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Abstract 
 

Our intention with this essay is to reflect on our role as leisure-time pedagogues. Our research 

has its starting points in two separate but similar stories from our workplaces. The purpose of 

this research is to investigate how the manner in which we talk about pupils effects the manner 

in which we talk with pupils. We believe a negative culture of talking about pupils creates a 

negative picture of pupils. This creates negatively minded pupils which leads to a negative work 

environment. 

          The theme of this essay contains concepts such as speech, responsibility and reflection 

as a tool. We show how speech manufactures images, views and meanings of things which 

effects how we perceive them. We write about the use and abuse of metaphor, the negative side 

but also the neglected positive side of prejudice as well as the negative aspects of a positive 

conversation-culture and the positive aspects of a negative conversation-culture.  

          We see the constant responsibility we as leisure-time pedagogues have as a crucial part 

in the world we are a part of and at the same time create. We can not blame anyone else for our 

actions. We are all accountable. What we do effects, always. 

          The essay has an undertone of the urge and need for reflection. We feel reflection gives 

a wider view and greater understanding of how we can progress in our development as leisure-

time pedagogues. 
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Sammanfattning  
 

Vår tanke med att skriva en essä är att reflektera över oss själva i vår roll som fritidslärare. Vi 

har varsin egenupplevd berättelse där vi båda forskar i bägges berättelser parallellt i essän. 

Syftet är att undersöka hur sättet vi pratar om elever påverkar sättet vi pratar med elever och 

om detta då även påverkar hur vi pratar om och med kollegor. Vi har en föreställning om att en 

negativ samtalskultur om elever skapar en negativ bild av elever, vilket i sin tur skapar negativa 

elever som leder till en negativ verksamhet.  

       Undersökningens temaområden är språk, ansvar och reflektionen som verktyg. Vi lyfter 

upp hur språket skapar och formar bilder, uppfattningar och innebörder som påverkar hur vi ser 

på  det vi benämnt. Vi tar upp metaforens betydelse, fördomens positiva sida och hur kulturen 

kring positivt och negativt kan påverka våra handlingar. Ansvaret vi fritidslärare ständigt har, 

ser vi som en viktig del i den värld vi är med och skapar. Många av våra val kräver vårt 

ansvarstagande. Vi kan inte skylla på någon annan. Vi alla har ansvaret. Hur vi gör påverkar, 

oavsett hur vi gör.  

      Hela essän tar upp och problematiserar våra tankar genom reflektionen som verktyg. 

Reflektion anser vi ger oss bredare syn, insikter och förståelse av hur vi tillsammans kommer 

vidare i vår utveckling som fritidslärare.   
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”Röda skynken” 
Lottas berättelse 

 

Det är fredag och jag har alltid en klass direkt på morgonen fram till 8.58. Det är bestämt att 

jag ska få komma loss två minuter i nio för att hinna upp till fritidsmötet som börjar prick nio. 

Jag ser Gunilla, min närmaste kollega som jag jobbar tillsammans med på lillfritids. Hon går 

förbi redan vi halv nio. Det får mig att bli lite avundsjuk, att jag måste ha en klass som jag ofta 

inte kan släppa 8.58 då mötet som klassläraren varit på vanligtvis drar ut på tiden. Ledningen 

vet om detta men hittar ingen lösning. Jag kommer in till storfritids med andan i halsen och 

märker att de tystnar. Som vanligt ber jag om ursäkt att jag är sen. Sätter mig och får en kopp 

kaffe serverad av Olle. Han ger mig ett omsorgsfullt leende och jag ler tillbaka. Bordet är dukat 

med färskt bröd, pålägg och skivade grönsaker. Jag letar efter mitt glutenfria bröd. Ler lite smått 

inom mig. Trodde jag verkligen att Gunilla skulle ta med det från matsalen när hon hämtade 

frukostvagnen? Det har hon inte gjort de senaste veckorna. Olle reser sig och letar i deras skåp 

där de ofta har något glutenfritt till barnen. Jag får två skivor frasbröd.  

          Samtalet kring bordet tas upp igen och Gunilla öser ur sig hur arg hon är på Anna, 

ansvarig lärare i förskoleklass, som återigen hade tagit fram cyklarna till sexåringarna när det 

var ettornas cykeldag. Gunilla fortsätter. ”Vad är det med den tjejen, hon måste vara dum som 

en åsna, fattar hon inte att hon förstör för våra barn och det som redan är bestämt?” De första 

veckorna av terminen sa jag ofta inte så mycket. Nu behöver jag det. ”Har du pratat med Anna? 

Hon kanske inte vet att det finns bestämda dagar, jag visste inte det, förstår det först nu”. Gunilla 

blir upprörd. ”Vi har alltid haft bestämda dagar i alla år”. Jag fyller i ”Jag och Anna är nya från 

denna termin och ni sitter inne med vetskapen om att alltid ha haft det så, och vi nya har inte 

fått den informationen av er. Tycker du inte att det borde varit tydligare från ert håll?” Det blir 

tyst. Gunilla biter ihop läpparna och Roland himlar med ögonen.  

          Vi har nu klarat av dagen och det är eftermiddag. Skolgården är fylld med lekande barn. 

Jag står och vevar ett långrep när jag hör Gunilla surt beklaga sig inför Silvia, Annas närmaste 

kollega. ”Din kollega är bra dum. Se, nu har hon tagit fram cyklarna igen på fel dag”. Jag blir 

inte förvånad att Gunilla står och säger detta till Silvia som ofta är inne hos oss och baktalar sin 

kollega, Anna. Några elever kommer fram till mig och påminner mig om att det är fredag och 

att vi ska in i målarrummet och fortsätta med vårt projekt. Jag ber en elev ta över min del av 

långrepet och passar på att gå fram till de vuxna kvinnorna som hellre står och pratar strunt än 

att aktivera eleverna. ”Silvia? Vet du vilka bestämda dagar vi får ta fram cyklarna till våra 
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respektive barn?” Silvia stelnar till, harklar sig och säger nej, med en frågande min. ”Hade du 

vetat det så hade du väl informerat Anna om att ni i förskoleklass har andra dagar?”. Eleverna 

ropar på mig och jag ursäktar mig och säger att jag ska in och ha min fredagsaktivitet.  

          Nu är det fredag igen och jag har varit borta måndag till torsdag, då jag ett par 

sammanhängande dagar i månaden studerar på annan ort. Samtalen under fritidsmötet kretsar 

kring elever som kallas för ”röda skynken”. Det känns som en stående punkt under dessa möten. 

De månader jag nu varit på denna arbetsplats har jag hunnit få en bild av vilka elever personalen 

målar upp som ”röda skynken”, som hopplösa fall, fall för utredning för att det troligen är en 

bokstavskombination bakom barnets beteende. Eleverna som ingen vill ha vare sig i 

klassrummet eller i verksamheten på fritids. Mitt mål har varit att försöka skapa relation till 

dessa elever ute på skolgården eller i andra situationer jag fått möjlighet till.  

          För några veckor sedan under ett fritidsmöte berättade jag försiktigt om hur jag lyckats 

få en närmare kontakt med några av de eleverna. Då fick jag kommentarer från kollegorna, som 

att jag bara är ute efter pluspoäng och att jag vill bli omtyckt. Det gjorde ont att bli felbedömd. 

Mitt syfte är mer det uppdrag vi inom skolan ålagts och det intresse jag har av barn som verkar 

behöva oss som mest. Idag orkar jag inte säga något när Gunilla går på och pratar om hur tre 

av hennes ansvarselever är ”jävliga”. All personal på skolan har så kallade ”ansvarselever” 

kopplade till sig. Det betyder att skapa en relation till sin ansvarselev och ha nära kontakt med 

vårdnadshavare. Denna lilla tjejgrupp har humörsvängningar och tråkiga attityder som går ut 

över andra elever men också ibland mellan dem själva i den tajta trion. Gunilla uttrycker trötthet 

och irritation över att tjejerna är på ett visst sätt. ”Speciellt den kaxiga, småtjocka Rebecca. Hon 

är som sina syskon och föräldrar”.  

          Jag sitter tyst och försvinner in i min egen bubbla där jag minns en händelse med en av 

dessa flickor. Det är under en idrottslektion. Rebecca står och skriker och slår en annan flicka, 

Linnea, i magen. Idrottsläraren försöker sära på flickorna men Rebecca lyckas få in fler slag 

innan de båda går åt sidan. Jag kommer fram och drar Rebecca åt sidan. Först visar jag hur arg 

jag är över hennes beteende för att sedan gå över till att förklara varför jag är arg och växlar där 

efter ner och vill möta Rebecca i hennes känslor. Hon är så upprörd och har svårt att lugna ner 

sig. Jag tänker att hon nu kanske fastnat i att jag står här och är arg. Min kropp sjunker ner i 

höjd med hennes. Jag ber om ursäkt och försöker övertyga henne om att jag är här för att lyssna 

på henne. Hon ser på mig med misstro och en slags tomhet. Hon litar inte på mig. Jag har ju 

nyss visat att jag blev riktigt arg. Vi står tysta en stund. Jag vill ge henne tid att kunna sortera 

sina känslor och så smått börjar hon slappna av och berättar vad som nyss hände. När hon är 

klar ger jag henne ett litet leende av omsorg och säger att ingen av oss, varken stor eller liten 
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får göra så ont mot någon annan även om vi blir arga. Jag till exempel, ska inte skrika så på dig 

som jag nyss gjorde då jag blev arg. Hon tittar på mig och rynkar på näsan och det ser ut som 

om hon tänker mycket.  

          Det är som att öppna kapsylen på en omskakad läskflaska. Rebecca öser ur sig tankar och 

frustrationer. Jag fångar in hennes ansikte då hon blir tyst och säger att hon är vacker och att 

jag förstår att hon är en bra flicka. Hon börjar gråta. ”Alla säger att jag är tjock och ser ut som 

en gris”. Jag drar henne intill mig i en lång kram. Vi står så en stund. Lektionen är avslutad och 

hon tittar på mig ”Lotta, du är den första vuxna under alla år som verkligen har lyssnat på mig. 

Alla andra vuxna är arga och skriker, och bara säger att de lyssnar fast de inte gör det. Du 

stannar kvar. Du säger att jag är vacker då andra säger att jag ser ut som en gris”. Rebeccas ord 

borde jag ta som en bekräftelse på att jag gör någonting bra. Men varför skaver det då, varje 

gång jag lyckas bygga relationer till de barn som andra kallar ”röda skynken”?  

          Det har varit en lång dag och jag ser fram emot att ha min fredagsaktivitet i målarrummet. 

Jag förbereder och ska samla in eleverna då Gunilla säger att hon och eleverna under de dagar 

jag varit borta har ändrat på veckoplaneringen. Det blir film varje fredag och skogen på 

onsdagar istället. Hon menar att eleverna har valt det. Jag gör ett försök med att påminna om 

att det bara är onsdagar och fredagar som vårt fritids blev tilldelade tid i målarrummet. 

Samtidigt anar jag att hon gjort detta med flit. Hon har de senaste veckorna ändrat på fler saker 

och fått mig att framstå som om jag inte gör något med eleverna. Nu tog hon även detta projekt 

ifrån eleverna.  

          Jag står utanför rektorsexpedition. Äntligen ska jag få ha mitt första medarbetarsamtal 

med min härliga chef, Cornelia, som inspirerade mitt val av arbetsplats. Cornelia sitter som så 

ofta med en elev och samtalar. Hon tittar upp med ett slitet leende och nickar mot mig att sätta 

mig en stund. Jag låter mig omslutas av fåtöljens mjuka famn och vilar min stressiga frustrerade 

kropp. Stressen är delvis relaterad till de tråkiga stunder av kollegors baktalande och den stress 

i det motstånd jag får i mitt engagemang kring elevernas tid på fritids och deras aktiviteter. För 

övrigt trivs jag och fortsätter driva min positiva inställning men med ett något naggat leende 

mot vad jag hade i starten av terminen.  

          Cornelia visar mig in i ett mindre samtals- och mötesrum. Här inne finns en känsla av 

luftighet och fräscha möbler. Ljusa stora fönster som avslöjar elevernas aktiviteter på de gröna 

gräsplanerna. Skogen med sin färgpalett hälsar att hösten är här. Jag känner mig lite nervös. 

Det känns okej, pirrigt och beslutsamt. Vi samtalar om mina arbetsuppgifter och hur jag 

uppfattar mig själv och mitt uppdrag. Jag förbereder mig i mitt behov att ta upp något som jag 

länge burit på och varit indragen i i olika situationer. Jag skäms och vill göra något åt det.  
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”Jo” säger jag lite trevande, ”jag upplever att vi har en kultur på skolan att vara gnälliga och 

baktala varandra. En kultur av ”vi och dem”. Där ”de andra” hängs ut att vara opålitliga, falska, 

smitare och okunniga. Min fundering är om vi skulle kunna hitta vägar att bryta denna negativa 

stämning?” Jag pausar i mitt prat och känner en inre positiv glöd när jag gett förslaget om att 

arbeta ihop personalen till ett ”vi”. Jag går vidare i mitt budskap och ger några återblickar i hur 

Anna ofta blir en syndabock och slagpåse under våra fritidsmöten. Jag förundras över hur vi 

låter tiden gå åt till struntprat då vi klagar över hur lite tid vi har till planering. Det som oroar 

mig mest är hur vi pratar om barn och deras syskon och föräldrar. Det syns även i verksamheten 

vilka barn de gillar mer än andra. Vilka barn som anses vara ”röda skynken” och har svårast att 

bli sedda och lyssnade på. Jag kopplar in min händelse med Rebecca, hur hon upplever att vi 

vuxna är mot henne och hennes kompisar. Eleverna litar inte på oss.  

          ”Det känns lite kymigt att sitta här och berätta då de andra inte är här och kan försvara 

sig men jag vill ha din hjälp att få bort den negativa kulturen. Jag har själv börjat säga ifrån och 

ifrågasätta de negativa samtalen som vi har under möten och ute på skolgården. Jag märker att 

mina kollegor börjar stänga mig utanför och upplever att de mer nu än tidigare hånar min 

positiva grundinställning och mitt ofta glada leende. Tyvärr börjar de nagga sönder min 

motivation och glädje.” Under tiden jag pratar känner jag att det här tär på mig. Viljan att göra 

något för eleverna som hamnar i kläm och de kollegor som baktalas är stor och i mitt inre 

hoppas jag på att min chef förstår vart jag vill komma. ”Jag själv har börjat må dåligt av det här 

och det är jobbigare att hålla humöret och motivationen uppe, när jag känner mig ensam i det 

uppdrag vi har.” säger jag med sorg. Det blir tyst och vi kan höra våra tankar som grusas. 

Andningen laddar om. Jag hinner inte riktigt ladda om och är då inte beredd på min chefs svar.  

          ”Lotta, det är tråkigt att höra, men jag har hört en annan version. Det finns en besvikelse 

över dig som kollega. Det kanske är du som behöver ändra din attityd mot kollegorna för att 

kunna trivas här”. Rummet som nyss var så luftigt och fräscht känns nu litet, trångt, obekvämt. 

Det är svårt att hitta luften som naturligt finns där. Luften jag behöver för att finna min vilja att 

leva, min vilja att agera, min vilja att prata. Jag blir stum. Oförstående. Förbannad. Ledsen. 

Sårad. Tom. Det är tyst. Jag samlar ihop mina sista ord som blir en svag kopia av en skugga. 

”Menar du att jag måste ingå i skitsnackarkulturen för att jag ska kunna vara en bra kollega?” 

 

Lottas reflektion 

 

Jag blev tom och oförstående. Det kändes som om jag inte hade nått fram med mitt budskap 

och klandrade mig själv om och om igen ett par veckor därefter. Jag provade att ingå i 
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”gemenskapen” men mådde sämre av att sitta av tiden med att skratta och nicka medhållande i 

samtal om andra kollegor. Det var inte lätt att må bra i att säga ifrån heller. Jag blev mer ensam. 

