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Abstract

This analysis is conducted from a professional theoretical perspective. I have chosen to use 

Julia Evetts and especially her concept of professionalism inside and from above. The aim is 

to analyze how recreational pedagogues in a facebook group, linguistically expresses who 

they are and what they do, and thus constructs a discourse that defines the professional role 

and mission. Particularly interesting is how they define their profession in relation to teachers,

school management and the politicians who rule over various investments in schools and 

afterschool centers.

I have used discourse analysis as a method for analyzing the empirical material, which 

consists of texts from Facebook. The material has been thematized as follows: The identity of 

the recreational pedagogue as a professional and How do they define their own professional 

mission?

The conclusion is that Facebook works as a social arena where recreational pedagogues 

together constructs a discourse that defines the professional identity and mission. The texts 

also expresses a clear frustration from the recreational pedagogues over the lack of knowledge

that exists among both teachers, school leaders and politicians, on the recreational pedagogues

skills and the content of the their assignment.



Sammanfattning 

Undersökningen är gjord ur ett professionsteoretiskt perspektiv. Jag har valt att utgå från Julia

Evetts och speciellt hennes begrepp professionalism inifrån respektive ovanifrån (from 

within/from above). Syftet är att analysera hur fritidspedagoger i en facebookgrupp, språkligt 

sett lyfter fram vilka de är och vad de gör, och på så sätt konstruerar en diskurs som  

definierar yrkesrollen och uppdraget. Särskilt  intressant är hur de definierar sitt yrke i relation

till lärare, skolledning och de politiker som styr över olika satsningar på skola och fritidshem.

Jag har använt mig av diskursanalys som metod för att analysera det empiriska materialet, 

vilket består av texter från Facebook. Materialet har tematiserats enligt följande: 

Fritidspedagogens identitet som professionell och Hur definierar man det egna 

yrkesuppdraget?

Resultatet visar att Facebook fungerar som en social arena där fritidspedagoger tillsammans 

konstruerar en diskurs som definierar yrkesidentiteten och yrkesuppdraget. Den påvisar också 

en tydlig frustration hos fritidspedagogerna över den avsaknad av kunskap som finns, hos 

både lärare, skolledare och politiker, om den fritidspedagogiska kompetensen och innehållet i 

uppdraget.

Nyckelord:

Fritidspedagog, yrkesidentitet, yrkesuppdrag, professionsteori, Facebook, diskursanalys.
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1. Inledning

Jag har under lång tid följt ett antal grupper på Facebook som riktar sig till främst 

fritidspedagoger. Det är en relativt ny företeelse, men väldigt användbar, för att kunna 

diskutera frågor angående om till exempel fritidspedagogik, arbetssituation och värderingar. 

Eller att ge och få tips och råd om rastaktiviteter, skapande aktiviteter eller mellanmål. Jag har

dock upplevt att frågan om fritidspedagogens yrkesroll och yrkesidentitet och viljan av att 

tydliggöra dessa ofta ligger under ytan i väldigt många inlägg.

Över huvud taget uppfattar jag att det skett en förändring i den skolpolitiska diskursen och 

begrepp som professionalisering och professionalism har blivit viktigare. Stenlås (2007) gör 

en professionsteoretisk analys  gällande lärarnas profession. Jag ser vikten av att också, ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv, se närmare på fritidspedagogernas yrkesroll, arbetssituation 

samt frågan om vad man egentligen gör eller inte gör på fritidshemmet. 

Olika perspektiv på fritidshem och fritidspedagogers arbete har lyfts fram på flera sätt det 

senaste året. I februari 2014 höll till exempel SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en 

hearing på temat Kvalitet i fritidshem och syftet var att kunna ta del av olika perspektiv på vad

kvalitet i fritidshem innebär. Inför valet i september 2014 har också frågan om satsningar på 

fritidshemmen lyfts fram i olika politiska sammanhang. Engagerade fritidspedagoger 

debatterar och lyfter fram yrkesrollens uppdrag på olika sätt, till exempel genom olika bloggar

eller föreläsningar. Intresseorganisationen Fritidspedagogernas riksförbund (FRI) försöker 

också etablera sig och lyfta fram frågor kring fritidshemmen och fritidspedagogerna.

Jag vill i min undersökning specifikt se närmare på hur fritidspedagoger i en facebookgrupp, 

på olika sätt lyfter fram vilka de är och vad de gör, och på så sätt konstruerar en diskurs som  

definierar yrkesrollen och uppdraget.

För att skolreformer ska kunna genomföras framgångsrikt i praktiken krävs enligt både 

Goodson (2003) och Lindensjö och Lundgren (2000) att lärarna medverkar i en positiv anda. 

Beslutsfattare måste, enligt denna forskning, utgå från lärarna så att dessa uppfattar 

reformerna som relevanta, för att få en framgångsrik skolutveckling. Således är en tanke med 
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undersökningen att skapa en bild av hur fritidspedagoger uppfattar sig själva i detta 

sammanhang. Blir de hörda och uppfattas reformer som relevanta för deras uppdrag?

Min egen förförståelse av ämnet bygger på att jag arbetat på skolor i 15 år, varav de senaste 

fem åren huvudsakligen som fritidspedagog (tidigare även som textillärare utan lärarexamen).

Jag har som outbildad arbetat tillsammans med både utbildade fritidspedagoger och annan 

personal på fritidshemmen. Jag har av både privata och yrkesmässiga skäl följt flera   

facebookgrupper för fritidspedagoger de senast två åren, bland annat den jag fokuserar på i 

min undersökning. Det är också detta som förorsakat mitt intresse för att se närmare på det 

ämne jag valt.

På fritidshemmen arbetar olika sorters personal, men det är pedagogerna jag har riktat in mig 

på. De utbildade pedagogerna kan vara antingen fritidspedagoger, fritidslärare eller 

grundlärare. Jag använder enbart begreppet fritidspedagog i min text eftersom uppdelningen 

fritidspedagog/fritidslärare/grundlärare inte är det som är centralt och avgörande i 

problemområdet. Visserligen kommer frågor ibland upp för diskussion i facebookgruppen. 

Det vill säga frågor om de olika inriktningarna på utbildningarna och vad dessa innebär i olika

kompetenser? Detta är kanske också en viktig del av professionskonstruktionen. Men  i 

vardagsspråk, utifrån sett, är alla fritidspedagoger, det är en orsak till min förenkling. En 

annan orsak är behovet av att avgränsa ämnet, som annars skulle bli för omfattande.

Själv är jag i nuläget nästan färdig grundlärare med inriktning mot fritidshem, och 

kategoriserar mig själv som utbildad pedagog på fritidshem.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med min undersökning är att, utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv, analysera hur 

fritidspedagoger i en yrkesspecifik grupp på Facebook, tydliggör sin yrkesroll och sitt 

pedagogiska uppdrag. Jag är särskilt intresserad av hur de definierar sitt yrke i relation till 

lärare, skolledning och de politiker som styr över olika satsningar på skola och fritidshem. 

Tidsperioden för undersökningen är begränsad till tiden kring och före valet i september 2014.

Frågorna jag ställer mig är:

 Hur definierar fritidspedagoger sin yrkesroll och sitt pedagogiska uppdrag och hur 

uttrycker de detta språkligt, specifikt i en facebookgrupp för fritidspedagoger?

 Hur kan man, i ett professionsteoretiskt perspektiv, begripliggöra hur fritidspedagoger 

konstruerar, i det sociala mediet Facebook, sin profession och sig själva som 

pedagoger.
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att redovisa delar av den forskning som finns tillgänglig, och som 

på olika sätt (yrkesroll, identitet, uppdrag och profession) anknyter till min egen 

undersökning.

Problemområdet kring fritidspedagogernas yrkesidentitet och yrkesroll har undersökts av flera

forskare. Det är också ett område som flera studenter har uppmärksammat i sina 

kandidatuppsatser de senaste åren. Mitt bidrag till detta är att försöka se hur fritidspedagoger 

själva formulerar sig kring detta, i en yrkesspecifik facebookgrupp.

Inge Johansson (1984) är professor i pedagogik och hans doktorsavhandling kom ut 1984. 

Hans tidiga bidrag till forskning inom fritidspedagogik, ger en intressant bakgrund till dagens 

förhållanden för fritidspedagogerna. Johansson konstaterar att yrket då var relativt nytt 

(utbildning för fritidspedagoger hade funnits i cirka 20 år) och svårt att definiera. 

Fritidshemmen var en del av socialtjänsten och räknades som offentlig omsorgsform, inte som

en del av skolan och utbildningen. Han menar att ”fritidspedagogyrket präglas av en relativt 

låg grad av professionalitet. Fritidspedagogerna som yrkesgrupp har inte professionaliserats i 

samma utsträckning som till exempel lärare och förskollärare” (s 219).  Hans forskning visar 

att fritidspedagogernas yrkesroll var självständig men uppfattades som otydlig. Johanson 

påpekar att trots att yrket förenar  omsorg med pedagogik, så betonade de flesta 

fritidspedagogerna i undersökningen, den pedagogiska sidan av sitt arbete (s 209). 

Johansson nämner att det i samtiden debatterades kring självförvaltning och självstyre och att 

det i denna debatt framfördes kritik mot förekomsten av professioner inom barnomsorgen. 

