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Abstract 

Stamped in two stories linked to the leisure-time teacher profession, this scientific essay 

explores the boundary between being private, personal and professional in the world of school. 

It is a hermeneutical and phenomenological study of how we should relate to and how we can 

understand our colleagues and students in difficult situations. Based on the theory of practical 

knowledge, the essay is an exploration of how the relationship between practical knowledge 

and positions of power within the school can look like. The ethics also play a central role in 

the essay. We examine how the virtue ethics, proximity ethics and discourse ethics can play a 

role in the interpersonal meetings and building relationships in schools and leisure-centers. 

Finally, we discuss the intercultural concept based on our stories, as well as discuss how such 

an approach is actualized in relation to the school and the leisure center's assignment in the 

curriculum.  

        The conclusion we reach is that communication, joint reflection and time are critical 

components in order to get a working collaboration between colleagues, but also to gain an 

understanding of each other and why we act as we do in certain situations. Through joint 

reflection we are given opportunities to share experiences with each other and thus we reach 

both insight and learn from each other's practical knowledge. 

Keywords: Relation, leisure, ethics, hermeneutics, phenomenology, practical knowledge, 

power 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Med avstamp i två berättelser knutna till fritidshemslärarprofessionen utforskar denna 

vetenskapliga essä gränsen mellan att vara privat, personlig och professionell inom skolans 

värld. Det är en hermeneutisk och fenomenologisk undersökning av hur vi bör förhålla oss till 

och hur vi kan förstå våra kollegor och elever i svårbedömda situationer. Med utgångspunkt i 

den praktiska kunskapens teori är essän ett utforskande av hur relationen mellan praktisk 

kunskap och maktpositioner inom skolan kan se ut. Etiken har även en central roll i essän. Vi 

undersöker hur dygdetiken, närhetsetiken och diskursetiken kan spela roll i de mellanmänskliga 

mötena och i relationsbyggandet i skolan och på fritidshemmet. Slutligen diskuterar vi 

interkulturalitetsbegreppet utifrån våra berättelser samt diskuterar hur ett sådant 

förhållningssätt aktualiseras i relation till skolans och fritidshemmets uppdrag i läroplanen.  

        De slutsatser vi kommer fram till är att kommunikation, gemensam reflektion och tid är 

avgörande komponenter för att få till ett fungerande samarbete mellan kollegor, men också för 

att få förståelse för varandra och varför vi agerar som vi gör i vissa situationer. Genom 

gemensam reflektion ges vi också möjligheter till att utbyta erfarenheter med varandra och 

därigenom når vi både insikt om och lär oss av varandras praktiska kunskap.  

 

Nyckelord: Relation, fritids, etik, hermeneutik, fenomenologi, praktisk kunskap, makt  
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“Han är helt omöjlig idag!” – Jhonnas berättelse 

“Han bara vägrar ta på sig skorna, han är helt omöjlig idag. Jag kan väl inte låta honom gå ut 

utan skor heller!”, Anna höjer rösten åt mig samtidigt som avståndet mellan oss minskar 

hastigt. Jag ser att hon är märkbart upprörd över situationen och bekymmersrynkan i pannan är 

väldigt tydlig nu. Hallen myllrar av sexåringar som är ivriga att komma ut på gården och leka. 

Utanför viner vinden om öronen på en och de brandorange löven på träden faller av ett efter 

ett. I ena hörnet av hallen sitter Karl med benen i kors och jackan hängandes med bara ena 

ärmen instoppad, resten släpar i golvet. Det händer då och då att Karl motsätter sig det vi 

pedagoger uppmanar honom att göra av olika anledningar. Jag får känslan av att det är just det 

som skett och också är anledningen till varför min kollega Anna nu står och skriker mot mig 

när jag frågar henne varför Karl valt att sätta sig i hörnet. 

        Karl skriker åt vårt håll där vi står, “Inga skor, inga skor alls!”, tårarna rinner nedför 

kinden på honom och jag frågar varför han är ledsen utan att få något svar tillbaka. Nu tar han 

sats och springer ut genom dörren, i bara strumplästen. Anna rycker tag i sin jacka, slänger upp 

dörren och slänger sig hastigt ut efter Karl på gården. Jag skyndar mig efter dom osäker på vad 

mitt nästa drag ska bli. 

        Väl ute ser jag honom i sittande i en gunga svingandes fram och tillbaka, nu svänger den 

något åt sidan och han börjar skratta högt. Anna har just kommit ifatt och hejdar nu gungan 

från att röra sig mer. Karls skratt övergår till ilskna rop. Anna skriker tillbaka “Du hörde vad 

jag sa, eller hur, du ska ha skor på dig punkt slut”. Jag hinner tänka att jag nu bör säga något, 

jag ser att Karl är ledsen och undrar vad som är orsaken till det. “Karl, ska du berätta varför du 

inte vill ha skorna på dig?”, försöker jag fråga, samtidigt som Anna tar hela situationen ett steg 

längre genom att nu försöka dra upp Karl ur gungan. De andra barnen har nu hunnit reagera 

och står bredvid gungställningen och stirrar på det som händer här. Jag gör en ansträngning för 

att be Anna att ta ett steg tillbaka och låta mig försöka, det är trots min ansats inget hon lyssnar 

på. Anna drar upp dörren till hallen med ena handen samtidigt som Karl hänger under den andra 

armen och skriker hysteriskt. 

