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Abstract 
In this scientific essay, I have as a future educator at recreation centers examined whether my 

actions in a dilemma could have been done differently or if my actions were right on the basis 

seen from the point of view of a number of theories and perspectives. 

 

The dilemma assumes that I raise two questions at a teacher team meeting. The first one about 

whether the students really need to be quiet for five minutes when they eat food before they 

are allowed to talk, and the second one about whether the students have to take off their hat 

indoors. This it arises heated discussions between teachers and students weather or not the cap 

has to be on or not indoors. These two questions put me in a situation I had not been able to 

imagine, especially because of the reactions from the teachers. After a long discussion the 

school staff accepts to test removing the five minutes of silence. But when I raise the issue of 

allowing students to wear hats indoors they shut it down without discussion or minding about 

what students wanted. 

 

If I take the student’s side the teacher’s turn against me, as it seems that they decide on the 

side of tradition. I use a number of established academic writings including Björn Haglund 

and Inge Johansson to find out how power between recreation center and school personnel 

groups appears. Furthermore I deal with the dilemma from the perspective of students 

participation and influence into the school democratic mandate established in the school 

curriculum. In the last part of my discussion I have chosen to see the dilemma from an ethical 

perspective, using mainly philosophers Jan-Olov Henriksens and Arne Johan Vetlesens book 

Erik I arbete med människor. 

 

My conclusion of this dilemma is that there is not a clear answer. Depending on which angle I 

look at the dilemma the result is different. 
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Sammanfattning 
I denna vetenskapliga essä har jag som blivande pedagog på fritidshem undersökt huruvida 

mitt agerande i ett dilemma kunde gjorts annorlunda eller om mitt agerande var rätt utifrån ett 

antal teorier och perspektiv.  

 

Dilemmat utgår från att jag lyfter två frågor på ett arbetslagsmöte, dels om eleverna verkligen 

behöver vara tysta i fem minuter när de ska äta mat för att sedan prata, dels om eleverna 

måste ta av sig kepsen inomhus då det uppkommer heta diskussioner mellan lärare och elever 

om kepsen vara eller inte vara inomhus. Dessa två frågor ställde mig i en situation som jag 

inte kunde ana, framförallt beroende på reaktionerna från lärarnas sida. Efter en lång 

diskussion så accepterar personalen på skolan att prova ta bort de fem tysta minuterna. Men 

när jag lyfte frågan om att låta elever bära keps på sig inomhus så tystades jag ner, snabbt och 

högt, utan diskussion eller åtanke om vad eleverna önskar.  

 

Ställer jag mig på elevernas sida så får jag lärarna emot mig då det verkar som om det är de 

som bestämmer i skolan av tradition. Jag använder mig av ett antal etablerade akademikers 

skrifter, bland annat av Björn Haglund och Inge Johansson för att reda ut hur makten mellan 

fritidshemmet och skolans personalgrupper ser ut. Vidare så behandlar jag dilemmat utifrån 

perspektiven om elevers delaktighet och inflytande beaktat skolan demokratiska uppdrag som 

stadgas i skolans läroplan. I den sista delen av litteraturdiskussionen har jag valt att se 

dilemmat ur ett etiskt perspektiv med hjälp av framförallt filosoferna Jan-Olov Henriksens 

och Arne Johan Vetlesens bok Etik i arbete med människor.  

 

I slutordet visar jag på att mitt dilemma inte har ett givet svar. Beroende på ur vilken 

synvinkel jag ser på dilemmat så blir resultatet olika.  

 

Nyckelord: Fritidshem, etik, norm, elevinflytande 



	  

Innehållsförteckning 
Berättelse: Tradition, vinst eller förlust! ................................................................................ 5 

Syfte ....................................................................................................................................... 9 

Frågeställning ......................................................................................................................... 9 

Metod ................................................................................................................................... 10 

Etiska överväganden ............................................................................................................. 11 

Egen reflektion ..................................................................................................................... 11 

Traditionsstyrd makt ............................................................................................................. 12 

Traditioner beroende av utbildning ...................................................................................... 14 

Gruppens traditioner – hinder för utveckling? ..................................................................... 16 

Elevernas inflytande och skolans demokratiuppdrag ........................................................... 17 

Etiska och empatiska aspekter .............................................................................................. 21 

Gruppdynamiska aspekter .................................................................................................... 23 

Slutord .................................................................................................................................. 24 

Litteraturlista ........................................................................................................................ 27 

	  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5	  	  

Berättelse: Tradition, vinst eller förlust! 
— Men varför, frågar jag för att jag inte förstår. 

 

— Det ska vara lugnt i matsalen och då är detta ett bra sätt, säger hon tillbaka.  

 

— Vi sitter ju en personal vid varje bord. Borde vi inte kunna ha det lugnt ändå? Vi kan ju 

prata med eleverna om hur man borde bete sig i matsalen, istället för att säga till att alla ska 

vara tysta. Det står heller inte någonstans i våra styrdokument att det ska vara helt tyst i 

matsalen. Däremot står det att vi ska främja elevers personliga utveckling till aktiva 

medborgare. Jag har aldrig varit på någon restaurang som har fem tysta minuter innan man får 

prata. Och skulle jag mot förmodan komma till någon sådan restaurang så skulle jag vända i 

dörren direkt, säger jag lite frustrerat.  

 

— Fråga lärarna så ska du få se, så här har vi alltid gjort och det fungerar bra, svarar kvinnan. 

 

Vaddå lärarna tänker jag, är det de som bestämmer hur det ska vara i matsalen? Är det lärarna 

som fattar alla besluten och jag som blivande lärare på fritidshem bara ska stå och se på, 

tänker jag medan jag klär på mig för att gå ut på elevernas rast och anordna en aktivitet.  

 

— Ja, det kommer jag att göra, på mötet ikväll, svarar jag med samma lite bittra ton, utan att 

vara arg på någon. 

 

Vår diskussion slutar och vi fortsätter vårt arbete på fritidshemmet. Vi går båda ut för att vara 

med eleverna på rasten då det alltid är personalen på fritids som gör detta. Jag går och hämtar 

höjdhoppsribborna samt en plastpinne från gymnastiksalen. 

 

— Limbo, här va det limbo! ropar jag över skolgården. Någon enstaka elev kommer och leker 

limbo. Jag sätter igång musik via min mobiltelefon och plötsligt dyker fler elever upp. Några 

dansar, några sjunger med och andra leker limbo. När det ringer in ställer jag tillbaka de 

redskap jag lånat från gymnastiksalen och går upp till avdelningen på fritids för att planera 

verksamheten på fritids med en kollega. 
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När jag närmar mig avdelningen på fritids hör jag hur en lärare säger åt en elev att ta av sig 

kepsen.  

 

— Kepsar har vi inte inomhus, det vet du, säger läraren som är lite smått stressad av att vilja 

börja lektionen.  

 

— Varför då, svarar eleven läraren med lite gnällig röst.  

 

— Man har inte kepsar på sig inomhus. Så är det bara, säger läraren med kvick ton.  

 

Jag säger inget men tänker samma sak som eleven. Varför kan man inte ha keps på sig 

inomhus? Om nu eleven har en keps som den tycker om, vad stör det läraren att den finns på 

elevens huvud, tänker jag. Men jag fortsätter till avdelningen där kollegan väntar på mig, utan 

att säga något. 

