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Abstract
This scientific essay discusses and analyzes an educational dilemma that many who are active
in the world of education has been or is likely to face in their working life. It describes the
dilemma of me as a teacher are to follow school rules when they impinge on the individual's
own sphere, our mission is to be democratic and also to teach and be good role models when
it comes to a democratic approach. Having a choice while it is contrary to school rules and
policies is something that collide and how we deal with such a situation is not easy. This
dilemma is about a student who does not want to shower after physical education, even
though there is a clear rule that says that everyone have to shower. The essay deals with the
situation on a ethical level in both internal and external reflection. To handle a situation by
allowing duty ethics to control is often not a favorable approach that is sustainable because it
has a tendesy to not solve the core of the conflicts conflicts and often seem to negatively
effect the relationship educator / student. Despite this, it is often the ethics we sit back in
school as it is structured today. Through my external reflection I identify a more efficient
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approach to students that are applicable not only in this situation but also generally in my
profession as a teacher.
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Sammanfattning
Denna vetenskapliga essä behandlar och analyserar ett pedagogiskt dilemma som många
verksamma i skolans värld har eller med stor sannolikhet kommer att ställas inför under sitt
arbetsliv. Den beskriver dilemmat hos mig som pedagog i att följa skolans regler när de
inkräktar på individens egen sfär, vårt uppdrag i att vara demokratiska och att även lära ut
samt vara goda förebilder när det kommer till ett demokratiskt förhållningssätt. Att ha ett eget
val samtidigt som det strider mot skolans regler och policy är något som kolliderar och hur vi
hanterar en sådan situation är inte helt okomplicerat. Detta dilemma handlar om en elev som
inte vill duscha efter idrotten, trots att det finns en uttalad regel om att alla ska duscha. Essän
behandlar situationen på ett etiskt plan i både en inre och yttre reflektion. Att hantera en
situation genom att låta pliktetiken styra är sällan ett gynnsamt arbetssätt som är hållbart då
kärnan i konflikterna ofta förbises vilket ofta har en negativ effekt på relationen pedagog
/elev. Trots detta så är det ofta den etiken vi lutar oss tillbaka på i skolan som den är
uppbyggd idag. Genom min yttre reflektion identifierar jag mer välfungerande
förhållningssätt gentemot elever som är applicerbara inte enbart i denna situation utan även
generellt i min profession som lärare.
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Berättelse
Jag tittar på klockan och inser att jag ska vara nere vid gymnastiksalen om mindre än en
minut. Jag ursäktar mig till läraren jag suttit och pratat med, sveper det sista kaffet och
skyndar mig sedan bort mot dörren som leder ut ur personalrummet. Läraren ropar efter mig,
-Nico, glöm inte att ALLA ska duscha!
Jag nickar till svar medan jag med raska kliv styr mina steg mot omklädningsrummet som
ligger i ett separat hus på andra sidan skolgården. Jackan hänger kvar i personalrummet så när
jag kommer in i omklädningsrummet möts jag av en vägg av värme.
Väl inne i omklädningsrummet så söker jag med blicken per automatik direkt efter den pojke
jag arbetar som assistent åt. Han sitter och pratar högt om en för honom välkänd
fotbollsspelare, han har engagerat två kamrater i samtalet som behandlar fotbollsspelarens
möjligheter till rehabilitering efter en knäskada som han tydligen nyligen dragit på sig. Jag
reflekterar tyst frågande för mig själv kring hur det kommer sig att dessa nioåringar snappar
upp denna information. Vidare förundras jag över att de tycks besitta kunskaper kring hur en
rehabiliteringsprocess kring en knäskada går till men inte efter fyra år i skolan förstått i vilken
decibelnivå ett vanligt samtal bör föras på. Jag tittar på klockan igen, två minuter över tolv
och redan ombytta, de kan omöjligen ha hunnit duscha på denna korta tid. Jag höjer rösten för
att överrösta samtalet och frågar,
-Ni som klär på er nu, har ni duschat?
Flera stycken av pojkarna tittar på varandra, ett par andra är på väg in i duschrummet med
handdukarna virade runt höfterna. Jag fortsätter,
-Ni vet att ALLA ska duscha, om ni inte har handduk med er så får ni snällt fråga en kompis!
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Pojken jag är assistent till har för tillfället ett väl fungerande belöningssystem och dessutom
haft en bra dag i övrigt så han börjar direkt att klä av sig igen för att göra som jag säger.
Resten av pojkarna i rummet går i samma klass men då eleven jag är kopplad till mer eller
mindre alltid är i skolans mindre grupp så har jag på mina sex veckor på skolan inte hunnit
lära känna dem mer än ytligt ute på gården under rasterna. Av de fjorton pojkar som befinner
sig i rummet är det tre som fortfarande inte gör någon ansats att duscha.
-Ni ska också duscha, men det vet ni säkert, säger jag.
-Men jag orkar inte klä av mig allt igen, vad spelar det för roll? Börja en av pojkarna med att
säga.
-Ja, vi blev ändå inte svettiga! Slänger en annan av de tre pojkarna ur sig.
Den tredje pojken sitter tyst utan att röra sig en tum, han visar varken att han uppfattar vad jag
säger eller något intresse i att byta om då han sitter kvar med sina idrottskläder. Jag säger
inget direkt till honom då han, tänker jag, antagligen kommer göra som de andra två.
-Nu är det så att det sista er fröken sa innan jag kom hit var att just alla skulle duscha, något
som jag vet att ni vet gäller även er.
Med ett stön börjar en av pojkarna klä av sig genom att först släppa väskan rakt ner på golvet
för att sedan med lama rörelser ta av sig kläderna. Den andra pojken som argumenterat
genomför strax därpå samma ritual. Från duschrummet hör jag höga skrik, jag sticker in
huvudet och det visar sig att duschen med slang istället för vägghängning går att stänga av
värmen på, något som eleven jag är kopplad till tycker är jätteroligt att använda på de andra
pojkarna.
-Nej, nu är ni färdigduschade, torka er och byt om, säger jag med barsk ton.
Flertalet strömmar fort ut ur duschrummet, troligen mer på grund av kallvattnet än på grund
av min uppmaning. Jag säger åt min elev att även han nu måste komma ut och byta om då
lektionen snart kommer börja borta i klassrummet. Han släpper motvilligt duschhandtaget
som jag sedan går och skruvar loss då jag känner på mig att de som står på tur och nu ska
duscha kommer att finna nöje i detta även de.
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En efter en kliver eleverna som är färdigombytta ut genom dörren från omklädningsrummet
till iskylan utanför. Varje gång dörren öppnas drar det in kall luft, något som sporrar de flesta
att klä på sig snabbt. Jag schasar bort rösten i mitt huvud som säger att en vindpust är bättre
än mig på att styra upp denna situation som känns mer och mer övermäktig då ljudvolymen
tycks gå uppåt i samma takt som elevantalet i rummet stadigt minskar.
Fem minuter senare och cirka femtiotre uppmaningar om ljudnivåns omedelbara dämpning är
alla ute ur omklädningsrummet förutom den pojken som till synes inte rört en muskel sedan
samtalet tidigare. Även pojken jag är assistent till har lyckats smita iväg. Detta grämer mig då
det går väldigt fort för honom att tappa humöret, vilket ofta tar uttryck i fysiska utbrott, inte
minst på hans kamrater. Jag har inte tills nu lagt märke till pojken på bänken då jag haft fullt
upp med att dämpa ner resten av eleverna.
-Du kommer sent nu så det är dags att skynda dig så att du hinner! Säger jag.
-Jag tänker inte duscha, säger pojken.
-Vet du vad, det där skulle du ha diskuterat med din lärare innan du kom hit, jag kan inte ta
det beslutet, svarar jag. Han fnyser till och sätter armarna i kors.
-Så skynda nu så hinner du kanske upp innan läraren stänger dörren, säger jag vidare. Pojken
tittar på mig med en blick som gör att jag är tacksam att jag inte kan läsa tankar men säger
inget.
-Vet du, du behöver inte duscha länge, det är bara så att du får bort svetten från gympan,
försöker jag mer försiktigt.
-Jag är inte svettig, säger pojken.
Jag känner att jag börjar få respons så jag fortsätter,
-Du har ju suttit här så det har säkert hunnit torka in men svetten finns fortfarande där, in i
duschen nu. Jag måste också gå men kan inte det så länge du är här.
-Gå då, mig kvittar, säger pojken som vägrar ge med sig en tum.
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Jag börjar känna mig stressad då det faktiskt stämmer att jag behöver befinna mig någon helt
annanstans. Jag tittar på klockan igen och ser att den nu är halv ett, lektionen började för tio
minuter sen och jag skulle ta halva klassen till fritids.
-Vet du, det du gör nu är inte schysst, jag kommer behöva snacka med din lärare om det här,
hotar jag.
Jag försöker hålla tillbaka frustrationen i min röst men inom mig har den nu blommat ut, lika
så på mina kinder som nu är röda av den fysiska ansträngning som krävs för att hålla den i
schack.
-Och? Svarar han som inte heller av detta verkar speciellt orolig.
-Och? Och då kommer hon säkert att behöva ringa dina föräldrar och förklara att du inte kan
vara med på gympan i och med att du inte lyssnar på oss vuxna.
Om detta är sant har jag ingen aning om men det känns som att det kommer få fart på honom.
Här sker en förändring i pojkens ansikte, han ser plötsligt osäker ut. Jag verkar hitta en ingång
så jag driver vidare.
-Det blir väl inget bra av det, det är väl bättre om du bara tar en snabbdusch nu så vi kan gå?
Pojken ställer sig modfällt upp och drar av sig tröjan, sparkar frustrerat av sig skorna och går
in i duschrummet, efter mindre än 10 sekunder kommer han ut med lite fukt i håret.
-Det var väl inte så svårt? Säger jag.
Pojken svarar inte utan pressar i tystnad ned sina idrottskläder i den alldeles för lilla väskan,
sätter på sig sina ytterkläder och hämtar sina ytterskor för att kunna sitta ner på en bänk när
han ska knyta dem. Tystnaden i rummet är olidlig, min frustration har försvunnit lika fort som
den kom. Känslan har fysiskt förflyttat sig från kinderna och befinner sig nu i magområdet, i
formen av ilande ångest. Hur viktigt är det egentligen att duscha?
-Ska jag hjälpa dig med väskan? Frågar jag.
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Ännu en gång susar frågan ut i intet, smärtan tilltar ytterligare. Pojken knyter sin andra sko,
går med ett bittert anlete ut ur omklädningsrummet genom att trycka upp dörren som är tung
av korsdraget, under tystnad.
Kvar står jag ensam i det nu knäpptysta rummet som bara för några minuter sen varit fullt av
liv och rörelse. Den obekväma känslan i min kropp lyckas jag inte skaka av mig. I vad som
känns som en evighet snurrar mina tankar, jag kan inte riktigt sätt fingret på vart det gått snett
men är samtidigt övertygad om att detta kunde ha gjorts många gånger bättre.
Dörren går igen med en smäll, mina tankar går till den halvklass som nu antagligen vid det här
laget rivit halva fritids. Jag tar ett djupt andetag, öppnar dörren och kliver med hopbitna käkar
ut i kylan.