Troligen var det mitt eget val då jag inte förmådde vistas i de sammanhang där baktalande 

skedde. Men mitt försök med att få hjälp av min chef handlade inte om mig specifikt. Det var 

ett försök att få ihop en gemenskap som jag tror bidrar till att vi människor mår bättre på 

arbetsplatsen men också i själva livet. Kanske jag har för höga drömmar då verkligheten är en 

annan. Mitt uppdrag är eleverna på skolan. I mitt innersta önskar jag slippa möta elever som 

mår dåligt. Inte för att slippa göra en del av mitt jobb utan för att jag inte vill att någon mår 

dåligt. Varken stor eller liten ska behöva må dåligt. Mitt uppdrag är att finnas där för eleverna 

på många olika varierande sätt. Se, lyssna och förstå en elev och leda hen framåt. Mitt exempel 

i berättelsen med Rebecca ger mig en förståelse av att det finns vuxna inom skolan som inte 

lyssnar. Vi kanske tror att vi lyssnar. Men gör vi verkligen det? Genuint? Gjorde jag det, där 

och då? Ja, Rebecca bekräftar det, men tog jag sedan händelsen in i diskussion med arbetslaget? 

Nej, jag lät den försvinna med mitt nederlag med chefen bara för att jag inte vågade berätta för 

kollegorna om hur eleverna uppfattar oss. Jag ville inte verka som om jag visste vad problemet 

var. Kanske de skulle håna mig och säga att jag fiskar poäng. Under terminen hade jag försökt 

ta upp samtalsämnen kring läroplan och hur vi skolpersonal skulle kunna ge varandra verktyg 

och styrka att leda dessa elever. Men varje gång blev jag hånad. Vad skulle jag gjort? Hur skulle 

jag ruska av mig mitt nederlag och finna hoppet igen, när motståndet fick ta över?  

 

Jespers reflektion över Lottas berättelse 

 

Jag jämför Lotta med Karolina, min kollega, som jag berättar om i min berättelse här nedan. 

Genom att läsa det Lotta skriver om får jag en klump i magen och förstår att jag faktiskt är en 

av de som stjälper sådana personer som Lotta och Karolina. Mina icke-existerande ord och 

tankar ger utrymme för och späder på den negativa verksamheten där våra röda skynken blir de 

som får betala priset. Jag finner det intressant då Lotta berättar om att hon setts som att fiska 

efter pluspoäng då hon försökt etablera relationer med de så kallade röda skynkena. Kan mina 

kollegor möjligen tänkt samma sak om Karolina? Vad grundar sig dessa tankar i? Hur kommer 

någon ens på tanken att det skulle handla om att fiska efter pluspoäng då personen gör det vi 

väl ska göra - ta hand om alla elever? Om det etableras relationer till dessa röda skynken där 

de blir sedda, vad gör det då om det nu skulle vara så att pedagogen fiskade efter pluspoäng? 

Vad gör att kollegor fokuserar på varför en annan kollega gör något istället för att fokusera på 

vad denna åstadkom? 
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Doris - ett hopplöst fall 

Jespers berättelse 
 

Det är fortfarande ganska mörkt ute. Lampan i taket färgar allt i rummet med ett gult, ganska 

jobbigt sken. Vi sitter i konferensrummet vid ett alldeles för stort bord för oss sju närvarande 

och har en "uppstartsplanering" inför vårterminen. Jag är nyanställd och det är min första dag 

på denna skola. Nervositeten har släppt något sen det kortare stormötet vi nyss hade. 

Planeringen vi nu har är som sagt en slags uppstart inför vårterminen, men den blir naturligt 

även en slags introduktion för mig in i verksamheten. Det är en stor drös information om allt 

från till exempel var man hämtar kaffe till hur det arbetas med eleverna under halvklasserna. 

          Monika är den som inofficiellt leder mötet. Hon är äldst och det är hon som har en dator 

att anteckna på. Vi glider in på att prata om eleverna. Monika ler lite halvt och menar på att det 

är en otroligt svår barngrupp och att jag inte vet vad jag har gett mig in på. Resten av arbetslaget 

instämmer med diverse nickar och suckar. Jag berättar att jag har hört det av biträdande rektor 

Sandra under min anställningsintervju och att jag därmed tror att jag är beredd på det. Hela 

arbetslaget skrattar till lite lätt och menar på att vi väl får se hur det går.  

          Martin föreslår att de ska gå igenom de allra jobbigaste eleverna med mig och hämtar de 

senaste klassfotona. Vi går igenom en hel drös elever men fastnar till slut på Doris. Henne ska 

jag akta mig för, menar Martin. Monika instämmer och säger att hon inte är att leka med. Jag 

förklarar att jag redan har blivit underrättad om Doris av Sandra samt att jag tror att det ska gå 

bra. Under anställningsintervjun fick jag en känsla av att anledningen till att Sandra ville 

anställa mig var just för att jag då ansåg att jag hade bra idéer om hur en kunde ta sig an Doris. 

Nu under detta möte får jag en känsla av att jag säger något fel. Monika går nämligen in i en 

nästintill defensiv attityd och drar den ena historien efter den andra om hur jobbig Doris är. Det 

berättas att Doris ska ha slagit henne och kastat saxar efter henne och andra barn. De har 

tydligen varit tvungna att sätta lås på skåpen, men dessa har sedan Doris lätt ryckt upp. Doris 

ska tydligen vara en väldigt stor och stark flicka för att gå i årskurs ett. Jag känner att jag blir 

besvärad. Jag tänker för mig själv att mina nya kollegor inte orkar ta fajten och vara så hårda 

som en måste vara med en elev som Doris. Tydliga gränser men en drös av kärlek. Jag frågar 

vad de gjort för att ändra situationen. Monika, återigen i en i mitt tycke defensiv attityd, menar 

på att de gjort allt. Det går inte att göra något åt detta. Skulden faller till slut på föräldrarna. Det 

berättas att pappan nyligen lämnat familjen och att det säkerligen är därför Doris agerar som 

hon gör. Jag känner att jag blir rätt trött samt att jag inte kommer nånvart i och med att Monika 
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tycks vara på defensiven. Jag köper mina kollegors bild av Doris och vi går vidare med mötet. 

          Det hinner gå ett par dagar. Under dessa dagar har jag hunnit få en glimt av hur Doris ser 

ut, men jag kan inte säga att jag vet vem hon är. Jag har undvikit henne. När Doris varit i 

närheten har jag snabbt och ofta tafatt hittat eller hittat på något annat att göra än att utsätta mig 

för chansen att hamna i en situation som innefattar henne. Kanske kan jag i och för sig säga att 

jag vet vem hon är. Jag fick ju det berättat för mig redan under min anställningsintervju och 

ännu mer genomgående under vårt första planeringsmöte. Jag, Monika och Katrin sitter utanför 

klassrummen och väntar på att halvklasserna ska börja. Jag sitter på en byrå där jag har 

klassrummen till höger om mig, Monika och Katrin framför mig vid ett litet runt bord och 

bakom dem en liten station med ett skrivbord samt en hylla med diverse pärmar. Doris kommer 

ut ur det ena klassrummet, längst bort till höger, precis till vänster bakom Monika och Katrin. 

          Hon smäller igen dörren och har en svart, ursinnig blick. Monika frågar lugnt och halvt 

intresserad hur det är med Doris samtidigt som hon fortsätter att skriva på datorn. Doris svarar 

inte. Hon går längs hyllan med pärmar, öppnar en pärm och drar ut ett papper, släpper pärmen 

och pappret på golvet och går vidare till skrivbordet. Monika frågar lika lugnt och med lika låga 

nivå av intresse om Doris är arg. Doris svarar inte denna gång heller utan hittar en liten behållare 

med pennor som hon puttar ned på golvet. Monika med blicken till mestadels kvar i datorn 

påminner Doris om att hon måste plocka upp de saker hon har ned på golvet. Jag får en känsla 

av att både Doris och Monika vet att Doris inte kommer plocka upp något. Längst ut på 

skrivbordet står en CD-spelare inpluggad. Doris drar ur kontakten, tittar för första gången på 

mig med ett leende som berättar att hon nu kommer göra något riktigt tokigt. Hon drar sakta i 

kontaktsladden så att CD-spelaren tillslut åker i golvet. Katrin och Monika nästan väcks ur ett 

tillstånd för att för första gången på riktigt befinna sig i den situation som faktiskt är. De tittar 

på Doris som ler mot dem. De suckar, vänder sig mot mig, möter min blick och himlar med 

ögonen. Jag befinner mig nog i ett slags chocktillstånd. Jag vet inte riktigt vilket ansiktsuttryck 

jag ger som svar. Jag har aldrig befunnit mig i en sån här situation förut. Jag känner mig 

frustrerad. Mitt blod börjar pumpa. Ska jag göra någonting? Kan jag göra någonting? Varför 

gör jag inte någonting? Varför gör inte mina kollegor någonting? Jo, juste, de har redan gjort 

allt. Doris är ett hopplöst fall. 

          Det går några månader. En kollega hinner sluta och jag fortsätter att undvika Doris så 

ofta jag kan. När våren börjar nalkas berättar Sandra att hon är i process att anställa en ny 

kollega. Namnet är Karolina. Karolina beskrivs som en äldre kvinna med glatt humör som 

jobbat på flera fritidshem och förskolor. Sandra pausar lite och tar ett andetag och berättar sedan 

med lite himlande ögon att Karolina dock är en konstnär. Vi alla skrattar till lite, som att mena 
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på att vi får väl se hur detta går. 

          Karolina visar sig verkligen vara en kvinna med glatt humör. Hon kommer med bra och 

framförallt många idéer på planeringsmötena. Hon är som en frisk bris som på något sätt väcker 

mig och mina kollegor ur en slags dvala. Jag och Karolina kommer snabbt bra överens. Hon 

kommer ofta till mig och rådfrågar om saker och ting. Till exempel om det vore en bra idé att 

måla om ett tråkigt plank vid fotbollsplanen och om jag tycker det är okej att ta ut de dammiga 

stafflierna ut i solskenet och låta eleverna måla utomhus. Jag får en känsla av att hon bara 

kommer till mig och frågar sådana frågor. Skymtar jag en blick av förakt i mina kollegors ögon 

då Karolina är igång? 

          På fredagar är det "Pizzafredag". Jag, Martin, Helen och Viktor har lyckats fly iväg till 

närmaste pizzeria utan Monika och Karolina. Båda två är som sagt ett par äldre damer. Monika 

gnäller för mycket och Karolina är bara för konstig. Fast det tycker jag ju inte egentligen fullt 

ut, om jag ska vara helt ärlig. Jag uppskattar Monikas och mina samtal i personalrummet om 

allt från pedagogik till frågor om hur universum skapades. Karolina med sin energi på 200% är 

den pedagogen jag önskar att jag själv orkade vara. På pizzerian är det endast jag som beställer 

pizza, även fast det är Pizzafredag. Min pizza är dock lite speciell eftersom jag beställer en 

vegetarisk utan ost. När maten kommer in gör Viktor en liten scen av det hela och säger 

skämtsamt att jag glömt osten. Jag skrattar till och säger att jag även glömt köttet. Viktor dunkar 

skämtsamt näven i bordet och säger att jag inte längre får sitta hos dem. Jag låtsas-gråter och 

Viktor säger att han skojar. Han tillägger att jag iallafall inte är lika konstig som Karolina. Åh, 

nej, nu kommer det. Jag försöker mig på att stöta bort vågen av skitsnack som jag vet är på väg 

genom att försöka skifta fokus tillbaka på mig. Jag menar på att jag väl ändå borde vara 

konstigare eftersom jag är vegan och Karolina endast är vegetarian. Min taktik fungerar dock 

inte. Helen kommer med den ena historien efter den andra om hur konstig Karolina är. Viktor 

likaså om hur jobbig hon är. Martin säger inget, men anstränger sig mellan tuggorna att nicka 

och sucka medhållande. Viktor frågar mig om jag inte håller med. Jag säger att jag inte vet 

eftersom jag inte tänkt på det. 

          Karolina är väldigt kreativ och älskar att pyssla med eleverna, ofta i ett kreativt kaos. Det 

visar sig att även Doris älskar att pyssla vilket leder till att Karolina på något plan lyckas nå 

henne, om inte annat under de pysselaktiviteter hon anordnar. Under ett möte kommer Doris 

som vanligt upp som samtalsämne. Det beklagas som vanligt över hennes beteende. Karolina 

står däremot upp för Doris och menar på att hon har en helt annan bild av henne under 

pysselaktiviteterna. Monika tar upp det gamla exemplet, som jag fick höra då jag var ny, om att 

Doris har slagit henne och kastat saxar. Karolina kan inte känna igen den varianten av Doris 
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under sina aktiviteter. Monika menar på att Karolina kan skatta sig lycklig som inte råkat ut för 

hennes variant av Doris än. Det hela leder till en smärre argumentation där Karolina undrar vad 

vi då gör för att ändra på denna hemska Doris. Monika säger återigen att vi redan testat allt. Jag 

sitter med hjärtat i halsen och blicken fast i min iPad. 

 

Jespers reflektion 

 

Jag säger ingenting om Doris och gör ingenting med Doris vilket uppenbarligen inte leder 

nånvart. Monika säger en massa om Doris men gör sedan inte mycket mer vilket då inte hjälper 

situationen. Karolina både säger något om och gör något med Doris vilket visar en annan bild 

av det röda skynket och hopplösa fallet Doris. Under mötet accepteras dock inte denna bild och 

vi är tillbaka på ruta ett. För att skapa en så bra verksamhet som möjligt - behöver Karolina 

tänka på att prata med större eftertänksamhet, inte trampa någon på tårna, i och med att hon är 

ny? Behöver Monika helt enkelt prata mindre för att kunna ta till sig en annan bild av Doris? 

Behöver jag göra min röst hörd för att på så sätt för en gångs skull ta ansvar för den situation 

vi befinner oss i? 

          Det kanske kan tyckas så, men min avsikt är inte att måla ut mina kollegor som dåliga 

kollegor. Syftet med min berättelse är att skriva ut hur jag agerar, eller som i dessa situationer, 

inte agerar. Är det inte så att jag som inte agerar, inte gör något, är lika skyldig, om inte mest 

skyldig i det hela? Är vi alla kanske lika skyldiga, men på olika vis i och med att vi tycks ha en 

klar brist på kompetens om hur vi bör samtala med varandra för att skapa en så bra verksamhet 

som möjligt för våra elever?  Eller är vi helt enkelt allihopa offer för en barnsyn som sedan 

urminnes tider sitter i väggarna? 

 

Lottas reflektion över Jespers berättelse 

 

Att vara en av de nya i ett arbetsteam är både spännande och läskigt. Jag tänker på det viktiga i 

att få känna sig välkommen in i en gemenskap som både ger trygghet och utmaning i form av 

fortsatt utveckling. Jag har arbetat tillsammans med Jesper på en tidigare arbetsplats så jag har 

en bild av honom på arbetsfältet. Jesper är ung och har en bra förmåga att skapa goda kontakter 

med elever. Vad jag läser i berättelsen så har han vid anställningen trott på sin förmåga men 

glömmer den någonstans under processen i ett uppbyggandet av gemenskap i kollegiet. Han 

lyssnar till hur hans kollegor blottar Doris, det hopplösa fallet, som han först vill tro att han ska 

klara av. Vid något tillfälle lyckas kollegiet bevisa hur de själva tappat sina förmågor att ta sig 
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an Doris och tillkännager detta inför denna unga kollegas inre förvirring. Det som är mest 

skrämmande är att de lägger skulden på Doris. Att det är Doris som är problemet, inte att de 

nonchalant avsäger sig sina förmågor, de döljer hellre, än att hjälpa Doris. Jag kanske låter lite 

för hård men jag tror på att kollegor kan bli en styrka tillsammans i det gemensamma uppdrag 

vi skolpersonal har till alla elever inom skola och omsorg oavsett vad eleven har för behov. Så 

vad kunde Jesper ha gjort? Om vi funderar på de kollegor som redan fanns på plats och hur de 

redan skapat sig olika roller i kollegiet så kan jag tänka mig att Jesper hade det lite svårt att helt 

och fullt komma in och få en trygg plats.  