 

— Jag måste bara få fråga vad du tycker om keps inomhus, frågar jag och tänker samtidigt på 

pojken som behövde ta av sig kepsen innan han fick gå ifrån kapprummet in i klassrummet. 

  

— Nej, det får man inte ha, svarar han som om det vore givet. 

 

— Nej, det har jag förstått, men vad tycker du om den ”regeln” eller vad det är, säger jag 

samtidigt som jag bläddrar upp rätt vecka i almanackan för att senare börja planera nästa 

veckans aktiviteter på fritidshemmet. 

 

— Varför ska man ha keps på sig inomhus? svarar han häpet och tycker upp sina glasögon 

som har trillat ner en bit på näsan. 

 

— För att man vill. Så länge den inte stör så finns det väl ingen anledning att man inte får ha 

keps på sig, säger jag medan jag fortsätter att bläddra upp rätt vecka i almanackan. 

 

— Ja, så kanske det borde vara. Jag har jobbat här i två år ungefär men aldrig tänkt på detta. 

 

— Nej, men jag har det. Och jag hörde precis en elev som blev tillsagd att ta av sig kepsen. 

Han blev sur då, på läraren, för att han behövde ta av sig kepsen och jag tror inte han kommer 
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jobba bättre i klassrummet nu när han är sur, säger jag och fortsätter. Jag kommer ta upp detta 

på mötet ikväll för att höra om vad det är som gäller. Jag har ju bara varit här i några månader 

och det kanske inte finns någon regel om att man inte får ha keps på sig inomhus. 

 

— En sak till. Det här med fem tysta minuter i matsalen. Varför har vi det? undrar jag till 

kollegan och pillar bort de små triangelformade flikarna i nedre hörnet på almanackan så jag 

snabbt kan slå upp rätt vecka. 

 

— För att det ska vara lugnt i matsalen anar jag, säger han samtidigt som han hämtar den 

bärbara datorn i köksdelen av fritidslokalen. 

 

— Okey, men är det inte lugnt utan fem tysta minuter? säger jag och tänker på hur det skulle 

kunna se ut om vi lär barnen att ha matro istället.  

 

— Jag vet inte. Det har alltid varit fem tysta minuter så länge som jag har varit här, säger han 

och ser frågande ut. 

 

— Jaha, då får jag väl fråga dem som ska vara med på mötet ikväll. För det första anser jag att 

man kan få ha keps på sig inomhus. Jag förstår inte tanken om varför den inte får vara på 

huvudet. Det är ju en hel del som känner sig trygga med den. Samt att, när jag hade keps i 

gymnasiet så var det bekvämt. Man slapp fixa och dona med vax i håret. För det andra så 

förstår jag inte vitsen med att ha fem tysta minuter i matsalen. Vi ska ju hjälpa eleverna till att 

bli dugliga medborgare, fortsätter jag och är nu lite upprörd. 

 

— Vilken restaurang i Sverige använder sig av fem tysta minuter när man får maten, utbrister 

jag medan kollegan satt och förundras över hur jag kunde reta upp mig själv. 

 

— Ingen, svarar jag innan kollegans ens hinner reflektera över vad jag frågade. 

 

Klok som han är svarar kollegan att: 

 

— Det är väl ingen som tänkt på varför man inte får ha keps utan så är det bara. Ta upp den 

frågan ikväll på mötet så får du säkert ett svar, svarar han när han nu har hunnit sätta sig vid 

datorn. 
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Efter diskussion så planerar vi hur fritidsverksamheten kan utvecklas utifrån elevernas 

önskemål. Vissa förslag förkastar vi på direkten. Åka till Gröna Lund och Kolmårdens 

Djurpark är exempel på sådana. Vissa aktiviteter vill vi verkligen försöka få till, men vi vet 

inte hur, som spraymålning. Jag googlar på vad en kompressor kostar och om man skulle 

kunna köpa en airbrush. Inte helt omöjligt, tänker jag men när jag kollar på klockan så ser jag 

att vi båda måste gå ner till matsalen för att äta. Nu kommer dessa jävla fem minuters tystnad 

igen, tänker jag medan jag möter upp eleverna från klassen i korridoren. Jag äter mat, har rast 

och fritidsverksamhet. Under den tiden tänker jag på hur jag ska ta upp frågorna på kvällens 

möte för att inte trampa någon på tårna eller bli upprörd själv. Många lärare och pedagoger på 

fritidshemmet har ju trotts allt arbetat på skolan i många år så det kanske är känsligt, tänker 

jag.  

 

Mötet börjar och några punkter senare är det min tur. Jag förklarar min syn på fem tysta 

minuter. Allt jag hade sagt tidigare på dagen till kollegan, upprepar jag nu. En lärare förklarar 

att det är skönt att ha tyst då man har röster runt omkring sig hela dagen. Jag tänker att om det 

är någon som har röster runt omkring sig så är det väl ändå jag och mina kollegor. Vi är med 

eleverna hela tiden. Du, som lärare, är inte med på gymnastiken, elevernas raster, slöjden, 

morgonen innan skolan börjar eller på eftermiddagen, tänker jag men säger inget eftersom jag 

inte vill starta något tjafs. Eftersom det är jag som försöker driva denna fråga fram och inte 

många lärare eller pedagoger på fritids verkar vilja testa att göra på annat sätt, så förklarar jag 

igen på ett lugnt vis att vi inte följer läroplanen om vi gör som vi gör. 

 

 — Det är åtminstone mina tolkningar av läroplanen, säger jag medan jag ser hur stämningen 

sjunker. En lärare lägger handen på kinden som signal på att hen är trött och vill gå hem. 

 

— Vi testar väl att använda matro, säger en lärare som jag upplever är neutral i frågan. 

 

— Så hade du en punkt till Fredrik, säger samma lärare som tyckte vi kunde testa att använda 

oss av matro istället för fem tysta minuter.  

 

— Ja, vad har skolan för regler när det gäller keps, för… 

 

Mer hinner jag inte säga innan flera lärare utbrister: 
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— NEEEJ, det är kepsförbud i skolan. 

Herregud, tänker jag men frågar ändå varför det är kepsförbud och får till svar att keps är en 

huvudbonad och det har man på sig utomhus och så är det bara.  

 

— Nu avslutar vi mötet, säger en lärare och ställer sig upp. Jag sitter förvånat på min stol och 

känner mig liten, inte hörd och förvånad. Att man inte ens får diskutera vissa frågor känns 

uråldrigt. Jag tänker att flera i skolan borde visa mer empati istället för att vara så autoritära 

och gammalmodiga av sig.  

 

Jag ser mig omkring och all personal har lyft sig från stolarna. Vissa är säkert ute vid sin bil 

redan, tänker jag och lyfter på mig jag med. Det kan bli svårt att implementera nya idéer och 

tankar på denna skola med dessa gamla traditioner, normer och kulturen som finns, tänker jag 

medan jag kör hemåt.  

 

Syfte 
Denna vetenskapliga essäs syfte är att belysa hur jag som relativt nyanställd pedagog på 

fritidshemmet hamnar i ett dilemma. På ett arbetslagsmöte tar jag upp två frågor som visar sig 

vara extremt känsliga. De frågor jag haft handlar dels om varför eleverna behöver vara tysta i 

matsalen under fem minuter innan de får prata, dels varför eleverna inte får bära keps på sig 

inomhus. Om jag tar elevens perspektiv ställer jag mig emot mina kollegor som nyanställd 

och om jag accepterar att de vuxna bestämmer över eleven i dessa frågor så får inte eleverna 

sin rätt att utöva demokrati i skolan. Hur jag än gör är dilemmat ett faktum. 

