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Abstract 
My scientific essay is built from two dilemmas which I have encountered in my role as a leisure 

time teacher. I have treated these two dilemmas with help from my mentor, classmates and the 

literature and tried to find new answers and approaches to them. My first dilemma comes from 

my role as a team leader, the power that I have over my colleges and the conflicts that can arise 

from my choices in my staff team. My second dilemma is about how one of my colleges handled 

a situation with a student when that students did not want to go to the music lesson. The 

dilemma between the pedagogue and the student originated from the pedagogue´s will to adapt 

the students time in school to the rest of the class even though the student doesn’t have the 

abilities for it.  

      My scientific essay begins with me trying to deal with the dilemmas that I have faced and 

if whether could have done anything different to achieve a more satisfactory result. 

Furthermore, I try to understand the conflicts that have emerged in my essay with help from 

different theoretical perspectives. Firstly, I look at how separation of powers in my dilemmas 

can be seen from a symmetrical relation between two equal persons. Secondly, with the premise 

from a concept of participation, I try to discern how positions of power can be expressed in a 

class of students. Thirdly, with the help of Michel Foucault´s concept of ratified normalization 

I will try to highlight how a school’s structure still strives to shape the students to fit the template 

designed by schools rather than allow the students to be themselves and trying to adapt the 

school around the students. Lastly, I try to focus my dilemmas on utilitarian and discursive 

ethics. Based on these two types of ethics I develop new approaches that in many ways have 

changed my thoughts and speculations regarding how an accurate procedure should have been 

carried out with respect to my dilemmas.  
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Titel: Vem bestämmer över vem?  

Namn: Fredrik Markström 

Handledare: John Haglund 

Termin: Vårtermin 2017 

 

Sammanfattning 
Min vetenskapliga essä är uppbyggd utifrån två olika dilemman som jag ställts inför i min roll 

som fritidshemslärare. Dessa två dilemman har jag med hjälp av min handledare, kurskamrater 

och litteraturen försökt hitta nya svar och infallsvinklar på.  Det ena dilemmat handlar om min 

roll som arbetslagsledare, den makt jag har över mina kollegor och de konflikter som kan uppstå 

i och med mitt bestämmande i arbetslaget. Det andra dilemmat handlar om hur en av mina 

kollegor hanterar en situation med en elev när hon inte vill följa med på musiken. Dilemmat 

mellan pedagogen och eleven stammar ur pedagogens vilja att anpassa elevens skolgång till 

den övriga klassens utan att eleven har förutsättningar för det.   

      Till att börja med i min vetenskapliga essä så behandlar jag på egen hand de dilemman som 

jag ställts inför och på vilket sätt jag hade kunnat handla annorlunda för att få fram ett bättre 

resultat. Sedan går jag vidare och försöker förstå de olika konflikterna som uppstår i min text 

med hjälp av olika teoretiska perspektiv. Först så tittar jag på hur maktfördelningen i mina 

dilemman ser ut utifrån en symmetrisk relation mellan två jämbördiga människor. Jag går vidare 

med att utifrån ett delaktighetsbegrepp försöka se hur maktpositioner i en klass kan yttra sig. 

Med hjälp av Michel Foucaults begrepp sanktionerad normalisering försöker jag att peka på 

hur skolan till viss mån fortfarande försöker forma eleverna till att passa in i den mall som 

skolan är snarare än att låta dem vara sig själva och låta skolan anpassas efter eleverna. Till sist 

så ställer jag mina dilemman mot nytto- och diskursetiken. Utifrån de två etikerna får jag fram 

nya synsätt som på många sätt och vis ställer helt och hållet om mina tankar och funderingar 

om hur ett korrekt förfarande borde ha varit i mina dilemman.  

 

Nyckelord: fritidshem, fritidshemslärare, makt, delaktighet, etik. 
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Vem bestämmer över vem? 
 
      — Jag vill inte! Skriker Ester. Samtidigt som jag kliver in genom dörren i hallen utanför 

förskoleklassrummet hör jag ett skrik och eleverna springer ut från klassrummet, vissa 

gråtandes andra skrattandes. Jag hör dova dunsar från böcker som slår i väggen och mer skrik 

från klassrummet, både från ett barn och från en vuxen. I ett hörn i klassrummet precis framför 

bokhyllan står Ester och kastar böcker mot Adam som försöker skydda sig bakom ett skåp. Det 

går en rysning genom min kropp när jag inser att Adams uttalande från tidigare håller på att slå 

in precis som han hade förutspått. Tankarna snurrar snabbt genom mitt huvud och jag inser 

direkt att jag har kommit in någon minut för sent för att kunna hjälpa till att vända på Esters 

utbrott.  

— Alla barnen ska gå till musiken idag, precis som vanligt! säger Adam. 

      Adam är vår förskolelärare, han har ända sedan Ester började hos oss haft väldigt svårt att 

hantera de svårigheter som hon har med sin skolgång. 

— Jag vill inte! jag vill inte! jag vill inte! fortsätter Ester att skrika. 

      — Alla barnen i klassen ska gå till musiken nu. De andra är redan på väg dit och de väntar 

på oss nu. 

      Under ett kort avbrott i kastandet passar Adam på att avancera fram mot Ester för att få ett 

stopp på kastandet. Han plockar upp henne i luften och håller samtidigt i hennes händer för att 

hon inte ska kunna måtta några slag mot honom, under tiden han bär henne mot dörren. 

Adam upptäcker att jag står i dörren och observerar hela händelseförloppet. Våra blickar möts 

och jag ser ilskan i hans ögon. 

— Jag sa ju till dig att jag inte kan hantera de här barnen! skriker Adam nästan i panik. 

Adam stegar raskt iväg genom rummet med Ester i famnen, skrikandes och fäktandes. Han går 

iväg mot det lilla legorummet som ligger precis intill klassrummet och sätter ner Ester i rummet, 

stänger dörren och håller för så att hon inte ska komma ut. Ester bankar vilt på dörren och 

skriker. 

      Nu vaknar jag äntligen till från den plats jag har stått på och observerat hela händelsen helt 

handlingsförlamad av det jag sett utspela sig. Jag kliver fram till Adam som står och håller i 

dörren, lägger handen på hans arm och säger. 

— Jag tar över från och med nu! 

      Adam tar några steg bakåt, ser förfärat på hela situationen, slår händerna för ansiktet och 

går sedan med raska steg mot musiksalen. 
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      Men för att förstå hela händelseförloppet och hur vi hamnade här måste vi backa bandet 

några timmar.  

      Dagen börjar med att jag får ett sms från min kollega Anna, läraren i årskurs ett, där det står 

att hon inte kan komma in till jobbet på grund av sjukdom. Det är vid situationer som denna jag 

ångrar att jag bad mina kollegor höra av sig till mig redan på morgonen när de är sjuka. 

Klumpen i magen börjar redan nu växa när jag tänker på att jag återigen måste vara den 

personen som bestämmer över hur mina kollegor ska arbeta för dagen. 

      Detta betyder att jag måste anta rollen som lärare i årskurs ett den här dagen. Jag vet med 

mig sedan tidigare att årskurs två och tre ska åka på utflykt idag och det kräver att de har med 

sig så många pedagoger som möjligt för att komma iväg på sina utflykter. Årskurs två och tre 

har lånat med sig fritidspedagogen från förskoleklassen på sin utflykt. En överenskommelse 

som gick att ordna med Adam eftersom jag lovade att jag själv skulle ställa upp och hoppa in i 

förskoleklassen tillsammans med Adam den här dagen. Jag ligger kvar i sängen en extra stund 

och tänker med viss fasa på det samtal jag måste ha med Adam då jag berättar för honom att 

han måste jobba själv idag och jag inte kan leva upp till mitt löfte. Den plan jag hade innan att 

vi just idag skulle ha chansen att möjligtvis bättra på vår redan dåliga relation har nu förbytts 

och kommer återigen bli en dag då vi kommer allt längre ifrån varandra. Men jag slår ifrån mig 

de dåliga tankarna och sätter igång och förbereder mig för en dag på jobbet. På väg in mot 

jobbet går jag igenom personalfördelningen i huvudet för att försäkra mig om att jag inte har 

missat något. Men eftersom två utav våra fyra klasser ska iväg på utflykt och läraren i årskurs 

ett är sjuk så finns det inte så mycket jag kan göra. Både jag och Adam måste jobba själva tills 

en vikarie har dykt upp, men det kommer troligtvis dröja tills eftermiddagen.   

      Väl framme vid jobbet så dröjer det inte länge innan den oundvikliga konfrontationen blir 

av. Adam står och väntar på mig framför tavlan där de som är sjuka för dagen står uppskrivna. 

Han ser redan mycket irriterad ut och jag hinner inte ens öppna munnen och berätta hur jag 

tänkt mig att dagen ska flyta på. 

— Och jag antar att det blir jag som får jobba själv som vanligt! säger Adam 

Min tanke om att jag just idag skulle vara den där starka ledaren i gruppen inför mina kollegor 

är direkt bortblåst och jag känner att jag mer och mer tappar den lilla respekt jag har kvar för 

Adam. 