Han förklarar att denna åsikt byggde på att man tänkte sig att professionell kunskap var en 

motsats till 'vardaglig' kunskap/sunt förnuft. Johansson hävdar att ”Relationer som utvecklas 

ur ett professionellt förhållningssätt mellan yrkesutövare och 'klient' kan aldrig ersätta en nära 

personlig relation byggd på gemensamt ansvarstagande och identifikation” (s 225). Han 

tillägger dock att inom omsorgsyrken behöver inte det ena utesluta det andra, men att man 

måste vara uppmärksam relationens sociala förutsättningar (s 225).
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Malin Rohlin (1993) som är forskare i pedagogik, gjorde 1993 en studie som är en 

uppföljning av en tidigare rapport där man bland annat undersökte hur personal inom 

barnomsorgen (förskolan) beskrev sin yrkeskompetens. Det framkom i den tidigare studien att

personalen upplevde en 'förtroendeklyfta' mellan sig själva och förvaltningen (s 7). Denna nya

studie undersöker huruvida det verkligen är så ”att politiker och förvaltningstjänstemän inte 

vet vilken yrkeskompetens pedagoger och barnskötare besitter? Saknar politiker och 

tjänstemän kunskaper om hur den politiska vardagen ser ut” (s 8)? De frågor Rohlin har ställt 

i denna nya undersökning har handlat om möjligheterna att påverka kvaliteten inom 

barnomsorgen, uppfattningar av vad som är viktigast för barns utveckling, kunskap om 

barnomsorgspersonalens yrkeskunnande och kontakter mellan de anställda och politiker eller 

till exempel högre chefer (s 11). Trygghet genom bland annat färdighetsträning lyfts ofta fram

i svaren:

Att komma överens med andra barn, att träna sådana färdigheter som man behöver för att klara sig. 
Kanske mindre sånt här pedagogiskt pyssel och mera att man ska gå över gatan när det är grön gubbe. 
Sådana färdigheter man behöver i livet. (s 28)

Här framkommer enligt Rohlin att man inte alls förstår att ”inlärning och färdighetsträning är 

sammanvävt inom förskolepedagogiken” (s 28).

Hon kommenterar också politikernas svar på frågan om de kan beskriva sina kunskaper om 

barnomsorgens innehåll och de anställdas arbetssätt. Hon konstaterar att politikerna ofta 

uttrycker att de inte vet så mycket i detalj, men man nämner temainriktat arbetssätt, rutiner 

och olika konkreta aktiviteter (s 30):

…lär barnen vad jag har förstått om de olika årstiderna. De pratar väl om att visa hänsyn, hjälpa varandra 
och ta hand om varandra. De tar med dem till banken och posten etc (s 30)

Rohlin sammanfattar politikers och högre tjänstemäns uppfattning av inom vilka områden 

som pedagogerna behöver  kompetenser ungefär såhär: Trygghet är viktigt för utvecklingen 

(de relaterar då till sina egna barn). Barn behöver träna färdigheter för livet, som att gå säkert i

trafiken. De behöver också träna på att samarbeta och ta hänsyn till varandra. Hon konstaterar 

också att man inte har någon insikt i att det finns ett samband mellan den pedagogiska 

kompetensen och hur barn får hjälp att utvecklas. (s 51)
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Rohlin kommenterar sin sammanfattning med: ”på den här nivån relateras verksamheten i 

större utsträckning till barnskötarnas kompetenskategorier; barns utveckling, vård och 

omsorg, konkreta aktiviteter, än till pedagogernas” (s 51).

Vad gäller orsaker till varför det alltså tycks finnas både kommunikationsproblem och 

förtroendeklyftor, är det främst avsaknad av tillfällen till kommunikation som påverkar, 

menar Rohlin. Men hon konstaterar också att det inte är ovilja från politikernas och 

tjänstemännens sida som gör att de inte skaffar de kunskaper de skulle behöva ha om 

förskolans verksamhet. Istället är det så att verksamheterna är så komplexa och mångsidiga att

de är svåra att överblicka. Dessutom har man många olika verksamhetsområden att ägna sig 

åt, så oftast är det tidsfaktorn som hindrar en bättre kommunikation.  Konsekvensen av detta 

blir, enligt Rohlin, att man heller inte har möjligheter att öka sin kunskap om varandras 

kunskaps- och ansvarsområden och ur detta uppstår alltså förtroendeklyftan (s 51).

Till slut lyfter hon fram vikten av att det ”oavsett förvaltning eller verksamhet, måste det 

finnas en kontakt mellan de ansvariga och 'fältet' ” (s 52). Hon uppmuntrar också politiker och

tjänstemän att sätta sig in i förskolornas värld, och de anställda på förskolorna att öka 

kunskapen om hur den politiska processen fungerar (s 48).

Pedagogen Monica Hansen (1999) behandlar i sin avhandling Yrkeskulturer i möte, läraren, 

fritidspedagogen och samverkan  ämnet samverkan mellan lärare i lågstadiet och 

fritidspedagoger. Hon påpekar att de två yrkeskategorierna har olika yrkeskulturer, vilket 

beror på de olika traditioner man tillhör. Hansen försöker inte bara beskriva yrkeskulturerna 

utan också förstå hur de olika tillhörigheterna påverkar interaktion och samarbete. Enligt 

hennes forskning betonar fritidspedagogerna ofta att de är stolta över sitt yrke, men att de 

upplever sig ha lägre status än lärarna. Dessutom anser de att den allmänna okunskapen om 

yrket är stor (s 246). Hansen konstaterar att utifrån sett är fritidspedagogernas yrke rätt okänt 

och att de har svårt att tydliggöra sin kompetens. Hon beskriver dessutom att många lärare 

inte vet vad en fritidspedagogutbildning innebär. Några tror till och med att det är en 

utbildning på gymnasienivå (s 194). Hansen betonar dock att fritidspedagogerna upplever sig 

trygga i sin yrkesroll eftersom det finns en, i stor utsträckning, gemensam tolkning av vad 

professionen innebär. (s 249-250).
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4. Professionsteoretiska utgångspunkter

Min analys av hur fritidspedagoger konstruerar sin yrkesidentitet och yrkesroll, har jag

genomfört i ett professionsteoretiskt perspektiv. Jag har valt att utgå från Julia Evetts (2009, 

2013), som är sociolog och inriktad på professionsforskning, och speciellt hennes begrepp 

professionalism inifrån respektive ovanifrån (from within/from above). Evetts konstaterar att 

det skett en fokusförskjutning inom ämnet. Hon menar att forskningens fokus har letts bort 

från begreppen profession (en kategori av yrken som uppnått en viss status) och 

professionalisering (den process som leder till och upprätthåller professionsstatusen), till att 

man nu främst talar om professionalism. Hon lyfter fram tre olika tolkningar, som utvecklats 

bland forskare genom åren. För det första kan begreppet professionalism ses som ett värde 

eller egenskap som de som utövar en viss profession har. Det  handlar om att man efter viss 

utbildning, praktik och kanske också legitimering, anses ha sådan kunskap och skicklighet att 

man ges förtroendet att inte behöva styras uppifrån utan får ett relativt fritt spelrum inom sitt 

yrke/profession. För det andra har ordet professionalism använts som ett slags ideologiskt 

värde, för att inifrån en yrkesgrupp lyfta fram sin kompetens i syfte att försöka höja yrkets 

status och göra det mer attraktivt utåt. För det tredje används begreppet i syfte att utöva 

kontroll och styrning ovanifrån. Tanken här är att man genom att definiera vad som till 

exempel är lämpligt beteende inom yrket, hur yrket ska utövas, också de facto utövar styrning 

och kontroll över yrkesgruppen. Användandet av denna tolkning, där professionalism innebär 

yttre styrning/kontroll, har alltså en motsatt effekt jämfört med den första av de tre 

tolkningarna ovan, vilken är en sociologisk definition av professionalism och baseras på 

autonomi och legitimitet (Evetts 2009).

Evetts (2009) menar att begreppet professionalism sammanfattat används på två sätt idag. Det

används om en professionalism inifrån (s. 22), som formas av yrkesutövarna själva, så kallad 

occupational professionalism (s. 23). Denna innebär bland annat en yrkesdiskurs som 

konstrueras inifrån yrkesgruppen. I mitt fall betyder detta att fritidspedagoger formar sin egen

diskurs om vad yrket innebär. Det innebär också att styrningen och kontrollen av arbetet sker 

inom yrkesgruppen. Vad som är lämpligt beteende inom yrket och hur yrket ska utövas, 

definieras då av fritidspedagogerna själva och inte av skolpolitiker, myndigheter eller 
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skolledning. (s 23) Ännu en sak som kännetecknar professionalism inifrån är yrkesgruppens 

legitimitet. För fritidspedagogerna innebär detta att de ges förtroendet och  anses ha den 

kompetens och det omdöme som krävs för utöva sitt yrke på ett professionellt sätt.