 

Syftet med denna vetenskapliga essä är också att se om skolan och fritidshemmet bedrivs i en 

gammal traditionsstyrd och auktoritär anda utan att ge elever inflytande. Eller är det jag som 

är för blåögd och/eller nytänkande och härigenom, genom att tillåta mer, tar bort den 

auktoritet som personalen i skolan och fritidshemmet har. 

 

Frågeställning 
Vem bestämmer över huruvida kepsen ska vara på huvudet eller på elevens hylla i 

kapprummet? För min del upplever jag att det är en företeelse som lever kvar sedan lång tid 
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tillbaka och skapar bekymmer för eleverna. De aspekter jag kommer att lägga på frågan 

utgörs av följande: 

 

• Vilka traditionsstyrda förklaringar kan finnas i pedagogers olika syn på regeln om 

keps på eller inte? 

 

• Hur överensstämmer elevers rätt till delaktighet och skolans demokratiuppdrag med 

regeln om att inte bära keps inomhus? 

 

• Kan förklaringar till regeln stå att finna i plikt- och nyttoetiska överväganden? 

 

Metod 
Jag kommer att arbeta med vetenskaplig essä som metod. En vetenskaplig essä betyder att 

man använder sin egen erfarenhet som undersökningsobjekt. 

 

Med ledning av vetenskaplig litteratur kommer jag att problematisera mitt dilemma ur olika 

perspektiv för att se om jag, som blivande lärare på fritidshem, kunde gjort någonting 

annorlunda. Först kommer jag att reda ut vem som egentligen bestämmer på skolan. Det 

första som jag kommer ta reda på är om jag som lärare på fritidshem har lika mycket 

inflytande som lärare och förskollärare. Sedan kommer jag se vad eleverna har för inflytande 

kring traditionella regler för att avsluta med en diskussion kring de etiska aspekterna på 

dilemmat. 

 

Att skriva en vetenskaplig essä handlar också om att reflektera över vad jag gjort och vad jag 

inte gjort. Thomassen förklarar i boken Vetenskap, kunskap och praxis om hur Schön ser på 

hur vi kan lära oss från våra erfarenheter. Schön menar att reflektioner över handlandet 

efteråt, är en nödvändighet för att utvecklas (Thomassen 2007, s. 38-39).  

 

Även Thomassen själv skriver om reflektion som en viktig del av ens utveckling: 

 

För att vi ska lära oss av erfarenhet krävs att vi tänker igenom det vi erfar, att vi försöker 

att förstå vad som händer, vad vi gör och vad vi eventuellt borde gjort annorlunda. 
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Reflektion blir på så sätt en viktig del av praktikens utvecklande av sin kompetens. 

(Thomassen 2007, s. 37) 

 

Det är genom att likt Thomassen skriver om reflektion jag kommer att studera mitt dilemma. 

Reflektionen kommer förhoppningsvis att leda mig fram till insikt om varför dilemmat 

uppkom samt hur jag skulle kunnat agera mer professionellt för att hantera för mig 

principiella frågor.  

 

Etiska överväganden  
Att skriva en vetenskaplig essä betyder bland annat att man inhämtar information från sitt eget 

förflutna, i detta fall arbetslivet. För att personer i uppsatsen inte ska känna igen sig vare sig 

med namn eller plats har jag fingerat sådana uppgifter. Det kan exempelvis betyda att en 

person som är nämnd som han eller hon har bytts ut till motsatsen. Jag har även valt att 

fingera såväl platser som aktiviteter som nämns i berättelsen. Patel och Davidson förklarar 

forskningsetiken genom att vi måste skydda alla enskilda individers integritet. Att det heller 

inte ska vara möjligt att någon individ kan komma att identifiera sig (Patel och Davidson 

2011, s. 63).  

 

Egen reflektion 
Jag kan verkligen inte förstå hur vissa traditioner får vara kvar i den svenska skolan. Kepsen 

fick inte vara på huvudet under lektionerna i klassen när jag gick i grundskolan och det är 

många år sedan. Att vissa traditioner inte ens reflekterats kring känns uråldrigt och omodernt i 

dagens samhälle då alla får se ut hur som helst och tycka i princip vad som helst.  

 

Kanske är det så att personalen i skolan upplever att de tappat sin auktoritet. Eller är det så att 

jag som är yngre än mina kollegor, ser regeln om keps eller inte, som en överdrivet stor 

symbolfråga. Nu i dagarna läste jag en artikel i Skånska Dagbladet om hur en rektor införde 

mer disciplin i en skola. Effekten av det var att andelen elever med godkända betyg hade höjts 

från 74 % till 94 %. En utav de disciplinära ändringarna var att man inte fick bära just keps på 

sig inomhus (Andersson 2017).  

 

Jag vill ändå tro att traditioner av denna karaktär är någonting som behövs lyftas och 

diskuteras på arbetsplatser och inte bara, som jag upplevde det, tystas ner.  
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Skolinspektionen har besvarat frågan om keps på sig inomhus 2011. Anledningen till det var 

att en elev på en skola i Sverige blev nekad lunch i matsalen. Eleven vägrade att ta av sig 

kepsen och fick då heller ingen mat. Denna händelse kom ut i media och blev mycket 

uppmärksammad. Frågan kom då till Skolinspektionen och de kom då med svaret till Svenska 

Dagbladet att elever får bära keps på sig inomhus men om den blir ett störande moment så har 

läraren rätten att be eleven ta av sig den (Tuvhag 2011). 

 

Dessutom står det i skolans läroplan om hur skolan ska arbeta för att utveckla samhörighet 

gentemot eleverna samt att skolan ska bidra till att eleverna ska få känslan av solidaritet 

(Skolverket 2016, s. 12). När man ber ett barn att vara tyst i matsalen under fem minuter eller 

när man tjatar på elever om att ta av sig kepsen anser jag att skolan brister i dessa 

övergripande mål och riktlinjer som skolan är skyldig att följa.   

 

När jag som sista punkt på mötet den där kvällen, tog upp frågan om fem tysta minuter i 

matsalen samt huruvida elever bör få bära keps inomhus eller inte så kan jag förstå att många 

är trötta. I stort sätt alla har den dagen arbetat 12 timmar och när en punkt om keps inomhus 

kommer upp ville kollegorna säkert bara gå hem. Att tidpunkten för frågan kanske inte var 

optimal, är något jag kommer reflektera mer om. Men trots det så tycker jag inte att man kan 

förkasta en frågeställning på det sättet som det gjordes.  

 

Traditionsstyrd makt 
I min berättelse kan man läsa om hur jag som blivande lärare på fritidshem diskuterar med en 

annan pedagog som arbetar på fritidshemmet om hur vida man bör få ha keps på sig eller inte. 

Den pedagogen hade tidigare inte reflekterat över varför man inte får ha keps på sig inomhus. 