 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Vi har en föreställning om att en negativ samtalskultur om elever skapar en negativ bild av 

elever, vilket i sin tur skapar negativa elever som leder till en negativ verksamhet. Den negativa 

verksamheten tror vi ger utrymme för en negativ samtalskultur, där pedagoger pratar om elever 

men också om varandra. Vi vill därmed undersöka hur sättet vi pratar om elever påverkar sättet 

vi pratar med elever och om detta då även påverkar hur vi pratar om och med kollegor. Vi ser 

det hela som en ond cirkel. Nedan följer frågor som vi anser intressanta för att hjälpa oss 

undersöka detta. 

 

• Hur påverkar samtalskulturen mellan kollegor vårt uppdrag med eleverna? 

• Vilken roll spelar språkliga uttryck, som ”hopplösa fall” eller ”röda skynken” i skapandet av 

pedagogernas relationer till eleverna?  

• Hur ser sambandet ut mellan reflektion, språk och handling på skolan som arbetsplats för 

lärare och elever?  
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Metod 
 

Det sades till oss, lite på skämt men också som att trycka på att vi tagit den lätta vägen, när vi 

valde att skriva en vetenskaplig erfarenhetsbaserad essä, att det bara var att sitta med varsin 

kopp kaffe så skulle vi kunna få ihop essän på en dryga kvart. Resan genom essän blev dock 

lite längre än en kvart och fler kaffekoppar som glömdes bort och svalnade under tiden. När det 

nu blev två studenter i samma essä sades det att vi då skulle behöva skriva nästan dubbelt så 

många sidor och läsa dubbelt så mycket litteratur för att det inte skulle vara orättvist. Vi själva 

tycker det hade varit roligt om man sade: ”kul att ni vill försöka samarbeta då det i sig kan vara 

tufft och är något vi fritidslärare också kan öva på då vi leder barn och ungdomar i att 

samarbeta”. Vi själva känner oss stolta över att vi vågat utmana oss i vårt självständiga arbete.  

          Orsaken till varför vi valde den lite friare formen av skrivande är just det Lotte Alsterdal,  

arbetslivsforskare och docent i den praktiska kunskapens teori, skriver i antologin Konst och 

lärande – Essäer om estetiska lärprocesser (2015): ”Tankarna lyfter när vi lyckas få 

egenupplevda händelser, fantasifullt tänkande och andra tänkares arbeten att mötas och 

kontrasteras mot varandra” (Alsterdal 2015, s. 49). Arbeta med en komposition av olika 

perspektiv i växlingen mellan att berätta och reflektera öppnar upp för oväntade infallsvinklar. 

Liksom ett konstverk bjuder in till nyfikna tolkningar (Ibid, s. 50). Våra berättelser tar upp 

något som skaver i vårt samvete och vi vill kunna lösa upp genom att skriva och reflektera samt 

försöka lära av det som hände.  

          Vi har varsin egenupplevd berättelse där vi båda forskar i bägges berättelser parallellt i 

essän. Utifrån ett etiskt perspektiv har vi valt att fingera namnen i våra berättelser då syftet är 

att undersöka de problematiska situationerna som uppstår, inte att hänga ut specifika kollegor 

eller elever. Under vår skrivprocess har vi ofta tänkt lika och har samma åsikter i att utmana 

vår egen roll i ansvaret som fritidslärare. Det i sig bekräftar känslan av utveckling under 

arbetsgången.  

          Vi började med att arbeta fram syfte och frågeställning för att komma fram till vilka 

områden vi skulle hitta litteratur till. Det blev språk, ansvar och reflektion. Först delade vi upp 

tema språk och ansvar mellan oss som områden att ha huvudansvaret över. Jespers huvudansvar 

blev språk och Lotta ansvarade för tema ansvar. Vi läste litteratur och skrev och diskuterade 

och kom med nya tankar som gjorde arbetet mer begripligt. Vi har samlat ihop många sidor av 

tankar och citat som inte fick plats i denna essä men som kan vara en start på andra texter i 

framtiden. Området reflektion, metod och avslutande tankar blev en gemensam stund av 
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samklang som knöt ihop denna essä. Under resans gång har det varit en lärdom att hitta, fixa 

och trixa gemensam tid för reflektion och samarbete. En lärdom vi tar med till våra 

arbetsplatser.  

          Maria Hammarèn, docent i yrkeskunnande och teknologi, skriver i sin bok Skriva – en 

metod för reflektion (2005) att kunna skriva ner sin berättelse är att fokusera sin uppmärksamhet 

på ett möte med sig själv. Att i mötet med andra få läsa upp sin berättelse skapar den nödvändiga 

distansen (Hammarèn 2005, s. 24). ”Kvaliteten i våra handlingar har med seende att göra: Att 

berikas av teori och uppfatta komplexitet. Seende ögon är ögon som tänker” (Ibid, s. 35). 

Skrivande handlar om att tilltala sig själv. ”Att erövra respekten för sig själv som 

kunskapskälla” (Ibid, s. 43).  

          Genom att få ner våra berättelser i text kan vi granska dem ur flera perspektiv. Vi intar 

ett hermeneutiskt förhållningssätt där ”förståelsen utvecklas genom en ständig rörelse fram och 

tillbaka mellan helhet och del av det material vi försöker förstå” (Thomassen 2007, s. 101). Vi 

synliggör för oss själva och tillsammans vad vi gjort och eventuellt kunnat göra annorlunda. Vi 

tar emot andras teorier och prövar dem mot vår verklighet. Reflektionen över vårt eget agerande 

och vår verksamhet utvecklar oss som fritidslärare och människor.  

          Jo Bech-Karlsen, journalist och författare, tar upp i sin bok Jag skriver, alltså är jag – 

En bok för fackskribenten som vill berätta (1999), att berättelsen är mötesplatsen och 

gemenskapen, där skribenten genom sin berättelse uttrycker sin erfarenhet (Bech-Karlsen 1999, 

s. 5). ”Att skriva är att undersöka. Att skriva är inte bara att berätta (Ibid, s. 13). Det är genom 

att vi undersöker och skriver som vi får klarhet i vad vi har upptäckt och oftast tänkt (Ibid). Vi 

har med hjälp av skrivandet upptäckt sidor hos oss själva som vi kan ha användning av i våra 

roller som fritidslärare. Vi tycker om tanken om att reflektera tillsammans och har med hjälp 

av våra berättelser vågat utmana oss i djupare mening under våra samtal de senaste veckorna.  

          I vår essä vill vi förmedla tankar kring hur vi fritidslärare och övriga pedagoger inom 

skolan kanske kan förhålla oss till språkets kraft, vårt uppdrag och ansvar, relationen mellan 

pedagog-elev, kollegor- kollegor och den egna och gemensamma reflektionen som verktyg.  
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Språk 
 

Som sagt tänker vi oss att sättet vi samtalar om elever påverkar sättet vi sedan talar med elever. 

I detta avsnitt vill vi därför undersöka språkets kraft. Vi kommer ta avstamp i att reda ut 

benämningen "röda skynken" som metafor. Metaforer anser vi kan vara både konstruktiva och 

destruktiva. Vi frågar oss därför vad denna metafor innebär för oss, för våra kollegor och hur 

den påverkar eleverna. Efter att ha visat på metaforers makt tar vi upp bra och dåliga aspekter 

av språklig kategorisering och positionering. Vi går sedan in på fördomar och undersöker deras 

natur. Eftersom vi menar att metaforer, kategorier och positioner kan vara både goda och onda, 

kan vi då se på fördomar på samma vis? Vi har en slags förförståelse, en fördom om fördomar, 

att de är av negativ karaktär. Den sista delen i detta avsnitt kommer därför att behandla orden 

positivitet och negativitet i ett försök att få en bättre förståelse för hur dessa värdeord påverkar 

våra tankar och handlingar i skolan.  

 

Metaforer 

 

I våra berättelser visar vi att vi pedagoger lägger elever med svårigheter i kategorin ”röda 

skynken”. Vi skulle vilja mena på att röda skynken är en metafor. Vi blir då nyfikna på vad 

denna metafor innebär. Vad är en metafor? Hjälper den eller stjälper den vårt arbete? 

          Nationalencyklopedin beskriver ordet metafor som "ett bildligt uttryckssätt där likheter 

eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan 

(bildledet)" (Nationalencyklopedin). Christina Larsson har skrivit en magisteruppsats i 

musikpedagogik med titeln Rörande metaforer - om figurativt språkbruk i individuell 

sångundervisning (2010). Hon skriver att ordet "[m]etafor kommer från det grekiska ordet 

metaphora som betyder överföring eller 'bortförande till ett annat ställe'" (Larsson 2010, s. 7). 

Enligt Larsson är metaforer oförmedlade vilket förklaras genom att mena på att de saknar 

"liknelsens som". Som exempel ger hon metaforen som beskriver kamelen som "öknens skepp" 

(Ibid). Att försöka hitta likheter mellan en kamel och ett skepp är nog problematiskt, men att 

mena på att kamelen är öknens skepp tycks fungera utmärkt.  

          För att få en förståelse för vad metaforen ”rött skynke” innebär sökte vi först på ordet 

skynke och sedan på ordet röd. I vårt sökande i Nationalencyklopedin fann vi metaforen ”rött 

skynke” i sin helhet, både då vi sökte på ordet rött och även skynke. Ett rött skynke verkar ha 

sitt ursprung i tjurfäktning. Under en tjurfäktning viftas ett rött skynke framför en tjur för att 



	 17	

irritera tjuren så den ilsket ska rusa fram mot skynket med sina horn. Elever som Rebecca och 

Doris är alltså det röda skynket vilket i sin tur gör oss lärare till tjurar. Vi blir lite illa till mods 

i skrivande stund. Förminskas inte eleverna till att endast vara ett irritationsmoment? Ska vi 

lärare verkligen vara bekväma i att ses som tjurar som rusar mot våra elever med våra horn? I 

artikeln ”The Use and Abuse of Metaphor” skriver Douglas Berggren att metaforer har haft en 

historia av att endast ses som utsmyckningar i olika former av kommunikation. De har i långa 

perioder bannlysts från diskurser av högre kognitiv standard eftersom de ansetts vara ett hinder 

mer än ett hjälpmedel. Samtidigt har det funnits tänkare som har betraktat det kreativa tänkandet 

på många områden som ofrånkomligen metaforisk (Berggren 1962, s. 237-238). Utifrån idén 

att vi pedagoger ska hjälpa eleverna med deras problem kanske det är så att användandet av 

metaforen "rött skynke" stjälper mer än vad den hjälper. 

          I boken The Use and Abuse of Metaphor (2003) skriver språkfilosofen Alan Janik bland 

annat om att vi ofta förväxlar metaforer och definitioner. Det som ofta sker är att vi förvandlar 

metaforen till en definition. Ett exempel han ger är metaforen "art communicates" vilken kan 

förvandlas till definitionen "art is communication". "The former suggests something that we 

have presumably failed to notice about art; whereas the latter is an assertion of a truth on the 

basis of classifying something" (Janik 2003, s. 73). Det verkar som om ordet is är det som är 

problematiskt. Att säga att något är något konstituerar en sanning. Är det sant så är det sant. 

Men vad händer då om vi säger att Rebecca är ett rött skynke? 

          Till att börja med är det ju inte sant rent bokstavligt. Rebecca är inte ett rött skynke; hon 

är en människa. Janik skriver till exempel i relation till metaforen "tid är pengar" att någon som 

är "metaforblind" skulle påstå att det inte är sant eftersom man inte kan betala ett lån med tid. 

Dock är yttrandet av vad som bokstavligt talat är felaktigt det som paradoxalt fångar intresset 

för metaforen. Liknelsen metaforen gör är inte dum, den är insiktsfull (Ibid, s. 32). Det som 

sker i en metafor är då en partiell överföring av betydelser mellan två olika associationsfält. 

Detta kan belysa något i något av orden som tidigare undgått oss (Janik 2003, s. 33-34). Frågan 

är vad en reflektion över metaforen "rött skynke" skänker för ny kunskap. 

          Samtidigt som Rebecca inte är ett rött skynke är hon ju det på Lottas arbetsplats. Där är 

det sant. Metaforen "rött skynke" har använts för att definiera Rebecca och i processen 

avhumaniserat henne. Janik menar att metaforer är tvetydiga, vilket definitioner eller som han 

själv skriver; "classifying concepts", aldrig borde vara. "Conflating the two can only lead to 

catastrophe" (Ibid, s. 74). Enligt Janik beskriver en klassifikation vad som är sant och därmed 

samtidigt vad som inte är det. Detta menar han är det som är farligt med att se på en metafor 

som en definition eller klassifikation (Ibid). Vi tänker på Rebecca som utifrån metaforen "rött 
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skynke" kan klassificeras som att endast vara ett simpelt irritationsmoment. Rebecca reduceras 

till en jobbig röd tygbit som provocerar istället för att ses som den flicka hon är och allt vad det 

innebär. Janik skriver att verkligheten inte beskriver sig själv - vi behöver sätta ord på den. De 

ord vi väljer kan vara olika från person till person, alltså kan verkligheten vara annorlunda 

mellan människor. Att sätta ord på verkligheten ger oss makt att påverka hur nästa person ska 

uppfatta en annan person (Ibid, s. 73-74). Att tala om Rebecca som ett rött skynke tycks trigga 

en tankegång i Lottas arbetslag som omedelbart leder till en hopplöshet. När biträdande rektor 

Sandra på Jespers arbetsplats beskriver Karolina som konstnär skrockar alla närvarande i kör 

och himlar med ögonen som att mena på att det, i ironisk mening, kommer bli intressant. 

          Att säga att någon är ett rött skynke är att mena att personen är ett irritationsmoment. Vad 

är då syftet med att dela med sig av denna information under ett planeringsmöte? När en elev 

tas upp som irritationsmoment under planeringsmöten på Jespers arbetsplats eller som röda 

skynken under Lottas arbetslags planeringsmöten blir det i stort sett egentligen inte mycket mer 

än att resten av gruppen suckar och nickar medhållande. Vad betyder denna brist på agerande? 

Är vi rädda för något? Är det skamligt att dela med sig av att ett barn är ett rött skynke för en? 

Nej, svarar vi snabbt, med tanke på hur ofta Lotta fått höra metaforen. Dock med djupare 

eftertanke kanske vi ändå kan skymta en viss skam. En pedagog delar med sig av att en elev 

ses som ett rött skynke, resten av arbetslaget nickar och suckar i kör. Vi tänker att det pedagogen 

egentligen säger är: jag klarar inte av denna elev. I Jespers arbetslag används inte metaforen. 

Han upplever dock likt Lottas arbetsplats att det inte talas om pedagoger som inte klarar av 

elever, utan tvärtom - elever som inte klarar av att uppföra sig. 

          Likt Janik och hans resonemang kring det farliga med att förväxla metaforer med 

definitioner menar Sontag detsamma fast åt motsatt håll - att förvandla sjukdomar till metaforer. 

Hon skriver att inget känns mer som ett straff än att ge mening åt en sjukdom. Denna mening 

innehåller alltid en moralisk aspekt. En sjukdom med okänd orsak, utan botemedel i syne, 

tenderar att översköljas med innebörd av ond karaktär. Känslor av ondska projiceras på 

sjukdomen med hjälp av ord som korruption och förorening. Med hjälp av vårt språkbruk suger 

sjukdomen upp dessa onda begrepp, blir dessa onda begrepp och används sedan som en metafor 

för dessa onda begrepp (Sontag 1989, s. 58) Cancer är något motbjudande och något eller någon 

motbjudande är cancer.  

          Sontag skriver om hur sjukdomar använts som metaforer för att illustrera ett samhälles 

tillstånd. "The melodramatics of the disease metaphor in modern political discourse assume a 

punitive notion: of the disease not as a punishment but a sign of evil, something to be punished" 

(Ibid, s. 81). Det onda som händer ett samhälle ses inte som ett straff. Det ses inte som ett 
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resultat av något samhället misslyckats med. Det onda är ett externt problem och det är det som 

ska straffas och avlägsnas. Är det så här vi ser på de elever som vi benämner som röda skynken? 