Begreppet professionalism används också, enligt Evetts (2009), om en professionalism 

ovanifrån (s. 22).  Det är en ovanifrån formulerad, så kallad organized professionalism (s 23), 

som i mitt fall innebär en diskurs som används för att kontrollera och styra yrkesgruppen. Den

inkluderar också olika rent juridiska styrningsformer, som styrdokument (skollag, läroplan, 

allmänna råd). En organized professionalism innebär dessutom att det inom organisationer 

finns hierarkiska strukturer för  beslutsfattandet. I min undersökning kan dessa hierarkier 

utgöras av exempelvis politiker, skolverket, rektorer, lärare och fritidspedagoger. När man 

använder begreppet professionalism på det här sättet ingår olika slag av reglering och 

målstyrning. Jag kopplar som sagt samman detta med styrning genom styrdokument, men 

också olika förändringar av fritidspedagogernas utbildning och frågan om legitimation eller 

ej. (s 23)

Evetts (2009) är kritisk till användandet av denna senare syn på begreppet, som hon menar 

inte är en egentlig professionalism, med stort förtroende för utövarnas kompetens och stor 

frihet i arbetet. Det handlar här snarare om styrning och kontroll. Hon menar att det blir en 

paradox  där begreppet professionalism kan få helt motsatt innebörd.  Hon frågar sig om den 

traditionella innebörden blir urholkad när den nya styrande innebörden används mer och mer?

För fritidspedagogerna skulle detta i så fall kunna innebära att förtroendet för deras 

kompetens endast garanteras i en legitimation, inte i utbildning och praktik. Hon menar också 

att myndigheter alltmer definierar professionalism och graden av ansvarstagande som 

mätbara. Innebörden av detta blir att allteftersom tiden mer och mer läggs på att följa 

regelverk och fylla i blanketter, minskar också tiden man kan lägga på till exempel eleverna 

och sin professionsutövning.  Evetts varnar också för risken att denna syn på professionalism 

kan leda till ett sämre samarbete utövarna emellan, när man inte längre styr sitt arbete inifrån 

utan placeras i en tävlingssituation, där mätbara framsteg leder till framgång. Ytterligare en 

aspekt hon lyfter fram är att i ett sammanhang där kvalitetsmätningar och nöjd-kund-enkäter 

får stort utrymme, blir klienter (hos mig innebär det elever och deras föräldrar) istället kunder 

och förtroendet byts mot en bedömning av vad man kan se för mätbar kompetens. (s 26-28)
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De facto är det alltså dels olika yttre faktorer som påverkar fritidspedagogernas profession. 

Det är till exempel styrdokument, skolledningens åsikter, anställningsavtal eller vilken makt 

fritidspedagogerna ges i förhållande till bland annat lärare och föräldrar. Dels är det den 

inifrån definierade professionalismen som handlar om hur fritidspedagogerna själva formar 

sin yrkesidentitet och yrkesroll. Här är det inte vare sig ledning eller föräldrar som tolkar 

styrdokumenten och sätter innebörden i relation till fritidspedagogiken, utan 

fritidspedagogerna själva. Man utformar här en diskurs för hur och vad man är (och bör vara) 

som fritidspedagog. Det är denna senare process som jag vill analysera med hjälp av texterna 

på Facebook. Jag menar att Facebook kan ses som en social arena för fritidspedagogernas 

professionalisering inifrån.



10

5. Material, metod och genomförande

I detta kapitel kommer jag att kort presentera olika förutsättningar kring mitt textmaterial. Jag 

kommer att förklara hur jag samlat in och valt ut de texter som är mitt empiriska material. 

Dessutom kommer jag att beskriva vilken analysmetod jag har använt och hur jag har arbetat 

med texterna.

Eftersom de texter jag analyserar är skrivna på Facebook, använder jag emellanåt några 

begrepp vilkas betydelse kanske inte är självklar utanför Facebook. Här följer en kort 

förklaring till dessa:

En trådstart, innebär ett huvudinlägg, alltså när man skriver ett nytt inlägg i gruppen, som sen

kan få kommentarer, det vill säga svarsinlägg. Dessa kommentarer, tillsammans med 

trådstarten, bildar en tråd. Om en läsare är positiv till innehållet i trådstarten eller någon av 

kommentarerna, kan hen göra en gillamarkering genom ett knapptryck. Jag har kommenterat 

antalet gillamarkeringar på trådstarterna eftersom antalet visar något av hur inlägget tagits 

emot.

5.1. Metod och empiri

Mitt empiriska material består av texter som jag samlat in från Facebook. Den facebookgrupp 

jag har valt att fokusera på i min textanalys, är modererad av en engagerad fritidspedagog. 

Öppenheten för diskussioner kring de flesta ämnen som rör fritidspedagoger och 

fritidspedagogik är dock stor. Gruppen är en så kallad öppen grupp, som alltså kan läsas av 

alla som har ett facebookkonto. Reglerna för inlägg är dessa:

Välkommen till Gruppen [...]
Öppenheten för medlemmarna, att i denna grupp skriva frågeställningar och delge varandra saker som 
berör skol- och fritidshemsfrågor är stor. [...] Admin 
(facebookgruppens presentation)

Jag väljer att använda diskursanalys av texterna eftersom jag söker mönster i hur 

fritidspedagogerna i facebookgruppen talar om ämnet och hur de konstruerar sitt uppdrag och 
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sin yrkesidentitet. På Facebook produceras text, språkliga utsagor. I gruppen som jag 

fokuserat på,  skapar deltagarna diskurser om sig själva och yrket, varav jag i min analys har 

sett närmare på två teman. Dels är det fritidspedagogens identitet som professionell och 

dels hur man definierar det egna yrkesuppdraget. Jag har tematiserat utifrån mitt syfte och

mina frågeställningar. Baserat på empirin, det vill säga vad som skrivs på Facebook, 

konstaterar jag att utsagorna inom det första temat främst kretsar kring den legitimitet man 

önskar ha/få. Man använder i första hand ordet status och strävar till att få de utanför 

professionen, att se det som är den gemensamma utgångspunkten, nämligen värdet i och 

respekten för fritidspedagogens utbildning och professionella kompetens. Inom det andra 

temat rör sig utsagorna främst kring gränssättning (vi/dem). Det handlar mycket om 

yrkesutövandet och om vad som ingår/ska ingå i uppdraget. Man uttrycker sig då ofta genom 

negationer, att tala om vad man inte är. Gränssättningen hjälper till att definiera det egna 

uppdraget, men kategoriserar samtidigt fritidspedagogerna som på så vis formar sin egen 

yrkesidentitet. Börjesson och Palmblad lyfter också fram tankar kring detta:

Analyser av sociala kategorier – och åtföljande identiteter – är ett sätt att tydliggöra tanken på diskursers 
sätt att staka ut gränser för det tänkbara. Att ge sig själv eller någon annan en identitet innebär med 
nödvändighet att man talar om vad man inte är – vad identiteten står emot (Börjesson & Palmblad 2007, 
s 8).

Kristina Boréus menar att ”det underförstådda eller förgivettagna är en väsentlig del av det 

man söker komma åt genom diskursanalys” (Boréus, 2011, s 138). Alltså, vad är det de som 

skriver texterna tar för givet i sammanhanget? Hon tydliggör också att begreppet diskurs inte 

syftar på själva texten utan snarare på ”praktiker och regler som har med textproduktion att 

göra, till exempel vad som tas för givet i ett visst sammanhang och vilka kategoriseringar som

görs” (Boréus, 2011, s 138). Dessutom nämner hon också hur Foucault-inspirerad 

diskursanalys intresserar sig för utestängningsprocedurer, att se ”vad som trängs undan eller 

görs illegitimt” (Boréus, 2011, s 140, Börjesson & Palmblad 2007, s 12).

Boréus förklarar också det faktum att diskursanalys kräver en konstruktivistisk grundsyn,  

eftersom ”språkanvändningen och andra sociala praktiker, det vill säga de regler och 

konventioner som människor följer i sitt handlande på något område, skapar mening” 

(Boréus, 2011, s 138). Jag instämmer med detta och söker också meningsskapande uttryck i 
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texterna jag analyserar, för att få syn på hur fritidspedagogerna genom språket konstruerar sin

yrkesidentitet och sitt yrkesuppdrag.

Jag har analyserat de texter jag bedömt som relevanta. Med relevanta menar jag att de så 

kallade trådarna måste handla om något inom mitt problemområde. Det diskuteras väldigt 

många olika ämnen i gruppen, så trådar som behandlar till exempel hur man går tillväga när 

man söker lärarlegitimation eller tips på hur man uppmärksammar ramadan, har jag valt bort. 

Som hjälp för analysen har jag att använt mig av tidigare forskning samt litteratur.

5.3. Generaliserbarhet

Självklart kan jag inte hävda att min undersökning är generaliserbar för hur alla 

fritidspedagoger tänker och uttrycker sig. Denna undersökning begränsar sig till de aktiva i en

grupp på Facebook. Studien visar dock hur dessa fritidspedagoger definierar sig själva och sitt

yrke i detta sociala medium på internet. Jag har även avsökt andra grupper och sett liknande 

resonemang, men jag har valt att fokusera på en grupp. 

Utifrån Evetts teorier om professionalisering ämnar jag även undersöka fritidspedagogers 

möjligheter att själva definiera sin profession och sig själva som professionella, inifrån. 

Professionsforskning inom skolan, och så även Stenlås (2007) , har tidigare framför allt 

intresserat sig för  lärarprofessionen. Därför kan min undersökning bidra med ett nytt 

perspektiv utgående från fritidspedagogernas profession. 