Varför vet jag inte. Men att vara kritisk till samhällets traditioner som i detta fall, varför man 

inte får bära keps på sig inomhus, är enligt Anthony Giddens en nödvändighet (Johansson 

1995, s. 21). Giddens teori bygger på att utveckla relationer mellan individen och olika 

fenomen som samhällen, kulturer och sociala institutioner. Han menar att individen gömmer 

sig bakom samhället och kulturer och därför inte utvecklas (Johansson 1995, s. 22). Jag kan se 

i likhet med vad Giddens menar, att jag inte är den som gömde mig bakom samhället. 

Samhället på skolan vill att man inte bär keps men jag är den som lyfter frågan och på så vis 

blir den som vill utveckla. Frågan är bara hur långt kan man dra Giddens tolkning. Om man 

tillåter keps i skolan, vad står näst på tur? I ett samhälle måste man ju ha vissa regler/lagar för 
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att det inte ska urarta. Var går gränsen för vad som är rätt att lyfta och reflektera kring och var 

går gränsen för dumdristiga frågor? Jag vet inte exakt men kanske lärarna ansåg att det var i 

här gränsen gick för dumdristiga frågor. 

 

Jag beskriver i min berättelse om hur jag som blivande lärare på fritidshem börjar reflektera 

över vissa traditionsmässiga saker. Johansson skriver om hur Giddens i sin teori om 

samhällsvetenskapliga traditioner menar att huvudpoängen är att tillämpa hermeneutiskt 

förhållningssätt så man kan reflektera över gjorda handlingar (Johansson 1995, s. 29). Det är 

just denna reflektion jag försöker att starta med min kollega på fritids. Varför kollegan inte 

tidigare har reflekterat över detta vet jag som sagt inte. En orsak skulle kunna vara att jag 

befinner mig i studier och därigenom läser om bland annat hermeneutiken, normer och 

förhållningssätt. Men när jag lyfter frågan blir diskussionen om keps på huvudet till en annan 

diskussion, om vad de andra i arbetslaget, framförallt lärarna kommer säga om att bära keps 

på huvudet eller inte. Kollegan ställer sig ju inte negativ till att man får bära keps men 

upplyser mig om att frågan kommer att möta på motstånd, inte minst från lärarna i skolan. Om 

jag inte skulle välja att lyfta frågan så skulle jag enligt Giddens inte förhålla mig på ett 

reflekterande sätt gentemot kollegorna utan bara följa den tradition som finns (Idem). Hur ska 

skolan och fritidshemmet då kunna utvecklas, om man inte ens får lyfta frågan och reflektera 

kring den? Jag tror att skolan behöver reflektera kring traditionella regler som att bära keps 

inomhus och att det ska vara fem tysta minuter. Trots att jag mötte på motstånd från lärare så 

hoppas jag att mitt agerande sådde ett frö hos de som verkar bestämma i denna typ av 

situationer. Kanske kommer frågorna på tal igen och då har de mina tankar i bakhuvudet 

vilket skulle kunna innebära att frågan behandlas på ett mer öppet sätt. 

 

När jag lyfte frågan om fem tysta minuter och om att elever kanske ska få bära keps på sig 

inomhus så var personalen på mötet inte eniga med mig, de hade en annan syn. Vilken vet jag 

inte då jag fick ett ”NEEEJ!” i fråga om kepsen. Däremot med fem tysta minuter var de 

villiga att testa. Men jag fick argumentera extremt mycket för mig. Personalen på mötet gick 

med på att testa sa dem men innerst inne kändes det inte som om de ville släppa på regeln och 

låta mig bestämma. Johansson beskriver hur Anthony Giddens menar att individer emellan 

inte alltid är eniga, att individer eller grupper av människor inte alltid förstår varandra. 

Johansson skriver också om att Giddens menar att det finns maktförhållanden mellan olika 

grupper och för att förstå varandra måste man studera hur dessa maktförhållanden ser ut 

(Johansson 1995, s. 31). Det kanske är så att jag som nyanställd inte riktigt har förstått hur 
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maktstrukturen ser ut på denna skola. Om jag nu, flera år senare, skulle tagit upp frågan skulle 

jag förmodligen inte gjort på samma sätt. Jag som pedagog på fritids inte har auktoriteten att 

få igenom ett beslut om att åtminstone låta eleverna vara med och påverka frågan om keps 

och fem tysta minuter. Därför skulle jag kanske småpratat om dessa frågor med en lärare 

ensam och lyfta fram mina argument. Om jag skulle fått en lärare som skulle vilja testa att 

släppa frågorna till eleverna eller kanske rakt av vilja testa att låta eleverna bära keps och tala 

fritt under maten, så tror jag min chans till gehör hade varit betydligt bättre eftersom jag som 

blivande lärare på fritidshem inte har den auktoriteten.  

 

Traditioner beroende av utbildning 
En annan person som har studerat yrkeskulturer i skolan är universitetslektorn Björn Haglund. 

Han förklarar i en studie om Traditioner i möte att dagens skola och dagens fritidshem har 

växt fram på två olika sätt. Skolan har sin grund i de utbildningspolitiska målen medan 

fritidshemmet har växt fram utifrån samhällets socialpolitiska och familjepolitiska grunder för 

att senare, i nutid, gå över mer till de mer skolinriktade grunderna (Haglund 2004, s. 36). 

Haglund skriver vidare att dessa olika bakgrunder skapar olika förutsättningar för skolan 

respektive fritidshemmet (Haug 1992, se Haglund 2004, s. 36). Olikheter är därför inte 

konstigt mellan yrkeskategorierna. Det är också så att dessa olikheter har skapat olika 

statusskillnader mellan yrkena. Personalen som undervisar i skolan har exempelvis en högre 

lön än personalen på fritidshemmet (idem). Frågan är då om det är befogad makt som lärarna 

har över personalen på fritidshemmet? De som har studerat till lärare har gått en längre tid än 

vad jag har på högskolan eller universitetet och ska arbeta med lärandet. Jag som blivande 

lärare på fritidshem ska också stå för lärandet men enligt Skolverket ska ju verksamheten i 

fritidshemmet komplettera skolan (Skolverket 2016, s. 24). Kanske är det så att vi som arbetar 

på fritidshemmet också ska komplettera skolan genom att lärarna bestämmer och vi på 

fritidshemmet förhåller oss till de regler som lärarna bestämt. 

 

Olikheterna mellan personalgrupperna innefattar också att man har olika arbetsuppgifter. En 

lärare ska undervisa och gör det på ett mer teoretiskt sätt än en lärare på fritidshem. Den 

senares uppgift är mer av mer praktisk natur (Hansen 1999, s. 58). Hansen förklarar i sin 

avhandling om Yrkeskulturer i möte om hur elevens sociala förmåga utgör fritidspedagogens 

uppgift att utveckla. Vidare förklarar Hansen att människor med samma utbildning bildar en 

yrkeskultur. Den yrkeskultur som fritidspedagoger har skapat är en kultur som inte finns 
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ibland undervisade lärare (idem). Därför kan jag ifrågasätta mig själv om varför jag inte stod 

på mig mera än vad jag gjorde utifrån att den sociala kompetens är något jag, som blivande 

lärare på fritidshem, ska vara expert på. Varför satte jag inte ner foten när lärarna ställde sig 

upp och skrek ut ”NEEEJ!”? 