Det är inte vårt fel att våra röda skynken är som de är. De är inte ett resultat av vår bristande 

verksamhet. Det är deras egna fel att de är som de är och ska bestraffas därefter. Sontag skriver 

att cancer som metafor har använts i politisk diskurs, både till höger och vänster. Hon tar upp 

nazismen med Hitler i spetsen och hur de illustrerade "det judiska problemet" som en cancer på 

samhällskroppen. För att bota denna cancer sades det att den behövde skäras bort med mycket 

av den friska huden runt omkring den. Att beskriva ett fenomen som cancer är enligt Sontag en 

uppmaning till våld. Hon skriver till exempel: "While disease metaphors are never innocent, it 

could be argued that the cancer metaphor is a worst case: implicitly genocidal" (Ibid, s. 81-84). 

          Vi känner oss obekväma med att likna användandet av metaforen "röda skynken" till 

användandet av cancer som metafor. Dock måste vi ändå erkänna liknelserna. Likt hur cancer 

impregnerats med ord som korrupt och motbjudande har röda skynken ord som avvikande och 

outhärdlig i bagaget. Vad blir konsekvenserna för eleverna då dessa ord följer med metaforen 

"röda skynken"? Retoriken som används i samtal om att bekämpa cancer är våldsam. Vi 

upplever inte att vi i våra arbetslag talar om att bekämpa röda skynken. Dock har vi erfarenheter 

av språkbruk och känslor på våra arbetsplatser som ändå kan ses som början på en väg som 

möjligen leder till att vi någon gång i framtiden ser på röda skynken som cancern på vår 

verksamhet. Fraser vi hört är till exempel: "Han borde byta skola!" och "Det där är typiskt 

sådana barn!". När vi jämför metaforen "rött skynke" med metaforen "cancer" där båda står för 

något motbjudande, förorenande och korrupt som bör bekämpas resolut blir det lite som att vi 

ser på oss själva, Jesper och Lotta, som några slags "renrasiga" fritidslärare, med den rena läran, 

som minsann vet hur jobbet ska göras. Samtidigt som vi skriver detta inser vi att vi någonstans 

tänkt i dessa banor. Vi kommer därför diskutera detta vidare längre ner i texten i frågan om vad 

som definierar en positiv samt en negativt samtalskultur. 

          Trots en drös av kritiska synpunkter kring metaforer skymtar vi ändå en fördel i 

användandet av metaforen röda skynken. En metafor kan till exempel som sagt säga något om 

något som tidigare undgått oss. Janik skriver även: 

 
Metaphor, as the source of analogy, is a crucial step on the way to discovering truth but it 

is only the beginning not the end of the story. So just as new knowledge is constituted or 

constructed through coining metaphors, we need to dissolve or deconstruct metaphors that 

have come to mislead us. (Janik 2003, s. 75) 
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Vi tänker att det är det som vi har försökt göra i detta avsnitt - dekonstruerat metaforen rött 

skynke. På så vis har vi fått en förståelse för vad metaforen innebär, vad den står för och kan 

därmed kritisera användandet av den. Gör vi inte detta kanske metaforen kan bli en död metafor 

som Larsson skriver om. Hon talar dock om harmlösa metaforer som bordsben och stolsrygg 

och menar att den metaforiska betydelsen har glömts bort. En död metafor beskrivs som en 

metafor som "blivit så allmänt vedertagen att den inte längre förknippas med den ursprungliga, 

bokstavliga innebörden" (Larsson 2010, s 7). Om vi inte kritiserar metaforen röda skynken 

kanske den dör och blir allmänt vedertagen för att beskriva elever vi inte klarar av att hjälpa. 

Elever vi inte klarar av att hjälpa är röda skynken och röda skynken är något avvikande och 

outhärdligt. Fördelen med användandet av metaforer kräver alltså förmågan att kritiskt granska 

metaforen och framför allt sig själv. Att förmedla till sina kollegor att en elev är ett rött skynke 

för en själv kan skapa ett tillfälle att få hjälp och tips med hur en kan hantera situationer kring 

just den eleven. Metaforen kan få arbetskollegorna att haja till genom att simpelt men ganska 

så precist måla upp hur irriterad eleven gör pedagogen. Det gäller dock för pedagogen att 

behålla ansvaret hos sig själv och inte skjuta över det till andra kollegor, skolledningen eller 

allra värst - eleven. Vi diskuterar mer kring begreppet ansvar i nästa kapitel. 

 

Kategorier och positionering 

 

Iben Jensen skriver i antologin, Pedagogiskt ledarskap - om att skapa goda relationer i 

klassrummet (2011), att ”kategorier ger ordning och överskådlighet” (Jensen 2011, s. 111). 

Jensen menar på att man blir en kategori genom sina handlingar, det är inget man tillhör och 

inte heller något man bara är (Ibid, s. 116). Vill vi vuxna bli betraktade som vuxna behöver vi 

utföra aktiviteter som räknas till att tillhöra kategorin vuxna (Ibid, s. 111). Jensen ställer några 

frågor i sin text: ”Vad sker i relation till människor när kategorisering blir en del av vardagen? 

Vad blir det av ordningen när man tillhör många kategorier, när eleven har ett kön, en hudfärg, 

en ålder, är flitig, lat och slarvig, men intresserad av grammatik? Vad betyder det för det 

pedagogiska ledarskapet?” (Ibid). Kategorier förhandlas hela tiden till vad som är passande. 

Författaren menar att kategorier alltid är relativa. Ta till exempel barn i förskoleklass: ”I 

förskolan tillhörde de kategorin ´äldre barn´, medan de i skolans första klass nödvändigtvis 

måste kategoriseras som ´de yngsta´ ” (Ibid, s. 117).  

          Jensens text får oss att fundera på vårt eget synsätt på kategorisering. Är röda skynken 

eller hopplösa fall bra eller dåliga kategorier? Hur ger dessa kategorier ordning och 

överskådlighet? Blir det så att vi fritidslärare har det lättare att sortera våra egna tankar om hur 
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vi ska klara av att möta alla elevers behov, när vi kategoriserar in dem som hopplösa fall? Vi 

upplever inte att det är det som skett i berättelserna. Redan när Jesper får informationen om att 

det är en otroligt svår barngrupp och att han inte vet vad han gett sig in på, blir fortsatt arbete 

tungt. Kategorier kan hjälpa eller stjälpa när de definierar gruppers handlingsmöjligheter. Enligt 

Jensen kan de också vara en oskyldig talhandling för att berätta vem vi talar om (Ibid, s. 119). 

Vi fann ett intressant exempel i Jensens kapitel:  

 
Om skolan möter fyra icke-vita föräldrapar som visar ’det rätta engagemanget’ i sina barns 

skolgång, kommer till föräldramöten och läser läxor och godnattsagor med sina barn, så 

flyttas de från kategorin ’invandrare’ till kategorin ’mycket integrerade’ eller 

’medelklassföräldrar’. Härigenom förblir kategorin ’icke-vita föräldrar’ intakt. (Jensen 

2011, s. 120) 

 

Om Rebecca skulle få chansen att dra av sig det röda skynket och bevisa motsatsen av den 

kategori hon hamnat i, vilken kategori skulle då vara den mest dominerande i synen på henne. 

En bråkig flicka? En tjej med tråkig attityd? Den tjocka flickan? Jensen tar upp begreppet 

positionering, ”vi som subjekt erbjuds en position av de människor (och de diskurser) som 

omger oss” (Ibid, s. 120). Oavsett om man säger eller gör någonting, så intar man alltid en 

position, med sin blotta närvaro. När vi interagerar språkligt med andra, som våra elever, ger vi 

dem alltid en position. Vi behöver inte undvika positioneringar, menar Jensen, men vi måste 

vara ”uppmärksamma på hur olika positioneringar spelar in i vår kommunikativa praktik” 

(Ibid). Generellt kan man säga ”att de erbjudanden om positionering man ger eleverna kommer 

bestämmas av hur eleverna kategoriseras” (Ibid).  

 
Om en elev kategoriseras som ’lugn flicka’ kan läraren komma att företa en direkt 

positionering av flickan som lugn genom att till exempel säga: ’Var det du som skrattade 

så där? Det var då inte likt dig.’ Därmed är flickan positionerad som en icke-skrattande 

flicka, men utan att hon vet om det är önskvärt eller inte. […] ju oftare man positioneras 

som tillhörande en kategori, desto mer förhandlar man sig själv fram till att den täcker hur 

man är (i varje fall i skolan). (Jensen 2011, s. 123) 

 

Det får oss att tänka på alla de gånger vi pratar med, till och om elever som bråkiga, stökiga, 

slarviga, hopplösa. I våra ögon och i vårt medvetande alternativt omedvetna, så blir dessa elever 

just den etikett vi sätter på dem. Det spelar ingen roll vad eleverna försöker övertyg oss om i 

nästa steg. Och det spelar ingen roll vad vi gör som pedagoger. Vi kan avsäga oss vårt ansvar, 

just för att det ändå är hopplöst. Nej, så enkelt är det inte i vårt uppdrag. Vi har ansvar hela 
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vägen. Jensen tydliggör att det kan vara diskriminerande med positioneringar på grundval av 

kategorier. Vi hindrar oss själva att se den enskilde individen och uppmärksamma vad denne 

har gjort just nu. ”Om vi håller kvar elever i kategorier upptäcker vi inte när de utvecklas bort 

från dem” (Ibid, s. 124). Våra röda skynken har en svår uppgift inne på arenan när vi pedagoger 

agerar som både tjuren och matadoren!  

 

Fördomar 

 

Om metaforer stelnar till, definieras och dör, kan de då ses som fördomar? Ja, menar vi. 

Invandrare är parasiter, äldre människor är sengångare och elever vi inte kan hantera är röda 

skynken. Först och främst kan det ses som att alla tre exempel antyder att endast kategorin 

ifråga är på så vis. Endast invandrare lever på bidrag, endast äldre rör sig långsamt och endast 

elever vi inte kan hantera är irritationsmoment. För det andra så är det väldigt problematiskt att 

mena på att alla invandrare, alla äldre människor och alla elever vi inte kan hantera skulle vara 

likadana som alla andra inom samma kategori. Ovan diskuterade vi både dåliga och goda 

aspekter av att använda sig av metaforer, kategorier och positioner. Kan fördomar också vara 

både bra och dåliga? 

          Lotta berättar i sin berättelse om fritidsmöten där en stående samtalspunkt är elever som 

kallas röda skynken. Dessa beskrivs vara hopplösa fall, fall för utredning. Tankarna leder inte 

sällan till att det måste vara en sjukdom med en bokstavskombination som ligger bakom 

elevernas beteenden. Vi frågar oss vad som gör denna samtalspunkt stående. Vad är syftet med 

den? Rebecca målas upp som jävlig, kaxig, en elev med humörsvängningar och tråkig attityd. 

Detta allra troligast eftersom hennes familj sägs vara likadan. Jespers kollega Monika fastställer 

Doris beteende som hopplöst. Jesper, i sin tur, köper Monikas och kollegornas bild av Doris 

samt agerar sedan därefter. Vi menar att Doris skulle kunna ses som motsvarigheten till 

Rebecca, ett rött skynke. Att samtala om elever som Doris och Rebecca anser vi är nödvändigt. 

Hur visar sig dock effekten av samtalen då samtalspunkten återstår vecka efter vecka kring 

samma elever? Gunilla tycks ha en förförståelse för hur Rebecca är utifrån hur hennes familj 

sägs vara. Jesper köper en förförståelse av sina kollegor om Doris. Istället för förförståelse, kan 

vi kalla detta fördomar? 

          I antologin Normkritisk pedagogik (2010) ger Gunilla Edemo en beskrivning av 

begreppet fördom som att "...en dom faller utan att den anklagade fått tillfälle att försvara sig, 

utan att bevis lagts fram och granskats" (Edemo 2010, s. 90). Våra röda skynken, Doris och 

Rebecca, har ingen chans att försvara sig. För det första är de rent fysiskt inte närvarande i 



	 23	

samtalen om dem. För det andra återgår vi till vår tanke om att hur vi pratar om dem påverkar 

hur vi pratar med dem. Rebecca tydliggör detta då hon säger att Lotta är den första vuxna under 

alla år som verkligen lyssnat på henne. Alla andra vuxna är arga och skriker, och bara säger att 

de lyssnar fast de inte gör det. Detta anser vi visar på en hopplöshet hos Rebecca i och med att 

hon inte känner en tillit till de vuxna. De vuxna har redan fällt Rebecca och agerar därefter. Kan 

vi säga att Rebecca och elever med en situation likt hennes har en chans att försvara sig mot 

våra fördomar om de inte har någon tillit till oss? Klänger vi oss fast vid vår fördom, vår 

förförståelse, vår uppfattning om elever som röda skynken, istället för att öppna upp dörrarna i 

rättssalen, öppna upp vår famn och låta den misstänkte känna sig trygg att få försvara sig? Vi, 

Lotta och Jesper, vill måla upp det på följande sätt: en pedagog, som vi benämner åklagaren, 

kommer in i rättssalen med en problematisk elev, den misstänkte. Den misstänkte har dock 

munkavel, så endast åklagaren kan berätta sin sida av historien om hur illa den misstänkte har 

betett sig. Domarna består av resten av pedagogerna i arbetslaget. Domarna, efter att ha hört 

endast åklagarens ord, drar som vanligt fram det gamla röda skynket och täcker eleven. Om det 

är första gången den misstänkte kallats till rättssalen ser vi till att täcka hen med ett nytt fräscht 

rött skynke. Vi har många på lager. 

           Ett rött skynke tycks vara en snabb lösning på ett problem. Under våra planeringsmöten 

använder vi oss av samma gamla röda skynke att skyla eleverna med. Det är mycket mer 

tidseffektivt att använda samma röda skynke än att figuranpassa det. Skynket är ju redan färdigt 

- ett vinnande koncept! Med detta färdiga, vinnande koncept är det inte nödvändigt med vidare 

reflektion. Malin Lööw refererar i sitt kapitel i antologin Konst och lärande (2014) till Stephen 

Baker, lektor i engelska, som menar att: "Metoden som används vid reflektionen ska inte 

applicera färdiga koncept på det man reflekterar över. Det är de färdiga koncepten som ska 

granskas" (Lööw 2011, s. 449-450). Lööw refererar även till filosofen Martha C. Nussbaum 

som - i likhet med Baker - menar att man behöver granska de färdiga koncepten som beskrivs 

som vana och tradition. Dock ska denna granskning till skillnad från Baker göras med hjälp ett 

färdigt koncept - de rationella argumenten (Ibid). Lööw beskriver Nussbaums färdiga koncept 

som "en typ av reflektion som endast kan existera i form av rationella argument med målet att 

tjäna allas bästa" (Ibid, s. 450).  

          Skulle vi kunna säga att de röda skynken vi täcker eleverna med är färdiga koncept? Är 

de i så fall koncept som för med sig rationella argument med målet att tjäna allas bästa? Om vi 

tittar tillbaka på domstolsscenariot som vi målade upp ovan så kan vi se det som att det iallafall 

inte tjänar elevens bästa. Utifrån det Lööw skriver om vad Baker menar vore det alltså så att vi 

under våra planeringsmöten borde reflektera över själva konceptet röda skynken istället för att 
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bara applicera det på eleverna.  

          Under de fritidsmöten vi återger i våra berättelser är syftet att hitta "lösningen" på elevens 

beteende. Kan vi säga att denna jakt på en lösning är effektiv om vi vecka efter vecka 

återkommer kring samma koncept för att beteckna samma elever? Vår tanke är att vi fastnar i 

ett färdigt koncept, i en föreställning om hur röda skynken är - en fördom. När vi fastnar i ett 

färdigt koncept, som vad röda skynken är, verkar det begränsa vår reflektion. Vi håller med om 

att färdiga koncept behöver granskas för att kunna komma vidare i samtalen och reflektionerna 

vi har med kollegor samt oss själva. Kanske finns det färdiga koncept som bidrar till en bra 

verksamhet. Vi anser dock att vi under våra planeringsmöten i våra berättelser visar på att 

färdiga koncept inte gör det hos oss. Vi tar in en förförståelse i ekvationen som inte 

problematiseras och applicerar därför en lösning, ett färdigt koncept, som inte löser problemet. 