Syfte
Syftet med denna vetenskapliga essä är att ge mig själv och andra yrkesverksamma fler
verktyg och mer kunskap kring att hantera situationer där demokratin i samspelet mellan
pedagog och elev står på spel. Att genom denna uppsats reflekterande process finna vägar till
att kanske rent av lyckas undgå att överhuvudtaget hamna i dessa situationer. Delvis för oss
pedagogers egna skull men främst för de elever som enlig mig blir utsatta för situationer som
för dem kan uppfattas kränkande. Jag hoppas att jag genom detta arbete lyckas belysa vilka
variabler som jag och andra behöver vara medvetna om för att inte kliva snett. Vidare hoppas
jag få rätsida på vad som i denna situation är lämpligt förfarande enligt de föreskrifter vi som
är verksamma i skolan har att förhålla oss till. Sist men inte minst har jag för avsikt att
identifiera vad som gör att jag agerar som jag gör, här med hjälp av olika etiska perspektiv.

Frågeställningar
Utifrån vilken etik förhåller jag mig till i denna situation och vilken etik hade varit mer
önskvärd att utgå ifrån?
Hur förhåller sig mitt agerande i relation till skolans fostrande/demokratiska uppdrag?
Vilka pedagogiska metoder kunde ha varit användbara i denna situation?
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Metod
Denna uppsats kommer jag att skriva i form av en vetenskaplig essä. Denna form av
essäskrivande har arbetats fram på Södertörns högskola vid Centrum för praktisk kunskap
(Alsterdal 2014, s. 48) Tanken är att genom denna from av skrivande synliggöra erfarenheter
och göra dem tillgängliga för reflektion (Idem.) En vetenskaplig essä är en metodform som
används för att utforska praktisk kunskap i mellanmänskliga yrken (Bornemark, Svenaeus,
2009, s. 12).
Med mellanmänskliga yrken avses här relationsbaserade yrken där förmågan att
möta andra människor är avgörande för yrkeskunnandet: vårdpersonal, poliser,
lärare, psykoterapeuter, men även skådespelare (mötet med publiken) är exempel.
(Idem).