 

Jag har flera gånger tänkt att man kanske kan dela upp beslut som ska fattas. Att lärare på 

fritidshem ska ansvara över frågor som rör det sociala medan de beslut som rör det 

kunskapsmässiga ska lärarna fatta beslut om. Samtidigt tror jag dock inte att jag, som jag som 

nyanställd, hade det inflytandet som behövdes för att få till en sådan beslutsordning.  

 

Att jag upplever att jag inte har lika stort inflytande som lärarna har, kanske inte är så konstigt 

om man ser till Inge Johanssons FoU-rapport, Samarbete - effektivitet - kvalitet i integrerade 

verksamheter för sexåringar, skola och fritidshem (Johansson 1999). Där kan man läsa om 

hur lärarna samstämmigt anser att det är de som har störst inflytande över skolan. Även 

förskollärarna anser att det är lärarna som har störst inflytande över skolan.  

 

[…]lärarna har det största inflytandet tack vare att de av tradition har lättare att uttrycka 

sig. En förskollärare rangordnar att lärare är de som har det största inflytandet. Därefter 

kommer förskollärarna och på tredje plats fritidspedagogerna. (Johansson 1999, s. 92) 

 

Detta citat är ett exempel på hur en förskollärare har uttryckt sig i Johanssons rapport om 

auktoriteten i skolan. Vidare uttryckte sig en grupp förskollärare att också de ansåg att lärare 

av tradition är de som bestämmer. Även Finn Calander skriver i sin avhandling Från fritidens 

pedagog till hjälplärare att lärarna dominerar fritidspedagoger och att dominansen ger lärarna 

övertag i samarbetet mellan fritidspedagoger och lärare (Calander 2002, se Johansson 2011, s. 

100-101). I samtalen på mötet, när jag försökte ta upp frågan om att elever får bära keps, eller 

åtminstone få förklarat vilka regler som skolan har, så blev jag tydligt tystad av flera lärare. 

Att lärarna av tradition har auktoriteten att tysta ner mig som blivande lärare på fritidshem 

kanske då inte är så konstigt.  

 

I samma rapport av Johansson blir fritidspedagogerna utfrågade om hur inflytandet ser ut i 

skolan. De svarar att det är upp till hur man är som person om man har inflytande eller inte 

(Johansson 1999, s. 92). Dock är det bara fritidspedagogerna som upplever att de har samma 

inflytande som lärare och förskollärare. Detta kanske är en reflektionsfråga. Om man som 
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blivande lärare på fritidshem likt mig ifrågasätter saker som innan jag kom ansågs som 

självklara så upplever man kanske som fritidspedagog att man har rimligt inflytande. Men om 

man likt mig börjar ifrågasätta gamla regler kan man komma att vara en i gruppen som blir 

utsatt, tystad och uppleva att inte ha det inflytandet som följer med rollen som lärare på 

fritidshem. 

 

Gruppens traditioner – hinder för utveckling? 
— Vad har skolan för regler när det gäller keps, för... Mer hinner jag inte säga innan flera 

lärare utbrister: 

 

— NEEEJ, det är kepsförbud i skolan.  

 

Herregud, tänker jag men frågar ändå varför det är kepsförbud och får till svar att keps är en 

huvudbonad och det har man på sig utomhus och så är det bara.  

 

— Nu avslutar vi mötet, säger en lärare och ställer sig upp.  

 

Situationen som uppkom var obehaglig och omtumlande för mig. ”Vad är det som händer och 

varför? Vad är det här för ställe?” Kvällen blev fylld av grubblerier.  

 

Min arbetsgrupp domineras av personer som arbetat länge i just den här skolan. Det är också 

en ganska väl sammansvetsad grupp. Flertalet är inte bara kollegor, de är också bekanta 

privat. Man känner med andra ord varandra väl och de kollegiala banden är därmed starka.  

Det är bara jag och en annan person som är unga och inte arbetat så länge på skolan.  

 

Jag brukar ha lätt att komma in i olika grupperingar av människor, både privat och i 

arbetslivet men här ställs inför nya utmaningar. Situationen påminner starkt om den som 

beskrivs av Björn Nilsson, Samspel i grupp, där han så igenkännande redogör för att: 

”Samarbetsandan kan faktisk bli för stark genom att det uppstår ett starkt fokus på 

relationerna i den egna gruppen och att man inte bryr sig om uppgiften, det vill säga att målen 

konsekvent blir lågt prioriterade.” (Nilsson 2016, s. 79).   
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Samma aspekter tar Henriksen och Vetlesen upp om hur väletablerade arbetslag med tiden 

kan utveckla interna regler och rutiner som omfamnas av alla i arbetsgruppen och där man 

som ny medlem socialiseras in i vad som etablerats. Det som också kan inträffa i sådana fall 

är att medlemmarna i gruppen får ett okritiskt förhållningssätt till de regler och rutiner som 

utvecklats (Henriksen och Vetlesen 2013, s. 37). En av anledningarna till att jag har bytt 

arbetsplats ett par gången tidigare är just detta, att man blir vad jag kallar det hemmablind. På 

denna arbetsplats har många alltså arbetat i väldigt många år. 

 

Flera inarbetade rutiner blir till traditioner som inte blir granskade eller reflekterande över tills 

någon nyanställd ifrågasätter traditionerna. Att jag ifrågasatte traditionerna som fanns på 

skolan skapar säkert obalans i gruppen. Denna obalans kanske skapar mer stress för en redan 

fullt upptagen grupp lärare som dessutom har mycket arbete för stunden i och med att det är 

tid att sätta omdömen på eleverna, ha föräldrakontakter, planera lektioner och genomföra 

lektioner med mål för lärandet.  

 

Samtidigt som lärargruppens starka kollegiala sammanhållning kan innebära risker för 

stagnation i utveckling utgör naturligtvis välutvecklat samarbete och kollegial respekt goda 

förutsättningar för att gruppen ska leverera bra resultat i sitt uppdrag. Gränsen för när man går 

från den ena yttringen till den andra är, som jag förstår det, hårfin. En grundläggande faktor 

för att gruppen ska fungera bra utgörs av att det finns ett utrymme för öppen kommunikation 

och att problem kan hanteras proaktivt (Nilsson 2016, s. 79). Det är ju för elevernas skull som 

vi alla är där och jag ville ju bara ta bort en konfliktsituation där jag anser att lärarna gör fel i 

att kräva att eleverna inte får bära keps inomhus, vare säg det är under lektionen, i matsalen, 

eller under annan tid inomhus.  

 

Elevernas inflytande och skolans demokratiuppdrag  
I frågan om keps inomhus eller inte finns det, enligt min mening starka kopplingar till skolan 

demokratiska uppdrag som står skrivet i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, rev. 2016. Enligt dessa ska elever kontinuerligt vara involverade i att ta 

aktiv del i att utveckla verksamheten, bland annat genom att skolans personal ska ”främja 

elevernas förmåga och vilja till att ta ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och 

fysiska skolmiljön.” (Skolverket 2016, s. 15). Om det är så att vi inte ifrågasätter oss själva 

och varandra om vilka de traditioner vi har i skolans verksamhet, så upplever jag att vi missar 
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denna del om hur vi främjar elevens inflytande. Jag kan förstå att man inte vill bli ifrågasatt 

om alla traditionella regler som finns. Hjertström Lappalainen och Schwarz beskriver om hur 

Dewey ser på erfarenhet och reflektion – om man inte reflekterar över sina erfarenheter så är 

det inga erfarenheter. Reflektionen gör att vi utvecklas och inte stannar upp (Hjertström 

Lappalainen och Schwarz 2011, s. 100). Det är på detta vis jag vill skapa diskussion om våra 

erfarenheter och utveckla verksamheten.  