          Vi frågade i början av detta avsnitt om det var så att fördomar endast är dåliga eller om 

de likt metaforer, kategorier och positioner även kan användas för goda syften. Magdalene 

Thomassen skriver i sin bok Vetenskap, kunskap och praxis (2007) att ordet fördomar hos Hans-

Georg Gadamer inte klingar negativt. Gadamer menar att fördomar är det som möjliggör en 

förståelse. "Det är endast mot bakgrund av en förståelse vi redan har som vi kan få grepp om 

en mening i det nya vi möter" (Thomassen 2007, s. 95). Ogrundade fördomar bör dock 

medvetandegöras och rättas till (Ibid). Vi läser det som att fördomar ses som biljetten till resan 

mot förståelse. Om vi ser på fördomar som att möjliggöra förståelse kanske Lotta kan ursäkta 

sina kollegors fördomar och på så sätt ta sig framåt i ett undersökande samtal med dem. Vi 

finner det svårt att ursäkta baktalande av Karolina och Anna, men kanske bringar detta synsätt 

en förståelse vi inte tidigare haft. Med detta perspektiv kanske vi istället för att fördöma 

fördomar kan förvalta dem genom att medvetandegöra och förhoppningsvis möjligen rätta till 

dem. Detta lägger dock ett stort ansvar i kollegors händer eftersom det gäller att alla är med på 

noterna. Även om ordspråket säger att ärlighet varar längst tror vi det är väldigt känsligt att vara 

just det. Baktalande av kollegor skulle vi vilja mena på är ett symptom av denna brist i att inte 

vilja vara ärlig. En mer intressant fråga kanske dock är om det ens är tillåtet att vara ärlig på en 

arbetsplats? Är det tillåtet att vara ärlig genom att synliggöra sina fördomar så de kan 

medvetandegöras och förhoppningsvis rättas till? Är det positivt eller negativt att vara ärlig? I 

kommande avsnitt försöker vi reda ut vad som definierar en positiv samt negativ samtalskultur. 
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Positiv eller negativ samtalskultur 

 
Och i vårt land så får man inte vara förmer 

Det här är Sverige, snälla gråt när ingen ser 

Det finns inga ord för det, på det här jävla språket 

Jag har inga ord för att vi andas, tänker, känner samma sak  

(Berg, Joakim 2009. Det finns inga ord. Kent) 

 

Med Gadamers tankar om fördomar i bakhuvudet läser vi Joakim Bergs sångtext och frågar oss 

om vi ens får tala om saker egentligen. Tala om saker på riktigt. Tillåter samtalskulturen i våra 

verksamheter oss att få synliggöra våra fördomar? Eller är det så som vi tolkar Bergs 

melankoliska toner; vi får inte ta plats, speciellt inte om det är gnäll? Är det så att det har gått 

så långt att vi inte längre har ord för våra tankar och känslor eftersom vi alla antingen har lärt 

oss, eller känner oss tvungna att tänka och känna likadant? Är detta en positiv eller en negativ 

samtalskultur? Vad är positivt och vad är negativt? Ett snabbt svar är att något positivt är något 

bra och något negativt är något dåligt. Med denna definition blir en positiv samtalskultur en bra 

sådan och en negativ en dålig. Vi kommer i denna del av essän ifrågasätta denna simpla bild av 

positivitet och negativitet. Vi tror inte det är en fråga om svart eller vitt. Är till exempel 

positivitet bara bra och negativitet bara dåligt? 

          Gunilla och Monika upplever vi som personer med en negativ syn på kollegor och barn 

och därmed verksamheten i stort. Kan vi då föreställa oss Jesper och Lotta som positiva 

motpoler till dessa negativa kollegor? Jesper upplevs till en början vara positivt inställd till sin 

nya anställning och den nya utmaningen som finns i att hjälpa Doris. Dock efter samtal med 

kollegor om Doris så internaliseras en negativ inställning till henne som han inte tycks kunna 

bli av med. Ett tecken på denna negativitet är hans agerande i att varken säga bu eller bä under 

situationen utanför klassrummet, när Doris drar en bandspelare i golvet, eller under mötet där 

Monika och Karolina har en argumentation om Doris. Lotta har även hon till stor del färgats av 

den negativa kultur som råder i lärarlaget. Vi ser dock en gnutta av hopp och därmed en 

positivitet som hänger kvar i och med att hon, till skillnad från Jesper, försöker ändra klimatet 

i arbetslaget. I och med dessa tankar kan man läsa det som att vi menar att positivt tänkande är 

det som krävs för att ändra på rådande strukturer.  

          Barbara Ehrenreich drar dock i sin bok Gilla läget - hur allt gick åt helvete med positivt 

tänkande (2009) paralleller från optimism och positivt tänkande till tyranni och diktatur. Hon 

menar att det ofta inom en diktatur krävs ständig reproduktion av positiva bilder av landet och 

makten. Pessimister, negativa tänkare och kritiker förföljs, fängslas och även undanröjs 
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(Ehrenreich 2009, s. 207-208). Om vi applicerar denna beskrivning av optimism och positivt 

tänkande på våra berättelser, vem är då tyrannen? Kan Jesper ses som en tyrann som tack och 

lov snabbt avsattes efter att optimistiskt yrkat på att det nog skulle gå bra med Doris? Det kan 

ses som att han menar att det enda som behövs är lite positivt tänkande. Förföljer Lotta 

pessimisterna på sin arbetsplats då hon samtalar med sin chef om sina negativa kollegor? 

Kanske kan vi istället vända på det hela genom att mena att Lotta är den som inte kommer med 

en positiv bild av hennes arbetsplats ("landet och makten") och kanske därmed ses som negativ 

tänkare och pessimist som faktiskt får finna sig i konsekvenserna. Problemet är att hennes 

legitima kritik mot arbetslagets språkbruk därmed tystas ner. Gick Karolina, i Jespers arbetslag, 

för långt i sin kritik av makten och därmed "undanröjdes" ur gemenskapen? Om vi istället väljer 

att se på det som att Lottas kollegor och ledning samt Jesper med sina kollegor står för det 

positiva tänkandet, den rådande tyranniska makten där inget bör ifrågasättas, får Lotta och 

Karolina då representera negativitet? Lotta vill ändra på den negativa samtalskulturen som 

innehåller metaforen "röda skynken". Hon ser negativt på den rådande strukturen. Kan det vara 

bra att vara negativ och därmed dåligt att vara positiv? 

          Om vi ser diktaturer som att kräva positivt tänkande så kan vi se kalvinismen som att 

kräva negativa tankar. Denna religion beskrivs av Ehrenreich som "ett system av samhälleligt 

påbjuden depression" (Ibid, s. 79). Deras Gud beskrivs som att hata sin skapelse. För att få en 

plats i hans himmel krävdes en ständig inspektion av ens inre för att inte synda. Arbete var det 

enda medlet mot att falla för synder som till exempel sysslolöshet eller nöjen (Ibid). Trots våra 

kollegors negativa kommentarer om elever och andra kollegor så verkar de ändå rätt så tillfreds 

med sitt arbete. Det verkar inte som om de anser att de själva är en del av problemet med 

eleverna och kollegorna, vilket i sin tur underhåller en positiv bild av dem själva. Om vi då ser 

på Lotta och Karolina som motsatsen till deras kollegor kan vi dra likheter till kalvinisterna. 

Utifrån Ehrenreichs beskrivning av kalvinisterna tolkar vi det som att dessa personer såg sig 

som bättre än människor av annan eller ingen tro. Människor som ägnade sig åt sysslolöshet 

och nöjen var människor som per definition syndade och fick därför ingen plats i paradiset. Att 

inspektera sig själv för att inte synda kanske till viss del är en god sak att göra. Vi kanske skulle 

kunna benämna ett sådant förfarande som reflektion. Att dock sedan uttrycka att en själv står 

över eller på något vis är bättre än någon annan kanske inte är det mest produktiva. Kanske kan 

vi inte fullt ut säga att Lotta och Karolina agerar som om de vore bättre än sina kollegor. Dock 

kan man nog lätt halka dit om man väljer att tackla problemet i form av argumentation så som 

Karolina gjorde under planeringsmötet med Monika. Likt Karolina menar Lotta att även hon 

har lätt att hamna i en argumentation istället för en dialog. 
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          Hur ska vi se på oss själva? Antingen får Lottas kollegor med Jesper och hans kollegor 

representera en rådande diktatur där endast en tanke om hur elever är är tillåten och absolut inte 

får ifrågasättas. Då blir Lotta och Karolina som kalvinister som "ser ner" på sina "orena" 

kollegor. Eller så ser vi Jesper med sina och Lottas kollegor som kalvinister i och med deras 

ständiga negativa syn på deras värld som innehåller röda skynken. Dessa röda skynken är orena 

och har inget i paradiset att göra. Då blir Lotta och Karolina tyranner som inte accepterar andras 

åsikter. Hur vi än väljer att se på situationen blir det två motsatta sidor, två olika perspektiv, två 

olika förståelser. Vi tänker tillbaka till Gadamer. Enligt Thomassen intresserar sig inte Gadamer 

för individuella fördomar. Gadamer talar istället om alla våra historiska fördomar som skapar 

en förståelsehorisont. Likt horisonten vid havet kan vi inte se bortom vår förståelsehorisont. 

Vill vi veta mer, lära mer måste vi röra oss, förflytta oss så vår horisont breddas och därmed 

inkluderar nya erfarenheter (Thomassen 2007, s. 96-97). Vem ska ta första steget för att belysa 

nya perspektiv? I och med denna essä kan vi nog säga att vi iallafall tagit ett steg, om än ett 

litet. För att återgå till frågan som inledde detta stycke: hur ska vi se på varandra? Kanske bör 

vi se varandra som möjligheter och tillfällen till att bredda sin förståelsehorisont? 

          Vi kanske inte låter varandra prata? Antingen är vi för negativa eller så är vi för positiva. 

Antingen är vi kalvinister eller diktatorer. Vill vi ens lyssna till den andre? Kalvinisten tror sig 

vara bättre än den som inte är anhängare av den rena läran och diktatorn vill helt enkelt inte 

höra någon kritik från pessimisten. Vi tycks beskriva två motpoler, men är de inte väldigt lika 

egentligen? Likheterna anser vi vara olusten att tala med den andra parten, oviljan att lyssna till 

den andra parten och oförmågan i att se den andra parten. Skillnaderna är bara hur allt detta 

uttrycker sig. 
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Ansvar 
 

Vi har ovan diskuterat benämningen röda skynken som en metafor, kategori och position och 

visat på dess uppenbara destruktiva sida samtidigt som vi har skymtat en konstruktiv sida. Vi 

har synliggjort att vi har fördomar, vilka kan vara ett hinder men även ett hjälpmedel för 

reflektion. Det viktigaste tycks vara att inte fastna i färdiga koncept. Vidare har vi frågat oss 

om vi ens får ifrågasätta våra färdiga koncept utifrån en syn på positivitet och negativitet. Om 

det nu är tabu att ifrågasätta en rådande struktur, en rådande praxis som Lotta och Karolina gör, 

hur ska vi då gå till väga? Ska vi finna oss i något som går emot vårt samvete? Vad säger det 

om vår moral? Har vi ett ansvar mot oss själva att agera utifrån våra värderingar? Nedan 

kommer vi att diskutera ansvar under olika rubriker. Vi tittar på vad vi fritidslärare har för 

ansvar i vårt uppdrag och det personliga ansvar vi alla har gentemot oss själva i klang med det 

ansvar vi har i mötet med andra. Vår moral lägger grunden för hur vi människor är och hur vi 

agerar så det tar vi upp under rubriken moraliskt ansvar. Då vi arbetar inom det pedagogiska 

fältet ser vi det som viktigt att synliggöra delar i vårt pedagogiska ansvar och slutligen gå in på 

att vi har ett ansvar mellan oss kollegor.  

 

Skolans ansvar - vårt uppdrag 

 

Vad har vi för ansvar i vårt uppdrag? Ofta stöter vi på olika regler och förhållningssätt som ska 

präntas in i eleverna. Inom fritidshemsverksamheten har vi styrdokument som vi ska förhålla 

oss till i vårt pedagogiska uppdrag. Gör vi det? Har vi koll på vad vi förväntas göra? I starten 

av läsåret går vi igenom styrdokument och pratar om våra egna förväntningar och de 

förväntningar som ligger på oss. Under hösten blir allt en vardag och vi glömmer bort att boosta 

oss själva och våra kollegor. Vårt uppdrag är de barn som växer upp i samhället. Vi ska leda 

dem och uppmuntra dem till självständiga individer. Vi ska locka fram lusten att lära och vara 

ett stöd i deras utveckling. Skolverket har sammanställt olika styrdokument och ett av dem är, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. I första delen hittar vi 

skolans värdegrund och uppdrag. ”Var och en som verkar inom skolan ska […] främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket 2011,  s. 

7). Vi ska främja alla elevers utveckling, ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället 

vilar på” (Ibid).  
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          Främjar vi aktning för Doris och Rebeccas egenvärde? Hur skulle vi bättre kunna stödja 

deras bild av sig själva och sitt värde? Doris och Rebecca är två av alla de elever vi ska stödja 

i deras utveckling. Hur lyckas vi med det när vi särskiljer dem genom ganska svårsmälta 

kategorier och positioner som hopplösa fall och röda skynken? Förmedlar vi de grundläggande 

demokratiska värderingarna i vår attityd? När vi stämplar varsin etikett, hopplöst fall – rött 

skynke, på Doris och Rebecca begränsar vi samtidigt deras chans att försvara sig. Visar vi 

respekt för de mänskliga rättigheterna i vårt agerande? De har inte bett om denna position, röda 

skynken är något vi fritidslärare skapar.  

          ”Skolan ska främja förståelse för andra människor […]. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling” (Ibid). Gestalta värden som ”individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde” samt motverka kränkning och diskriminering av så väl elever som 

kollegor. Det blir då viktigt att känna delaktighet och skapa en trygg identitet ”med förmågan 

att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 

arbetar där” (Ibid). Här tolkar vi att författarna till läroplanen menar att vi som arbetar inom 

skolan tillsammans har ett personal- och elevperspektiv att bygga ansvaret kring. Hur främjar 

vi då förståelse för andra människor om vi själva sätter oss i båten som erbjuder att baktala och 

positionera elever och kollegor? Har vi förmågan till förståelse och omsorg när vi då sitter i 

båten? Jespers kollegor varnar honom speciellt för en elev, Doris. Han uttrycker en förståelse 

och omsorg då han i sin berättelse tänker hur man som pedagog måste vara, med en elev som 

Doris, tydliga gränser och en drös av kärlek. Vad gjorde han i praktiken? Och visst är det väl 

så att Lotta och hennes arbetslag inte ser till alla människors lika värde och berövar Rebecca 

sin frihet och integritet när de kategoriserar henne som ett rött skynke? Kategorin eller 

positionen röda skynken, kan det i sig vara en kränkning eller diskriminering? Återigen frågar 

vi oss hur vi främjar förståelse och omsorg för så väl elever som kollegor, om vi kliver på båten 

där det baktalas och gnälls över hopplösa fall. Är det genom att baktala eller vara tyst?  

          Våra styrdokument ger oss möjlighet att förvalta våra värderingar och ger oss i uppdrag 

att leda våra unga människor samt samarbeta i en gemenskap med våra kollegor. Vad är det då 

som gör att vi pratar om varandra istället för med varandra? Vad är det då som gör att vi pratar 

om elever som röda skynken och hopplösa fall? Vad är det som gör att vi inte ser alla elever 

och kollegor med deras unika egenskaper och kompetens? Ser till alla människors lika värde. 

Varför frångår vi då vårt ansvar - att möjliggöra för alla elevers utveckling? Styrdokumentet är 

sprunget ur skollagen och vi som arbetar inom skolan förväntas följa dessa föreskrifter. 