När man tecknar ner sina erfarenheter skapar man enligt Hammarén möjligheter att finna nya
perspektiv, strukturera upp upplevelsen, minnas saker som man tidigare inte gett ord samt
öppnar för fördjupad reflektion (Hammarén 2005, s. 5). Detta är en metod som bygger på
hermeneutik, det vill säga uttolkning för djupare förståelse (Thomassen 2007, s. 180).
Detta sätt att öppna upp händelsen för mig själv genom skrivande tilltalar mig då jag genom
detta får möjlighet att vända och vrida på den problematik som uppstod. Vidare kommer jag
att närma mig denna situation på detta sätt då det jag ställts inför skapar en frågeställning som
inbjuder till reflektion. Jag kan möjligen med hjälp av fronesis i praxis via de slutsatser jag
kommer fram till i min utvidgade reflektion anpassa och applicera passande delar i likartade
sammanhang.
Den fördjupade reflektionen har i denna vetenskapliga essä två delar. Den första delens
reflektion kommer att skrivas utifrån hur jag idag ser på ovanstående situation, här kommer
jag utgå från mig själv. Den andra delen av reflektionen som gör sig gällande under rubriken
vidare reflektion kommer att byggas kring olika vetenskapliga teorier och relevant forskning
inom de områden som mina frågeställningar berör. Slutligen kommer jag att knyta ihop
ovanstående reflektioner i en slutreflektion.
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Etiska överväganden
I alla vetenskapliga studier krävs det att forskningsetiska aspekter tas in i beräkningen. De
aspekter som behöver tas hänsyn till är flera, Var av ett av kraven är konfidentialitetskravet,
det vill säga att personuppgifterna om de som medverkar i en studie förvaras på ett sätt som
gör att obehöriga inte kan ta del av dessa (Patel & Davidson 2011, s. 63). Då jag utformat min
vetenskapliga essä på ett sätt som skapar anonymitet för de som är involverade genom att inte
använda mig av namn, varken på skola, pedagoger eller elever så bedömer jag att inte några
etiska övertramp sker.

Personlig reflektion
Att alla ska duscha är för mig i situationen inga konstigheter. Om det är klassläraren själv som
anser att detta är viktigt, skolans policy eller om det i själva verket är läroplanen som detta
framgår i är inget jag i stunden reflekterar över. Om vi vill spåra ursprunget till situationen
som uppstår i gymnastiksalen så kanske vi ska börja redan här. Att jag så oreflekterat kliver in
i det som kommer att bli en väldig laddad situation är lätt att skylla på min korta erfarenhet.
Jag som nyanställd på en arbetsplats ifrågasätter inte utan agerar istället direkt utifrån de
direktiv som jag får. Om vi drar det resonemanget till sin spets så kommer inte denna
händelse upprepa sig när jag får lite mer kött på benen. Detta vet jag idag inte stämmer av
olika anledningar. Inte minst på grund av att vi i skolan är och arbetar med individer, vi
hamnar oundvikligen då och då i situationer där erfarenheten ensamt inte räcker till. Alltså så
handlar det om något mer än bara arbetslivserfarenhet, även om denna kan vara en god hjälp
på vägen.
Om vi utgår ifrån att det är skolans gemensamma policy att duschningen ska ske som är boven
i dramat så kan ett annat resonemang vara att revidera denna policy som i detta läge skapar
situationer som för elever upplevs som kränkande. Detta resonemang är vettigt i teorin.
Visst kan vi i skolan göra mycket för att inte regelverket ska inskränka på den personliga
friheten/integriteten. Detta är något som jag anser är ett arbete som hela tiden bör finnas med
och hållas levande. Trots detta vet vi att det uppstår situationer som är svåra att lösa och att
det kan finnas någon som egentligen motsätter sig principen, även om det ofta kan vara i det
tysta. Är till exempel rätten till tuggummi en självklarhet? Mössa inomhus då? Jacka på
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vintern? Att äta grönsaker? Att gå inomhus? Att inte pilla med saker under genomgången?
Finns oändligt många fler gråzoner som jag kan rada upp men vi kan utifrån detta konstatera
att skolplikten och det upplägg som finns i skolan kräver samspel mellan människor. I och
med detta kommer oundvikligen situationer produceras där individer måste anpassa sig för att
det ska fungera i stort och därför kan vi inte avfärda det hela som ett policyproblem.
Handlar det om utbildningsgrad då? Ja, kanske att det kan vara ännu en faktor men
klassläraren som studerat x antal år för att bli behörig sådan är den som påminner mig om
policyn. Så i detta fall hjälper inte högskolepoängen nämnvärt.
Att klassläraren har en relation till eleverna som jag själv inte haft möjlighet att bygga upp än
kan absolut påverka hur starka deras protester uttrycks. Om dessa protester är för att testa mig
som pedagog, ett försök till att provocera eller en vag förhoppning som har väckts inom dem
att få slippa något som de mår dåligt av men inte vågar ta upp med gällande auktoritet har jag
ingen aning om. Det jag vet är dock att oavsett relation så går jag in med samma agenda som
klassläraren då hen var den som instruerat mig. Färre protester är inte alltid detsamma som
mindre kränkande situation utan kan även betyda att eleverna känner att det är hopplöst att
argumentera.
Vad är det då som skapar denna situation? Jag utesluter inte att ovanstående delar spelar in,
erfarenhet, regelverk, utbildning och relationen till eleverna är alla viktiga delar för att kunna
utföra ett bra arbete. Det jag vill identifiera är hur jag kan förhålla mig till dessa och samtidigt
bemöta elevers olika behov på ett respektfullt sätt. Jag är övertygad om att det är vi vuxna
som ska sätta ramarna, inte minst för att säkra tryggheten för eleverna på skolan. Jag är även
fullt medveten om att eleverna inte har möjlighet att välja sitt deltagande i alla skolans
situationer, inte minst på grund av skolplikten. Jag är även säker på att det finns arbetssätt
som är mer samstämda med de styrdokument som vi ska förhålla oss till. Det är även viktigt,
oavsett om vi pratar i skolans värld, på arbetsplatsen eller i samhället i stort, att vi som är
påverkade av ett beslut känner att vi har möjligheter att tycka till. Om eleverna inte är
delaktiga i beslutsfattandet, eller åtminstone får vara med och resonera kring de regler som är
aktuella så är risken stor att reglerna förbises. I vissa fall tror jag detta sker för att de inte vet
hur de ska agera för att följa regeln, ibland för att de helt enkelt missat den men även, är jag
övertygad om, som ett sätt att protestera. Vi ska i skolan lära ut och utöva demokrati, vad
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detta i praktiken innebär går att uttolka på olika sätt. Det finns effektiva sätt att arbeta med
demokrati, tyvärr tror jag inte att detta arbete alltid ska effektiviseras då det lätt kan tappa sin
vikt genom detta. Jag minns halvtimmen på fredagar som hette klassråd när jag själv var liten.
Vi fick tycka till i ett demokratiskt forum trettio minuter i veckan, ett möte som ofta handlade
om maten på skolan, efter det var det de vuxna som bestämde resten. Jag menar att ett
demokratiskt förhållningssätt i grunden handlar om mer. Det är arbetssätt som håller det
demokratiska inflytandet levande under hela skolgången vi enligt mig måste sträva efter att
använda oss av i vårt arbete.