      — Det finns tyvärr inget annat alternativ. Alla andra är upptagna med att åka med årskurs 

två och tre på utflykt. 

      — Ja det var väl passande att de skulle göra det just idag när jag varit så dum att låna ut min 

fritidspedagog till de som ska på utflykt. 
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      — Fast det är väl ingen som hade räknat med att Anna skulle vara sjuk idag? Försöker jag 

påpeka för Adam samtidigt som jag tänker att det inte är rimligt att en vuxen människa som ska 

arbeta som pedagog på en skola kan uppträda så oprofessionellt och småsint. 

      — Det ska du inte vara så säker på! svarar Adam 

      — Om det är någon tröst för dig så kan jag komma förbi dig och hjälpa till när 

förskoleklassen ska på musik? Ettorna ska på idrott då och de brukar klara sig själva. 

      — Det var en klen tröst. Du gör alltid som du vill när det kommer till att bestämma över 

personalen och du vet hur det där barnet brukar reagera på att följa med mig på musiken. 

Jag tänker tillbaka på de tidigare tillfällen när Adam skulle försöka få med sig sin klass och 

framförallt Ester till musiken, det slutade aldrig lyckligt. Samtidigt så kan jag inte låta bli att 

tänka på hur stor skillnad det var på Adams arbetsförmåga i klassen när han hade hjälp av någon 

annan och när han inte hade, det är verkligen som natt och dag.  

      — Om du menar Ester så krävs det så lite för att det ska fungera bra för att få med henne. 

Du behöver bara förbereda henne i god tid innan det är dags att gå och vara vaksam på om det 

blir några förändringar hos henne. Försöker jag lugnt förklara för Adam. 

      — Jag tycker inte att jag ska behöva göra sådana saker för någon elev som går i skolan. De 

ska bara följa med till musiken ändå och du vet att jag inte kan lämna kvar henne i klassrummet 

idag eftersom att jag är själv med klassen. Ilskan i Adams ögon är nu så intensiv att det känns 

som det bränner i bröstet på mig. 

      — Men nu får det bli så här. Det finns inget annat vi kan göra, vi har inte mer personal i 

arbetslaget. Säger jag i ett sista försök att avsluta denna diskussion och samtidigt låta så 

auktoritär jag kan. 

      Adam stegar iväg genom den trånga korridoren från vårt lilla möte samtidigt som han 

ljudligt uttrycker vad han tycker och tänker om den här skolan och alla de som jobbar här. 

Puh! Tänker jag, det där gick smidigare än jag hade förväntat mig. Tyvärr så blev det inte så i 

verkligheten. 

 
Syfte 
 
Syftet med min vetenskapliga essä är att jag ska presentera och resonera kring två svårhanterliga 

situationer jag ställts inför i min profession som fritidshemslärare och arbetslagsledare. Jag vill 

med hjälp av min vetenskapliga essä få möjlighet att titta tillbaka på de dilemman som jag 

ställdes inför och försöka få hjälp i hur jag ska handla om en liknande situation skulle uppstå 
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igen. Jag vill även att min vetenskapliga essä ska vara till hjälp för andra inom min profession 

om de ställs inför liknande dilemman i sitt arbete.  

      I mitt arbete som arbetslagsledare är det upp till mig att fatta en del tuffa beslut som kan ha 

stor inverkan på hela arbetslagets välmående. En skulle även kunna dra det så långt att mina 

beslut som arbetslagsledare har inverkan på elevernas hälsa, välmående och säkerhet under 

deras skoldag. Det är många gånger svårt att balansera och rättfärdiga mina beslut när det 

kommer till fördelningen av personal över hela arbetslaget. Det ska egentligen inte vara upp till 

en person att fatta sådana beslut över huvudet på de andra pedagogerna. Men när det kommer 

till beslut som måste fattas fort och direkt så är det alltid bäst om det endast är en person som 

har sista ordet. Jag har självklart fått den här rollen av en orsak men har ibland ändå svårt att 

tro på mig själv och min egen förmåga att fatta rätt beslut. Det svåra för mig har många gånger 

varit att reflektera över den makt som jag i själva verket har över mina kollegor, makten att 

bestämma över deras arbete. Den makt som jag besitter att flytta personal från den ena klassen 

till den andra kan låta banalt och enkelt i teorin, alla pedagoger borde ha förmågan att kunna 

hantera en situation där det krävs att de jobbar själva med sin klass. Men det kan innebära ett 

stort och nästan oövervinnligt hinder för en annan av mina kollegor. Att arbeta med elever inom 

skolan innebär ett stort ansvar på mig som fritidshemslärare, dels att jag ska skapa en miljö som 

eleverna kan känna sig trygga i och att det inte finns någon chans att de skadar sig själv eller 

någon annan och dels att jag som vuxen människa visar upp en professionalitet mot eleverna 

och deras föräldrar i alla typer av situationer jag kan ställas inför under min arbetsdag. Det är 

viktigt att jag som fritidshemslärare hela tiden förbereder mig själv på de situationer jag kan 

ställas inför och skapar mig en handlingsplan för hur jag ska lösa de situationerna.  

      De dilemman jag har valt att presentera i min text har inga tydliga lösningar. Men jag har 

inte heller någon avsikt att med hjälp av mitt självständiga arbete komma fram till någon 

lösning. Jag vill snarare ha hjälp med att bygga upp mina erfarenheter och på detta sätt utvecklas 

i min profession som fritidshemslärare. Genom mitt arbete med litteraturen och samtalet kring 

den så att jag har en klarare bild om hur jag kan handla om en liknande situation uppstår igen.

  

Frågeställningar 
 
I min berättelse har jag presenterat två dilemman som jag kommer reflektera över i min 

vetenskapliga essä. Det första av mina dilemman handlar om min roll som arbetslagsledare och 

den problematik jag ställs inför med personalfördelningen på min avdelning. Jag måste ta 

ställning till hur jag ska fördela personalen under dagen trots att jag vet att hur jag än gör 
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kommer det bli dåligt för Adam. Hur ser maktrelationen egentligen ut mellan oss och hur 

hanterar jag, som är i en maktposition, vår relation? Hur kan jag lära mig att hantera en situation 

där jag måste utöva min makt över mina kollegor utan att de har möjlighet att påverka mitt 

beslut? Mitt andra dilemma är hur jag ska agera i den situation där Adam på ett våldsamt och 

kränkande sätt väljer att avlägsna Ester från klassrummet. Att hantera svåra situationer inom 

yrket är vanligt förekommande. Men det är först när en ser tillbaka på och reflekterar över de 

situationer en hamnat i som en verkligen kan utvecklas som pedagog och människa.  

       

● Vilken typ av makt utövas i min berättelse? 

● Hur definieras detta utövande av makt enligt symmetriska relationer och sanktionerad 

normalisering? 

● Hur blir nyttoetik och diskursetik synliggjorda i mitt dilemma? 

● Hur definieras delaktighetsbegreppet utifrån ett maktperspektiv? 

 
Metod 
 
Mitt självständiga arbete är utformad som en vetenskaplig essä. Jag skriver om en 

erfarenhetsbaserad situation som jag ställts inför i mitt yrkesliv, med två dilemman. Med hjälp 

av litteratur, mina studiekamrater och min handledare så reflekterar och analyserar jag mina 

dilemman.  

      Filosofen Magdalene Thomassen skriver att för att vi ska kunna föra samman olika 

kunskaper och integrera dessa i en handlingsberedskap som täcker in hela yrket så kräver det 

lång tids arbete (Thomassen 2007, s. 37). En ständig integrationsprocess för att integrera olika 

teoretiska kunskaper, färdigheter, värden och förhållningssätt sker aktivt hela tiden. Denna 

integrationsprocess som är utmärkande för en yrkesmänniska i utveckling sker inte av sig själv 

(idem). För att vi ska kunna utvecklas som yrkesmänniskor och bli bättre på yrket kräver det 

att vi hela tiden tänker igenom det vi är med om, försöker tolka det som händer, vad vi gjorde 

i situationen och vad vi istället borde ha gjort annorlunda för att situationen skulle blivit bättre. 

Reflektionen blir genom detta ett viktigt forum för den yrkesverksamma att utveckla sig själv 

inom sin profession (idem). 

      Genom att skriva denna vetenskapliga essä och reflektera över de dilemman jag ställts inför 

så hoppas jag kunna utvecklas som yrkesverksam fritidshemslärare. De lärdomar som jag sedan 

får med mig genom mitt skrivande ger mig förhoppningsvis en handlingsberedskap om en 

liknande situation skulle uppstå igen.   
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      Yrkeslivsforskaren Maria Hammarén pekar på att de handlingar vi gör, som uppstår av en 

samling försök, kommer från våra arbetsverksamma liv och de erfarenheter vi tagit med oss 

längs vägen (Hammarén 2010, s. 17). Med det menas att vi under hela det yrkesverksamma 

livet kommer ställas inför nya utmaningar och de insikter vi har för stunden inte kommer vara 

allmängiltiga för evigt. Insikterna som kommer från erfarenheter kan hjälpa till att vägleda oss 

vidare (idem).   