Samtidigt är vi också en person, en människa, och vad har vi för ansvar i den rollen?  
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Personligt ansvar 

 
De finns överallt. Människor som vägrar att ta ansvar. Som alltid tycks hitta någon, eller 

något, att skylla på. Är det inte ’samhället’, chefen eller kärlekslösa föräldrar så är det 

McDonald´s, tobaksindustrin eller banken. För vems fel är det egentligen att mitt äktenskap 

sprack? Att jag är arbetslös? Överviktig? Slår min fru eller fryser ut min kollega? Det är i 

alla fall inte mitt. (Heberlein 2016, s. baksidan av omslaget)  
 

Ann Heberlein, debattör och doktor i etik menar i sin bok, Det var inte mitt fel! - om konsten 

att ta ansvar (2016), att det idag pågår en massflykt från ansvar och att fler betraktar sig som 

offer i samhället. Rätten till sitt värde som människa är den viktigaste rättigheten en människa 

har. Men det som oroar Heberlein är att ”många tycks ha glömt bort att varje rättighet också 

innebär en skyldighet. […], och den främsta skyldighet en människa har är att ta ansvar för sitt 

liv, sina val och handlingar, i relation till sina medmänniskor och för mänsklighetens 

gemensamma framtid” (Heberlein 2016, s. 10). Vår, Jesper och Lottas, etik säger oss att vi inte 

får göra det så lätt för oss att gömma oss bakom våra svåra barngrupper, hopplösa fall, föräldrar 

som inte förstår eller skolledning som inte sköter sitt jobb. I varje situation har vi ett personligt 

ansvar hur vi reagerar och agerar. Heberlein skriver att ansvar och ansvarighet kan betraktas 

”som en egenskap hos individen, en förmåga att hantera den eller de uppgifter han eller hon har 

på ett bra sätt” (Ibid, s.16). Vidare skriver hon att den danske etikern Knud Ejlert Lögstrup 

menade att ett etiskt krav ställs på oss i mötet med andra människor. Ett ansvar över det 

förtroende varje möte innebär med en annan människa. ”Människor har makt över varandra - 

makt att påverka hur omvärlden och det egna värdet upplevs. Denna makt är grunden till vårt 

ansvar och ju mer makt vi har, desto större är vårt ansvar” (Ibid, s.10). Alla möten spelar roll, 

men de flesta möten är inte jämlika, då den ena parten har en högre ställning eller på annat sätt 

ett större ansvar. Det kan gälla chef - medarbetare, pedagog - elev.   

          Vi fritidslärare har makten att etikettera våra elever. Det kan vara på både gott och ont, 

beroende på hur vi använder oss av metaforen, fördomen, det färdiga konceptet, kategorin eller 

positionen av uttryck som hopplösa fall eller röda skynken. Kanske är det en metod att etikettera 

och kunna möta eleverna på ett bättre sätt då vi har en förförståelse för hur hopplösa de är? Vi 

behöver också då förstå att vår makt över våra elever ökar vårt ansvar att leda dem ur vår makt 

över dem. I vårt uppdrag ska vi leda eleverna till självständiga och ansvarstagande människor.  

             Hur vi gör påverkar, oavsett hur vi gör. Jesper förstärker genom sitt icke agerande att 

Doris är ett hopplöst fall, ett barn vi inte behöver se. Hans strategi för att slippa ansvaret är att 

undvika henne så mycket han kan. Jesper skriver i sin berättelse att han känner en frustration 



	 31	

men skapar sig ändå ett strutsbeteende. Hur kunde han gjort annorlunda? Lotta godtar 

metaforen röda skynken genom att inte enkelt fråga arbetslaget vad röda skynken betyder mer 

än att det är elever som är hopplösa och retar upp oss fritidslärare. Lotta kunde genom frågor 

synliggjort något, kanske hade någon annan i arbetslaget reagerat och också funderat på det 

valda uttrycket om dessa elever. Som det var så hade uttrycket redan etablerat sig i arbetslaget 

för att vara en del av en arbetsvardag. Även om uttrycket röda skynken har skapat sin plats har 

Lotta fortfarande ansvaret att ifrågasätta om något känns fel. Kan vi uppleva att hon nu istället 

blundar och väntar på bättre tider? Behåller vi vår autenticitet om vi blundar? Vi vill också 

trycka på att Lotta som har en längre erfarenhet av att arbeta inom skolan, kunde ha gjort mer. 

Tagit mer ansvar i sitt agerande, både till elever och kollegor. Jesper skulle kunnat använda sin 

frustration som bränsle till att ta ansvar istället för att stoppa huvudet i sanden.  

 
Jag och mina handlingar existerar inte i ett tomrum. Allt jag gör, alla mina val och 

handlingar, påverkar min omgivning på ett eller annat sätt, till det bättre eller sämre. Val 

och handlingar är sällan, om ens någonsin, neutrala. Därför måste alla val och handlingar 

övervägas - och om mina val är mindre väl övervägda, kanske rentav dåliga, måste jag i 

alla fall ta ansvar för dem i efterhand. (Heberlein 2016, s. 15-16) 

 

Har eleverna något eget ansvar? Ja, men inte ansvar att ta sig ur röda skynken. Vi måste först 

ge dem verktygen för att ta sitt personliga ansvar att ta sig ur röda skynken. Jesper Juul skiljer 

i sin bok, Ditt kompetenta barn (2006), på socialt ansvar och personligt ansvar men menar på 

att de samtidigt hänger samman. Det sociala ansvaret är nödvändigt i det ansvar vi har för 

varandra i de grupper och sammanslutningar vi tillhör. Exempel på sådana grupper kan vara 

familjen, samhället och världen. För att dessa grupper ska vara socialt (eller fungera) 

gynnsamma behöver ett visst ansvar tas. Det personliga ansvaret kan tillföra kreativ energi och 

förebygga vantrivsel i de gemenskaper vi ingår i. Det är ansvaret vi har för vår egen utveckling, 

fysiska och psykiska hälsa (Juul 2006, s.127). Kan det vara bra att vi balanserar våra olika 

ansvar i skolans värld och har tillit till varandras förmågor som ingredienser i gott 

ansvarstagande? Hur leder vi Rebecca och Doris i deras personliga ansvar? Det kanske är svårt 

att leda elever till eget ansvar om vi fritidslärare inte tar ett personligt ansvar i våra 

arbetsuppgifter. Visst vore det bra om vi kollegor påminner varandra om att personligt ansvar 

kan krydda med kreativitet och trivsel i arbetslaget?  
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Moraliskt ansvar 

 

Vi alla har ett (medfött) moraliskt ansvar. Henriksen och Vetlesen tar upp i sin bok, Etik i arbete 

med människor (2013), att ”vi upplever, tolkar och handlar mot bakgrund av en verklighet där 

det ’moraliska fältet’ inte låter sig avgränsas utan sträcker sig över allt vi deltar i” (Henriksen 

& Vetlesen 2013, s. 273). När vi gör vårt val av yrke har vi förhoppningsvis en aning om vad 

vi själva vill och är i stånd till. Vi väljer utifrån intresse och förmåga. Det påverkar hur vi ger 

oss själva förutsättningen att trivas på jobbet samt ”möjligheten att utveckla professionalitet 

och kunnighet i utförandet av jobbet” (Ibid, s. 265). Genom vår utbildning kan vi 

medvetandegöra och utveckla det vi redan har inom det moraliska fältet. Utbildningen låter oss 

se tydligare och ger oss mer kunskap och verktyg ”att handla mer kompetent” i vår yrkesetik 

(Ibid, s. 273). ”I mötet med den andre har vi […] något av hans eller hennes liv i våra händer. 

Den andre är utelämnad åt oss på ett sätt som vi inte kan undandra oss” (Ibid, s. 266). Som 

fritidslärare i skolans värld bär vi på ansvar mot varje enskild individ. Stor som liten. Jesper 

och hans kollegor är sju stycken fritidslärare som ansvarar för Doris och hennes kompisar. Lotta 

och hennes kollegor är nio stycken fritidslärare som ansvarar för Rebecca och hennes kompisar. 

Majoriteten sitter antingen och driver på med oförmågan att ta ansvar för varje enskild elev, 

hopplösa fall som Doris och röda skynken som Rebecca, eller sitter och nickar medhållande 

och samtidigt stoppar huvudet i sanden.  

          Författarna Henriksen & Vetlesen tar upp ”nödvändigheten att utveckla ett eget moraliskt 

omdöme, det vill säga en ansvarsfull hållning till sin egen yrkespraxis” (Ibid, s. 40). Ibland kan 

vi på vår arbetsplats känna att vi står i ett spänningsfält mellan att vara lojal mot en kollega och 

behovet av att ta upp något som skaver. Henriksen & Vetlesen menar att lojalitet och kritik inte 

behöver utesluta varandra. Många gånger kan kvaliteten och sammanhållningen öka om 

konstruktiv kritik får ta plats. Arbetsgruppen behöver dock vara medveten om grunden och de 

centrala etiska målsättningarna för vad de gör, om detta ska kunna uppskattas och främjas. ”Det 

är när man upplever det som sker som ett brott mot de grundläggande förutsättningarna för sin 

egen yrkespraxis som man utmanas i sin moraliska integritet” (Ibid, s. 41). Henrikriksen & 

Vetlesen skriver om att det finns en frihet i sin moraliska integritet att kunna handla utifrån sin 

övertygelse (Ibid). Det kan vara impopulärt om chefen som i Lottas fall inte vill störas av att 

behöva titta på hur gemenskapen i fritidslaget fungerar. Chefen nöjer sig med att gruppen 

troligen fungerar bra och vill inte väcka en björn som sover. Eller så är hon överarbetad och 

förmår inte ta tag i den eventuella utmaningen Lotta öppnar upp för under medarbetarsamtalet. 

Chefen, Cornelia, menar på att det är Lotta själv som behöver se över sin egen inställning till 
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kollegorna och den kultur som råder, om hon vill kunna trivas. Det kan vara så enkelt och 

kanske det enda rätta då det verkar vara som om Lotta är ensam om att tycka att det är ett 

problem med att baktala kollegor, elever och elevers familjer. Ingen av hennes kollegor har bett 

henne att gå till chefen. Trots det vill Lotta ändå tro att det lönar sig att ta upp något som skaver. 

Det blev en kamp för Lotta att ingå i den negativa kulturen och hon visste först inte vilket ben 

hon skulle stå på. Skulle hon kliva ur sitt moraliska fält och tappa delar av sitt ansvar till elever 

(och kollegor) för att få ingå i ett vi? När Lotta får höra att hon är problemet, och själv behöver 

ändra på sig, försvinner delar av tron på sig själv. Vi funderar på om det är det vi förmedlar till 

eleverna på skolan när de kommer fram och vill ha stöd när kompisarna säger dumma saker 

och utesluter dem ur gemenskapen; ”lilla vän, det är du som får ändra på dig för att passa in 

och kunna tycka att det är roligt i leken.” Om vi vänder dessa elever ryggen när de behöver 

hjälp att stärka sin roll som ansvarstagande människor. Vad händer då med vårt pedagogiska 

ansvar? 

           ”Att handla enligt sitt samvete är något vi lägger stor vikt vid i vårt samhälle, eftersom 

det är ett uttryck för människans rätt till självbestämmande och autonomi” (Ibid, s. 268). 

Samvetet hjälper oss att handla enligt ideal vi kan stå för och säkrar att vi ”kan bevara vårt eget 

moraliska omdöme och ta det på sådant allvar att vi inte köpslår med det” (Ibid). När vi tar 

hänsyn till vårt samvete tar vi också hänsyn till andra. Även om Lotta var ensam om att tycka 

att det baktalades och att det kändes kymigt att skvallra på kollegor, var hennes vilja att få ihop 

ett gemensamt vi, ett första steg mot hänsyn till sig själv och sina kollegor och elever. Det 

tråkiga blev att hon inte klarade av att löpa linan ut när chefen visade sin ovilja. Det skaver 

därför fortfarande.  

           

Pedagogiskt ansvar  

 
Istället för att prata, se på film och med hjälp av mer eller mindre meningslösa övningar 

försöka pådyvla barnen uppfattningen att ’alla människor har samma värde’ och att 

’människans värde är okränkbart’ borde skolan börja med att agera som om den själv 

trodde på att alla elever har samma värde och samma rättigheter. (Heberlein 2016, s. 20) 

 

Vi har arbetat i några år inom skolan och förstår att det är många bitar som ska pusslas ihop till 

en helhet. När vi fritidslärare arbetar med barn och ungdomar behöver vi en egen trygghet, en 

självkännedom och öppenhet som människa och en vilja att leda dessa unga människor till att 

bli självständiga. De ska i vår ledarroll kunna känna tillit och bygga förtroende för omvärldens 
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mångfald. Vi fritidslärare kan utifrån ett pedagogiskt ansvar och ledarskap ge denna tillit.   

          Tommy Hellsten, är finlandssvensk terapeut, teolog och författare, och skriver i sin bok 

Du är mer än du anar - om konsten att bli vän med sin själ (2015), att vi alla är individer och 

behöver ett individuellt bemötande (Hellsten 2015, s. 69). Hellsten menar att om man inte ser 

människan kan hon heller inte ledas. Vidare säger han att ett ledarskap är omöjligt om chefen 

inte ser sig själv först. Chefens förmåga att se och respektera andra växer ju större kännedom 

han eller hon har om sig själv. Naturligtvis så gäller detta även oss alla, inte bara chefen (Ibid, 

s. 70). Författaren tydliggör att det handlar ”om att bekanta sig med sin egen mänsklighet och 

svaghet” (Ibid). Hellstens text blir mer intressant, självklar, tydlig och bekräftande då han 

menar att det finns människor som är medvetna om sina svagheter och de som ännu inte är 

medvetna. Svagheten i sig har nyckeln till styrkan, där den sanna styrkan har en pusselbit av 

ödmjukhet. ”Där det finns ödmjukhet, där finns också respekt för det mänskliga” (Ibid, s. 71). 

Vi behöver trygghet för att våga blotta oss i våra svagheter. Vi har behovet av att bli lyssnade 

på och bli sedda. ”Ju djupare vi bekantar oss med vår egen ofullständighet, desto bättre förstår 

vi […].Värdena djupnar när människan vågar se sig själv i ögonen” (Ibid).  

          Om vi fritidslärare ska kunna leda våra elever behöver vi se oss själva, bekanta oss med 

våra svagheter och hitta nyckeln till styrkan. Det handlar också om att kunna vara en 

medmänniska i alla lägen. På arbetsplatsen är det viktigt att kunna vara den där fritidsläraren 

som i sitt pedagogiska ledarskap sänder ut självkännedom och trygghet. Som på ett ödmjukt 

och respektfullt sätt möter kollegor, skolledning och framförallt våra elever. Borde inte Lotta 

tagit mer ansvar i att påminna sina kollegor i deras ansvar, att inte baktala Anna och Rebecca? 

Borde inte Jesper vågat utmana sin egen svaghet och stå upp för Doris och Karolina? Samma 

sak gäller även Lotta att stå upp för Anna och Rebecca med rak kommunikation till närmaste 

kollegor istället för att samla ihop en strategi att köpslå med chefen. Både Lotta och Jesper har 

ett uppdrag i sina arbetsuppgifter, ett ansvar gentemot eleverna och hade då behövt utmana sitt 

ledarskap i mötet med kollegorna.  

          Jonas Aspelin är professor i pedagogik och skriver i sin bok Sociala relationer och 

pedagogiskt ansvar (2010), att pedagogen är ansvarig för kvalitet i relationen till eleven. 

Pedagogens förmåga att hantera relationer är en grund i elevens personliga utveckling. Eleven 

är beroende av att pedagogen reflekterar över sin kompetens (Aspelin 2010, s. 97). Vi håller 

med om att det är vi fritidslärare som bär det grundläggande ansvaret för att leda barnen vidare 

i sin utveckling. Då är det viktigt för oss fritidslärare att stanna upp och fundera på hur vi kan 

göra detta, i relationen till elever och kollegor. Lotta försökte fånga in olika situationer med 

eleverna som exempelvis ute på skolgården, just för viljan att kunna bygga relationer till dem. 
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Lotta blev hånad och anklagad för att fiska poäng, i tron att hon ville vara mer omtyckt bland 

eleverna. Att ta ansvar för det uppdrag vi har, tänker vi gör det mer närvarande och äkta i våra 

relationer till eleverna. Aspelin tar också upp i sin bok och beskriver olika episoder mellan 

pedagog och elev han mött under åren, som får honom att fundera kring ”lärares (bristande) 

relationskompetens” (Ibid, s. 97). Det fick oss att fundera över vår egen relationskompetens.  