Vidare reflektion
Etiska perspektiv
I dilemmat som jag ställs inför handlar jag på det sätt jag då ansåg var rätt. Vilket etiskt
perspektiv som jag i situationen anammade vill jag ta reda på. Detta är en viktig del i arbetet
kring att inte omedvetet försätta mig själv i ett liknande läge igen. Jag kommer även att
försöka finna en etisk linje som mer överensstämmer med det förhållningssätt som jag
beskrivit i denna vetenskapliga essä och i mitt yrke nu eftersträvar.
Pliktetiken har några grundläggande kännetecken, plikten i sig är något bestående, alltså inget
vi kan välja att tillämpa då och då (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 174). Ofta kan en plikt
formuleras i form av en regel, en norm (Idem). Min tanke går direkt till det läraren ropade till
mig innan jag gick ur lärarrummet ”ALLA ska duscha”. Vidare så ska dessa pliktetiska regler
vara till hjälp för de som ställs inför situationer där vi önskar få grepp om vad som är rätt att
göra (Idem). Då regeln redan existerar så krävs det inget eget avvägande i vad som i
situationen är det goda/onda, att följa regeln i sig är det rätta sättet att agera (Idem). Genom
att känna till och utföra våra plikter kommer rätt handling att träda i kraft (Ibid, s. 175).
Immanuel Kant, den mest kände pliktetikern, menar att man inte bör utgå ifrån enskilda
situationer utan finna vilken universell regel som bör tillämpas (Ibid, s. 175-176). Dessa
förpliktelser är inget någon annan ålägger oss, inte heller får vi vara motiverade av saker som
gynnande av andra, egen vinning och så vidare (Ibid, s. 185). Dessa plikter ska för att vara
korrekta komma från oss själva och vår egna moraliska natur (Idem). Jag ska inte heller
enbart rätta mig efter en universell regel som den är utan jag ska utifrån min egen moral, på
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vinst och förlust, även känna viljan att följa min moral för att det är moraliskt korrekt (Ibid, s.
184). Att utgå från pliktetiken menar förespråkare eliminerar orättvisor i form av privilegier
och särbehandling (Ibid, s. 181).
Jag identifierar mitt agerande i situationen att vara i linje med pliktetiken. När jag tillämpar
skolans regel om duschning efter idrott så väljer jag att sätta regeln före den enskilda
individen. Detta sätt att agera var för mig den säkraste vägen att gå då jag genom detta
agerande kände att jag fullföljde min plikt vilket jag ansåg var det moraliskt korrekta. Detta
berodde dels på att jag hade något att förhålla mig till och förankra mitt agerande i, dels för att
jag annars skulle bryta en regel som var uttalad på skolan. Att bryta en regel kan få
konsekvenser, något jag visste om och vill undvika. Brast då min moral även om detta inte var
det primära drivmedlet för mitt handlande? Jag är inte säker på att jag alltid kan fastställa om
det är min inre moral eller yttre orsaker som styr mitt handlande. Idag är min syn på
situationen annorlunda då jag efter flera år i skolans värld vet att inget är helt utan nyanser.
Även om min vilja finns att agera moraliskt korrekt är det inte alltid möjligt att utgå från ett
generellt rättvisetänk då det i sig kan skapa orättvisa. I mitt dilemma händer precis det, genom
att inte särbehandla så skapas en kränkande situation vilket i sig går emot min moral. Att följa
normen är inte något som i sig är dåligt, utan gemensamma normer så hade det enligt mig
varit svårt att fungera i sociala miljöer. Det jag däremot idag anser är minst lika viktigt är att
vi synliggör och granskar de normer vi som verkar i skolan hjälps åt att bära upp. Vi bör
aldrig blint följa regler bara för att de existerar. Detta är största betydelse för oss pedagoger då
vi både är förebilder och ansvariga vilket gör att vi kan påverka många andra genom vårt
agerande.
Ett praktiskt arbetssätt som tilltalar mig är diskursetiken. Diskursetiken bygger kring tanken
att alla människor är lika värda och att det är moraliskt fel att fatta beslut över en persons
huvud då detta i sig betyder att personens åsikter inte värderas likvärdigt (Ibid, s. 192).
Diskursetiken kopplar lika värde till självbestämmande, målet är att så långt det går eliminera
maktutövningar då dessa går emot likvärdigheten hos alla människor (Idem). Detta genomförs
genom kommunikation, ingen enskild person formar den gällande moraliska viljan utan detta
sker tillsammans med andra tills att man når en överenskommelse (Idem). En
grundförutsättning för att detta ska kunna appliceras är att alla inblandade är införstådda med
det regelverk som gäller (Ibid, s. 193). Alla inblandade måste föra sin dialog utifrån att de är
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villiga att pröva om de har rätt, inte bevisa (Idem). Öppenhet är därför även det en
grundförutsättning, för att kunna ta ställning och förstå hela situationen så krävs det att man
har så många pusselbitar som möjligt (Ibid, s. 194). En annan del av diskursetiken som är
värd att nämna är att man inom den inte söker att skapa normer utan snarare prövar och ställer
normers giltighet på prov (Ibid, s. 197). Då normen i sig diskuteras och fokus inte riktas på
den eventuella bakgrunden som ofta kan skilja sig beroende på vilken religiös eller kulturell
tillhörighet man identifierar sig med så rationaliseras normen oberoende av dessa faktorer
(Ibid, s. 197-198). Detta gör att normer som gått igenom en diskurs blir mer genomskinliga
och en mer allmän reviderad motivering kan åberopas till gällande norm (Idem).
Diskursetikens framtagna normer kan även de revideras om konsekvenserna visar sig
oönskade då denna etik bygger på kommunikativt handlande (Ibid, s. 198-199).
Kommunikativt handlande är knutet till situationen som behandlas, detta betyder att
diskursetiken har sin utgångspunkt i en gemenskap som söker främja normer/samtyckande
som alla deltagande kan enas kring (Ibid, s. 198). Man kan inte alltid enas kring normer men
välgrundad oenighet är att föredra då det främjar tolerans för andras synpunkter (Ibid, s. 197).
Ett exempel på detta är olika religiösa grupperingar inom samma samhälle (Idem).
Diskursetiken hade inte nödvändigtvis förändrat situationen i omklädningsrummet, jag hade
dock kunnat ompröva regeln om vi utgick från denna etik utan att känna rädsla över att kliva
någon på tårna. I en skola där arbetet bygger på diskurser skulle det vara enklare att lyfta
frågor som väcks hos de som verkar inom skolan, både vuxna och barn. En svårighet som
antagligen uppstår i samband med detta är att det finns väldigt många viljor samt att ingen
själv i princip får driva igenom ett förslag utan alla inblandades samtycke. Detta skulle, om
man hårdrar det, kunna göra att frågor som kanske inte känns så väsentliga utifrån de
styrdokument vi har att följa skulle få ett väldigt stort utrymme. Att motivera normer så att de
känns mer tillgängliga för alla inblandade är något jag anser låter bra men även detta skulle
kunna ta en hel del tid. Vem är det som har mandat att begränsa dessa diskurser? Rektorn?
Läraren? Då hamnar vi direkt på den maktfråga som diskursetiken i sig försöker eliminera.
Som princip tilltalar ändå denna etik mig trots att jag ser begränsningar i det praktiska
utövandet.
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Demokrati i skolan
Enligt skolinspektionens granskning som genomfördes 2012 så behövde sjutton av sjutton
undersökta skolor utveckla sina former av demokratiskt elevinflytande (Skolinspektionen
2012, s. 7-8). Att samtliga skolor får backning inom detta område gör att jag känner mig
stärkt i mina egna funderingar kring vilka fungerande arbetssätt för att främja demokratisk
fostran i skolan som är dugliga. Problematiken som uppstår när uppdraget tolkas individuellt
av olika lärare är att centrala delar kan missas, just för att det hänger så mycket på pedagogens
individuella kompetens. Detta uppdrag som vi i skolan är ålagda att driva är väldigt brett och
att fånga upp alla dess delar utan att tillsammans i arbetslag behandla området är näst intill
omöjligt att genomföra. Skolinspektionen skriver följande i denna rapport kring vad som
förväntas av skolan i sitt demokratiarbete.
Skolorna ska enligt skollag och läroplan bidra till att eleverna under sin skoltid och med
stigande ålder tillägnar sig sådan medborgerlig kompetens som behövs för att som vuxna
kunna leva, verka och utöva ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle.
(Skolinspektionen 2012, s. 12).

