medverkade i vår studie, var att en mycket stor andel av lärarna tyckte att högre lön var det 

bästa sättet att förändra fritidspedagogers status både i samhället och i skolan. 

Fritidspedagogerna däremot ansåg i större utsträckning att en ökad medvetenhet om 

fritidshemmets verksamhet var bästa sättet att förändra statusen. Vi tror detta beror på att 

fritidspedagogerna är utbildade till att arbeta i fritidshemmet och därför har kunskap om vad 

som krävs av verksamheten och hur den ska se ut. Detta är något lärarna inte fått under sin 

utbildning. Varför lärarna i större andel valt högre lön tror vi beror på att de kan ha arbetat 

inom både skolan och fritidshemmet och därför sett hur löneskillnaderna ser ut. Samtidigt kan 

det beror på att läraryrket överhuvudtaget inte är ett höginkomstyrke och att lärarna därför vill 

ha upp alla lärarlöner. Det var en större andel av de utbildade fritidspedagogerna, än lärarna, 

som tyckte att de påverkades stort av deras yrkesstatus. Det tror vi beror på att även om dessa 

lärare arbetar som fritidspedagoger eller inom fritidshemmet, så kan de fortfarande se sig 

själva som lärare. Lärare är den dominerande gruppen när det kommer till fritidspedagoger 

och lärare (Hansen 1999), därför kan det vara så att lärarna inte känner sig lika påverkade av 

att fritidspedagoger har låg status.  

 

7.3	Studiens	påverkan	på	samhället	
Denna studie har inte så stor påverkan på hela Sverige, men den bidrar till en inblick i 

fritidspedagogerna självupplevda yrkesstatus i den kommun vi har valt i Mellansverige. 

Framförallt visar vår studie på hur fritidspedagogerna själva tycker att statusen för deras yrke 

ska förändras. Detta kan vara viktigt då Universitetskanslersämbetets (2015) rapport visat att 

efterfrågan på fritidspedagoger kommer att öka de kommande 20 åren, men att tillgången 

kommer att minska. Därför är det viktigt att fler söker sig till yrket, detta anser vi kan göras 

genom att öka statusen. 

 

7.3.1	Vidare	forskning	
Denna studie kan ses som en orienterande studie för vidare forskning. Det skulle vara 

intressant att gå vidare med denna enkät och genomföra den i en större skala för att få ett mer 
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omfattande resultat. Det skulle även vara intressant att göra intervjuer parallellt, som ett 

komplement till enkäten. Detta för att få ett mer djup och att få höra fritidspedagogers 

personliga berättelse.    

7.4	Studiens	betydelse	för	yrkesutövningen	
Den kan ge en större medvetenhet kring för hur de som är anställda som fritidspedagogers 

arbetssituation ser ut. Som det ser ut idag, är fritidspedagog något som kanske inte värderas så 

högt. Genom denna studie ges en inblick i hur fritidspedagogerna skulle kunna lyftas, så att de 

känner att de gör ett viktigt arbete. Enligt vår studie så tycker respondenterna själva att deras 

status förändras bäst genom högre lön. Detta bör vara en viktig aspekt när politiker tar beslut 

kring frågor som rör fritidshemmet och fritidspedagogerna. Även en ökad medvetenhet om 

fritidshemmets verksamhet, var något de menade var viktigt. 

 

7.5	Slutdiskussion	
Studien vi genomfört har varit i en mindre skala, men vi har ändå kunnat se skillnader och 

likheter mellan lärare och personalen på fritidshemmet, mellan kvinnor och män, men också 

mellan de olika skolorna. Respondenterna ser inte sitt yrke som ett lågstatusyrke eller 

högstatusyrke. Samtidigt så pekar respondenternas svar på att det finns många 

förbättringsområden kring fritidshemmets verksamhet och fritidspedagogernas 

utvecklingsmöjligheter. Detta utifrån att det är många som svarat att det behövs en ökad 

kunskap om fritidshemmets verksamhet och även många som har valt högre lön. Båda dessa 

alternativ visar på att fritidshemmet är ganska osynligt inom både skolan och samhället. Ett 

yrke som har låg lön får en lägre status, vilket också tyder på att rollen som fritidspedagog 

inte är ett lågstatusyrke men samtidigt inget som anses har hög status. Som blivande 

fritidslärare anser vi att detta är viktiga aspekter för att vi, och verksamheten, ska 

uppmärksammas för det viktiga arbete vi gör. 
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Bilagor	
	
Bilaga 1 

Informations-brev 

Hej! 