          Jesper Juul, välkänd dansk familjeterapeut och Helle Jensen, fil.kand. i psykologi, 

specialist och handledare i psykoterapi, har skrivit boken, Relationskompetens i pedagogernas 

värld (2003), och argumenterar för att pedagogen behöver komplettera sin förmåga att förmedla 

kunskap med en kompetens där han eller hon bygger och vårdar relationen till sina elever. 

Denna kompetens döps till relationskompetens och handlar om hantverket och etiken i det 

pedagogiska uppdraget. Författarna definierar begreppet som:  

 
Pedagogens förmåga att ’se’ barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende 

efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk 

i kontakten = det pedagogiska hantverket. Och som pedagogens förmåga och vilja att påta 

sig fullt ansvar för relationens kvalitet = den pedagogiska etiken. (Juul & Jensen 2003, s. 

124)  

 

Juul & Jensen menar på att ”upplevelsen av att bli ’sedd’ som den man är är helt olik 

upplevelsen att bli sedd på, iakttagen, observerad, avslöjad eller betraktad. […]. Att sakna 

upplevelser av att bli ’sedd’ uttrycks också som att inte bli lyssnad till, även om man vet att den 

andre hört”, inte hela budskapet men den informativa delen (Ibid, s. 126). Det som biter sig fast 

i oss är hur pedagoger på skolan får chansen att uttrycka sig nedlåtande om elever och kollegor. 

Framför allt om elever. Juul och Jensen tar upp upplevelsen av att bli ’sedd’. ”Att ’se’ barn 

betyder alltså att se mer än deras omedelbara mest iögonfallande beteende - att kunna se 

’bakom’ beteendet - men inte i den psykologiserande betydelsen av uttrycket som innebär att 

söka förklaringar på beteendet” (Ibid). Intressant! Vi själva blir här medvetna om erfarenheten 

av att ofta försöka hitta förklaringen då fortsatt citat menar att mer använda förmågan ”att se 

sorgen i ögonen på ett barn vars mest iögonfallande beteende är hyperaktivitet och vrede; […] 

att se ensamheten hos den populäre” (Ibid). Och betydelsen av den vuxnes förmåga att hela 

tiden nyansera sin bild av barnet är viktig. Hur skulle fritidshemstiden för Doris och Rebecca 

ha blivit om vi hade haft förmågan att nyansera våra bilder av dem? Hade de kunnat bli av med 

sina röda skynken?  
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Det värdefulla i den vuxnes förmåga att ’se’ det enskilda barnet är först och främst att 

barnets självkänsla och möjligheter att utveckla sitt inre ansvarstagande ökar, att kontakten 

mellan barn och vuxen blir mer verklig och därigenom en bättre utgångspunkt för den 

professionella delen av samspelet samt att den vuxne tas på större allvar och möts med 

större respekt och empati. (Juul & Jensen 2003, s.126)  

 

 

Vi anser att en stor del av det ansvar vi har som fritidslärare är att ha en utvecklad förmåga i 

pedagogiskt ledarskap och visa på hur viktigt det är att vara medveten om hur vi samtalar med, 

till eller om barn. Helle Jensen skriver i antologin Pedagogiskt ledarskap – om att skapa goda 

relationer i klassrummet (2011), att för att ”vara en god ledare […] krävs en väl utvecklad 

relationskompetens och ett konstant underliggande fokus på att skapa en miljö där barn kan lära 

och utvecklas” (Jensen 2011, s. 95). Hon understryker ”att lärare måste kunna se och förhålla 

sig till hela barnet – elever blir inte serverade på silverfat! Det handlar alltid om ett helt barn 

som kommer med sin aktuella dagsform, sitt levda liv och sina erfarenheter av lärande och 

relationer utifrån detta unika liv” (Ibid). Hon skriver vidare att lärare ska ha god kännedom om 

sina egna styrkor och svagheter och sig själva som yrkesmänniskor. Kunna förmedla en 

autenticitet och möta eleverna med respekt och empati samt ta ansvar för relationernas kvalitet. 

(Ibid, s. 97). Barn är beroende och påverkas av och utvecklas genom de relationer de ingår i. 

”Det är helt omöjligt att undvika, så därför gör lärare klokt i att vara så medvetna som möjligt 

om sitt eget sätt att vara i relationer” (Ibid, s. 96). Vi tycker att det inte blir rätt mot varken 

kollega eller elev när det finns en kultur som baktalar.  

 

Ansvar mellan kollegor 

 

Vi vill titta på och gärna hitta någon förklaring av hur miljön påverkar oss och vårt agerande. 

Hur arbetsgemenskapen öppnar eller stänger vår delaktighet. Om kollegors inställning, humör, 

attityd och kunskap påverkar vår inställning och vårt mående. Som nyanställd vill vi kunna få 

chansen att läsa in kulturen och klimatet innan vi kan välja en egen plats i gemenskapen. Vi 

behöver få bli varm i kläderna innan vi vågar lägga våra ord. Samtidigt har vi förväntningar på 

oss att ta vårt ansvar för verksamheten. Vi har även ett ansvar gentemot våra nya kollegor. 

Viktigt i en arbetsgrupp är att alla tar ansvar och välkomnar nyanställda och gör det möjligt för 

kollegor att ta plats.  

          Lennéer Axelson & Thylefors tar upp i sin bok Arbetsgruppens psykologi (2005) att 

kollegor emellan formar klimatet och är varandras arbetsmiljö. ”En bra psykosocial arbetsmiljö 
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kräver att var och en tar ett personligt ansvar för den. Det innebär en viss ansträngning, i all 

synnerhet om vi har arbetskamrater som vi inte är så tilltalade av” (Lennéer Axelson & 

Thylefors 2005, s. 32). Kommunikation är en god grund för verksamhetens gemensamma 

referensram som samtidigt stärker samhörighet och vi-känslan. Arbetsgrupp med bristfälliga 

kommunikationskanaler leder till osäkerhet genom de spänningar som verkar i gruppen. Det 

leder lätt till misstro och missförstånd. Det är allas ansvar att medverka för en god 

kommunikation men när chefen eller starka kollegor brister i sin tydlighet och lyhördhet blir 

det mer komplicerat (Ibid, s. 139-141).  

          Lennéer Axelson & Thylefors skriver vidare att en demokratisk delaktighet nyttjas av en 

konstruktiv kommunikation där gruppdeltagarna respekterar varandras synpunkter och förslag, 

både pratar själva och låter andra komma till tals (Ibid, s. 135). I en gemenskap kan det vara 

viktigt att upprätthålla en god standard av kommunikation. Småprat kan hålla normer vid liv 

och nya skapas och kan vara kittet i en arbetsgrupp. Förtroende byggs upp i relationerna på 

arbetsplatsen och lojalitet skapas långsiktigt. Visst kan småprat också upplevas som tröttsamt 

och då är det bra att skapa utrymme för egen tid till reflektion och koppla av en stund (Ibid, s. 

138).  

          Lotta och Jesper upplevde också bra stunder på sin arbetsplats med trevliga samtal av 

småprat. Det som började skava var uttrycken och baktalandet av kollegor och elever. Jesper 

hamnade i en situation som nyanställd och mötte där en rådande praxis som var svår att komma 

emellan så hans tystnad fick bli hans överlevnad. Det i sin tur innebar att hans kompetens blev 

outnyttjad och idéer till förbättring alternativt förändring lades åt sidan. ”Tystnad eller 

frispråkighet är inte bara en individuell och personlig fråga. Det är svårt för personer som 

befinner sig i starka beroendeförhållanden, oavsett skäl, att våga ge kritiska synpunkter” (Ibid, 

s. 139). Man kanske kan se på Jespers situation med förlåtande ögon eftersom han var 

nyanställd. Han vågade inte ifrågasätta eller förändra synen av Doris och Karolina. Men då 

dagar och månader blir år, hur mycket ansvar har vi då? Först vågade han inte, kan vi se det 

som att han sen inte hade viljan?  

           Heberlein hävdar att vi inte slött kan förlita oss på att samhället ska ta hand om oss och 

våra bekymmer (Heberlein 2016, s. 10). I skolans värld betyder det att vi inte kan luta oss mot 

skolledningen. Vi fritidslärare har ett eget ansvar. Heberlein menar också att vi inte kan ursäkta 

oss med hjälp av till exempel vår trasiga uppväxt om vi handlar fel i olika situationer (Ibid). 

Det betyder för oss att vi inte kan komma till arbetet och skylla ifrån oss på dåligt humör, privata 

problem och andra personliga missnöjen om vi handlar fel i vårt ansvarstagande. Återigen har 

vi ett eget ansvar att ta ansvar för våra handlingar, oavsett hur livet är i övrigt. 
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          Men om vi är den där personen som faktiskt inte har så mycket att tillföra i 

kommunikationen, hur blir det då? Kan vi sitta där och vara tillfreds och lyssna till de andra 

utan att ibland bidra med någon synpunkt? Den personen funkar i en grupp som hittat sina 

roller. Lotta var däremot en person som behövde yttra sig. Det gillades inte. Lotta tappade sin 

motivation och blev mer och mer tyst. ”De som försöker vara aktiva men bemöts med ointresse 

från kollegor tappar lätt sitt eget engagemang” (Lennéer Axelson & Thylefors 2005, s. 139). 

Lennéer Axelson och Thylefors skriver vidare att få säga sitt mår människor bra av även om 

det inte leder till någon förändring. Personer som vågar vara frispråkiga vinner i längden andras 

respekt, även om det kan ta tid (Ibid, s. 140). Under tiden får vi vara nöjda med att vi ökar vår 

självrespekt. Det Lotta hade kunnat göra var att inte ändra på sin personlighet och inre kompass.  

           Det sägs att skvaller inte beror på elaka människor utan att det är brist på en gemenskap 

som skapar skvaller, baktalande, misstro och osämja i arbetsgrupperna. Kan vi då se på Lottas 

och Jespers arbetskollegor med blida ögon och räkna in att det finns bakomliggande faktorer 

till deras attityder? Kan vi se på Jespers tysthet med blida ögon? Kan vi se på Lottas 

framväxande ointresse att ingå i arbetsgruppen med blida ögon? Kanske det hela handlar om 

att arbetsgrupperna behövde få chans att hitta tillit till varandra. Vi måste alltså inte gilla alla 

men har en skyldighet att samarbeta efter bästa förmåga, om vi godtagit en anställning. Vidare 

trycker Lennéer Axelson & Thylefors på att ett gott arbetsklimat kan hållas oavsett antipatier 

och sympatier om arbetskamrater sinsemellan uppför sig anständigt. Det är inte mycket som 

krävs, vanlig artighet, taktkänsla, pålitlighet och rättvisa räcker (Ibid, s. 32). Vi är varandras 

arbetsmiljö, vi är skyldiga att samarbeta och att det krävs ett personligt ansvar av alla i gruppen 

för att få detta att fungera. Kanske det öppnar upp för fler perspektiv att se på saker och ting. 

Nedan i reflektionsavsnittet tar vi upp reflektion som ett mångtydigt verktyg.  
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Reflektion 
 

Vi har tidigare problematiserat användandet av metaforer, kategorier och positioner genom att 

visa på hur de kan vara både konstruktiva och destruktiva. Vi har kopplat deras destruktiva 

natur till begreppet fördomar och därmed även till fenomenet att baktala. Hur vi använder 

metaforer, kategorier och positioner och fördomar visar på ordens makt i att konstruera bilder 

av ett fenomen i en social kultur. Vi menar därmed att vi som ingår i denna kultur även har ett 

ansvar att kritisera den. Hur bör vi gå till väga i vår kritik? Vi har en föreställning om att 

reflektion är ett bra verktyg, om inte det enda verktyget. Vi kommer nedan att diskutera 

begreppet reflektion i förhoppning om att få en större generell förståelse för det samt hur man 

kan eller kanske till och med bör reflektera. 

 

Vad är reflektion? 

 

För att få en förståelse för vad något är kan det vara en god idé att lista ut vad det inte är. Det 

är nog för simpelt att säga att reflektera är att tänka. Än mer simpelt är det nog dock att mena 

på att tänka är att reflektera.  

         Per Folkesson skriver i sin artikel Om reflektion och icke-vetandets möjligheter för 

praktiker att "Reflektion har med ljus att göra, att belysa något så att det belysande ljuset kan 

återvända till syn och seende för att klargöra det belysta" (Folkesson 2016, s. 35). Han menar 

att praktikern väljer att belysa den ljusreflekterande världen för att göra den synbar. Detta är en 

aktiv, avsiktlig och medveten handling (Ibid). "Avsiktlig reflektion 'släpper in ljus' från den 

yttre verkligheten till den inre världen och ger insikter om fenomen och förhållanden" (Ibid).  

         Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz hänvisar i sin artikel Tänkandets gryning 

i antologin Våga veta! (2011) till John Dewey som talar om tänkandets betydelse i att skapa en 

erfarenhet. Han menar att en erfarenhet består av två delar, ett passivt och ett aktivt moment. 

Den passiva delen beskrivs som att utstå, finna sig i eller gå igenom något, och den aktiva delen 

förklaras som att pröva på, försöka och experimentera. Dewey menar att vi gör erfarenheter 

(Dewey 2009, se Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 100). "Ingen meningsfull 

erfarenhet är möjlig helt utan tänkande" (Ibid). Vidare skriver Hjertström Lappalainen och 

Schwarz att "Erfarenhet blir erfarenhet - och inte bara en händelse som drabbar en människa - 

genom tänkandet" (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 100). De ger ett exempel om 

ett barn som stoppar sitt finger i en ljuslåga. Barnet gör inte en erfarenhet förrän det förknippar 
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händelsen med följden av att känna, i detta fall smärta. Enligt Hjertström Lappalainen och 

Schwarz är Dewey kritisk till en skarp distinktion mellan kropp och själ (Ibid).  

          Hjertström Lappalainen och Schwarz menar att reflektion är ett tänkande som har 

utvecklats. De ställer till exempel reflektionen och dess distans mot förnimmelsens direkta och 

omedelbara karaktär. Förnimmelse (syn, hörsel, doft, smak och känsel) är det vi delar med 

andra djur. Reflektion är det som skiljer oss från dem (Ibid, s. 103). 

          Ägnar vi oss åt reflektion då vi diskuterar röda skynken under de planeringsmöten vi 

berättat om? Likt exemplet om barnet och ljuslågan som Hjertström Lappalainen och Schwarz 

gav oss funderar vi över om vi gjort samma sak. Barnet måste koppla smärtan till ljuslågan för 

att göra en erfarenhet. På samma sätt har vi kopplat elever vi inte klarar av till att vara röda 

skynken. Vi har detta i bakhuvudet och målar upp ett annat scenario. Låt säga att du registrerar 

att det gör ont när en stekpanna bränner din hand. Detta leder till en tankeprocess där du kommer 

till slutsatsen att: en stekpanna bränns, därför ska jag inte lägga handen i en stekpanna. Kan inte 

detta dock leda till att du får en föreställning om att stekpannor är heta per definition? Utan ett 

mer utvecklat tänkande, en reflektion, får du inte en förståelse för att stekpannan behöver en 

extern källa till hetta för att själv bli het. Är det på detta sätt vi använt vårt tänkande under våra 

planeringsmöten? Alla röda skynken är hopplösa fall likt alla stekpannor som per definition är 

heta. Ska vi nöja oss med en sådan reflektion? Kanske kan man tala om bättre eller sämre 

reflektion? 

 

Baktalande - dålig reflektion eller brist på reflektion? 