Jag funderar kring detta klargörande som i sig stämmer bra överens med min uppfattning av
mitt uppdrag som pedagog ute på skolorna i Sverige. När jag granskar denna text närmare så
inser jag att detta är något massivt som dessutom öppnar för breda tolkningar. Ordet bidra är i
sig ett ord som enligt mig är väldigt diffust i sammanhanget, innebär detta att jag kan höfta
lite och sedan förutsätta att resterande luckor täcks från andra källor? Eller ska jag känna att
jag har det yttersta ansvaret för denna uppgift? För i så fall måste jag erkänna att jag tills idag
ej säkerhetsställt att alla mina elever gjort detta. Förstå mig rätt, jag strävar efter detta i mitt
arbete men menar att det finns individer som inte delar skolans värdegrund. Ska dessa elever
räknas som mitt misslyckande eller ska jag acceptera dessa åsikter, säg homofobi, som en
bieffekt av åsiktsfriheten som just en demokrati bygger på? Oavsett så anser jag att det bör stå
”sträva efter” istället för ”bidra till” då betydelsen blir annorlunda. I läroplanen står det att vi
som verkar i skolan ska förmedla och förankra skolans värdegrund (Skolverket 2011, s. 7).
Formuleringen här riktar sig, som jag ser det, till mig som pedagog som i min tur ska
applicera detta i mitt arbete med eleverna. Detta kan jag ställa mig bakom då det grundar sig i
hur mitt förhållningssätt gentemot eleverna är. Min poäng här är att jag i slutändan inte kan,
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hur mycket jag än vill, gå in och förändra en annan människas värdering då detta måste ske
inifrån den egna individen.
Problem uppstår även när vi i vår yrkespraktik ska applicera detta samtidigt som vi ska
förhålla oss till både lärarlag, elevsammansättningar, rektors/föräldrars förväntningar,
kursplaner, tidsplaner samt en bred spännvidd av olika pedagogers tolkningar och
kompetenser. Om vi i skolan förhåller oss till demokratiuppdraget som något som ska
appliceras på alla lärsituationer så kommer vi enligt mig oundvikligen misslyckas. Jag menar
att vi i stället bör bygga undervisningen utifrån detta uppdrag och stoppa in de delar, läs
kursplaner, som vi från vår utbildning haft mer tid att bekanta oss med och därför bör ha mer
kunskaper i att utforma.
I mitt dilemma bör jag utifrån de grundläggande värden som jag i skolan ska förmedla inte
tvinga denna elev till att duscha. Om eleven i fråga inte heller vill infinna sig på
idrottslektionen så finns det demokratiskt framtagna lagar som säger att han ändå måste. Jag
kan utifrån detta konstatera att svenska skolans demokratiuppdrag har begränsningar. Även
om det för mig känns svårt att helt lyckas fullfölja detta uppdrag i vissa situationer så kan
jag trösta mig med att elever möter situationer som utvecklar egenskaper som krävs ute i
samhället även i andra sammanhang. I vardagliga konfliktsituationer lär sig elever redan på
förskolan hantera grundläggande demokratiska verktyg så som att argumentera, ta parti och
stå för sina åsikter (Emilson & Johansson 2015). Varken jag eller författarna till artikeln
menar att vi kan förlita oss på att elever själva kommer att utvecklas till de
samhällsmedborgare som vi enligt läroplanen eftersträvar. Jag vill med artikeln enbart belysa
det faktum att barn utvecklas i socialt samspel och genom detta drar lärdomar av sina
upplevelser oavsett om en pedagog står bredvid. Om vi vuxna alltid förhåller oss passiva i
konfliktsituationer tror jag att en negativ utveckling sker. Jag har ett viktigt uttalat ansvar som
pedagog men det är lätt att glömma att det finns många olika aspekter som påverkar, vissa kan
jag helt ta ansvar för, vissa kan jag påverka och vissa står utanför min profession. Jag kan inte
påverka faktorer som ligger utanför skolans ram, däremot kan jag bemöta dessa när de
kommer upp till ytan på skolan genom samtal eller elevers agerande.
I detta fall var det jag, pedagogen, som agerade på ett felaktigt sätt och jag kan bara hoppas att
eleven inte i längden far illa av denna erfarenhet. Det ultimata vore om en positiv lärdom kom
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ur denna erfarenhet men det är nog bara en förhoppning som väcks hos mig då jag känner
skuld över mitt agerande. Jag tänker vidare att det är troligare att det får motsatt effekt, kanske
en misstro hos eleven som börjar gro, mot mig som person, idrotten, skolan eller kanske mot
vuxna generellt. Detta är bara spekulationer men jag kan inte heller förkasta dessa tankar helt.