      På grund av att jag valt två dilemman i min text kommer jag behandla ett teoretiskt 

perspektiv i taget och försöka peka på hur de kan hjälpa mig med mina dilemman. Jag vill även 

i mitt arbete försöka visa på hur mina dilemman påverkat varandra. 

      Jag har valt att använda mig av vetenskaplig essä som metod för att de dilemman jag 

behandlar i min text har uppstått i en praktisk situation och jag har ingen möjlighet att 

generalisera de svar på mina dilemman som jag försöker belysa. Metoden kommer 

förhoppningsvis hjälpa till att öka min yrkesskicklighet som fritidshemslärare genom de 

lärdomar jag får av att arbeta med min vetenskapliga essä.  

 

Etiska överväganden 
 
För att bibehålla alla inblandades anonymitet har jag valt att ändra namn och könstillhörighet 

på alla de som är med i mitt arbete. Jag har även valt att ändra på vilken årstid det är samt 

uppgifter gällande kring hur det ser ut på min arbetsplats.  

      Konfidentialitetskravet menar på att uppgifter om de personer som är medverkande i en 

undersökning ska ges konfidentialitet av största möjliga grad och beskrivningar av deras person 

ska sparas så att obehöriga inte kan ta del av dessa (Davidsson & Patel 2011, s. 63).  

      Jag har med hjälp av de åtgärder som gjorts i min text gällande konfidentilitetskravet 

säkerställt att ingen av de involverade har möjlighet att känna igen sig.  

 

Personlig reflektion 
 
I den personliga reflektionen kommer jag att dryfta mina dilemman ett i taget och efter min 

egen förmåga försöka bena i det som hände och skedde. Jag kommer försöka minnas tillbaka 

till den dagen mina dilemman hände och försöka se om jag kunnat handla på ett annorlunda sätt 

i den stunden de utspelade sig.  
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Livet som arbetslagsledare 
 
Att vara den som bestämmer över andra människor som en samtidigt ska försöka ha en bra 

relation med kan vara svårt och påfrestande. Speciellt om det är så att personerna en ska 

bestämma över inte accepterar dig som ledaren till fullo. Titeln arbetslagsledare och den makten 

jag har över de andra i mitt arbetslag finns egentligen inte på något papper, det är bara en 

informell titel som jag har fått av rektorn för det behövs någon i arbetslaget som har en 

helhetssyn över vilka som är på plats och vem som jobbar i vilken klass. Jag hade i min roll 

möjlighet att flytta på personalen mellan de olika klasserna för att det skulle fungera så bra som 

möjligt för hela arbetslaget. Detta skedde oftast i samråd med hela arbetslaget då det blev 

tillfällen då vi i förväg visste att personalen behövde flytta på sig. Men det fanns även tillfällen 

där jag själv i all hast blev tvungen besluta över hur personalfördelningen skulle se ut. De flesta 

utav mina kollegor accepterar min auktoritet, men inte alla. Att visa upp en god acceptans för 

andra är en viktig del av yrket när det kommer till att jobba med andra människor, det är nästan 

viktigare att ha förmågan att kunna anpassa sig till andra människor när en arbetar inom skolan 

än att ha goda fackkunskaper inom pedagogik eller det ämne en undervisar i. För om en inte 

har förmågan att anpassa sig till de andra i sitt arbetslag eller till eleverna en ska arbeta med så 

blir det väldigt svårt att ha en fungerande roll inom skolan idag.   

      När det kommer till min relation med Adam och de händelser som till slut ledde fram till 

dagen då mitt dilemma utspelade sig är svårt att avgöra när det hela startade. Redan från första 

dagen på min arbetsplats märkte jag att Adam hade en ambivalent inställning då han ena 

stunden kunde vara väldigt trevlig, kärvänlig och näst intill flörtig för att i nästa stund kunna 

vara elak och stå och skrika mot mig och jag kunde till en början inte riktigt förstå varför Adam 

var så. När jag lite senare fick veta att han hade svårigheter att samarbeta med alla i arbetslaget 

så kändes det lite bättre eftersom jag kunde släppa känslan av att det bara var jag som fick stå 

ut med Adams dåliga humör och elaka kommentarer. Men känslan av att det var jag som oftast 

var målet när han fick sina utbrott la sig aldrig helt och fullt. Det var först när jag fick titeln 

som arbetslagsledare som det riktigt eskalerade och även de andra i arbetslaget kände av den 

dåliga stämningen mellan oss. Det var först i efterhand som jag fick reda på att även Adam hade 

aspirerat på rollen som arbetslagsledare innan jag fick den och han hade inte reagerat positivt 

på beskedet från rektorn när han fick det. Det är alltid svårt att peka på att det är en persons fel 

när det är två som bråkar och det är möjligt att jag kunde handlat på något annat sätt för att 

bygga upp en bättre relation med Adam. Men när detta ska ske på en arbetsplats och det är fler 
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individer som ska få plats i hela relationen så är det svårt att behöva lägga så mycket energi och 

fokus på att försöka behaga enbart en person.  

      Till en början så försökte jag ha en bra relation med Adam och därigenom behaga de 

önskemål han hade om att bli prioriterad framför de andra, men upptäckte med tiden att det blev 

svårare och svårare för mig att motivera mitt handlande för de andra i arbetslaget. Det blev helt 

enkelt ohållbart att hela tiden prioritera honom enbart för att jag skulle slippa bråka. Situationen 

i de andra klasserna var oftast mer komplicerad än i Adams klass och de andra lärarna hade 

oftast mer behov av personal än vad Adam hade. Men det är här som personalfördelningen i 

mitt arbetslag vid den här tiden blir riktigt komplicerad. Även fast Adam hade den barngrupp i 

arbetslaget som var lättast att arbeta med på egen hand, hade han väldigt svårt att lösa 

problematiken i elevgruppen när han blev tvungen att jobba själv. De andra barngrupperna i 

arbetslaget var inte lika svårhanterliga när deras klasslärare var tvungna att ta dem själva. Det 

uppstod självklart situationer för lärarna som var jobbiga men det blev aldrig riktigt så dåligt 

som för eleverna i Adams klass. Om jag skulle hårddra det och se på dilemmat från elevernas 

perspektiv så borde det hela tiden ha varit två pedagoger i förskoleklassen för att stärka upp för 

Adam. Även om det borde ha varit så att Adam hade nog pedagogisk kompetens att lösa 

svårigheterna han hade med eleverna i sin klass så var det inte så vid det här tillfället och vi 

andra i arbetslaget skulle kunna ha haft mer tolerans för det och framförallt jag som stod i 

maktposition över honom. Varför det var så att det var så stor skillnad på Adams arbetsinsats 

när han hade hjälp i klassen kontra när han inte hade det vet jag inga detaljer kring. Men det jag 

vet är att han var en utmärkt pedagog för eleverna när han hade hjälp i klassen. Då var han en 

förebild för hur förskolelärare skall agera med sina elever. 

 

Att stå fast vid sitt beslut eller backa 
 
Redan när jag klev in innanför dörren vid förskoleklassen märkte jag att något var fel, barnen 

flydde ut från klassrummet nästan i panik och det var ett fasligt liv från klassrummet. Scenen 

som utspelade sig i klassrummet var häpnadsväckande men inte förvånande. Det är inte första 

gången ett liknande scenario har utspelat sig när Adam har varit själv med den här klassen. 

Trots att jag redan innan jag klev in genom dörren hade mina onda aningar om vad som kunde 

hända där inne så blev jag fortfarande förvånad av det jag såg och upplevde. När det kommer 

till att hantera elever i skolan handlar det alltid om att se till varje elevs behov och 

förutsättningar, detta gäller framförallt om det handlar om elever med NPF problematik. Då 

måste jag som pedagog vara beredd att pröva alla sätt jag kan komma på för att nå fram till och 
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bygga upp ett hållbart förtroende mellan eleven och mig som pedagog.   

      Desto mer jag har tänkt på situationen mellan Adam och Ester i efterhand så har jag allt mer 

börjat få förståelse för Adams handlande i den brinnande stunden. Även om jag ansåg där och 

då och anser fortfarande till viss del att hans val att lyfta ut Ester från rummet var en kränkande 

handling mot henne har jag fått större förståelse för att det troligtvis var enda alternativet för att 

få stopp på hennes aggressioner för stunden. Många val jag ställs inför i min roll som 

fritidshemslärare sker kontinuerligt i verksamheten och i symbios med alla andra som är 

verksamma där. Vid en del tillfällen är dessa beslut helt felaktiga och gör egentligen mer skada 

än nytta för verksamheten, men det kan vara svårt som pedagog att backa från sina beslut och 

ändra sig i just det ögonblicket. Dels kan det bland annat bero på att jag som pedagog och 

auktoritet inför barnen inte vill visa mig som svag och att eleverna har makt över mig och dels 

kan det bero på att jag i den stressade situationen inte kan komma på ett bättre 

handlingsalternativ som skulle fungera bra i situationen. Då är det viktigt att jag som pedagog 

inom skolan hela tiden arbetar med mig själv och ständigt utvärderar och försöker utveckla mitt 

förhållningssätt mot eleverna. De erfarenheter och kunskaper som jag får med mig genom mitt 

yrkesverksamma liv inom skolan hjälper hela tiden mig att utvecklas till en bättre 

fritidshemslärare som har större möjligheter att nå fram till och hjälpa alla elever som är 

verksamma inom skolan.   