5.4. Etiska överväganden

Jag har i mina etiska överväganden främst utgått från ett dokument som behandlar etik och 

internetforskning, skrivet av Amy Bruckman från  Georgia Institute of Technology 

(Bruckman, 2002). Hon lyfter fram flera saker jag har försökt tänka på i planeringen av mitt 

arbete. Dels är det frågan om huruvida jag behöver informera textförfattarna och be dem om 

tillstånd att använda deras inlägg, dels är det frågor kring graden av anonymisering och dels är

det frågan om texternas åtkomlighet för källkritisk granskning. 
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Den facebookgrupp som jag har fokuserat på är en så kallad öppen grupp, där alla som har ett 

facebookkonto kan läsa texten. En annan aktiv grupp är en så kallad sluten grupp och det 

innebär att man kan hitta gruppen på Facebook, men inte läsa inläggen. För att kunna göra 

detta får man ansöka om medlemskap, vilket sedan ska godkännas av en så kallad 

administratör. Därför har jag valt att inte ta med texter ur denna grupp i undersökningen, trots 

att de visar på ett liknande innehåll. Detsamma gäller för några mindre grupper vars texter jag 

har läst men inte fokuserat på. Bruckman menar att man fritt kan citera och analysera material

från internet om det är offentligt, inte begränsas av ett lösenord, om ingen policy på 

webbsidan förhindrar det eller om ämnet inte är väldigt känsligt (Bruckman, 2002).

Min uppfattning är att textmaterialet inte är extra känsligt och att det inte finns några 

begränsningar för att kunna läsa materialet, förutom ett facebookkonto. Detta innebär att  

källans åtkomlighet för granskning är god. Därför har jag citerat och analyserat texterna utan 

att begära speciellt tillstånd av de som gjort inläggen.

Frågan om graden av anonymisering är viktig. Bruckman sätter upp fyra grader av 

anonymisering, som i stora drag innebär: 1) Ingen anonymisering, ingenting döljs. 2) Lätt 

anonymisering, namn och vissa andra saker döljs. 3) Modifierad anonymisering, ett 

mellanting mellan 2 och 4, där man själv anpassar vad som passar för undersökningen. 4) 

Total anonymisering, allt döljs. Här är enda tillfället man får skriva känsliga uppgifter om 

personer man undersökt, som skulle kunna skada eller såra om de kom ut. (Bruckman, 2002)

Jag använder mig av så kallad lätt anonymisering, där jag inte nämner namnet på den 

huvudsakliga facebookgruppen och jag tar bort alla namn på personer, skolor och annat som 

kan visa vem som har skrivit vad. De som skrivit kan känna igen texterna men det krävs lite 

arbete för någon utifrån att härleda texterna till specifika personer. Jag avser inte heller att 

använda innehållet i texterna för att åsamka skada eller såra någon.

Jag har inte så vitt jag vet,  själv deltagit i just de diskussioner jag undersöker. Skulle så ändå 

vara fallet, ämnar jag hantera mina egna inlägg på samma sätt som det övriga materialet, som 

om jag vore vem som helst av de andra.



14

6. Resultatredovisning och analys

I detta kapitel kommer jag att närmare presentera de två teman jag i min analys har sett 

närmare på. Därefter kommer jag att beskriva facebookgruppen för att sen gå in på själva 

analysen av de textexempel jag valt ut för att belysa hur fritidspedagoger konstruerar en 

diskurs som  definierar yrkesrollen och uppdraget.

Jag har alltså tematiserat utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Även uttrycken för mina

teman kan delas in i teman utgående från det empiriska materialet.

Fritidspedagogens identitet som professionell:  a) Legitimitet, att ges förtroende, autonomi 

och möjlighet att själv definiera sitt uppdrag. En professionalitet, som definieras inifrån 

yrkesgruppen. b) Uttryck som handlar om status eller avsaknad av status. c) Osynliggörande, 

hänger samman med status, att inte bli räknad med som den kompetenta välutbildade 

professionella pedagog man är utan ses som allmän hjälpresurs.

Hur man definierar det egna uppdraget: a) Att ta makten och vilja ha tolkningsföreträde 

innebär att man opponerar sig mot politikers och andras vilja att definiera uppdraget 

ovanifrån, när de inte har tillräcklig kunskap om vad uppdraget är. Detta innebär också b) 

Gränssättning gentemot det som uppfattas falla utanför uppdraget, till exempel mot att alltför 

mycket dras in i skolans värld (så kallad skolifiering).

Facebookgruppen används påfallande mycket för att dela med sig av positiva saker och 

inspirera varandra i arbetet, men de texter jag analyserat genomsyras ofta av en frustration. 

Denna kan gälla okunnigheten hos politiker, när de kommer med förslag på hur man vill 

stärka fritidshemmen och underlätta för fritidspedagogerna som arbetar där. 

Fritidspedagogerna ser istället förslagen som ytterligare arbetsbelastning. Det kan gälla 

frustration över rektorer och lärare på skolorna, som man upplever inte vet vad 

fritidspedagogernas kompetens är, och inte vet vad arbetet på fritidshemmet innebär. Man 

uttrycker frustration över avsaknad av respekt för ens utbildning och kompetens, t ex 

utebliven planeringstid, där ledningen inte förstår att även fritidspedagogerna behöver tid för 
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planering, både enskild och gemensam. Det finns i detta sammanhang också frustration över 

att bli kringflyttad som en allmän resurs för att täcka upp för sjuka lärare, ta hand om bråkiga 

barn o s v. Det kan också vara frustration över alltför stora barngrupper, vilket gör 

fritidspedagogerna till vakter istället för pedagoger, eller över lokaler som inte är anpassade 

efter gruppens storlek och  fritidspedagogikens innehåll. Många är också frustrerade av att de 

upplever att Lärarförbundet fokuserar mer på lärarna och skolan än på fritidspedagoger och 

fritidshem. Man är inte alltid ense kring allt detta dock, det finns några diskussioner där man 

säger emot varandra. Till exempel finns det också de som trivs med att arbeta både 

fritidspedagogiskt och som ämneslärare.

Av de fritidspedagoger som aktivt skriver i facebookgruppen, är många också aktiva på annat 

håll (t ex fackligt, bloggar, föreläsningar) i debatten kring fritidshemmen, fritidspedagogernas 

arbetssituation samt professionens definition och utveckling. De teman jag sökt efter i min 

undersökning är sammanlänkade med detta arbete. Temana är som nämnts för det första 

professionell identitet. Detta innebär bland annat kampen för högre status, både i jämförelse 

med andra yrkesgrupper på skolorna, men också rent generellt i samhället. För det andra är 

det hur man definierar det egna uppdraget, vilket ofta uttrycks genom hur fritidspedagogerna 

sätter gränser. Detta gäller både  gentemot lärarna och undervisningen av skolämnen och 

gentemot vad skolledning, politiker med flera, anser vara fritidspedagogernas uppgifter.

Som jag nämnt, är det alltså fritidspedagogens identitet som professionell och hur man 

definierar det egna uppdraget som är de teman jag har valt att se närmare på. Ibland 

förekommer också båda temana i inläggen, vilket är naturligt då inläggen inte är skrivna med 

tanke på denna uppdelning. Jag ämnar nu gå närmare in på dessa två teman, och se på olika 

textexempel och hur man väljer att uttrycka sig.

6.1. Fritidspedagogens identitet som professionell

Mitt första textexempel är en trådstart som inte fick många kommentarer, men som fick 14 

gillamarkeringar, vilket visar på en något positiv respons från gruppen.

Fritidspedagogens självbild av att vara mindre viktiga än sina lärarkolleger har verkligen befästs med 
regeringens legitimationsreform. Men borde vi tillåta självbilden att vara så skev? Utifrån barnens 
perspektiv så är vi ju definitivt skolväsendets viktigaste personal. Även om fritidshemmet är vår främsta 
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uppgift, så kan rektorer även under skoltid nyttja fritidspedagogen mer i barngrupp, än ens behöriga 
lärare. Att det kan vara så är förvisso helt absurt, men ändå ett faktum för många. Mertiden 
fritidspedagogen vistas tillsammans med barnen i kombination med vad man trots allt lyckas åstadkomma
under knappa resurser och dåliga grundförutsättningar är egentligen fantastiskt. Superpedagoger har 
kommit på modet att talas om nuförtiden. Om barnen skulle utse vilken yrkeskategori som ligger närmast 
att leva upp till detta begrepp, så misstänker jag att det skulle finnas god anledning för oss 
fritidspedagoger att sträcka på oss!

Citatet är förhållandevis långt, men jag anser att det exemplifierar stämningen i gruppen på ett

bra sätt. Texten inleds med en mening där regeringens reform beskrivs som något negativt. 

Det finns här en underförstådd mening, att ha blivit åsidosatt/osynliggjord, när lärare ges 

legitimation för sitt pedagogiska arbete, men inte fritidspedagogerna i sitt. I texten beskrivs 

också hur arbetssituationen för fritidspedagoger kan vara och att detta är ”absurt”. Trots att 

texten i inlägget uttrycker att det är fritidspedagogerna själva som ser sig som varande mindre 

viktiga än lärarna, utstrålar ändå resten av texten snarare en enorm yrkesstolthet. Detta gör att 

texten främst kan tolkas, inte som en kritik utan, som en uppmaning till alla fritidspedagoger 

att sträcka på sig och se sig själva som de ”superpedagoger” de är. Man konstruerar en diskurs

om sig själva som välutbildade, professionella och kompetenta att klara av till och med 

absurda förhållanden, och som känner barnen bäst. Men i och med att ordet absurt används, 

kan man också i texten utläsa en frustration över avsaknaden av respekt för 

fritidspedagogernas yrkeskompetens.