 

Det finns givetvis gränser för hur långt denna delaktighet och detta inflytande ska sträcka sig 

och en avvägning som ska göras utgörs av att inflytandet måste anpassas till elevernas ålder 

och mognad (Skolverket 2016, s. 15). Jag ville bara att personalen skulle skapa sig en 

medvetenhet över vad de gör när man inte låter elever vara delaktiga i frågor som primärt rör 

eleverna själva.  

 

Att se eleven 

För elever som kanske inte vågar, vill eller tror, att de kan ta upp frågor på ett klassråd eller 

liknande demokratiska utrymme, gäller det att se barnen i stunden. Vad de vill, vad de står för 

och i vilken kultur de tillhör. Därmed är vi inne i en annan viktig aspekt på delaktighet, vikten 

av att bli sedd. Att bli sedd i barn/vuxenrelationen vilar enligt Jesper Juul och Helle Jensen på 

fyra förhållanden – den vuxnes vilja att se, den vuxnes egna upplevelse av att ha blivit sedd, 

den vuxnes erfarenheten med barn och den vuxnes yrkespersonliga utveckling (Juul & Jensen 

2009, s. 125). I enlighet med Jesper Juul och Helle Jensen vill jag påstå att mitt agerande om 

frågeställningarna med keps inomhus och fem tysta minuter ser till elevens behov. Eleven i 

berättelsen vill ju inte ta av sig kepsen och det startas en diskussion. Om man ser till vad 

elevens behov är så är det just att ha kepsen på sig. Läraren i berättelsen ser till vad det är för 

regel på skolan och inte till den enskilda elevens behov. För att skapa sig en relation mellan 

elever och vuxna kanske man måste förbise eller ändra vissa regler.  

 

Genom att se barnet utvecklas barnets självkänsla och med den också ansvarstagandet. Av 

detta följer en ökad förmåga till samspel och respektfullt handlande (Juul & Jensen 2009, s. 

126). 

 

Jag väljer att ta upp förmågan att se eftersom jag själv tror att denna självklara aspekt att bli 

bekräftad/sedd, spelar stor roll när det gäller att skapa delaktighet och kunna ikläda sig en 

bidragande roll i samspelet mellan lärare och elev när det gäller på vilka premisser 
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verksamheten i skolan, i klassrummet eller på fritidshemmet ska bedrivas. 

 

I mitt dilemma om vem som ska bestämma över kepsen anser jag att det finns anledning att 

fundera över om eleverna blir sedda i just de ögonblick där läraren stod och argumenterade 

med eleven om att ta av sig kepsen. Vidare så ville ju eleverna prata på lunchen, men då de 

blev ombedda att vara tysta hela tiden så ser man inte till vad barnens behov är just i den 

situationen.  

 

Hur kan framtidens delaktighet se ut i skolan? 
I mina undersökningar kring skolan demokratiska uppdrag uppmärksammade jag en både 

intressant och skrämmande undersökning i World Values Survey 2011 (Lindberg och 

Svensson 2011). I denna världsomfattande och återkommande undersökning om människors 

värderingar och attityder kring en lång rad samhällsfrågor kan man, för Sveriges 

vidkommande, bland annat konstatera följande uppfattningar i demokratirelaterade frågor 

bland svenskar i åldern 18-29 år (Lindberg och Svensson 2011, s. 54-55). 

 

• 13 % av de tillfrågade anser att det vore mycket eller ganska bra att låta militären styra 

landet.  

• 37 % av de tillfrågade anser att det vore mycket eller ganska bra att låta experter, 

istället för politiker, styra landet.   

 

Av undersökningen framgår också att det demokratiska styrelsesättet har sina största 

beskyddare bland de äldre respondenterna. I åldersgruppen 50+ anser 96 % att detta 

styrelseskick förordas medan motsvarande siffra bland 18-29-åringar uppgår till 86 % (Idem). 

När man ser dessa resultat blir det för min del viktigt att fundera över hur skolan kan 

medverka till, och utveckla de grundläggande demokratiska värderingarna, redan bland våra 

unga medborgare. Vikten understryks, enlig min mening, av att förtroendet för vårt 

demokratiska styrelseskick synes vara lägre bland unga jämfört äldre. 

 

Huruvida skolan har försummat det demokratiska uppdraget sett över tid kan jag inte ha 

någon uppfattning om men för mig står det klart att resultaten i den refererade 

undersökningen utgör en tydlig indikation på att ägna tid åt att förklara för och involvera 

elever i demokratifrågor. I det lilla formatet skulle frågan om keps inne eller inte, mycket väl 



20	  	  

kunna utgöra en fråga där skolans uppdrag om att värna och skapa tillit till de demokratiska 

principerna kommer till konkret omsättning. 

 

En ytterligare intressant aspekt kring elevansvar och inflytande, såsom det sägs i Skolverkets 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, rev. 2016: ”Läraren ska 

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

präglar ett demokratiskt samhälle” (Skolverket 2016, s. 15), utgörs av den diskussion som 

förts på politisk nivå rörande makt och inflytande i skolverksamheten. Är det inte så att vi 

hämmar eleverna i den demokratiska fostran när vi inte låter eleverna få vara delaktiga i 

diskussioner som keps inomhus eller fem tysta minuter i matsalen. Att jag också blev 

nedtystad utan reflektion tycker jag visar på en skola med brister i demokratiska 

förhållningssätt. 

 

Alla frågor lämpar sig dock inte för allmän diskussion och röstning. Och kanske är det så att 

med det entydiga NEEEJ, som blev svaret på min fråga, så var det demokrati. Alla andra 

skulle ha röstat nej men utan att frågan föregicks av någon form av argumentering. 

 

I boken Normkritisk pedagogik, Makt, lärande och strategier för förändring skriver Maria 

Rosén angående den normkritiska diskursens framväxt i landet, att man kan se en tydlig 

nyauktoritär trend som vuxit sig stark, i vart fall inom vissa politiska läger (Rosén 2010, s. 

73). Denna nyauktoritära syn tar sig uttryck i att plädera för ett återupprättande av lärarens 

auktoritet i klassrummet, mer ordning och reda i skolan och mindre ”flum”. Samtidigt som ett 

ökat fokus har lagts på att ompröva normer och etablerade synsätt till förmån för mer 

jämlikhet och diskrimineringsbekämpning finns således ett synsätt som hävdar 

nödvändigheten av tydligare traditionell maktstruktur och hierarkiska system (Rosén 2010, s. 

79). 

  

Om man betraktar mitt dilemma i skenet av dessa två, till stora delar diametralt olika 

strömningar, kan man konstatera att det finns goda grunder för att förfäkta både min och mina 

kollegors hållning till frågan keps inomhus eller inte. Det blir därvid inte med nödvändighet 

en fråga om ett traditionellt baserat handlande från mina äldre kollegors sida som ställs mot 

mitt mer elevinflytelsepräglade synsätt. Mina kollegors inställning i frågan skulle tvärtom 

kunna vara uttryck för den ännu mera nyauktoritära trenden där lärarna vill manifestera den 

eftersökta auktoritära rollen. 
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Med denna diskussion vill jag också belysa de i mitt tycke allt mer tydliga utmaningarna som 

ligger i det pedagogiska uppdraget mer generellt men som också har relevans i det dilemma 

jag valt att skriva om. 