      Thomassen beskriver Aristoteles fronesis eller praktisk klokhet som den kloke personens 

förmåga att framför allt överväga väl och välja handlande efter det (Thomassen 2007, s. 24). 

För att ett handlande i en given situation ska ske på bästa sätt krävs det att personen har 

förmågan att bedöma hur en ska handla i en given situation utifrån de allmänna kriterier vad 

beträffar kunskap och praxis som är rådande för stunden. Vad som är rätt praktiskt handlande i 

den givna situationen följer inte alltid de regler och principer som är allmänt kända utan väger 

även in andra aspekter som för stunden är rådande och allmängiltiga. Teoretisk kunskap eller 

vetande kan beskrivas som det som inte kan vara på ett annat sätt och fronesis är kunskap eller 

vetande om det som alltid kan vara på ett annat sätt. Den handling som är bäst i den givna 

situationen kommer aldrig stå nedskriven i någon handbok, utan kan bara utföras av den kloke 

i en välövervägd handling (idem).   

      Hur Adam hamnade i situationen där han blev tvungen att lyfta ut Ester från rummet 

eftersom att hon var aggressiv och kastade böcker vet jag inget om och kommer inte spekulera 

vidare om. Men jag anser att han borde ha kunnat styra om kursen mitt i situationen och istället 

för att fortsätta och köra på sin linje, då han fortfarande påtalade för Ester att hon skulle gå på 

musiken, utan att vika ner sig en tum. Även om det skulle leda till att han tappade lite av sin 
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auktoritet och makt över Ester skulle han sluppit utföra en kränkande handling då han lyfte ut 

henne från rummet och stängde in henne i ett annat rum. Jag tror inte att Adam mådde så bra 

av situationen i efterhand och om det fanns en möjlighet att göra om det så skulle han säkert 

vilja ändra på sitt handlande. Som pedagog gäller det ibland att våga vara modig nog att erkänna 

för eleverna att det blev fel i en situation och därefter ändra sig så att det blir bättre för alla. 

 

Teoretiska perspektiv 
 
Jag kommer nu introducera olika teoretiska perspektiv för att ytterligare få nyans på mina 

dilemman. Jag kommer använda mig av tre olika maktteorier för att belysa olika maktaspekter 

som är verksamma inom mina dilemman och vilken inverkan dessa har på relationerna mellan 

de personer som är verksamma i min berättelse. Jag kommer även använda mig av två 

etikteorier för att ytterligare belysa komplexiteten i mina dilemman och hur det går att se på 

dessa från helt skilda synsätt. Jag kommer att presentera ett teoretiskt perspektiv i taget och 

med hjälp av detta försöka få nytt ljus antingen på ett dilemma i taget eller två på en gång. Jag 

skall försöka avgränsa de olika delarna från varandra och behandla en sak i taget.  

 

Makten i det kollegiala samspelet 
 
Familjeterapeuten Jesper Juul och psykologen Helle Jensen skriver att sättet vi gör saker på 

inom skolan bestäms i processdimensionen. Det är inte bara det pedagogiska innehållet utan 

även andra dimensioner som begreppet innefattar (Juul & Jensen 2005, s. 110). I 

processdimensionen räknas alla aspekter in som bidrar till att skapa det inre klimat som råder 

på en arbetsplats, fenomen så som samtalston, atmosfären, stämningen, attityder till varandras 

olikheter och roller, kommunikationens öppenhet. De fysiska ramarna för den pedagogiska 

verksamheten spelar stor roll för hur innehållet formas (idem). Kvaliteten på interaktioner 

mellan elev - pedagog och pedagog - pedagog påverkas av om samtalet sker i en livlig korridor 

där det är fullt med andra människor eller i en tom lokal som ligger avskilt. Om en hög grad av 

relationell kvalitet råder i ett arbetslag så kan det kompensera i viss grad för dåliga ramar i 

verksamheten (idem).  

      I en symmetrisk relation mellan två jämställda kollegor ansvarar båda parter lika mycket 

för att samtalet mellan dessa hålls på en bra nivå samt står för de konsekvenser som samtalet 

medför, både negativa och positiva (ibid s.116). Skolans arbetslag ställer krav på att de som är 

verksamma där inom är personer som kan samarbeta med varandra, en inställning som de flesta 

anser kan krävas av en vuxen, välutbildad människa (ibid s. 117). Verkligheten ser dock 
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annorlunda ut då många utav pedagogerna har svårigheter att arbeta tillsammans med andra, 

vissa andra i alla fall. I den verkliga arbetsgruppen uppstår det alltid med jämna mellanrum 

konflikter, kriser och syndabockar utses. Konflikter kommer alltid finnas i en verksamhet där 

engagerade och självständiga pedagoger ska samarbeta. Några av konflikterna är personliga, 

andra är yrkesrelaterade och åter andra är en blandning av båda (idem). De som arbetar inom 

skolan har bara viss möjlighet att välja vilka de ska samarbeta med under sin yrkesverksamhet 

och endast väldigt få utvecklar en så pass hög yrkesskicklighet att de kan samarbeta med alla 

människor de stöter på inom sitt arbete (idem). Samarbetet mellan kollegor på en skola sträcker 

sig längre än till den enskilde medarbetarens personliga trivsel och välmående på en arbetsplats. 

Utan det påverkar även alla andra, direkt eller indirekt både på gott och ont, som är verksamma 

inom samma skola. Det går inte att direkt kräva att relationerna mellan kollegor på en 

arbetsplats inte går ut över den övriga verksamheten. Det är däremot rimligt att de som är 

inblandade i konflikten eller ledningen på en arbetsplats initierar och tar ansvar för att det 

kommer till en lösning på det hela och att de övriga personer runt omkring som har blivit 

indirekt påverkade av den får en förklaring (idem). 

      De kollegiala relationerna som rådde i mitt arbetslag vid den här tidpunkten var inte på topp, 

i alla fall inte om jag tänker tillbaka på arbetslaget som helhet. Det var många olika konflikter 

som cirkulerade samtidigt och alla verkade på något sätt handla om Adam. Alla dessa pågående 

konflikter gjorde så att våra gemensamma möten i arbetslaget ständigt handlade om hur vi 

skulle försöka komma vidare från alla konflikter som ständigt dök upp. Vi hade vid ett flertal 

tillfällen med oss rektorn på våra möten för att hen skulle försöka få en bättre bild över hur 

konflikten egentligen såg ut men inte ens hen lyckades få rätsida på hela problematiken. Det 

går med lätthet att påstå att vi inte hade ett så bra arbetsklimat och tålamod med varandra vid 

tillfället när mitt dilemma med Adam uppstod. När jag mötte upp Adam i den smala korridoren 

framför tavlan där alla som är sjuka står uppskrivet. Borde vi ha avlägsnat oss från platsen 

direkt för att på en lugnare plats pratat igenom problematiken med personalfördelningen. Den 

livliga platsen i korridoren var inte på något sätt optimal för en sådan diskussion mellan två 

kollegor, platsen i sig och de andra kollegorna som samlades kring oss skapade en onödigt 

stressig situation för oss båda.   

      Relationen mellan mig och Adam slutade att vara symmetrisk långt innan mitt dilemma 

uppstod. Det fungerade inte för oss att ha en symmetrisk relation som är brukligt mellan två 

kollegor, i varje fall inte när det kom till min roll som arbetslagsledare. För det första så 

fungerade det inte för mig att på något sätt motivera mina val kring personalfördelningen för 

Adam, om det var så att mitt val inte gjorde så att han fick på sitt sätt. Inget argument som jag 
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la fram fungerade för att övertyga honom. För det andra så var inte vår relation helt och hållet 

symmetrisk eftersom att jag hade större makt och stod lite över honom i och med min roll som 

arbetslagsledare. Vi borde däremot kunnat ha en symmetrisk relation till varandra beträffande 

alla andra delar av verksamheten, men det fungerade inte för oss att nå fram till varandra. När 

jag tänker tillbaka på situationen med Adam så önskar jag ibland att jag hade ansträngt mig mer 

för att försöka nå fram till honom för att vi skulle haft en bättre relation och kollegialt samarbete. 