Kompetensen hos fritidspedagogerna, är en tydlig del av den diskurs som utformas i gruppen. 

Uttryck som ”superpedagog”, ”skolväsendets viktigaste personal” och ”vad man trots allt 

lyckas åstadkomma under knappa resurser och dåliga grundförutsättningar” är 

meningsskapande uttryck som hjälper till att definiera fritidspedagogens identitet som 

kompetent, välutbildad, professionell och värd respekt och hög status. Jag menar att detta är 

exempel på hur fritidspedagogerna gemensamt konstruerar en professionalism inifrån.

Texten i nästa utvalda tråd uttrycker delvis samma sak, att fritidspedagoger är synnerligen 

kompetenta pedagoger, men också att deras professionalism inte förstås och uppmärksammas 

av andra. Denna trådstart fick 78 gillamarkeringar vilket pekar på ett mycket positivt 

mottagande av gruppen:

Är det inte dags att vi visar vad vi "pysslar" med på Fritidshemmen! Dags att gå ut i strejk, så folk OCH 
politiker samt journalister OCH skolpersonal, får veta vad de saknar när "båset" är tomt???
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➢ Jag tycker också det är dags. Är så trött på att vi inte ses. I valdebatten har vi fritidspedagoger 
knappt existerat. Vi har en kunskap som bara ett fåtal är medvetna om. Vi ser barnen. Vi måste 
höras!

➢ Skolan fungerar inte utan fritidspedagoger, det borde vi visa dem
➢ Och kommunchefer som inte heller alltid har koll på vår verksamhet
➢ Håller helt o fullt med om strejktanken - vi har kämpat i motvind tillräckligt länge, o försvarat o 

förklarar vårt viktiga uppdrag för klasslärare, föräldrar o rektorer... Dags nu!!!!!

I texten finns utsagor som ”visa vad man 'pysslar'” med, ” Är så trött på att vi inte ses”, 

”Ledsnat på att få höra 'men ni arbetar ju bara på fritids'" och ”vi har kämpat i motvind 

tillräckligt länge, o försvarat o förklarar vårt viktiga uppdrag ”. Dessa kan tolkas som uttryck 

för en desperat känsla av att man som fritidspedagog inte blir vare sig sedd, hörd eller 

betraktad som professionell av ”folk OCH politiker samt journalister OCH skolpersonal”.

Bland trådens kommentarer finns också utsagor som specifikt uttrycker uppfattningen att 

många lärare ser ner på fritidspedagogerna:

➢ HELT RÄTT: Ledsnat på att få höra "men ni arbetar ju bara på fritids" Eh... ja... när ni lärare går
hem, vem tar hand om barnen? JO FRITIDSPEDAGOGERNA

➢ Låt lärarna arbeta på fritids en vecka. De skulle inte stå ut en dag
➢ Inte alla men många lärare anser att fritidspedagoger är att slita o dra i. Du kan göra det för du 

arbetar "bara" på fritids! JAg är less på att höra det, och då spelar det ingen roll att jag har en 
egen klass. JAg arbetar också på fritids och får höra det näst intill dagligen, du som bara arbetar 
på fritids kan göra det o det o det ... [...] Så kämpa på! Vi ska inte bedriva förvaring, utan en bra 
fritidsverksamhet!

Utgångspunkten i professionsdiskursen, att en fritidspedagog är kompetent, välutbildad, 

professionell och värd respekt och hög status, är alltså enligt texten inte en självklarhet för 

alla lärare. ”Ni arbetar ju bara på fritids” och ”Du kan göra det för du arbetar 'bara' på fritids!”

kan tolkas vara exempel på hur man menar att lärare kan formulera sig. Texten uttrycker 

också, som ett slag ur underläge, att lärarna inte skulle klara av ens en dag med att göra 

fritidspedagogens arbete. Denna sista utsaga fungerar då också för att stärka definitionen av 

fritidspedagogernas identitet som professionella. Det finns en tydlig gränssättning här. Man 

markerar att fritidspedagoger inte är som lärare, och tvärtom. Fritidspedagoger är inte bara 

kompetenta och professionella, de är detta trots förutsättningar som ingen lärare skulle klara 

av.

I tråden diskuterar man vidare om  upplevelsen av att alla rektorer inte bryr sig om 

fritidshemmet och att skolan oftast kommer först. Man ger också förslag på att alla rektorer 
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ska jobba en dag på fritidshemmet, till exempel när någon bli sjuk. Detta för att öka insikten 

och förståelsen av fritidspedagogernas uppdrag och arbetsmiljö. Men när ett av inläggen, som 

är skrivet av en rektor/fritidspedagog plötsligt bryter mot diskursens underförstådda regler 

sker en annan typ av gränssättning :

➢ Sorgligt med alla kommentarer om era rektorer, alla är inte så oförstående och okunniga som ni 
lyfter. I bland behöver ni också ta tag i er själva och lyfta fritids, vi själva behöver göra det, 
ingen annan. Visa vad ni kan i stället för att skylla på andra lärarkategorier eller era rektorer. 
Från en rektor tillika fritidspedagog som är stolt över sin skola och sitt fritids.

➢ Nääää, [...], nu får du väl ge dig!!! Blir så himla arg o trött på att hela tiden få bollen tillbaka; 
"visa vad ni kan istället för att gnälla", "det är ert eget fel" typ... Vi MÅSTE ju för fåglarna ha en
LEDNING som 1. Vet vad vi gör, 2. Pratar om oss i positiva ordalag inför andra lärargruppen. 
Blir så himla förbannad när man själv kämpar i motvind varje dag!!!!

Diskussionen handlar här inte om lärarna utan om huruvida rektorer upplevs som goda ledare 

för fritidshemmen eller ej. Till skillnad från mitt allra första textexempel, där texten i 

trådstarten uttryckte att fritidspedagogernas självbild var skev och att man istället borde 

sträcka på sig och vara stolt, finns i detta utsaga en helt annan ton. Den första texten gjorde ett

negativt konstaterande men lyfte sen fritidspedagogerna. Denna text däremot uttrycker att ”I 

bland behöver ni också ta tag i er själva och lyfta fritids” och ”Visa vad ni kan i stället för att 

skylla på andra lärarkategorier eller era rektorer”. Även om författaren till texten även tidigare

har poängterat att hen är både rektor och fritidspedagog, så tolkar jag det som att rektorsrollen

lyser igenom mest. Texten blir väldigt negativ och uppfattas som ett kritiskt angrepp på 

fritidspedagogernas identitet och professionalitet. Detta inlägg möter motstånd och ”Blir så 

himla arg o trött på att hela tiden få bollen tillbaka; 'visa vad ni kan istället för att gnälla', 'det 

är ert eget fel' typ...” visar just på att utsagan uppfattas som negativ och som ett brott mot 

diskursen. Jag tolkar att det här görs en tydlig markering av att utsagan inte stödjer 

fritidspedagogernas vilja att formulera, som Evetts säger, sin professionalism inifrån, utan 

uttrycker ett försök till styrning ovanifrån. 

I följande huvudinlägg uttrycks tydligt viljan att forma en fritidspedagogisk professionalism 

inifrån yrkesgruppen. 66 personer i gruppen har gjort en gillamarkering gällande denna text, 

vilket också här pekar på ett mycket positivt mottagande av gruppen:

I sak har fritidshemmets uppdrag ändrats från att komplettera hemmet till att komplettera skolan.
Dock tror jag den största förändring skedde när fritidspedagogers självförtroende rasade i och med det 
underläge de hamnade i gentemot skolans struktur. Det pedagogiska självförtroendets fall kom att få 
många fritidspedagoger att sukta efter den 'status' de tyckte lärarna hade.
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Jag tror vi måste äga fritidspedagogiken själva. Inte låta den formas efter skolans syften.
Fritids behöver grunda sig på barnet och dess behov. Vår status är i vår självständighet och i tilliten till 
vår egen profession. Ju mer vi kan förlita oss på vårt egna uppdrag och ansvar desto högre kan vi bära 
huvudet. Och gladare gå till jobbet och hem igen. Och desto mer kan vi åstadkomma för barnets tid på 
fritidshemmet.

Här uppmanas till professionalisering inifrån genom uttryck som ”vi måste äga 

fritidspedagogiken själva. Inte låta den formas efter skolans syften.” och ”Vår status är i vår 

självständighet och i tilliten till vår egen profession”. Texten kan också tolkas formulera en 

problematik med uttryck som ”självförtroende rasade”, ” underläge”, ”gentemot skolans 

struktur” och att följden av detta problem blivit ”att sukta efter den 'status' de tyckte lärarna 

hade”.