Normkritisk pedagogik
Ett effektivt verktyg för att inte hamna i dessa lägen är att använda mig av ett normkritiskt
förhållningssätt. Helst ska detta då genomsyra alla delar av skolan då det är lättare för elever
att förhålla sig till en samlad gemensam ram. Om detta av olika anledningar inte är möjligt så
anser jag ändå att detta förhållningssätt ska hållas levande i så många olika situationer som
möjligt. Det nämns ingenstans i våra styrdokument att duschning är obligatoriskt, ändå är det
en av många normer som kan komma att ställa till det för elever i vardagen. Det som däremot
är tydligt utskrivet är att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande
behandling (Skolverket 2011, s. 7).
Normkritisk pedagogik är idag ett välkänt begrepp som har sina rötter i queerpedagogiken
olika inriktningar inom kritisk pedagogik samt i poststrukturalismen (Bromseth & Darj 2010,
s. 12). Att arbeta med normkritik handlar i grunden om att synliggöra och arbeta med att bryta
underliggande maktstrukturer/förhållanden som vi annars mer eller mindre omedvetet hjälps
åt att bära upp (Idem). I grunden menar man att den heterosexuella välbärgade friska vita
mannen är den som länge varit och även idag är normen i samhället och i och med det får
mest plats i samhället, även i den litteratur som vi i skolan använder oss av (Ibid, s. 13). De
människor som inte passar inom heteronormen, det vill säga avviker från rådande
samhällsnormer, till exempel samkönade, transpersoner, de med för få eller för många barn
hamnar i ”de andra” facket och tvingas ofta försvara sin situation (Ibid, s.30). I läroplanen står
det att ingen får utsättas för diskriminering (skolverket 2011, s. 7). Trots detta lär vi ofta ut i
skolan utifrån heteronormens perspektiv vilket gör att undervisningen stärker rådande normer
och genom detta skapar ett vi och de Andra tänk. I boken Normkritisk pedagogik beskriver
Bromseth fyra olika ansatser som Kevin Kumashiro identifierat genom sin forskning gällande
utbildningsinstitutioners arbete mot förtryck (Bromseth 2010, s. 34). Dessa fyra ansatserna
kallas utbildning för den andra, utbildning om den andra, utbildning som är kritisk till
privilegiering och andragörandet och utbildning som förändrar studenter och samhället
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(Idem). I de första två ansatserna så arbetar man utifrån den rådande normen med de Andra i
syfte att stärka dessa, tex könsindelad idrott eller temadag kvinnor i historien (Ibid, s. 34-35).
Problemet här, menar Bromseth, är att normerna i undervisningen i stort inte ifrågasätts
genom dessa åtgärder (Ibid, s. 35). Istället för att arbeta på detta sätt kan man undervisa
eleverna i hur dessa underliggande maktstrukturer ser ut och genom detta skapa en
medvetenhet om dessa (Ibid, s. 38). En viktig del i detta är att även belysa det faktum att
strukturerna och maktpositionerna skapas av oss alla, de finns alltså inte enbart där ute
(Idem). Poängen med detta sätt att undervisa är att inte bara påvisa orättvisor som något
statiskt vilket kan låsa ”de Andra” i en statisk offerroll (Idem). Ett annat mål med att
undervisa eleverna inom detta område är medvetengöra för dem att något som vi människor i
alla våra sociala interaktioner tillsammans bär upp också genom medvetet arbete kan
förändras (Idem).
När detta är målet är det ytterst viktigt att fråga oss själva vem och vad som ska förändras för
att begränsa förtrycket (Ibid, s. 31). När vi i skolan diskuterar behöver vi förändra synen på
sexualitet som något som är medfött till att detta är något som skapas genom dialog och
intryck där den rådande heteronormen är maktbesittande (Ibid, s. 40). Makt och kunskap
skapas inom den aktuella ramen och förstärker då, om detta inte medvetet arbetas med, det
befintliga vetandet (Ibid, s. 41). Här kommer vi till kärnan, att se oss själva utifrån, hela vår
identitet, för att genom detta förstå vilka normer vi förmedlar vidare (Idem). När vi sedan
planerar undervisningen eller bemöter elever behöver vi medvetet arbeta med att bryta våra
normskapande beteenden (Idem). När vi arbetar med att ifrågasätta den egna identiteten och
de privilegier som de som befinner sig inom normens ram har så väcks ofta starka reaktioner,
detta är inget konstigt då vi genom detta ifrågasätter den rådande världsbilden (Idem).
I mitt dilemma ifrågasätter jag inte skolans duschregel som är den rådande normen. Jag är inte
personen som utsätts för regeln utan snarare den som besitter makten. Att jag mer eller mindre
helt bortser från elevens önskan att slippa duscha utan att ens få fram en bakomliggande orsak
skapar ett obehag inom mig idag.
Jag kan på flera olika sätt välja att reflektera kring normkritiken utifrån texten ovan. Ett sätt är
att konstatera att maktpositionen är väldigt lätt att okritiskt finna sig i. Det krävs inte mycket
för att som vuxen i skolan gå relativt långt för att implementera regler utan att ifrågasätta. På
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liknade sätt är det lätt att okritiskt befinna sig inom en norm som för en själv inte försvårar. På
andra sidan av denna dragna linje så befinner sig i min situation en elev som kränks av mitt
agerande men som själv inte besitter makt nog att ta sig ur situationen. Om jag hanterat detta
med normkritiska glasögon så kanske jag skulle ha sett mer kritiskt på mitt eget agerande.
Varför är det så viktigt för mig att driva igenom en regel som i grunden gör mer skada än
nytta? Detta att bara befinna sig i situationen utan att försöka se det hela objektivt tror jag är
en faktor till varför dessa samhällsprivilegier som Bromseth talar om får fortleva. Det är
mentalt ansträngande att förhålla sig reflektiv till sin omvärld istället för att bara göra. Jag tror
dock att vi kan träna upp denna slags tankeverksamhet så att den faller sig mer naturlig hos
sig själv om ramarna och normerna belyses. Här, återigen, har skolan en stor roll att spela då
jag menar att ju tidigare man börjar träna på detta desto naturligare kommer det att kännas.
En annan reflektion jag gör utifrån normkritiken är att det förundrar mig hur det kommer sig
att vi i skolan antar att alla på grund av sitt biologiska kön obehindrat kan klä av sig nakna
och duscha tillsammans. Denna situation är otroligt sårbar och vi i skolans värld reflekterar
inte alls över hur eleverna upplever detta. Denna elev kanske har funderingar kring sin
sexuella identitet i ett skolsystem som bygger på heteronormen. Jag tänker mig att vi i skolan
skulle sätta in åtgärder, om vi överhuvudtaget skulle göra det, först när vi fått reda på detta.
Detta innebär i längden att vi inte bara kräver att dessa elever ska våga bekänna sig utanför
normen utan även dessförinnan ska genomlida olika kränkande situationer enbart för att vi
vuxna oreflekterat upplever detta som normalt. Vad stoppar då detta från att förändras?
Tidsaspekten? Våra egna subjektiva upplevelser? Svenska traditioner? Jag förordar alla
elevers privata sfär, omklädning och duschning bör inte bara kunna avstås, det bör även finnas
en-manna rum som då inte avkräver en att vara exponerad bara för att det alltid varit så.
Som verksam i skolan har jag ett ansvar att upprätthålla både skollag och läroplan. Dessa i sig
är inte emot min tanke ovan men jag har även en anställning hos en huvudman det vill säga
rektor. Att driva igenom detta är väldigt svårt då problematiken berör de Andra. Min
förhoppning är att fler och fler får upp ögonen för detta och att en förändring kommer att
komma. Min syn på skolans strukturer har genom åren vidgats och genom att reflektera i
denna vetenskapliga essä har ännu en tanke väckts hos mig.
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Ledarskap och konflikter
En annan bidragande faktor till hur situationen blev som den blev var hur jag agerade i mitt
ledarskap. Jag var auktoritär i mitt sätt och hade ingen direkt relation till eleverna. Detta
berodde på att jag inte arbetat på skolan länge nog för att bygga relationer till eleverna. Det
finns olika sätt att förhålla sig till en elevgrupp. Jag har positiva erfarenheter när det kommer
till att ha en nära relation då det gynnar mig i min roll som ofta har betoning på sociala
aspekter. Att vara auktoritär vid konfliktlösning kan fungera för stunden men det är lättare att
komma åt roten till problemet om jag har en djupare relation. Jag upplever också att effekten
av mina resonemang blir starkare om vi som samtalar känner varandra och visar ömsesidig
respekt.
Begreppet konflikt har ett flertal olika definitioner (Hakvoort 2015, s. 32). Hakvoort skriver
om Lynn Davies som är forskare i internationell pedagogik och har definierat begreppet på
fyra olika sätt:
1.
2.
3.
4.