Skolan har under lång tid utgjort en odiskutabel plats för kunskapsinlärning där läraren 

åtnjutit en roll som självklar auktoritet. För mindre än hundra år sedan var det läraren som 

hade kunskaper och insikter som få, om än någon, kunde mäta sig med i närsamhället. Som en 

detalj kan jag nämna att min egna farmors mor inte förrän i vuxen ålder varit utanför 

sockengränsen. I takt med att nya informationskanaler utvecklats och ett mer 

jämlikhetspräglat samhälle vuxit fram, har naturligtvis grundvalarna för läraren som den 

självklara auktoriteten urholkats. 

  

Genom denna utveckling är det, enligt min mening, inte konstigt att det med jämna 

mellanrum uppkommer olika debatter och trender som alla har det gemensamt att de tar sikte 

på att etablera principer och synsätt som säkerställer inte bara kunskapskrav utan också 

medverkar till att utveckla samhällets barn till trygga, självständiga och samhällsvärnande 

medborgare. Det ligger, enligt min mening, inget fel i detta men om diskussionerna förs på ett 

alltför yvigt sätt och med politiska mandattidsmässiga perspektiv, är det inte svårt att förstå att 

osäkerheter uppstår kring vad mitt uppdrag innebär och hur jag förväntas fullgöra det. 

 

Etiska och empatiska aspekter 
Frågan om keps på lektioner eller inte kan också diskuteras utifrån etiska perspektiv som jag 

tycker är motiverat att uppehålla mig vid.   

 

I mitt dilemma är det uppenbarligen viktigt för lärarna att man inte har keps på sig inomhus. 

Ur ett etiskt perspektiv beskriver Henriksson och Vetlesen, med hänvisning till teoretikern 

Jeremy Bentham, att man genom en kartläggning av nyttor kan identifiera vad som är 

nyttigast och därifrån komma fram till vad som, enligt teorin om nyttoetiken, skapar lust 

(Henriksen och Vetlesen 2013, s. 206). Måhända skulle det därmed kunna vara så att ”keps 

av” utgör en faktor för lärarna för att känna lusten att undervisa. För egen del torde dock 

denna faktor väga relativt lätt om man ställer en ökad lust för lärarna mot den sannolika olust 

som samtidigt skulle infinna sig hos de elever som anser sig berövade sin identitetsskapande 

klädsel.  
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I boken Etik i arbete med människor skriver Henriksen och Vetlesen att vinsten av att arbeta 

enligt nyttoetikens principer är att man därvid uppnår lösningar som inte rymmer några 

konflikter (Henriksen och Vetlesen 2013, s. 206). Jag finner detta resonemang diskutabelt 

eftersom det i detta fall måste göras en avvägning mellan ”nyttigast för läraren” och ”nyttigast 

för eleven”. Min egna spontana reflektion i denna del blir att det knappast finns några 

universella lösningar där alla aspekter kan vägas samman till ett resultat där alla berörda ges 

ett resultat som överensstämmer med allas preferenser. Dessutom menar Henriksen och 

Vetlesen att nyttoetiken har stött på mycket motstånd. Bara att visa på vad som är nyttigast 

skapar en bild av vad den kartlagda gruppen eller samhället vill. Om över 50 % av de 

röstberättigande i samhället yrkar på att skolan bör läggas ner och man som förälder ska stå 

för undervisningen själv, kanske inte samhället skulle utvecklas på det sätt som det gör, inte 

heller skulle alla garanteras en viss grundläggande utbildning. Det skulle troligtvis också 

skapas större klyftor mellan rika och fattiga. Att bara ta hänsyn till nyttoetiken i frågan om 

keps inomhus och fem tysta minuter i matsalen torde därmed inte vara rimligt. Dessutom vet 

jag inte exakt vilka som skulle vara med i kartläggningen. Ska personalen på skolan och 

eleverna vara med, ska kartläggningen utvidgas till vårdnadshavarna också, eller inkludera 

hela närsamhället? 

 

Då jag står i korridoren och hör hur en elev våndas inför att behöva ta av sig sin keps kan jag 

också se att min argumentation om keps eller inte bär mot en pliktetisk frågeställning. 

Eftersom det inte är första gången som jag ser hur elever uttrycker sitt missnöje med de 

traditionella förhållningssätt som råder på skolan kan jag se min argumentation med 

kollegorna som ett utslag av pliktetiskt handlande. Dels handlar det om, enligt min mening, 

om att det numera inte kan anses föreligga någon allmän norm som innebär att man inte bär 

huvudbonad inomhus. Man kan till exempel jämföra med att det inte är ovanligt att på TV se 

både artister och andra med olika huvudbonader i studior eller andra inomhusmiljöer. Vidare, 

och kanske viktigare, är att det är allmänt accepterat att elever, av religiösa skäl, är fullt fria 

att bära religiöst betingade schalar eller slöjor. Detta förhållande leder, enlig min mening, till 

att det finns grund för att, ur ett pliktetiskt perspektiv, hävda att keps inomhus ska accepteras. 

Enligt de pliktetiska grunderna som formulerats av filosofen Immanuel Kant ska handlandet 

nämligen utgå från vad som ska tillämpas universellt (Henriksen och Vetlesen 2013, s. 176). 

En ytterligare aspekt utgör av skollagens krav på likabehandling (Skolverket 2016, s. 8) vilket 

bland annat kommer till uttryck i skolans värdegrund kapitel 1.  
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Av ovanstående diskussion kan slutsatsen dras att min uppfattning är mer rätt än den som 

mina kollegor förfäktar. Detta är inte min slutsats. Utifrån ett empatiskt perspektiv är det till 

exempel rimligt att värdera frågan om keps inomhus har ytterligare en dimension.  

 

En motiverad fråga är om jag hade skulle ha hanterat frågan om keps inomhus på något annat 

sätt. Sannolikt, men vad det hade lett till kommer jag aldrig få veta. När jag tog upp frågan så 

tycker jag att jag gjorde det på ett korrekt och oprovocerade sätt. Jag lyfte frågan utifrån vad 

jag hade hört att eleverna hade för uppfattning. Min tanke var att slippa diskussioner och 

arbetsbelastning samtidigt som eleverna skulle känna sig trygga och värderade.  

 

Vad jag inte reflekterade över var att mina kollegor har åtskilliga år på skolan bakom sig, 

börjar närma sig pensionsåldern samt att de säkerligen stött och blött frågan många gånger 

tidigare. Kanske är det jag som brister i min empatiska förmåga när jag, som det kanske 

uppfattas, på ett naivt sätt lyfte frågan? 

 

I efterhand har jag funderat på om det är jag som inte på tillräckligt sätt satt mig in i mina 

kollegors drivkrafter och motiv för den hållning som etablerats. Henriksson och Vetlesen 

förklarar att empatisk förmåga är att: ”bli berörd, att inte stå utanför, likgiltig eller neutral till 

det som sker med den andre” (Henriksson och Vetlesen 2013, s. 108). 

 

Mina kollegors mycket tydliga NEEEJ! var säkert deras sätt att visa sina känslor för saken. 

Kanske har jag anledning att arbeta med min empatiska förmåga för att sätta mig in i andra 

människors upplevelser och situationer.  