I svarsinläggen finns uttryck för igenkänning av underläget som nämnts. Ett exempel är 

”pedagogisk suckerpunch”:

➢ Vilken pedagogisk suckerpunch vår yrkesgrupp åkte på...och åker på igen och igen och igen! 
- Hey...ni är fritidspedagoger va? Lust att komma hit och vara lite i skolan?
...jo, kan ni tänka er flytta till oss på skolan?
...vi undrar om ni inte kan ta lite ämnen om dagarna när ni endå är här?
...vi har tänkt på ert namn. Det blir nog bäst om ni byter till lärare
...jaha, ni jobbar mot barnen och hemmen - inte nu längre: skolan gäller nu.
...åh, vi glömde berätta att vi utbildar er nu så ni är lärare hela förmiddagarna och 
fritidspedagoger på eftermiddagarna.
...det där leget vi har kan ni få om ni jobbar som lärarfritidspedagog men ni kan inte nyttja det u 
sammanhang som 1:e lärare eller avtal osv.
...det där med lek, fostran och hem det är bara sjuttiotal. Nu kör vi skola, förmågor och 
heldagsundervisning.
Vi...vi knöt näven i fickan...gnetade på...tog emot. Lite allvar, lite glimten i ögat och en stor 
portion ironi (överlevnadsinstinkt)

Jag tolkar det som att den ironiskt skrivna texten förklarar vad den nuvarande upplevelsen av 

att vara i underläge beror på, nämligen att fritidspedagoger under en längre tidsperiod blivit 

mer eller mindre lurade in i en ökad skolifiering. Nu i efterhand har alltså innebörden av detta 

börjat klarnat för yrkeskåren.

Texten kan ses som ett uttryck för en gränssättning gentemot det som uppfattas vara utanför 

fritidspedagogens huvuduppdrag, eller vad som anses borde vara det i alla fall: ” ta lite ämnen

om dagarna”, ” bäst om ni byter till lärare”, ” skolan gäller nu”, ” vi utbildar er nu så ni är 

lärare hela förmiddagarna”, ” det där leget vi har kan ni få om ni jobbar som 

lärarfritidspedagog”och ”skola, förmågor och heldagsundervisning”.
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I trådstarten nämns ”vårt egna uppdrag”, och detta genererar kommentarer om uppdraget och 

samverkan:

➢ För mig är uppdraget hur tydligt som helst, men våra skolledare ser det annorlunda. Nu ska vi 
fokusera på att vara hjälplärare i klassrummet och ta hand om de "störande" eleverna så lärarna 
får det enklare...

➢ Om vi hade konkurrerande verksamheter som hade öppet samma tider skulle samverkan kunna 
gynna båda parter - men i vårt fall är det ensidigt skolan som alltid drar längsta på fritids 
bekostnad. Här dyker oftast argument att det gynnar eleverna mest och det trumfar ju alltid så 
fritids får lägga sig i fosterställning. Så trött på denna retorik!

➢ För att samverka krävs väl två parter...[...] Annars är ordet samverkan lika mycket värt som att 
kalla radiosändning för dialog!

Här finns utgångspunkten fritidspedagogernas professionella kompetens, med i bakgrunden. 

Det finns, i tråden som helhet, även inlägg som lyfter fram förståelsen av att lärare och 

fritidspedagoger har två skilda pedagogiska uppdrag, men som ändå ska samverka. I texten 

ovan framträder dock, som jag tolkar den, att fritidspedagogernas kompetens ses som något 

större än lärarnas, eftersom de inte bara verkar inom sin egen profession utan också genom 

samverkan inom lärarnas område. Däremot visar uttryck som ”ensidigt”, ”på fritids 

bekostnad”, ” fosterställning”, ”För att samverka krävs väl två parter” och ”lika mycket värt 

som att kalla radiosändning för dialog” att man inte upplever att lärarna samverkar på samma 

sätt inom fritidspedagogernas område. Dessa utsagor visar på viljan att ha eget 

tolkningsföreträde och att själv definiera sitt yrkesuppdrag. Man eftersträvar legitimitet och 

autonomi. Med uttryck som ”vara hjälplärare” och ”ta hand om de 'störande' eleverna” görs en

gränssättning och en definition av uppgiften genom negation.  

Betydelsen av ett bra ledarskap för att ges möjligheter till ett bra professionsutövande lyfts 

också fram i texten. Man lyfter vikten av att det inte ska ligga på ett personligt plan, vilket 

stöd man har, eller vilka förutsättningar som ges. Det ska bygga på ”professionella faktorer”:

➢ Beror på ledarskapet och personkemi!
➢ Ja. Och det är synd att professionella faktorer kommer efter personliga.

Vi måste jobba för att det ska bero på behov och kompetens.
➢ Återigen beror på ledarskapet på skolan! Rektorsutbildningen borde ingår att läsa om fthemmen!
➢ Ja. Rektorerna borde kunna mer.

Men vi måste också våga äga professionen mer.
➢ Och då kommer personligheten in med tanke på rektor anställer obehöriga!

Följande textcitat exemplifierar en diskussion om status och professionalism. I trådstarten

görs ett påstående som kan tolkas vara skarpt i tonen men som lyfter fram professionalismen 
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som det viktigaste i arbetet:

Status är bara avhängigt hur professionellt vi förhåller oss till yrket. Lön och "vackra titlar" hjälper föga.

Jag tolkar att det som eftersöks här är en vilja till professionalisering inifrån som 

kännetecknas av bland annat autonomi/frihet i arbetet och förtroende/legitimitet. Exempel på 

hur detta också uttrycks i kommentarerna är:

➢ Påstår ändå att status ligger i yrkets autonomi och ju mer ansvar vi tar desto mer autonomi.
➢ [NN]: ju mer ansvar vi tar desto mer utvecklas professionen, vilket i förlängningen ger fler 

utbildade - hellre än lockbeten som hög lön eller lärartitel.

I andra kommentarer i tråden, uttrycks också meningen att status inte automatiskt kommer 

tillsammans med en hög lön utan att autonomin/friheten är viktigare för att ge professionen 

status. I texten görs jämförelser med en industriarbetare vid ett löpande band som har hög lön 

men låg status och liten frihet:

➢ Personligen anser jag att graden av arbetets frihet överträffar lön. Bland annat därför monotona 
industriarbeten har högre lön än många högskoleutbildade yrken.

➢ De som står vid löpande bandet har ofta hög lön, men knappast hög "status".
➢ [...] lön inte ger status per automatik. Det finns fler faktorer, bl a autonomi, yrkesfrihet osv. Och 

där borde vi lägga minst lika mycket fokus […]
➢ Du har betydligt mycket mer frihet [än en industriarbetare].
➢ Frihet att utöva yrket. Frihet att nyttja dina styrkor. Frihet att välja vägar till målen. Frihet att 

fysiskt variera din arbetsmiljö. Frihet att psykiskt variera arbetsmiljön. Fritidspedagogiken är 
otroligt fri – ännu.

Uttrycken om arbetets frihet/autonomi är dock inte oemotsagda. Alla upplever inte att de har 

en sådan frihet: 

➢ Fast jag har verkligen inte frihet att välja vägar för att må målen. Min verksamhet bygger utifrån 
organisation högre upp. Med de barngrupper, personal, lokaler så har jag ingen frihet att välja 
väg för att nå målen. 

➢ Jag har inte mer frihet än någon industriarbetare. Jag har mål å riktlinjer å direktiv att arbeta 
under. Jag jobbar hellre med hög lön med utbildade som tar gemensamt ansvar tillsammans med 
mig. […]

Det finns i samma tråd också utsagor där lönen lyfts som ännu mer avgörande för statusen än 

ovan:

➢ Högre lön hade fått mer människor att söka detta yrke. Mer utbildat folk =mer tyngd och mer 
vikt på arbetsplatsen= mer utveckling i yrket.
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➢ Jag tror dock att lockbeten som högre lön gör att fler söker till yrket vilket då bidrar till att vi blir
fler utbildade pedagoger på våra fritidshem, lön är en viktigt fråga.

➢ Hade vi haft hög status, högre lön och prioriterats så hade vi haft fler som valde detta yrke. Fler 
som haft en grundutbildning i vad som är vikten i vårt jobb och vi hade fått lättare att få igenom 
de mål och vägar för att nå målen.

Det jag läser ut av till exempel ”högre lön hade fått” och ”hög status, högre lön och 

prioriterats” är att man här uttrycker frustration över att den respekt man förtjänar för sin 

professionalism, inte syns mer på lönen. 

Jag tycker mig se två sidor av samma sak, både i utsagorna med betoning på frihet och de med

betoning på hög lön. Texterna uttrycker i grunden viljan att lyfta fram den kompetenta, 

professionella fritidspedagogen. Ingendera sidan i diskussionen går alltså emot den 

fritidspedagogiska diskursen i gruppen, men man poängterar olika sidor av den. Själva 

utgångspunkten, fritidspedagogernas professionella kompetens, är det alltså ingen som 

ifrågasätter. 

Jag hävdar dock att det finns en viktig skillnad mellan de två sätten att se på 

fritidspedagogernas frihet/autonomi. Den första aspekten är den som ger uttryck för viljan till,

med Evetts begrepp, professionalisering inifrån. Denna aspekt kan till exempel ses i uttrycket 

”status ligger i yrkets autonomi”. Den andra aspekten är snarare ett uttryck för en ovanifrån 

styrd professionalism. Jag menar att utsagor som poängterar ”mål å riktlinjer å direktiv att 

arbeta under”eller ” och alltså mer placerar fritidspedagogen i en arbetstagarroll, där man vill 

få den goda arbetsinsatsen bekräftad genom en hög lön. Jag uppfattar inte att den första 

aspekten skulle utesluta styrdokumenten, men det är inte dessa som poängteras där. 

6.2. Hur definierar man det egna uppdraget?

Temat som handlar om hur man definierar det egna uppdraget, har i viss mån redan tagits upp 

i det förra underkapitlet. Detta på grund av, som jag tidigare nämnt, att texterna inte är skrivna

med tanke på min tematisering och därför ofta har ett flertydigt innehåll. Tematiseringen 

baseras på att studien genomförs i ett professionsteoretiskt perspektiv vilket ringar in mitt 

syfte och mina frågeställningar. 
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Sättet på vilket man definierar sitt uppdrag kan vara att uttrycka sitt tolkningsföreträde genom

gränssättning. Detta innebär en markering av vad man enligt diskursen anser ingå i uppdraget.