Eftersom det var jag som stod i maktposition över honom borde det kanske ha varit upp till mig 

för att försöka komma fram till en bättre lösning för oss båda. Kanske inte för att vi skulle börja 

umgås privat utan så att vi skulle kunna ha en fungerande relation. Det gör samtidigt lite ont 

när jag tänker på att Adam inte hade någon i arbetslaget eller på skolan som egentligen stod på 

hans sida. Han hade en pågående konflikt med samtliga inom arbetslaget och några stycken på 

den övriga skolan. Det hade kanske varit jag som kunnat göra så att det vände för Adam på 

arbetsplatsen och gjorde så att arbetsklimatet blev bättre för oss alla. Samtidigt tycker jag det 

är konstigt att ledningen på skolan inte gjorde mer för att komma fram till en lösning som 

fungerade för oss alla på den pågående konflikten mellan mig och Adam. Eftersom det var så 

uppenbart att vi inte kunde lösa det själva och ledningen på skolan var väl insatt i problematiken 

både från min synvinkel och Adams synvinkel. 

 

Makt och delaktighet 
 
Socialarbetesforskaren Martin Molin menar att graden av samspel mellan elever i skolan har 

inget att göra med i vilken utsträckning eleven är accepterad och eller delaktig i klassens sociala 

sammanhang (Molin 2004 s. 56). Dels så bestäms graden av delaktighet av det sammanhang 

som en skolklass är av eleven själv utifrån sin egen personlighet och dels utifrån sitt eget val av 

engagemang och deltagande i de aktiviteter som skolan erbjuder. Men graden av delaktighet i 

en klass bestäms även av den enskilde elevens samverkan med de andra eleverna i sin sociala 

och fysiska omgivning (ibid. s. 57). Delaktighet i ett sammanhang kan ses på både utifrån 

utövande av en viss mängd makt samt så kan delaktighet förekomma i sammanhanget utan att 

blanda in någon makt. Delaktighet kan alltså förekomma både om eleven deltar aktivt eller 

passivt i de aktiviteter som skolan erbjuder, samt förekomma oberoende om det finns något 

ömsesidigt samspel eller interaktion mellan eleverna och pedagogerna (idem). Interaktion som 

delaktighetsform bygger på att det sociala sammanhang som klassen är och kräver att de 

inblandade aktivt interagerar med varandra utifrån sina egna villkor. För att alla elever ska 

kunna vara maximalt deltagande i det sammanhang som skolan är krävs det att alla inblandade 
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visar upp ömsesidig respekt och acceptans för varandras olikheter. En annan viktig aspekt som 

kan tillföras begreppet delaktighet är känslan av tillhörighet i det sammanhang som eleven är 

knuten till, dock så går det inte att sätta likhetstecken mellan att känna tillhörighet och att vara 

delaktig (ibid s.58). Definitionen av den enskilde elevens och eller pedagogens delaktighet och 

makt att själv påverka sin delaktighet kräver alltså att vi tittar på all interaktion som sker i dess 

omgivning. Med omgivningen menas den sociala miljö av andra elever och pedagoger som den 

enskilde individen stöter på i sin vardag, samt den fysiska kringliggande miljön där 

interaktionen förväntas uppstå som skolan erbjuder (ibid. s. 59).  

      Om vi tittar på mitt första dilemma med Adam utifrån hans möjlighet att vara delaktig och 

ha makt över de beslut som fattades kring personafördelningen den dagen, kan jag se att jag tog 

ifrån honom möjligheten att vara delaktighet i sammanhanget som skolan är efter sina egna 

villkor. Adams vilja att delta i sammanhanget efter sina egna villkor grundade sig på att han 

ville ha hjälp och stöttning i klassen för att kunna bedriva en verksamhet där alla eleverna kunde 

känna sig trygga, den möjligheten tog jag ifrån honom den dagen. Oavsett vad jag tycker och 

tänker om att alla som är anställda som ansvariga klasslärare inom skolan ska klara av att 

hantera sin grupp ensam så visste Adam med sig själv att han inte kunde göra det på ett säkert 

och tryggt sätt för eleverna. Makten att vara delaktig i mitt och Adams gemensamma 

sammanhang togs ifrån honom och han reagerade med vrede utifrån detta, det går till och med 

att säga att han förlorade lite av sin tillhörighet i klassen eftersom att jag tog ifrån honom de 

förutsättningar för delaktighet som han var van med och kände sig trygg med.   

      Om vi tittar på mitt andra dilemma mellan Adam och Ester så kan vi se att hennes möjlighet 

till delaktighet till stor del påverkades av mitt beslut kring personalfördelningen i det första 

dilemmat. Esters delaktighet i den gemenskap som förskoleklassen är fungerade bra så länge 

hon hade makten kring sina egna beslut. När hon hade möjlighet att själv diktera sin delaktighet 

efter sina egna behov så kunde hon föra sig i gemenskapen utan problem och hon hade mandat 

att röra sig in och ut ur klassrummet utan att det påverkade de andra eleverna eller störde 

lektionerna nämnvärt. De andra eleverna i klassen visade upp en mycket god acceptans för 

Esters behov av att själv få diktera sin delaktighet inom ramen för skolan, hon hade makten 

över sin egen dag i skolan. Däremot så blev det problem för Adam och Ester när jag tog ifrån 

henne möjligheten att själv bestämma över sin delaktighet den dagen. Eftersom jag inte kunde 

fördela personalen i arbetslaget så att det var två pedagoger i förskoleklassen kunde Ester inte 

ha möjlighet att röra sig ut från gemenskapen när de andra i klassen skulle gå till musiken. De 

villkor som hon tidigare hade för att kunna själv bestämma över sin delaktighet försvann i och 

med mitt beslut.  
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      Adams handlande i situationen går att se på från två olika sätt enligt min mening. Dels så 

vill jag peka på att han handlade rätt i början av dilemmat när han försökte få med Ester till 

musiken. Även om eleverna ska ha möjlighet att på sina egna villkor ta in det som skolan 

försöker lära ut så handlar skolan lika mycket om att eleverna ska lära sig att ibland måste de 

sätta sin egen person och sin egen vilja åt sidan för att ta del av hela innehållet under skoldagen. 

Den demokratiska process som skolan ska efterlikna handlar lika mycket om att eleverna ska 

lära sig att leva i ett system där en måste bli tillfreds med att det inte går att göra som de vill 

hela tiden, hur tråkigt det än låter.  

      Dels går det även att se på situationen mellan Adam och Ester utifrån att Adam som 

professionell pedagog och vuxen människa måste ha så pass bra kännedom om sina elever att 

han vet när det är dags att backa från sina åsikter och att själv foga sig i det sociala sammanhang 

som råder i gruppen just den dagen detta hände. Han borde kunnat ha så mycket tålamod i 

situationen att han kunde vänta på att jag skulle dyka upp i sammanhanget och förändra de 

förutsättningar som rådde för stunden, eftersom han visste med sig att jag skulle dyka upp och 

hjälpa till i klassen den dagen. 

 

Makten över den sanktionerade normaliseringen 
 
Filosofen Michel Foucault pekar på att det inom skolan finns fem nivåer för normalisering av 

de individer som är verksamma där.  

      1. I grunden för alla disciplinära system finns en mekanism som bestämmer straff (Foucault 

2003, s. 179). Alla system har sin egen form av lagar, regler, straff och instanser för var domarna 

ska avgöras. Systemet delar upp straffen efter hur viktiga och relevanta de är, de straff som är 

för öppna och tvetydiga lämnas ofta osedda och undgår straff helt och hållet (idem). Inom 

skolan finns det ett fungerande system av straff som innefattar alla delar av dagen. Straffen 

innefattar allt ifrån knappt märkbara former av kroppslig aga, förödmjukelser av lättare art och 

fråntagandet av fördelar. Det gäller att införa straff för alla delar av uppförande som kan 

bestraffas om eleven visar upp ett avvikande beteende från normen. Betydelsen av straff 

beskriver allt som eleven kan göras medveten om vilka fel den har gjort och allt som kan få den 

att skämmas (idem).   

      2. Varje system av disciplin har ett eget specifikt sätt att bestämma de straff som är 

verksamma där och de avspeglar de tillvägagångssätt som domstolen har (idem). 

Upprätthållandet av ordning är vad de disciplinära straffen är till för. Men det är en konstgjord 

ordning som i grunden alltid bestäms av någon typ av lag, reglemente eller program (ibid. 
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s.180). Ordningen påverkas även av andra processer som är naturliga och som går att iaktta, 

längd på ett lektionspass, kunskapsnivån hos eleverna, vilken tidsåtgång som krävs för att 

genomföra en aktivitet, tillsammans skapar dessa processer en form av kontinuitet som även 

den är en regel som måste följas. Ingen elev bör placeras i en klass där de inte har möjlighet att 

hänga med i undervisningen för då finns det en möjlighet att de inte lär sig något (idem). 

      3. Funktionen som det disciplinära straffet har är att minska avstegen från ordningen (idem). 

Det bör alltså med fördel vara av rättande karaktär. Straff som är utformade som övningar 

används företrädesvis av skolan som disciplinär metod. Den som inte har gjort så mycket som 

den borde eller som inte har gjort sitt yttersta för att utföra uppgiften får som straff att göra det 

igen tills en tillräcklig förmåga kan uppvisas. Straffet blir alltså detsamma som att öva mer på 

de färdigheter som brister hos eleven (ibid. s.181).   