 

Gruppdynamiska aspekter 
I den aktuella frågan kan man tydligt uttyda att jag inte är lojal mot mina äldre kollegor men 

väl med den skara elever som har svårt att godta att keps inomhus inte är acceptabelt. Min 

hållning anser jag dock att det finns stöd för om man går till gällande styrdokument att all 

personal i skolan ska vara delaktiga att utveckla elevers samhörighet (Skolverket 2016, s. 12). 

Av detta följer att det är mina kollegor som inte agerar i styrdokumentens anda och att de 

visar viss brist på situationsbaserad anpassningsförmåga. 
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Enligt boken Etik i arbete med människor bör uppbyggnaden av arbetsmiljön utgå från två 

grundläggande faktorer för att uppnå gott samarbete. Den ena faktorn utgörs av utvecklingen 

av grupptänkande kollegor där lojalitet, lydnad och anpassningsförmåga står i fokus 

(Henriksson och Vetlesen 2013, s. 38). I denna faktor har jag två olika perspektiv. Jag känner 

mig lojal och anpassningsbar jämte eleverna i skolan. Det är de som vill ha keps på sig och 

om det inte stör under lektionen eller annan verksamhet, finner jag inte att kepsarna behöver 

tas av. Mot eleverna finner jag att mitt samarbete fungerar. Samtidigt ställer mig illojal mot 

mina kollegor när jag, som relativt nyanställd, tar avstånd från hållningen och går emot den 

regel som kollegorna har etablerat.  

 

Faktor nummer två utgörs av auktoritära självutnämnda ledare som är känsliga för kritik och 

ifrågasättande (Idem). Eftersom det inte finns en uttrycklig regel på skolan som säger att keps 

inte får bäras inomhus är det med viss sannolikhet så att jag, genom att hävda rätten till keps 

inomhus konfronterar en eller flera självutnämnda ledare på skolan.  

 

Slutord 
I detta examensarbete har jag reflekterat över om jag har gjort rätt eller fel i mitt agerande om 

att dels att ta upp frågan om keps inomhus bör vara tillåtet eller inte, dels om de fem tysta 

minuterna som såväl elever som personal behöver ha i matsalen. Dessa regler som finns på 

skolan, har jag upplevt som traditioner som lever kvar i skolan sedan länge. 

 

Att jag som relativt nyanställd blivande lärare på fritidshemmet tar upp och diskuterar dessa 

frågor medförde att jag kände mig obekväm och att jag uppfattades som onödigt 

problematiserande.  

 

Genom att jag har anlagt ett antal perspektiv på mitt upplevda dilemma har jag kommit till ett 

antal insikter som jag tror att jag kan ha nytta av i mitt fortsatta arbete som lärare på 

fritidshem.  

 

Till att börja med kan jag konstatera att mitt beteende som relativt nyanställd och blivande 

lärare på fritidshem kan ha varit mindre lyckat på så sätt att mina provocerande frågor kanske 

skulle väntat på att uttalas tills jag lärt känna skolan och de kulturer som råder där, bättre.   
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Efter en tid på arbetsplatsen skulle jag sannolikt ha känt dels att den egentliga makten över 

vilka regler som ska gälla innehas av lärarna och inte av fritidspedagogerna, dels att mina 

frågor skulle ha diskuterats i förväg på ett sätt som nu inte blev fallet. Att lärarna av tradition 

besitter makten över skolan är någonting som behöver lyftas upp till diskussion känner jag. 

Det kan inte vara så att bara för att man har en examen som lärare så ska man inte lyssna på 

vad personalen som arbetar på fritidshemmet har att säga. Vi alla är ju där av samma 

anledning, att låta varje elev utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Jag anser därför inte 

att jag gjorde fel som tog upp frågan och anser att man borde kunna se bortom den tradition, 

norm, regel som finns angående keps inomhus. 

 

Dock så kanske en regel om keps av var nödvändig för att lärarna ska få behålla sin 

auktoritära ställning och har lyfts upp som fråga strax innan jag kom. Kanske var det därför 

de reagerade på det sättet de gjorde. Varför kommer jag inte riktigt få veta eftersom jag 

slutade arbeta på den arbetsplatsen en kort period efter händelsen.  

 

Sedan kan man ju också ställa sig undrande till hur stor påverkan eleverna fick i frågorna. 

Varför kunde inte de få vara med och påverka dessa beslut? I Läroplanen står det ju att vi ska 

främja elevers inflytande över bland annat skolmiljön. Detta är ju ett exempel på en sådan 

situation tycker jag. Men det kanske det inte är? Exakt vad som är tillåtet eller inte står inte i 

Läroplanen utan det är öppet för tolkningar. Helt plötsligt kanske det är någon som tolkar att 

just de raderna i Läroplanen kan betyda vad som helst. Att elever om de vill kan få måla 

väggarna i klassrummet i vilka färger de vill. Är det bra för alla? Troligtvis inte. Även om det 

sker under demokratiska former måste det finns någon gräns. Någonstans måste ju gränsen för 

vad som är eleverna får vara med och påverka gå. Hur skulle det se ut om alla satt med overall 

på sig inomhus och räknade matematik eller var i träslöjden och sågade? Eller tvärt om. Hur 

skulle det se ut om alla hade badkläder på sig under svenska lektionen? 

 

Vidare frågar jag mig själv om vad som är etiskt rätt och vad som är etiskt fel. Enligt 

nyttoetiken ska man ju göra en kartläggning med alla inblandade parter om vad som är 

nyttigast. Hur stor ska man göra den frågan, kan man reflektera över. Ska de inblandade vara 

elever, för det gäller ju dem? Eller ska det vara personalen som arbetar i skolan, för det är ju 

de som bestämmer? Eller ska man blanda in vårdnadshavarna för det är ju de som har 

ansvaret över sina barn? När jag reflekterade över nyttoetiken så fann jag att skolans personal 

hade en del i det hela och att elever hade en annan del. Därför finner jag inte att nyttoetiken 
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har hjälp mig på vägen i att se huruvida jag gjorde rätt eller inte. Jag fann bara att det fanns 

minst två olika sidor av nyttoetiken vilket gjorde mig mer förvirrad om mitt agerande var rätt 

eller fel.  

 

Utifrån min analys av dilemmat har jag inte kommit fram till om mitt agerande var rätt eller 

inte. Den upptagna forskningen tyder på att kritisera normer och traditioner men samtidigt 

tyder den också på att en mer autoritär skola skapar bättre resultat för elever. Då kan man 

fråga sig om man vill ha en skola som är mer autoritär vilket generar högre betyg eller en 

skola som är mindre autoritär med mer inflytande för eleverna, vilket skapar lägre betyg. Att 

låta eleverna vara med och påverka en stor del av vardagen på skolan och fritidshemmet gör 

sannolikt att eleven tänker på sådant än på skolgången. Men hur än skolan ska styras behövs 

tydliga regler som gör elever och personal säkra. 

 

Även fast jag har valt att skriva om detta dilemma och kunnat se frågorna ur en rad nya 

perspektiv har jag inte kommit fram till vad den självklara lösningen skulle ha varit på 

dilemmat. Dock har jag fått en ökad förståelse för att det finns flera skilda sätt att se på vem 

som bestämmer över fem tysta minuter och kepsen.  
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