 

Att baktala någon, det är väl inte bra? Vi skulle nog med stor säkerhet kunna säga att det inte 

är socialt acceptabelt. Inte på ytan åtminstone. Vi har erfarenheter av att elever som baktalat en 

annan elev har blivit tillrättavisade av både oss och andra kollegor. "Om du tycker att hon är 

dum är det bättre att du förklarar det för henne istället för att prata bakom hennes rygg" har vi 

hört oss själva och andra säga. Men är det så vi själva - de vuxna som eleverna bör eftersträva 

att likna - gör i vår vardag? Går vi till den personen vi har ett problem med och förklarar våra 

tankar? Oftast inte, tror vi. Vi tänker tillbaka till situationen på pizzerian där Jesper gav sitt 

tysta medgivande till sina kollegor att baktala Karolina. Istället för att prata med Karolina 

pratade de med varandra. Lotta har erfarenheter av att "ha levt som hon lärt" genom att ha gått 

till de personer hon haft problem med och förmedlat sina tankar. Så gott som alltid har det slutat 

med utfrysning från arbetsgruppen. Ett exempel vi får i Lottas berättelse är då hon går emellan 

Gunillas och Silvias baktalande av Anna genom att fråga Silvia om ens hon vet vilken dag som 
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är rätt dag att låna ut cyklarna på. Lotta beskriver vidare hur hon känner av att arbetsgruppen 

tar avstånd. Vad gör Lotta för fel? Är hon för ärlig, eller är det bara så att hon ens är ärlig?  

          Stefan Einhorn, professor, skriver i en av sina böcker De nya dödssynderna - Våra 

mörkaste sidor och hur vi kan hantera dem (2014) att baktaleri är en form av falskhet som i sin 

tur är att svika, luras, vara oärlig, svekfull, opålitlig, ofta i hemlighet. Baktaleri används för att 

prata illa om andra människor och samtidigt själv framstå i god dager. Det är svårt att inte 

påverkas, vare sig vi vill det eller inte (Einhorn 2014, s. 143). Vi tror att det kan vara farligt 

med baktaleri. Vi tänker oss att alla människor har sina sidor av egenskaper och att det kan vara 

en del av det sociala kittet att tillsammans skratta och skoja om kollegors udda beteenden. Om 

det skrattas bakom ryggen på personen eller att dennes egenhet, det personliga draget blir hela 

personen, då blir det inte konstruktivt och gruppen riskerar att fastna i en negativ spiral. 

Erfarenheter Lotta och Jesper har är att baktalande blir just baktalande och förminskar då elever 

och enskilda arbetskamrater.  

          Kan det i själva verket vara just så att baktalandet är ett resultat av att vi inom 

arbetsgruppen saknar tid för reflektion? Eller kanske det handlar om oförmågan till att använda 

verktyget - reflektion - vilket också är en intressant fråga att ställa sig. För att vi ska kunna 

utveckla vår förståelse för vår egen och kollegors inställning till baktaleri behövs reflektion 

som ett hjälpmedel. Men reflektionen kräver att vi är minst två människor som för en dialog 

mellan varandra. Henriksen & Vetlesen (2013) tar upp att den viktigaste resursen för förståelse 

av till exempel en moralisk situation är de andra, som elever, kollegor och anhöriga. Genom att 

ta sig tid att lyssna på vad de har att säga kan vi mer få klarhet i vad vi själva anser i den 

moraliska situationen. Något som kan bli problematiskt är att ”tidigare erfarenheter färgar det 

nya vi möter” (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 275). Det kan vara problematiskt för att tidigare 

erfarenheters upplevelse kanske gör att vi inte ser, lyssnar och får grepp om det nya i den 

speciella i situationen. Det kan också vara positivt då vi med tidigare erfarenhet har en 

förförståelse som ”ger oss möjlighet att snabbare bemästra det nya som vi möter” (Ibid). Den 

viktigaste resursen för förståelse är den andre, möjligheten till att blotta sina fördomar. Vi kan 

alltså till vis mån ursäkta baktalande. Dock måste vi samtidigt ta vårt ansvar i att hjälpa vår 

kollega som är fast i en fördom genom att försöka bredda dennes förståelsehorisont. 
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Reflektion - ett ideal 

 

I detta avsnitt kommer vi försöka skriva fram ett slags ideal för hur en reflektion kan bedrivas. 

Vi kommer att ställa metoder för reflektion mot de metoder vi har erfarenhet av i vår 

verksamhet. 

          Filosofen Bengt Molander menar att det är viktigt att förstå att vi i reflektion ger mening 

åt situationer och skapar problem att lösa. Meningen och problemet är inte givet i sig (Molander 

1996, s. 135). Molander refererar till filosofen och arbetslivsforskaren Donald Schön som talar 

om en problemgrundning vilken beskrivs som "den process genom vilken vi definierar det 

beslut som skall fattas, de mål som skall uppnås, de medel som kan väljas" (Ibid, s. 134). I en 

problemgrundning kan vi begreppsliggöra och inplacera det problem vi har framför oss inom 

en ram eller kontext som därmed möjliggör frågor och svar (Ibid, s. 135). Insikten att vi faktiskt 

på detta vis skapar röda skynken tror vi är en bra insikt att ha med sig i reflektionen. En elev 

blir inte ett rött skynke eller ett hopplöst fall innan vi klätt eleven i rött eller yrkat på att hen är 

hopplös. Dock hjälper nog inte denna insikt till att helt få oss att komma bort från användandet 

av benämningen "rött skynke". I den problemgrundning vi gjort har vi kommit fram till att det 

beslut som ska fattas är att eleven vi inte klarar av är ett rött skynke. Målet finns inte eftersom 

eleven är ett hopplöst fall och därför finns det inga medel att tillgå. Vi har begreppsliggjort 

eleven som ett rött skynke utifrån en inplacering i ramen för "rött skynke" som förvisso leder 

till svar men dock inga frågor. Det tycks vara lätt att falla in i en invand problemgrundning där 

vi redan har ett svar. 

          Molander skriver: "Den (färdiga) kunskap som praktikern besitter passar inte varje 

enskilt fall, sådan passning är heller inte eftersträvansvärd" (Ibid, s. 136). Han hänvisar till 

Schön som skriver: 
 

Närhelst en professionell yrkesutövare gör anspråk på att ’veta’, i meningen att vara teknisk 

expert, påtvingar han sina kategorier, teorier och tekniker på den situation han har framför 

sig. Han bortser från, förklarar bort eller kontrollerar sådana faktorer i situationen, 

inklusive människorna i den, som inte passar hans kunskap-i-praktiken. (Schön 1983, se 

Molander 1996, s. 137) 

 

Vi relaterar detta "anspråk på att veta" till fördomar, vilket vi diskuterade tidigare i denna essä 

(s. 24). Det viktiga, eller idealet i en reflektion, blir då att blotta sin vetskap, men att samtidigt 

vara försiktig med att mena på att detta skulle vara det fulla slutgiltiga svaret. Att mena att Doris 

är hopplös och att Rebecca är ett rött skynke är alltså inte per definition något dåligt. Dock 
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måste meddelandet skickas och tas emot på ett idealiskt sätt där sändaren inte gör anspråk på 

att ha det fulla svaret samt att mottagaren inte heller diagnostiserar problemet för snabbt. Att 

erkänna att en elev är ett rött skynke för en själv kan i en idealisk reflektion möjliggöra en god 

problemgrundning där vi kommer fram till relevanta mål att sträva efter och medel att använda 

oss av. 

          I motsats till att veta något hänvisar Folkesson till Bornemark som skriver om "ett icke-

vetande som öppnar för möjligheter till vetande ännu vilande i det okända, vilket gör icke-

vetandet ovärderligt för vetandets tillblivelse" (Folkesson 2016, s. 36). Vidare skriver 

Folkesson: "Genom att skapa öppna situationer och sammanhang där ny mening kan uppstå 

utnyttjas 'de oändliga resurserna i det ännu-icke-sagda'" (Ibid). Folkesson hänvisar även till 

Hjertström Lappalainen som menar att "människans reflektionsförmåga hänger samman med 

den kreativa förmågan att kunna föreställa sig det som inte är, 'att den verklighet som råder 

skulle kunna vara på ett annat sätt'" (Ibid, s. 35-36). 

          Vi har ovan skrivit om hur smärta kan trigga tänkande, men vad triggar ett utvecklat 

tänkande, en reflektion? För att återgå till Dewey, utifrån Hjertström Lappalainen och Schwarz 

artikel, menar han att reflektion kräver motivation. "Vi önskar att slutresultatet skall bli det ena 

eller det andra. Den som är totalt likgiltig för ett resultat följer eller tänker inte alls på det som 

händer" (Dewey 2009, se Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 104). Adrian Ratkic 

refererar i sin doktorsavhandling Dialogseminariets forskningsmiljö (2006), till Janik som 

menar att reflektion först behövs då något inte stämmer överens med vår bild av en invand 

praxis (Ratkic 2006, s. 70). Utifrån Dewey och Janik kan vi förstå det som att reflektion triggas 

av en motivation och att denna motivation kan vara i form av att något inte ter sig som det 

brukar. Bör vi dock vänta på att bli motiverade eller tills att något skaver i vår praktik innan vi 

reflekterar? Ratkic hänvisar till Maria Hammarén som menar att reflektion är något som bör 

vara en del av en praxis, något som bör vänjas in och göras kontinuerligt även om praxisen inte 

hamnat i kris (Ibid, s. 70).  Vi tänker återigen tillbaka till våra erfarenheter av planeringsmöten. 

Vi tycks följa Deweys och Janiks variant av reflektion. Vi reflekterar inte förrän praxisen har 

hamnat i en akut kris. Dock slutar som sagt oftast vår reflektion snabbt med en lösning som 

konstaterar att eleverna är hopplösa fall eller röda skynken. Kanske skulle vi ha som ideal att 

ständigt försöka reflektera och inte nöja sig med att verksamheten för tillfället tycks gå bra. 
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Avslutande tankar 
 

Vi lockades av att forska i hur språket i form av metaforer, fördomar och etiketter av kategorier 

påverkar fritidslärarens roll i förhållandet till sitt uppdrag. Vi ville även titta på hur en positiv 

samt en negativ samtalskultur påverkar en verksamhet. Utifrån våra berättelser märkte vi tydligt 

att eleverna blir de roller vi tilldelar dem i uttrycken hopplösa fall och röda skynken. Hur vi 

pratar om elever påverkar hur vi pratar med elever. 

          Metaforer för med sig bilder, uppfattningar och innebörder som påverkar hur vi ser på 

det vi benämnt genom en metafor. Man måste vara försiktig, ha förståelse för vad man kan 

åstadkomma med användandet av metaforer. 

          Likt metaforer kan få oss att förstå ett fenomen bättre kan kategorier dela in och rama in, 

ge ordning och överskådlighet i ett fenomen som därmed preciserar ett skapande för förståelse. 

Dock kan ”den lugna flickan aldrig få vara sprallig” likt våra röda skynken aldrig kan bli tagna 

på allvar. 

          Att gå in i sammanhang med en fördom eller ett färdigt koncept är inte per definition 

något dåligt. Om vi istället välkomnar fördomen i ett öppet samtalsklimat medvetandegörs 

fördomen och kan då rättas till. Detta lägger dock ansvar på oss samtalsdeltagare att ta emot 

fördomen på detta vis. På detta vis granskar vi det färdiga konceptet samtidigt som vi använder 

oss av det färdiga konceptet ”att granska”. 

          Det tycks råda en positiv samtalskultur i våra arbetslag i meningen att inget får 

ifrågasättas. Att tänka positivt på detta sätt blir att frånsäga sitt egna ansvar och blunda för 

bilden av verkligheten som den negativa tänkaren kommer med. Samtidigt är det lätt för en 

negativ tänkare att se sig som bättre än den andre. 

          Vi gick in i detta essäskrivande med en frustration över våra kollegor. Varför arbetar ens 

våra kollegor med barn? Under vår skrivprocess skrev vi dock mer och mer fram hur vi själva 

var en del i problemet. Om nu våra kollegor kan sägas ha fördomar om eleverna så insåg vi att 

vi, Jesper och Lotta troligen har fördomar om våra kollegor. Fördomar som att våra kollegor 

egentligen inte vill jobba med barn. Iallafall inte i den form som vi utläser i våra styrdokument 

som omfattar vårt uppdrag under skoldagen och fritidshemsverksamheten.  

          Styrdokumenten förklarar vilka mål vi har att sträva efter. Men hur går vi tillväga för att 

nå dit? Läroplanen berättar inte hur vi ska nå målen. Kanske är det bra? Vi har dock visat på 

den dåliga aspekten av att ha styrdokument som är öppna för tolkning. När fritidslärare har en 

barnsyn som innefattar att elever kan vara hopplösa fall och röda skynken kanske det vore bättre 

med mer styrda styrdokument som även innefattar hur vi ska nå målen. Samtidigt inser vi direkt 
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hur farligt och overkligt detta skulle vara. Farligt vore det om det klubbades igenom att ett 

tillvägagångssätt skulle anses passa alla elever. Overkligt eftersom läroplanen skulle behöva 

expanderas till tusentals sidor för att innehålla alla tillvägagångsätt som kan fantiseras fram i 

och med att alla elever, alla människor, är olika. 

          Vi funderar över om det ändå inte är på detta vis vi tillåtit våra kollegor och därmed vi 

själva behandla styrdokumenten och eleverna i och med att vi valt att inte reflektera mer än en 

gång och därefter bestämt en väg att gå. När det nu tack och lov inte finns en färdig form är det 

alltså upp till oss att tolka dessa dokument. Vi, Lotta och Jesper, har dock lagt över ansvaret på 

våra kollegor. Efter vår fördjupning i litteraturen inser vi att det är vi, Lotta och Jesper, som har 

formulerat ett problem och därmed givit det sammanhang och att det därmed är vårt ansvar att 

förändra situationen. Vi kan inte gömma oss bakom våra kollegor så som våra kollegor gömmer 

sig bakom eleverna. Är våra kollegor våra röda skynken? 

          Vi har valt yrkesrollen fritidslärare utifrån våra intressen för barn och ungdomar. Barn 

som inte blir sedda och barn som ofta blir missförstådda – vi kan inte rädda alla barn men några 

och förhoppningsvis fler än vi kan ana. Nu är det på tiden att vi vaknar upp och tar ett mer 

utvecklat ansvar. Vi ser det som att personligt ansvar, moraliskt ansvar, pedagogiskt ansvar och 

ansvar mellan kollegor är husgrunden för vårt gemensamma husbygge tillsammans med elever 

och kollegor. Vi menar här det gemensamma ansvar vi har för att fritidsverksamheten ska 

fungera i dess unika sammansättning av människor och möten. 

          Det personliga ansvaret hjälper oss att ta hand om våra egna behov, förebygga vantrivsel 

och ladda på med kreativ energi. Med utvecklat moraliskt omdöme behöver vi inte köpslå med 

vårt samvete. Vi behåller då en ansvarsfull hållning till vår egen yrkespraxis och tar samtidigt 

hänsyn till andra som våra elever och kollegor. 

          I vårt pedagogiska ansvar har vi ett ansvar för att bekanta oss med vår egen mänsklighet 

och svaghet. Våga se oss själva i ögonen. Vi fritidslärare ansvarar för elevernas personliga 

utveckling och då blir det viktigt att vi vet hur vi tar hand om kvaliteten i relationen till eleverna. 

Här skaver det fortfarande när vi tänker tillbaka på Doris och Rebecca. Jesper tänker på hur han 

svek Doris genom att vara tyst och undvika henne så mycket han kunde. Lotta brottas med att 

hon inte fortsatte bygga på den lilla korta stund av tillit Rebecca gav henne i idrottshallen. Det 

blev enklare att blunda och låta tilliten rinna ut i sanden än att kämpa ensam i motvind. 

          Reflektion är krävande, vilket det nog även bör vara. Det tar tid, det bör ta tid och vi bör 

ge det tid. Tid att använda verktyget reflektion kan vara nyckeln till en bättre gemenskap i 

kollegiet och insikt om inställningen till att främja alla elevers utveckling.  
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