      4. Inom disciplinen så är straffet bara till hälften en del av systemet, belöning finns även 

med där. Belöning bör alltid vara grunden för det system som läraren bygger upp tillsammans 

med sina elever (idem). För en belöning sporrar oftast eleven bättre till att utföra de uppgifter 

den ska snarare än rädslan för att få ett straff. Denna dualistiska mekanism leder till att en kan 

utforma ett disciplinärt straffsystem som är av egen karaktär. Ond och god blir nu de två 

motsatta värden som ligger till grunden för bedömning av elevens uppförande och prestation. 

Istället för att dela upp i förbjudet och icke förbjudet som domstolar för brottsmål gör så delar 

skolan upp det på en skala från positivt till negativt som i sin tur låter hela elevens beteende 

avspeglas i bra eller dåliga betyg. Straffen kan hela tiden hållas koll på genom någon form av 

räkenskap och kan i slutändan summeras i ett bokslut där allt det goda och onda en elev har 

gjort kan studeras (idem). En inbördes hierarki av eleverna där de goda och onda individerna 

delas upp i förhållande till varandra. På grund av straffsystemets ständigt pågående summering 

av elevernas handlingar sker det en uppdelning, som inte är grundat på elevernas handlingar 

utan själva individerna, deras förutsättningar, deras nivå, deras värde eller deras natur. Exakta 

straff och belöningar utmäts av disciplinen och individens rätta värde skapas av den 

utmätningen. De samlade kunskaper som finns om individen integreras nu med straffsystemet 

som träder i kraft (ibid. s. 182).   

      5. Att fördela efter rang och grad i en grupp fyller många olika uppgifter samtidigt. Dels så 

bestämmer den en hierarki efter elevernas värde, dels så anger den oönskbara avvikelser och 

dels straffar och belönar den (idem). Att klättra till en högre status och mer privilegier inom 

hierarkin agerar som belöning och att falla ner till en lägre status och att förlora privilegier 

agerar som straff. Rangordningen mellan eleverna som utgör ett straff har för avsikt att 

avskaffas undan för undan (ibid. s. 183). De lägsta nivåerna inom hierarkin införs enbart för att 
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avskräcka eleverna och snabbt avskaffas. Rangordning vill skapa ett system där alla eleverna 

av egen vilja ska försöka sträva efter att tillhöra den högsta nivån i hierarkin. Eleverna ska lära 

av de andra som är verksamma inom den nivån och därigenom skapas ett system där alla ska 

likna varandra (idem).  

      I en klass där den disciplinära makten råder är skickligheten att bestraffa inte riktigt 

fokuserad på att motverka brottslighet eller låta den enskilde eleven lida för sitt dåliga beteende 

(idem). Skickligheten ligger i att nyttja sig av de fem skilda operationerna. Den enskilde 

individens uppförande, handlingar och prestationer inordnas med varandra till en helhet som 

tillsammans ligger till grunden för jämförelser och skapar spelrum för särskiljning mellan 

elever och är grunden för en regel där det endast gäller att lyda (idem). Särskiljningen mellan 

eleverna fungerar som utgångspunkt för denna allmänna regel som antingen kan fungera som 

mål att sträva mot för alla elever, genomsnitt som ska efterlevas eller lägsta möjliga hinder som 

ska trädas över (ibid. s. 184). Individernas förmåga, personlighet och nivå mäts i kvantitativa 

termer och de utbildas efter sitt sammanlagda värde. Av de värden som mätningen ger skapas 

det en tvingande överensstämmelse som eleverna måste uppnå inom sin nivå. Till slut så dras 

det upp en gräns som ska verka för att definiera och skilja mellan det onormalas yttre gräns och 

de som verkar inom den (idem). Ett straffsystem som går igenom de olika punkterna och som 

inom skolan som disciplinär institution ständigt kontrollerar varje stund under elevens dag, 

jämför, utesluter, differentierar, skapar hierarkier. Det går kort och gott att säga, den skolan 

försöker normalisera eleven (idem).  

      Michel Foucaults tankar och beskrivningar om skolan går kanske inte att, utan reflektion 

och transparens, överföra direkt till dagens skola. Men jag anser ändå att 

normaliseringsprocessen genom bestraffning och belöning fortfarande går att se i den 

undervisning som bedrivs i skolan idag. Eleverna ska, efter sina förutsättningar, formas och 

poleras för att passa in i den ganska snäva mall som skolan är. De elever som klarar av att forma 

sig själva till att passa in i skolan har oftast störst möjlighet att lyckas inom skolan, det vill säga 

få bra betyg.   

      När jag tittar på mitt andra dilemma, det mellan Adam och Ester, så ser jag en 

normaliseringsprocess som inte var anpassad efter elevens bästa. Adams vilja och försök att få 

Ester att passa in i den övriga gruppen var inte anpassad efter den nivå som Ester låg på vid 

tillfället. Hon hade inte förmågan att hänga med i den undervisning som Adam hade lagt upp i 

klassen och därför agerade hon utefter det. På grund av att Ester har den problematik hon har 

så fungerade det inte att ha samma system för straff och belöning för alla elever i den klassen, 

systemet behövde uppdateras och förändras kontinuerligt för att passa in i den grupp som hon 



 

Självständigt arbete 15 HP Södertörns högskola Fredrik Markström 

21 

var verksam i. Det går inte som pedagog av idag att bara köra på i samma gamla hjulspår med 

samma system för straff och belöning som vi alltid har haft inom skolan, för dagens elever 

fungerar inte på samma sätt som förr i tiden. Dagens skola ska sträva efter att alla elever ges 

möjlighet att vara delaktiga inom skolan på lika villkor. Det regelsystem som existerade för 

Ester i den klassen som hon är verksam i fungerade bra och gick ut på att hon efter sin egen 

vilja och förmåga kunde röra sig in och ut i verksamheten på sina egna villkor. Men hennes 

rörelser in och ut i gruppen var avhängig av att det fanns en andra pedagog med henne så att 

hon inte blev lämnad ensam. Vi skulle kunna säga att det existerade två regelsystem samtidigt 

i klassen. Ett som gällde för enbart Ester och ett som gällde för den övriga klassen. När nu 

förutsättningarna för att Esters regelsystem skulle fungera försvann blev hon tvungen att bli 

verksam inom det regelsystem som gällde för den övriga klassen. Händelsen mellan Adam och 

Ester är nu i full gång och Adam försöker rätta till Esters beteende enligt det straffsystem som 

är verksamt i den övriga klassen för tillfället, han försöker att tvinga Ester till att följa med till 

musiken. I och med att det inte fungerar blir han tvungen att ta till andra metoder för att få till 

en förändring i hennes beteende. Han väljer då att lyfta ut henne från klassrummet och det 

disciplinära straffet blir då att hon skiljs från den övriga klassen mot hennes vilja.  

      Foucault nämner dock att det straffsystem som träder i kraft skall baseras på den samlade 

kunskapen om individen (Foucault 2003, s. 182). Det är omöjligt att veta huruvida Adam har 

satt sig in i Esters diagnos och problematik dock kan det antas att han inte gjort det och därmed 

utmäter straff baserat på den norm för oönskat beteende han har skapat för de övriga eleverna i 

denna klass.  

      Detta påverkar även Esters rangordning i klassen som Foucault menar bygger på att alla 

elever av egen vilja skall försöka sträva att tillhöra den högsta rangen (ibid. s. 183). Detta 

medför problematik för Ester som det kan antas kan komma av sin diagnos varken kan eller vill 

tillhöra denna generaliserade rangordningen. Att utgå från en generaliserande norm över hur ett 

önskat beteende skall vara är att därmed utgå från att alla barn är lika. Detta vet vi idag inte 

stämmer i skolan. Oavsett diagnoser eller problematik är alla barn olika och kommer reagera 

olika på belöning och bestraffning.  Ester i detta fall har möjligtvis en annan hierarkisk 

rangordning över det hon ser som likställande och särskiljande, detta kan även gälla för övriga 

klassens elever. Därmed står detta synsätt om att skapa en normalisering i skolan i konflikt med 

att öka delaktighet och tillgänglighet för alla barn i skolan vilket anses idag vara av högsta 

prioritering. Som det står i Molins (2004) text krävs det att både elever och pedagoger har en 

acceptans för varandras olikheter för att alla ska kunna vara delaktiga i gruppen på sina egna 

villkor.   
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         Jag skulle ännu en gång vilja peka på problematiken med Foucaults tankar om hur straff 

och belöning ska bedrivas inom skolan. Det system av totalitär makt och disciplin som han 

beskriver har aldrig någon möjlighet att fungera i dagens skola. Dagens skola bygger snarare 

på system där delaktighet sker utifrån ens egna villkor, att varje elev ska behandlas som den 

unika individ den är och att alla ska få möjlighet att nå så långt som möjligt efter sina egna 

förutsättningar. Detta rimmar inte alls med det system som Foucault ritar upp där elever ska 

packas ihop i olika nivåer som beskriver hur de är och vilka möjligheter de har att lyckas klara 

av skolan. Jag är samtidigt väldigt glad att skolan idag inte är uppbyggt efter de system av straff 

och belöning som Foucault skriver om eftersom att det inte är en skola som jag skulle vilja 

jobba i.  