Uttrycken är ofta formulerade som negationer genom att texten beskriver vad som faller 

utanför uppdraget. Det finns i många utsagor både en underförstådd och en uttalad ovilja att 

bli skolifierad. Den definition av uppdraget som på detta sätt görs inifrån förstärker 

yrkesgruppens autonomi och rörelsefrihet.  När den istället görs ovanifrån, innebär den en 

förstärkning av den hierarkiska strukturen och en försvagande av den legitimitet och autonomi

som eftersträvas inom professionen.

Följande text exemplifierar detta. 94 personer i gruppen har gillamarkerat trådstarten, och 

innehållet kan därmed bedömas ha stort bifall i gruppen.

Jag valde att läsa till fritidspedagog då det var yrket jag ville ägna mig åt...att lotsa barn under deras fria 
tid tillade och tilltalar än i dag mig.
Plötsligt var jag "fritidspedagog med inriktning mot skolan"...och allt som skedde i mitten av dagen var 
mångfaldigt mycket viktigare än det jag vurmade för.
Med åren och de bästa av förebilder har jag lärt mig säga "NEJ"...jag är fritidspedagog och tänker inte ha 
annan inriktning än mot fritidshemmet.
Samverkan kommer ske utifrån det jag utbildat mig till inte utifrån titlar och medföljande arbetsuppgifter 
man vill pådyvla mig.

➢ […] NEJ är ett bra ord att använda när vi blir som jag känner de utnyttjade i skolsystemet
➢ Lärarlyftet för oss fritidspedagoger är tyvärr en fälla där fritids blir lidande o skolan drar återigen

det längsta strået.
➢ Samverka för att de olika pedagogikerna ska berika.

Möjligheten försvinner när vi går in och blir ämnesansvariga.[…]

Här finns ett flertal uttryck som exempelvis ”plötsligt var jag”, ”lärt mig säga 'NEJ'”, ”tänker 

inte ha annan inriktning”, ”utnyttjade i skolsystemet”, ”en fälla” och inte minst 

”arbetsuppgifter man vill pådyvla mig” vilka jag tolkar som tydliga uttryck för den frustration

man inom yrket upplever när tolkningsföreträdet tas ifrån en och definitionen av yrket görs 

ovanifrån. 

Inför riksdagsvalet 2014 gjordes ett flertal uttalanden av politiker, om skolan och om 

fritidshemmen. Vissa av dessa  skedde under valdebatter på TV. Nästa text har tillkommit 

efter eller under en sådan debatt. 35 personer har gillamarkerat denna trådstart och det 

bedömer jag vara en relativt positiv reaktion. Däremot visar inte uttrycken i kommentarerna 

på en positiv reaktion:
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Fritids för Reinfeldt och Lövén: läxläsning, stöd till utsatta familjer i deras fritid och lägre avgift för 
föreningslivet!
Är detta fritidshem?!?

➢ Politisk okunskap där ser vi vad vi har att jobba med!!
➢ De här två männen har just sågat en hel yrkeskategori, tagit bort all status från yrket och visat att 

de inte har någon kunskap om vad fritidshemsverksamhet är. Jag blir så fruktansvärt beklämd[...]
➢ Om man inte vet vad ett fritidshem är och vad man gör där hur ska man då veta vad 

fritidspedagogik är? Vilken jävla motvind !!
➢ Detta är en sakfråga som man själv kan utan och innan och jag blir så upprörd över okunskapen 

hos politiken som ska sitta och bestämma över verksamheten utan att ens ta reda på fakta. […]
➢ Skrämmande OM politiker överhuvudtaget visste vad de pratar och beslutar om skulle de veta 

vår professionalitet och veta vad vi som jobbar ÄR utbildade till..[...]

I texten visar uttryck som ”just sågat en hel yrkeskategori”, ” tagit bort all status” och ” 

upprörd över okunskapen hos politiken” den besvikelse och frustration som finns, över dels 

det osynliggörande av den fritidspedagogiska professionen, som man upplever att politikerna 

ägnar sig åt. Det finns ett tydligt vi och dem här, där de, det vill säga politikerna, upplevs 

sakna de kunskaper de borde ha. Dels tolkar jag också att det uttrycks ilska över att även här 

bli fråntagen tolkningföreträdet att definiera sin profession. Politikerna definierar 

fritidshemmet och fritidspedagogerna  på ett sätt som inte alls stämmer överens med den 

fritidspedagogiska diskursen där utgångspunkten är att fritidspedagogerna är välutbildade med

hög kompetens och professionalitet.

I samma tråd finns också exempel på uttryck för den motvilja mot skolifiering som nämnts 

flera gånger tidigare:

➢ Varför handla om vad fritids kan göra för elevers framgång i skolan?!? Borde väl handla om vad 
fritids kan göra för elevernas interpersonella och sociala utveckling!!!

➢ […] hur ska vi kunna kräva att våra statsmän och medborgare ska veta vilka vi är om vi själva 
främst höjer det arbete vi gör i en annan verksamhet än vår huvudsakliga? [...]Den dagen jag får 
erkännande för den sociala utveckling jag bedriver och skolämnesstatus likvärdig matte och 
svenska - då kan jag omvärdera.
Tills dess vet jag vad jag vill att min statsminister ska veta om mig och mitt yrke!

Ordvalet ”borde” innebär en tydlig markering av vad fritidspedagogens uppdrag anses 

innefatta. Här lyfts det fram att detta gäller ”elevernas interpersonella och sociala utveckling”.

Detta och andra uttryck som ”Den dagen jag får erkännande” för ” skolämnesstatus likvärdig 

matte och svenska” innebär en gränssättning gentemot det som kallas ”annan verksamhet än 

vår huvudsakliga”, vilket jag tolkar som skolverksamheten. 
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I tråden ovan, som initierades av en valdebatt, fanns också några kommentarer kring de 7000 

så kallade traineeplatser för ungdomar som socialdemokraterna ville tillsätta på 

fritidshemmen. Följande tråd tar dock upp denna sak enskilt och visar på ett stort missnöje 

med förslaget:

Socialdemokraterna har presenterat ett förslag att 7000 ungdomspraktikplatser ska tillföras till 
fritidshemmen. Dessutom avser Socialdemokraterna lägga 400 miljoner på läxläsning i fritidshemmets 
regi. Ingen satsning på att bygga fler avdelningar i syfte att få ner storleken på barngrupperna, förtydliga 
ledarskapet på fritidshemmen som enligt rapporter är starkt åsidosatt av landets rektorer. Inga som helst 
ambitioner att satsa på fritidshemmens sedan många år åsidosatta lek- lust- och nyfikenhetspräglade 
pedagogik.[...]

Här i trådstarten uttrycks återigen ilskan och missnöjet över att bli åsidosatt och fråntagen 

tolkningsföreträdet av professionens definition. Detta kommer fram i uttrycket ”Ingen 

satsning på” och därefter en  uppräkning av vad som istället skulle ha varit viktigt för att 

fritidspedagogerna skulle ges bättre möjligheter att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. 

I de fortsatta inläggen i tråden bekräftas missnöjet och flera känslosamma uttryck pekar på att 

detta av många upplevs som ett påhopp som upprör:

➢ Är helt övertygad om att skulle 100 upprörda fritidspedagoger kommentera på [politikerns] fb-
sida, så blir det en snackis under socialdemokraternas fikastund imorgon,

➢ Jag tror de ändrar förslaget om vi tycker det är en katastrof!
➢ Ja har ni inte fattat förrän nu att den människan inte kan tänka, så var det dags... Dummaste 

förslaget någonsin!!!!
➢ Snart går jag ut i en enmansstrejk.....det får bära eller brista. Fy för den lede vilket svek mot 

fritidshemmen och fritidspedagogerna. Jag vill ha pengarna tillbaka för mina studielån.
➢ Ett stort ogilla!!! Vad hände med att stärka fritidshemmen? Hur tänker man på att säkra 

kvaliteten genom det här? Vad hände med att tro på utbildningens vikt och pedagogisk kunskap?
➢ Ett helt horribelt förslag är hon helt okunnig om vår roll i skolan?!

I flera utsagor finns uttryck för en önskan att markera en gräns här, ett – Nej stopp nu räcker 

det! De flesta av dessa ger uttryck för ilska och besvikelse. ”Detta är galet”, ”den människan 

inte kan tänka”, ”Dummaste förslaget någonsin!”, ” Fy för den lede vilket svek” och ”Ett helt 

horribelt förslag” är exempel på sådana känslofyllda uttryck. Det finns dock också några 

utsagor som är något mindre negativa. ”100 upprörda fritidspedagoger” och ”en snackis under

socialdemokraternas fikastund imorgon” är exempel där en viss förhoppning, om än vag, att 

kunna påverka politikerna. Även ”tror de ändrar förslaget om vi tycker det är en katastrof” 

visar på en försiktig optimism, att man tillsammans, inifrån professionen, kan definiera sig 

själva och inte  låta sig styras ovanifrån.  
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7. Sammanfattande och avslutande diskussion

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta min analys och koppla samman den med tidigare 

forskning. Jag kommer att reflektera kring de kopplingar jag gör och till sist kasta en blick 

framåt.