Verklig eller skenbar oförenlighet mellan intressen och ändamål
Tron att parternas nuvarande anspråk inte kan tillgodoses samtidigt
En kamp om värderingar och anspråk om status, makt och resurser
Ett övergångsstadium i en kamp som eskalerar och blir allt mer
destruktiv (Ibid).

Dessa definitioner belyser delar av begreppet konflikt men inte allt. Trots att det ofta är två
parter som finner en situation som olöslig så behöver det inte alltid vara så. Om en part känner
att den befinner sig i en konflikt så är det den partens subjektiva verklighet, alltså är det så
(Ibid, s. 33). Jag tänker själv här på situationer som ofta kan uppstå i skolans värld där vi
vuxna beslutar över saker som för oss faller sig så självklara att eleverna inte har något att
säga till om. I dessa situationer så befinner sig de elever som inte är nöjda med beslutet i
konflikt med oss men då vi kanske inte ens märker detta så hamnar vi inte själv i konflikten.
Oavsett om man dras mot harmoni- och konsensusperspektivet som innehar grundprincipen
att alla sociala konflikter är av ondo eller att konfliktperspektivet som menar att konflikter kan
skapa utveckling är mer sanningsenligt så kommer konflikter alltid finnas i någon mån (Ibid,
s. 34). Konflikter kan vara obekväma men kan även också ofta vara nödvändig för att komma
vidare i en situation. Konflikter i sig kan ses som neutrala, det är vad man väljer att göra med
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dem som kan göra dem destruktiva eller konstruktiva (Idem). Om vi som vuxna försöker att ta
bort eller ta över alla konflikter så tar vi även bort barn och ungdomars möjligheter till att
växa och lära (Idem).
I mitt dilemma hamnar vi i konflikt då eleven inte vill duscha och jag vill att eleven ska. Här
tänker jag att konflikten är neutral. Om jag här hade gett med mig direkt så hade eleven vunnit
konflikten då jag inte fått igenom min målsättning i situationen och jag hade upplevt
konflikten som destruktiv. Det som skedde var att jag vann situationen men i efterhand finner
att konflikten blev destruktiv då det påverkade vår relation. Hade vi istället funnit en
gemensam lösning som känts bra för båda parter, då hade vi lyckats göra något konstruktivt
med konflikten. Om omklädningssituationen sett annorlunda ut genom att eleven inte
upplever någon konflikt på grund av exempelvis en-manna rum så hade inte konflikten
uppstått från början, missar eleven då en möjlighet att växa och utvecklas då? Ja kanske,
tänker jag vidare, men vissa konflikter ska vi nog ändå förebygga. Vidare tänker jag att
konflikten som då uppstod idag får mig att utvecklas genom dessa tankar. Vissa konstruktiva
konflikter kan genom sina åtgärder förbygga att andra hamnar i dem, något som jag inte anser
är något negativt.
Att bygga och hålla en relation med eleverna är viktigt, inte minst när vi ställs inför
konfliktsituationer som vi ofta som pedagoger gör. Att relationen mellan lärare och elev ser
annorlunda ut idag jämfört med för en generation sedan menar författarna Juul och Jensen är
ett faktum (Juul & Jensen 2009, s. 18-19). Denna förändring handlar i grunden om att elever
idag inte per automatik ser läraren som en självklar auktoritet (Idem). Detta har gjort att
vuxna, både runt om i Europa och i Sverige, har fått det svårare att förhålla sig till
elevgrupper (Ibid, s. 23). Författarna menar att konflikter mellan vuxna och barn historiskt
sett bestått av dolda maktkamper vilket i förlängningen nu gett oss känslan av att vi låter
barnen vinna (Idem). I och med detta har debatten som förts i hög grad handlat om varför
detta sker och olika sätt att få eleverna att ändra sitt beteende har legat i fokus (Idem).
Problemet med detta är att vi fortfarande strävar efter att behålla den underliggande förlegade
maktstrukturen (Idem). Att vuxna besitter definitionsmakten gällande konflikter med barn, det
vill säga rätten att definiera relevansen i konflikten skapar ofta en känsla hos barn av att inte
bli tagna på allvar (ibid, s. 52). Att demokratisera relationen helt gör vad man har sett inte
heller det barnens vardag harmonisk då, menar författarna, ett vuxet ledarskap som bygger på

22

annat än lydnadskultur är nödvändigt i relationen med barn (ibid, s. 56). Den sociala
kvaliteten i en gemenskap är inte alltid bäst betjänt av att följa majoriteten, detta gäller både
barn och vuxna (Idem). Skillnaden mellan nu och tidigare är att barn nu insisterar att på ett
individuellt plan säga ”ja” till att utöva något disciplinerat (ibid, s. 57). Det som krävs för att
detta ska kunna göras är kort sagt lyhörda vuxna som för en jämbördig dialog och ger barnen
tid att hitta sig själva (ibid, s. 56). Vidare behöver vi vuxna besitta en personlig auktoritet med
kompetensen att både avgränsa och läsa in betydelsen i barnens motdrag samt en förståelse
kring betydelsen av dessa (idem). Författarna förordar att vi ser till vår egen del i situationen
genom att utveckla vår relationskompetens vilket i förlängningen kommer att gynna alla
inblandade (Ibid, s. 26).
Då relationen mellan barn och vuxna ur ett maktperspektiv är asymmetrisk så är det vi vuxna,
som besitter makten, som har det fulla ansvaret för kvaliteten i processen (Ibid, s. 106). De
kan ha åsikter, förslag och önskemål om förändringar men de kan aldrig ta ansvaret över
relationen då detta skulle resultera i sämre trivsel och en försämrad relationskvalitet (Idem).
Barn samarbetar automatiskt och fyller genom detta det tomrum som vuxna lämnar i en
situation, det är detta man egentligen talar om när man diskuterar kring att barnen tagit
makten i ett klassrum (Ibid, s. 107). Detta sker när den vuxna inte kunnat eller inte velat ta det
processuella ansvaret (Idem). Barn och vuxna som inte trivs behöver i sina betydelsefulla
relationer samma sak, att bli sedda, hörda och tagna på allvar (Ibid, s. 108). Författarna menar
att det är fullt riktigt att barn ska ha medinflytande och vara medskapare i sina liv (Ibid, s.
109). Dock anser de att barnen inte ska besitta makten då barnen ofta vet vad de har lust till
men inte känner till sina överordnade behov (Idem). Det barn behöver är vuxna som lyssnar
till, bekräfta och tar deras lust på allvar genom att ha med den i beräkningen vid utformningen
av verksamheten på ett ansvarsfullt sätt (Idem).
I dilemmat så avfärdar jag elevens behov, något jag kunde göra då relationen oss emellan var
asymmetrisk. Jag tolkade även elevens önskemål som något trivialt, något som var mindre
viktigt än min egna målsättning. Jag kände vidare i situationen att eleven testade mig och blev
genom det triggad. Jag definierade konflikten som irrelevant eller i alla fall av mindre värde.
När jag ser på situationen idag utifrån dessa perspektiv så blir det tydligt att jag skadade vår
relation genom att avkräva elevens samarbete utan att bemöta honom, som författarna kallar
det, processuellt. Jag står kvar vid att, som jag sagt tidigare, om jag fick göra om händelsen
inte skulle kräva att han skulle duscha. Med hjälp av att vara lyhörd och följa elevens
23