Vi är två studenter, Rebecka Månsson och Eli Nilsson, från Örebro Universitet som går 

Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. Under denna sista termin skriver vi C-

uppsats där vi studerar fritidspedagogers självupplevda yrkesstatus. Vi kommer göra en enkät-

undersökning där syftet är att se hur fritidspedagoger själva upplever sin status och hur det 

påverkar deras arbete i verksamheten. Vi skulle bli väldigt glada om XXX-skolans 

fritidspedagoger kan delta. Nu undrar vi om vi skulle kunna få komma till skolan på något typ 

av “fritids-möte” och dela ut (och samla in) vår enkät. Vore jättebra om vi skulle kunna få 

komma på ett möte där alla fritidspedagoger på skolan medverkar. Vi räknar med att vårt 

besök inte tar mer än ca 10 minuter. Vi kan komma när som under vecka 17-19. 

Vore tacksamma för snabba svar! 

Ni kan kontakta oss på den här mailadressen eller på telefonnummer 

076-XXXXXXX (Eli) 

073-XXXXXXX (Rebecka) 

MVH 

Eli & Rebecka 
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Bilaga 2 

Enkät 

 

1.Kön?

Kvinna 
Man
Annat

3.Har du genomfört en pedagogisk utbildning på folkhögskola/universitet/högskola?
     Om ja, skriv vilken utbildning. 

Ja,___________________________________________
Nej

4. Hur länge har du varit verksam inom fritidsverksamhet?  
     Skriv i alla antal år under ditt arbetsliv, inte endast nuvarande skola.

__________år

5. Hur upplever du din yrkesstatus i förhållande till lärare?

Mycket hög status 
Hög status
Varken hög eller låg
Låg status
Mycket låg status
Har ingen uppfattning

6. Hur upplever du din yrkesstatus i förhållande till andra yrken?

Mycket hög status 
Hög status
Varken hög eller låg
Låg status
Mycket låg status
Har ingen uppfattning

Fråga 1-4 handlar om dig och din bakgrund. Fyll i ett svarsalternativ på fråga 1 & 3. På fråga 2 & 4 ska 
du svara i jämnt antal år.

2. Hur gammal är du?

__________år

Här följer fårgor om yrkesstatus. Svara på kryssa i ett alternativ på varje fråga. Några av 
frågorna ska du motivera dina svar. Försök att hålla dig så kortfattad som möjligt. 
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8a.Har din yrkesstatus, i samhället, en påverkan på dig som privatperson?

9a. På vilket sätt tror du att man bäst förändrar fritidspedagogers yrkesstatus i skolan?
      Välj ett alternativ

Högre lön
Längre utbildning
Eget styrdokument för fritidshemmet
Legitimationskrav
Ökad medvetenhet om fritidshemmets verksamhet bland kollegor/rektor
Mer ekonomiska resurser till fritidshemmet
Mer forskning om fritidshemmet/fritidpedagoger
Mer synlighet inom facket
Fler fritidspedagoger i verksamheten
Vet ej
Annat, ________________________

7b. Om du svarade att det hade en påverkan, på vilket sätt påverkar det ditt arbete? 

7a. Har din yrkesstatus, inom skolans verksamhet, en påverkan på ditt arbete?

Mycket stor påverkan
Stor påverkan 
Varken stor eller liten påverkan
Liten påverkan
Mycket liken påverkan
Ingen påverkan alls

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Mycket stor påverkan
Stor påverkan 
Varken stor eller liten påverkan
Liten påverkan
Mycket liken påverkan
Ingen påverkan alls

8b. Om du svarade att det hade en påverkan, på vilket sätt påverkar det dig? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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10a. På vilket sätt tror du att man bäst förändrar fritidspedagogers yrkesstatus i samhället?
      Välj ett alternativ

Högre lön
Längre utbildning
Eget styrdokument för fritidshemmet
Legitimationskrav
Ökad medvetenhet om fritidshemmets verksamhet bland allmänheten
Mer ekonomiska resurser till fritidshemmet
Mer forskning om fritidshemmet/fritidpedagoger
Mer synlighet inom facket
Fler fritidspedagoger i verksamheten
Vet ej
Annat, ________________________

Tack för din medverkan!
Eli & Rebecka

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9b. Motivera ditt val!

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

10b. Motivera ditt val!