 

Nyttoetik 
 
Filosofen Arne Johan Vetlesen och teologen Jan-Olav Henriksen skriver att vårt liv styrs av de 

gärningar vi gör att ständigt försöka förbättra dessa (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 180). Livet 

vi lever är sammanflätat med de vi samverkar med och påverkas av skeenden där vi tvingas 

göra handlingar om faktiska nyttigheter som är avgörande för våra böjelser och viljor. 

Nyttoetiken är en konsekvensbaserad etik som betingas av de handlingar vi gör och den faktiska 

konsekvens och ändamål som handlingen leder till. Tyngdpunkten ska alltså ligga på nyttan 

eller följden av handlingen när en bedömning av situationen skall ske (idem). Det optimala 

handlandet är alltså det som kan likställas med det lämpligaste handlandet, det är den bästa 

följden av handlandet som vi är ute efter (ibid. s. 181). Inom etiken ges det en möjlighet att 

ställa olika alternativ mot varandra och genom att mäta och väga dessa alternativ mot varandra 

så kan en komma fram till det rätta handlandet. Här finns det ingen konflikt mellan principer 

av skilda slag när en gör sin avvägning för att komma fram till det bästa beslutet (idem). Det 

centrala är alltså själva nyttan som en försöker behaga och därför kan etiken skapa en närhet 

till själva situationen som uppstått. Nyttoetiken hjälper däremot inte till att bedöma vad som 

faktiskt är nyttigt. Nyttigheten i handlingen blir inte etiskt eftertraktad bara för att den utförs 

(idem) 

      Henriksen och Vetlesen menar på att nyttoetiken inte är en egocentrisk teori trots att den 

strävar efter att få ut den maximala nyttan eller lusten för de inblandade (ibid. s. 183). Det går 

inte att bara tänka på ens egen vilja eller nytta, en måste även väga in det som kan anses vara 

nyttigt för den ena parten faktiskt kan skapa onytta för den andra parten. För att det allmän 

nyttigaste alternativet ska kunna tas i bruk måste alla inblandade parter vägas in och det kan 
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innebära att en kanske måste avstå från sin egen vilja. Det finns en svaghet inom nyttoetiken 

när det kommet till att se på vårt förhållande till våra medmänniskor. Att ljuga om en situation 

eller hålla tillbaka information för vissa inblandade är exempelvis helt försvarbart efter 

bedömning av händelsens helhet (idem). Om det är nyttoetiken som ligger till grund för 

analysen är det inte helt säkert att alla individers självständighet eller människovärde helt och 

hållet kommer kunna tillgodoses. Detta kan leda till att den enskilda individen kan genom 

nyttoetiken offras för att tjäna den stora massan och hela gruppen ska få ut det maximala i 

situationen, detta är ett skeende som kan motiveras som korrekt handlande (ibid s.184). Det kan 

vara en orsak till att en felvinklad fördelning av resurser kan äga rum inom etiken trots att det 

ges förutsättningar för att alla parters intressen ska tas i beaktande. Men om det uppkommer en 

diskussion om hur resursfördelningen ska se ut så kan den tjäna som en språngbräda framåt 

(idem).  

      Om jag börjar med att se på mitt dilemma med min kollega Adam utifrån ett nyttoetiskt 

perspektiv anser jag att mitt handlande med personalfördelning var rätt om vi samtidigt ser på 

det behov som hela arbetslaget har. Hur de olika klasserna såg ut och de elever som var 

verksamma var olika faktorer som jag var tvungen att räkna in när jag tog mitt beslut gällande 

resursfördelningen av personal. Beslutet som kom av det gjorde så att Adam blev tvungen att 

jobba själv med sin klass just den dagen. Mitt beslut satte kollektivets bästa framför individens. 

Beslutet togs trots att jag med stor sannolikhet personligen skulle hamna i en dispyt med Adam. 

Konsekvensen var jag villig att ta för att valet skulle tjäna allmännyttan. Mitt egna personliga 

välmående sattes därigenom åsido för att tjäna ett högre syfte. I dilemmat var det inte möjligt 

att tillgodose alla individer i personalgruppens önskemål. Detta är som ovan nämnt en svaghet 

med etiken, där gruppens bästa sätts framför individens bästa. Genom mitt handlande med 

personalfördelningen så anser jag det andra dilemmat, mellan Adam och Ester, kunnat uppstå. 

Samtidigt som jag offrade Adam för arbetslagets bästa, offrade jag samtidigt eleverna i 

förskoleklassen och i första hand Ester eftersom jag redan från början visste att de hade så svårt 

för varandra och en konfrontation mellan dessa var oundviklig just den dagen. Mitt handlande 

i det första dilemmat när jag försökte skapa maximal nytta för arbetslaget gjorde att mitt andra 

dilemma kunde uppstå, för om Adam skulle haft uppbackning just den här dagen hade 

situationen med Ester troligtvis aldrig uppstått.   

      Jag skulle även vilja behandla mitt andra dilemma utifrån nyttoperspektivet. I det här 

dilemmat har jag däremot svårare att hitta någon klarhet i hur jag ska handla för att det ska 

skapa maximal nytta i situationen för samtliga inblandade. Dels skulle jag kunna titta på 

situationen från Esters synvinkel och därigenom försöka hjälpa henne i den situation där Adam 
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behandlar henne illa och samtidigt tala om för honom att det inte är ett okej beteende som han 

visar upp. Nyttigheten i situationen skulle då vara att Esters självbestämmande och integritet 

skulle väga tyngre än Adams vilja att tvinga iväg henne på nått hon inte vill. På detta sätt skulle 

kollektivets nytta få stå tillbaka för individens nytta. Men jag skulle även kunna se nyttan i 

dilemmat från Adams synvinkel och därigenom försöka hjälpa honom i den svåra situation han 

hamnat i med Ester. Nyttan skulle då bli att jag hjälper en kollega som hamnat i en svår situation 

i sitt arbete när han försökte få med en elev i undervisningen. Hans strävan, att inte i alltför stor 

utsträckning störa gruppdynamiken och hans försök att stoppa in alla elever i samma mall 

genom att försöka tvinga med Ester till musiken, har skapat en för henne explosiv situation. Jag 

har i den här situationen även en möjlighet att bättra på min relation till Adam, en kollega som 

jag inte helt drar jämnt med, genom att ställa mig bakom honom i mitt handlande och i 

situationen hjälpa till att få med Ester till musiken. Att ha ett bra förhållande till min kollega 

kan vara nyttigt för mig personligen i det långa loppet som arbetsverksam fritidshemslärare. 

Men jag väljer att inte göra det eftersom jag inte anser att min relation till min kollega är 

viktigare än att hjälpa en elev vars självbestämmande och integritet kränks av en pedagog. 

 

Diskursetik 
 
Henriksen och Vetlesen pekar på att klarheten om vad som är det rätta handlandet enligt 

diskursetiken kommer genom en dialogbaserad diskussion där olika moraliska förhållningssätt 

ställs mot varandra (Henriksen & Vetlesen 2001 s. 165). Många människor anser att ens egna 

moraliska förhållningssätt utvecklas genom diskussion och samverkan med andra människor. 

Moral är ett fenomen som uppstår i det sociala och inte något som en kan jobba fram enskilt 

(ibid. s. 166). Alla människors lika värde är en utav etikens grundläggande värden. Med detta 

menas att alla människor har rätt att vara delaktiga i en diskussion om en företeelse som de är 

inblandade i. Individens självbestämmande och allas lika värde är principer som är relaterade 

till varandra inom etiken och kommer av att vi tillsammans tillåter varandra att bestämma över 

det egna livet. Om någon annan skulle ställa sig över mig och själv styra över frågor som berör 

mig så blir jag därigenom inte likvärdig med den som styr, då utöver den personen sin makt 

över mig. Det gäller att tillsammans hitta en plats där maktutövare kan träffas så att den får 

minsta möjliga inverkan, denna plats kan vara den etiska diskursen (idem). Här kan det etiska 

dilemmat diskuteras och alla inblandade får möjlighet att redogöra vilka orsaker en har att välja 

olika handlingsalternativ och därigenom öka de inblandades insikt i sakfrågan. Genom detta 

strävar vi i kollektivet mot att komma fram till en gemensam lösning som vi alla har varit 
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delaktiga i och som kan fungera för alla (idem).  