Under lång tid har jag följt ett flertal yrkesspecifika grupper för fritidspedagoger, på 

Facebook. Syftet med denna undersökning är att se på hur fritidspedagoger i en sådan grupp, 

tydliggör sin yrkesroll och sitt pedagogiska uppdrag. Mina forskningsfrågor handlar om hur 

de gör detta tydliggörande i text samt hur man kan, i ett professionsteoretiskt perspektiv, 

begripliggöra hur fritidspedagoger konstruerar sin profession och sig själva som pedagoger.

Jag har analyserat ett antal texter från en av dessa facebookgrupper för fritidspedagoger. Jag 

har använt mig av diskursanalys och tematiserat utgående från mitt syfte och mina 

frågeställningar. De två teman som jag har analyserat  är fritidspedagogens identitet som 

professionell och hur man definierar det egna uppdraget. Ur det empiriska materialet, 

facebooktexterna, har jag valt ut texter där jag anser att fritidspedagoger  formulerar utsagor 

som kan kategoriseras som tillhörande något av de två temana. Texter som tillhör det första 

temat berör legitimitet, osynliggörande och status. De texter som har kategoriserats in under 

det andra temat berör främst tolkningsföreträde och gränsdragning. 

Enligt min undersökning konstruerar fritidspedagogerna i den undersökta gruppen sin 

identitet genom att de tillsammans utformar en diskurs för professionen. En gemensam 

utgångspunkt för diskursen är att fritidspedagoger är välutbildade med  hög kompetens och 

värda respekt och hög status. Genom de språkliga utsagor som görs i olika trådar, bekräftar,  

förstärker och utvecklar man denna yrkesidentitet. 

Även yrkesuppdraget konstrueras på detta sätt, genom språkliga utsagor. Fritidspedagoger 

definierar, i texterna, gränser för vad som innefattas i uppdraget. Ofta görs detta genom 

negationer, det vill säga att man talar om vad man inte anser ingår i uppdraget. 
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Evetts beskriver hur den gemensamma identiteten konstrueras och upprätthålls genom 

socialisering inom yrket. Facebook fungerar, enligt mig, som som en social arena för 

professionalisering inifrån på samma sätt som till exempel i en yrkesorganisation (Evetts, 

2013, s 782).

Jag har i min undersökning återkommande stött på den frustration som många 

fritidspedagoger känner inför sin yrkessituation. Det finns flera olika aspekter av denna 

frustration, men de berör ofta ämnen som också nämnts ovan: legitimitet, osynliggörande, 

status, tolkningsföreträde och gränsdragning. 

Min undersökning visar att många fritidspedagoger upplever att de blir osynliggjorda och att 

deras kompetens inte vare sig förstås eller uppskattas av de utanför professionen. Med utsagor

som ”vi har en kunskap som bara ett fåtal är medvetna om” och ”ledsnat på att få höra 'men ni

arbetar ju bara på fritids'” uttrycker man frustration över detta. Monica Hansen (1999) menar 

att lärare och fritidspedagoger ser olika på sin professionella identitet, beroende på att man 

tillhör olika traditioner. Hon menar att fritidspedagogerna upplever att lärarna ger sig själva 

en högre status (Hansen 1999, s 246). Jag kommer fram till samma sak i min undersökning. 

Min analys visar att många lärare tycks se på sitt yrke som mer professionellt än 

fritidspedagogens. Fritidspedagogernas redan stora frustration över att användas som 

hjälplärare eller att vakta stökiga barn, förstärks av detta osynliggörande från lärarnas sida. 

Jag upplever att deras frustration motverkas lite när de lyfter fram sig själva som 

superpedagoger, som är kompetenta att klara av nästan allt, och under orimliga förhållanden 

också. Hansen beskriver att fritidspedagoger inte anser att lärare skulle klara av deras arbete 

(Hansen 1999, s 248) och min undersökning visar på samma inställning.

Malin Rohlin beskrev 1993 en förtroendeklyfta mellan förskolepersonal och till exempel 

politiker. En motsvarande förtroendeklyfta mellan fritidspedagoger och politiker finns 

fortfarande kvar, visar mitt material. Rohlin påvisade också att politikernas kunskaper om och

förståelse för vad förskollärarnas arbete innebar, var synnerligen bristande (Rohlin 1993, s 

51). Tyvärr märks precis samma sak i min undersökning. Den visar att politiker har en mycket

vag uppfattning om fritidspedagogers kompetens och uppdrag. Det framkommer också att 

fritidspedagogerna är mycket frustrerade över detta och tydligt uttrycker sin ilska över den 

okunskap hos politikerna, och därmed ytterligare osynliggörande av fritidspedagogerna, som 
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framkommit under bland annat valkampanjerna. Ett exempel på hur detta uttrycks är ”Ett helt 

horribelt förslag, är hon helt okunnig om vår roll i skolan?!”.

Rohlin konstaterade att orsaken till problemet var kommunikationsbrist som i sin tur berodde 

främst på politikernas tidsbrist (Rohlin, 1993, s 51). Frågan är om denna kommunikationsbrist

mellan politikerna och till exempel fritidspedagogerna någonsin kommer att bli bättre. Jag har

svårt att föreställa mig att dagens politiker skulle ha mindre tidsbrist än politikerna på 

nittiotalet. 

Inge Johansson menar att fritidspedagogerna inte professionaliserats i samma mån som 

lärarna. Han hävdar att man inom yrket är (det vill säga 1984) för otydlig gällande vad man 

gör, kan och vad som krävs. Jag ser detta som en orsak till att yrket då inte uppfattades som 

professionellt. Han säger också att en satsning på det pedagogiska innehållet i yrket skulle 

kunna ge ett tydligare uppdrag och en högre status (Johansson 1984, s 209, 222). Min 

undersökning visar att Johansson hade fel. Idag har fritidspedagogerna ett tydligt uttryckt 

pedagogiskt innehåll i sitt uppdrag, genom läroplanens första två kapitel (Skolverket, 2011). 

Detta har enligt min analys, inte lett till en högre status för professionen.

I Johanssons forskning framkommer dock att fritidspedagogerna är präglade av 

självständighet, vilket är en grundpelare i den traditionella synen på professionalism. Men när 

Johansson talar om att öka professionaliseringen hos fritidspedagogerna, tolkar jag det som att

han snarare menar en ökning av den typ av yttre styrning som Evetts kallar professionalism 

ovanifrån (Evetts, 2009, s 22 & Evetts, 2013, s 786) istället för den reella professionalism som

Evetts menar endast professionalisering inifrån (Evetts, 2009, s 22 & Evetts, 2013, s 786) kan 

leda till.

Jag har i min undersökning visat att det finns en stark vilja hos fritidspedagoger att förstärka 

sin professionalism. Texterna som produceras i den undersökta facebookgruppen återkommer 

gång på gång till detta. Hur stort förtroende ges fritidspedagogerna och hur mycket kan de 

själva utforma den fritidspedagogiska verksamheten med utgångspunkt i den kompetens man 

har genom sin utbildning och erfarenhet? Hur stor professionalism konstruerad inifrån tillåts, i

namn av att professionalisera skolan? Styrdokument, ekonomi, skolledningens styrning av 
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arbetsuppgifterna allt detta är styrning ovanifrån. Men för fritidspedagogerna kan strävan efter

professionalisering innebära en paradox. Denna paradox, som också Evetts (2009, s 25) 

nämner innebär att man strävar efter att stärka professionalismen som konstrueras inifrån för 

att därmed ges ett förtroende i sitt yrkeskunnande och en autonomi i sitt yrkesutövande. 

Samtidigt eftersträvar många fritidspedagoger, de facto, en stärkt professionalism som styrs 

och kontrolleras ovanifrån, genom att kräva legitimation i sitt ämne, fritidspedagogik.

Frågan om varför de eftersträvar legitimation är intressant. Är det för att man tänker sig att 

detta skulle leda till en högre status, en större respekt för kompetensen? Är det i förhoppning 

om att få en större autonomi i relation till skolan och lärarna? Oavsett orsak, behöver 

fritidspedagogerna fråga sig vad en sådan reform verkligen innebär. Stenlås konstaterar att:

Det är alltså inte säkert att bara för att man talar om professionalism innebär det att reformerna går i en 

riktning som stärker professionen. Man måste ställa sig frågan vad en reform innehåller, hur den påverkar

yrkesgruppen och om den bidrar eller till eller försvårar för yrkesgruppen att utöva sitt professionella 

omdöme i den dagliga verksamheten (Stenlås, 2009, s 94)

Kommer en eventuell legitimation i fritidspedagogik för fritidspedagoger att innebära en 

stärkt professionalism eller ej?  Fritidspedagogerna som söker professionalism för att uppnå 

autonomi och status,  kan få missvisande intryck när det talas mycket om en ökad 

professionalisering. Man tror då att en legitimation ska leda till detta. Men eftersom de 

styrande inte använder begreppet på det traditionella sättet, innebär professionalisering, 

utifrån Evetts professionsteoretiska perspektiv, istället en ökad styrning och kontroll (Evetts 

2013, s 786). Innebär en legitimation i så fall, egentligen en deprofessionalisering genom en 

försvagning av autonomin och ett minskat förtroende för yrkeskompetensen (Stenlås 2009, s 

38-40).
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