tankeprocess hade jag antagligen kommit fram till detta tillsammans med eleven. Majoriteten
av eleverna duschade, majoriteten av de vuxna på skolan ansåg, som jag förstått det, att alla
ska duscha. Här stämmer det som författarna säger, att majoritetsprincipen inte alltid är rätt
väg att gå i en relationsbunden situation. Jag skriver i avsnittet Demokrati med en underton
som belyser att demokratin i skolan har begränsningar. Författarna belyser även de detta
faktum men på ett annat sätt då de menar att ansvaret som kommer med demokrati inte kan
läggas på eleverna. Jag var ansvarig i situationen då jag hade makten, min rädsla för att tappa
den stämmer överens med den beskrivning författarna gör kring lydnadskulturen och de dolda
maktkamper som funnits/finns i skolan mellan elever och pedagoger. Om jag istället tagit
elevens åsikter och önskemål på allvar och förkastat min benägenhet att vinna så hade
situationen sett annorlunda ut och vi hade båda gått ifrån situationen stärkta i vår relation.

Slutreflektion

Desto mer jag reflekterar över situationen desto fler perspektiv finner jag som gör sig gällnade
på olika sätt. Jag utgick i situationen från min dåvarande syn på min roll som pedagog. Jag
värderade regeln kring duschning i sig mer än individens behov. Det finns de som vidhåller
att detta är nödvändigt då vi inte kan individanpassa allt, dels på grund av praktiska
förutsättningar och dels för den orättvisa detta skulle orsaka. Att ha sin grund i pliktetiken när
man som jag, arbetar med individer kan ofta bli problematiskt. Inom det pedagogiska arbetet
behöver anpassningar utgå ifrån varje enskild individs behov, detta görs enligt mig bäst
genom en dialog med de som är inblandade i ärendet. Att inte ge alla elever de förutsättningar
de behöver är inte bara orättvist, det är emot skolans styrdokument och därför inte ett
fungerande arbetssätt. Skolan ska verka för att bidra till att eleverna lär sig fungera i samhället
som aktiva medborgare. Detta är ett av skolans grundläggande uppdrag, ett uppdrag som inte
får antas kan ske av sig själv, inte heller duger det enligt mig att föreläsa om detta för
eleverna. Genom att tillsammans med eleverna diskutera de normer som existerar genom oss
och vilka konsekvenser dessa har, i klassrummet, skolan samt i samhället i stort så skapar vi
möjligheter för eleverna att aktivt delta i samhällsdebatten med en nyanserad syn. Vi måste
också granska vår egen undervisning, något som kan vara svårt då det kan belysa våra egna
brister. Den maktstruktur som synliggörs genom detta arbete behöver inte i alla lägen vara
negativ. Många normer finns av en anledning, genom att belysa och diskutera dessa öppet så
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kan vi även öka förståelsen för varandras tankegångar och synsätt. Vi vuxna bär ansvaret i
detta arbete, genom att se, höra och ta eleverna på allvar kommer arbetet med detta kunna
genomföras på ett tryggt sätt. Att synliggöra och hantera vår egen position som ansvariga i
klassrummet är något som jag tror kommer fungera bättre med detta mer ödmjuka
förhållningssätt. Genom att vara transparent i vårt maktagerande och ta vara på de relationer
som uppstår i klassrummet på ett ansvarsfullt sätt minimeras risken att individer känner sig
förbisedda eller rent utav kränkta.
Att skriva ned och sedan analysera mitt agerande har gjort att jag funnit stöd för ett
förhållningssätt som inte enbart är applicerbart inom omklädningsrummets fyra väggar.
Denna analys på min roll som pedagog, eller när terminen är över här på Södertörns högskola,
lärare med inriktning mot fritidshem, är jag övertygad kommer hjälpa mig att framöver
vidareutvecklas i min profession. Att i praktiken arbeta på detta sätt är inte något som sker
genom gammal vana utan jag måste hela tiden reflektera och utvärdera mina egna handlingar
för att hålla mig på rätt spår. Då jag har för mål att mina elever ska klara av att göra detta och
även ser detta som något som utvecklar mig som pedagog gör detta gladligen. Mycket av det
som sker ute på skolor idag är kvarlevor av den maktkamp som utkämpats mellan elever och
lärare, något som vi alla skulle må bra av att bryta. Att bryta något som är så ingrott är svårt,
det finns många som försökt genom åren och trots att ny forskning inom olika områden
tillkommer så lever gamla tankesätt kvar. Ibland kan det kännas som att det jag gör är en
droppe i havet, hur kan vi på ett effektivt sätt sprida kunskaper som gynnar skolutveckling i
större utsträckning än idag?

Litteraturlista
Alsterdal, Lotte (2014). Essäskrivande som utforskning. I: Burman, Anders (red.)
(2014). Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser. Huddinge: Södertörns högskola

25

Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik (red.) (2009). Vad är praktisk kunskap?. Huddinge:
Södertörns högskola
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3283
Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk pedagogik: makt, lärande och
strategier för förändring. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
Bromseth, Janne (2010). Förändringsstrategier och problemförståelser: från utbildning om den
andra till queer pedagogik. I: Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010). Normkritisk
pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala: Centrum för
genusvetenskap, Uppsala universitet
Emilson, Anette & Johansson, Eva (2016).
Conflicts and resistance: potentials for democracy learning in preschool. I: International
Journal of Early Years Education, 24(1), s. 19-35.
Hakvoort, Ilse (2015). Skolans uppdrag och konflikthantering. I: Hakvoort, Ilse & Friberg,
Birgitta (red.) (2015). Konflikthantering i professionellt lärarskap. 3. Malmö: Gleerup
Hammarén, Maria (1995). Skriva: en metod för reflektion. Stockholm: Brevskolan
Henriksen, Jan-Olav & Vetlesen, Arne Johan (2013). Etik i arbete med människor. 3. Lund:
Studentlitteratur
Juul, Jesper & Jensen, Helle (2009). Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm:
Liber
Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur

Skolinspektionen (2012). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund. Stockholm:
Skolinspektionen
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till
vetenskapsfilosofi. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning

26