      När jag tittar på mina dilemman med hjälp av diskursetiken så kan jag se att det brister på 

ett flertal ställen både mellan Adam och Ester samt mellan Adam och mig själv, framförallt när 

jag tittar på maktbalansen mellan de olika inblandade parterna. Till att börja med när jag tittar 

på mitt första dilemma med Adam så syns det tydligt att jag utövade min makt över honom när 

det kommer till mitt beslut med personalfördelningen den dagen och han kände sig överkörd i 

och med mitt beslut. Trots att jag till en början försökte motivera mitt beslut med 

personalfördelningen med att det skulle vara det bästa för hela arbetslaget, precis som 

diskursetiken förespråkar, höll han inte med utan att egentligen komma med ett ordentligt 

motförslag till diskussionen. Det kan självklart komma av att det inte var helt rätt plats att 

diskutera detta just där och då när vi stod utanför personalrummet några minuter innan 

lektionerna skulle sätta igång. Bristen på tid är ett vanligt förekommande problem i min 

profession som fritidshemslärare och det är framförallt bristen på tid för diskussion och 

reflektion tillsammans med mina kollegor. Om vi i arbetslaget hade haft tid och utrymme för 

att arbeta fram en handlingsplan för hur vi gör med resursfördelningen i arbetslaget där vi 

tillsammans hade fått komma fram till en gemensam lösning då alla hade fått komma till tals 

och en gemensam strategi utarbetats som alla är nöjda med så tror jag att mitt dilemma inte 

hade uppstått. Då hade alla fått lyfta fram sina åsikter och vi hade kunnat enas om en lösning 

som fungerade för alla.   

      Om jag försöker att titta på mitt andra dilemma mellan Adam och Ester med hjälp av 

diskursetiken ser vi även här att det är i maktbalansen mellan de inblandade som det uppstod 

ett problem. Eftersom att de inblandades moraliska ståndpunkter var väldigt långt ifrån varandra 

försökte Adam utöva sin makt över Ester genom att försöka tvinga med henne till musiken och 

Ester svarade på sitt sätt genom att få ett utbrott för att hon inte ville följa med under de rådande 

omständigheterna. För att de skulle fått en lösning på situationen som uppstod borde de istället 

ha diskuterat med varandra dels för att försöka komma förbi de meningsskiljaktigheter de har 

för stunden, dels arbeta ut en plan för hur de ska komma vidare och dels hur de ska göra om en 

konflikt med liknande innehåll uppstår igen. Att försöka lösa en sådan situation på plats, mitt i 

stridens hetta, enbart genom att prata med varandra är självklart väldigt problematiskt, speciellt 

om eleven har en NPF problematik. Adam och Ester står väldigt långt ifrån varandra när det 

kommer till maktbalansen och det borde vara upp till Adam att vara den som initierar till 

diskussion för att komma fram till en lösning, han som professionell yrkesman och vuxen 

människa. Jag upplever det som att situationen mellan Adam och Ester helt enkelt gick överstyr 

och han tänkte helt enkelt inte helt klart över sina handlingsalternativ i den brinnande stunden. 
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Han hamnade troligtvis bara i en situation som inte gick att kontrollera och när skadan väl var 

gjord ville han inte backa från sitt beslut om att Ester skulle med på musiken trots att det gjorde 

så att situationen urartade helt. Vi kan även lägga till morgonens frustration över att bli 

bortprioriterad i personalfördelningen och en elev som han inte drog helt jämt med. 

 

Slutord 
Nu när arbetet med min vetenskapliga essä har avslutats är det dags för mig att se tillbaka på 

hela processen, från den dagen jag stod mitt i händelsernas centrum till att nu reflektera över 

vad som egentligen hände. Arbetet med vetenskaplig essä som metod har tvingat mig till att 

granska mina dilemman utifrån andra kunskaper och perspektiv än vad jag hade för stunden när 

händelserna utspelade sig. Lärdomarna som jag fått med mig har öppnat upp nya möjligheter 

för mig att handla och bemöta kollegor och elever i min roll som fritidshemslärare.  

      Att jämföra de teoretiska perspektiv jag presenterat i mitt arbete mot varandra anser jag är 

väldigt svårt eftersom att det är så stor skillnad mellan deras andemening och funktion. Dock 

skulle jag ändå vilja ge mig på ett försök att till viss del ställa dem mot varandra för att visa på 

dualismen i deras betydelse för att förstå mina dilemman fullt ut. 

      Till att börja med skulle jag vilja reflektera över den teori som står längst ifrån mina 

dilemman, vilket är Foucaults teori om den sanktionerade normaliseringen. Jag anser att det 

förvisso finns många nyanser av Foucaults teori i mitt dilemma, det mellan Adam och Ester. 

Men det går inte att direkt föra över allt utan att problematisera det Foucault säger om vad 

skolans roll är när det kommer till att forma eleverna. Det Foucault skriver om skolan är hämtat 

ur en helt annan tid och skola än vad vi bedriver idag. Skolan ansågs då mer vara en institution, 

som kunde liknas vid militärens, där eleverna skulle lära sig att passa in i en form och 

bestraffades utifrån sin förmåga att vara en del i gruppen. Dagens skola är uppbyggd på ett helt 

annat sätt. Nu ska elevernas olikheter få möjlighet att komma fram och vi ska snarare bejaka 

deras olikheter än att undertrycka dem. Skolan av idag har som mål att alla elever, oavsett 

problematik och anpassningsförmåga, ska kunna lyckas i undervisningen. Men jag anser 

samtidigt att vi kanske inte helt och fullt når fram till detta mål då vi dagligen bedriver en 

verksamhet som alla elever inte har möjlighet att lyckas inom. Även om vi har som mål att alla 

elever ska ha möjlighet att lyckas med skolan på sina egna villkor finns det inte resurser och tid 

för att detta ska ske. Jag måste alltid spendera en del av min tid på skolan till att forma elever 

till att passa in i undervisningen snarare än att anpassa min undervisning så att den passar in på 

alla elever. Det är precis vad Adam försökte göra med Ester som hade en känd NPF problematik 
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som vi alla vara tvungna att anpassa oss efter för att hon skulle ha möjlighet att lyckas i skolan. 

Anpassningarna ska alltid ligga hos pedagogen, inte hos eleven. 

      Något som jag anser är en motpol till Foucault, är Molins tankar om delaktighet. Det Molin 

skriver om att alla elever är delaktiga i det sammanhang som klassen är på sina egna villkor är 

något som jag tar med mig i mitt vidare yrkesliv som fritidshemslärare. Om alla elever har 

möjlighet att helt villkorslöst delta i undervisningen efter sina egna premisser så tror jag att fler 

har möjlighet att lyckas inom skolan. Det skulle självklart vara en utmaning för mig som 

pedagog men jag tror att vinsten skulle vara dubbelt, både för mig som pedagog och för eleven. 

Alla elever borde få ha rätt att delta i det sammanhang som klassen är utan att det ska ställas 

krav på att de ska behöva transformera sig till eller prestera utanför sin personliga målsättning, 

bara att delta i undervisningen kan vara nog för vissa.   

      Vidare så anser jag att Juul och Jensens teori om symmetriska relationer har stor påverkan 

på mina dilemman eftersom att det var något som var svårt att leva upp till för alla inblandade. 

Att ha en symmetrisk relation med dels mina kollegor och dels mina elever är något som är 

svårt för mig som fritidshemslärare, speciellt om jag har en bestämmande roll i arbetslaget. Om 

jag har en bestämmande roll över mina kollegor i ett arbetslag så måste jag hela tiden aktivt 

jobba med att behålla en symmetrisk relation med mina kollegor. Detta för att ingen ska känna 

sig nedtryckt eller nedvärderad. Om jag har en dålig relation till mina kollegor så har det stor 

möjlighet att påverka elevernas vardag i skolan till det sämre.  

      Normkritiken påminner till viss del om Juul och Jensens teori om symmetriska relationer 

eftersom att de båda handlar om att de inblandade parterna måste samtala med varandra om de 

problem som har uppkommit på lika villkor, om det är någon som sätter sig över den andra 

utövar den direkt sin makt över den. Genom dialog med varandra utvecklas vi som människor 

och kan tillsammans nå längre än vad vi kunnat göra själva. Svagheten i båda dessa teorier är 

att det är svårt att hålla igång en symmetrisk relation till eleverna och det är problematiskt att 

sätta sig ner och diskutera sig fram till alla beslut som ska tas där alla inblandade har en 

möjlighet att få lägga fram sin ståndpunkt. Det finns helt enkelt inte den möjligheten att ha tid 

till det för mig som fritidshemslärare.  

      Den sista av mina teorier och den som har påverkat mig mest i min fortsatta roll som 

fritidshemslärare är nyttoetiken. Inte bara är det en teori som kan ställa allt som jag står för som 

pedagog på ända utan det är även den teori som står närmast det som benämns som praktisk 

klokhet i mitt yrke. Att göra rätt val och handla efter det som är den största nyttan inom mitt 

yrke är inte alltid lätt och kan ofta vara något som inte helt stämmer överens med vad som anses 

vara rätt handlande i det stora hela, men just i den situationen var det rätt för mig och de som 



 

Självständigt arbete 15 HP Södertörns högskola Fredrik Markström 

28 

var inblandade. Det är något som jag vill utveckla och bemästra i större utsträckning i min 

vidare roll som fritidshemslärare. För om jag ökar min förmåga att göra de val som har mest 

nytta för de som är inblandade så tror jag att jag kan hjälpa fler elever inom skolan att lyckas.   
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