        Nu har jag fått nog, det här känns inte bra för mig och jag beslutar mig för att säga ifrån 

även om det kommer att ske framför Karl. Detta trots att det kommer att påvisa bristen på min 

och Annas förmåga att samarbeta och förstärka det faktum att vi dessutom tycker olika. “Han 

behöver inte alls ha skor på sig, nu får du sluta och gå härifrån!”, orden flyger ur munnen på 

mig samtidigt som det hugger lite lätt i magen, något jag tror kan ha att göra med ilskan jag 

känner i kroppen. Både Anna och Karl stannar upp, hon glor på mig med arg blick och vänder 
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hastigt ryggen mot mig och går därifrån. “Kom så sätter vi oss i soffan ett tag”, säger jag och 

räcker fram handen. Han tar tag i den och vi går in på fritids, jag greppar tag i ett tre-i-rad spel 

på vägen till soffan eftersom jag vet att Karl tycker mycket om att spela det. Jag skakar lite lätt 

på händerna och tankarna flyger runt som ett virrvarr i huvudet på mig, gjorde jag rätt som gick 

emot det Anna uppmanat Karl att göra? 

        Det hinner gå en stund och tillsammans spelar vi några omgångar av spelet som ligger 

mellan oss i soffan. Jag vågar mig på att ställa frågan igen som jag gjorde tidigare ute på 

gården, “Varför ville du inte ha skorna på dig, vad var det som hände?”. Karl berättar att han 

dagen innan haft gymnastik och lämnat sina skor i omklädningsrummet bredvid sin 

klasskompisars. När lektionen är slut går han ned för att duscha och byta om, när han är framme 

vid momentet att klä på sig ytterkläderna så kan han inte hitta sina skor. Tillsammans med 

gymnastikläraren får han hjälp att leta, dessvärre utan resultat och Karl får låna ett par 

kvarglömda gympaskor som ligger utanför på en hylla. När dagen är slut blir han hämtad av 

pappa, tillsammans åker dem för att köpa nya skor. Dessa är han väldigt rädd om och vill inte 

att de ska försvinna, därför vägrar han att ta på sig dem när Anna ber honom göra det. “Jag tror 

att Anna sa så till dig för att hon är rädd att du annars ska göra dig illa och bli kall”, “Men 

måste hon stå och skrika till mig?”, frågar han. Hans huvud hänger något nedåt och ser moloken 

ut. “Det är självklart inte okej och jag tycker att det är viktigt att Anna också lyssnar på dig. 

Jag kommer att prata med Anna om det sen men nu behöver vi komma ut och få frisk luft, vad 

tycker du om det?” Jag föreslår att han istället kan ha sina gummistövlar på sig och lämna 

skorna i hallen, det tycker han känns bra och vi går ut på gården igen. Anna befinner sig också 

där men låtsas som att hon inte kan se vare sig mig eller Karl. Jag funderar ifall jag ska gå fram 

och prata med henne om det vi pratat om inne på fritids men bestämmer mig för att låta bli. Jag 

får ta tag i det nästa dag när vi kan gå ifrån och prata ifred. 

“Jävla kärring!” – Emelies berättelse 

Det knarrar lätt mellan laminatgolvet och mina innetofflor där jag går i korridoren och det 

ligger en svagt fuktig doft i luften från de färgglada vinterjackor som hänger på tork på 

krokarna. Jag har precis haft min lunchrast och är på väg bort mot klassrummet för den årskurs 

jag är resurs i. Genom det smala sidofönstret in till klassrummet ser jag att eleverna arbetar 

koncentrerat vid sina matematikböcker och Sofie, den elev jag är resurs för, räknar 

multiplikation med hjälp av en liten hundraruta. Precis som jag ska gå in till klassrummet 

öppnas dörren och ut stormar en ilsken pojke. Jag ser på hela hans kroppsspråk att han är arg. 

Axlarna är något upphöjda, ögonbrynen hopskrynklade och stegen långa och hastiga. Med ena 
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armen puttar han hårt till dörren till klassrummet. Effekten försvinner lite då dörren har både 

en mjuk stängning, ljuddämpning och klämskydd. 

        Arvid sjunker ihop i korridoren och suckar uppgivet. Jag sneglar in till klassrummet och 

ser att Sofie fortfarande arbetar på bra. ”Skönt! Då har jag lite tid åt det här.”, tänker jag och 

sätter mig bredvid Arvid. Jag säger inget till en början utan sitter tyst en stund. Arvid plockar 

upp ett gruskorn från golvet och fingrar på det. Ibland räcker det att bara sitta bredvid honom 

och tyst invänta att han berättar självmant. ”Vad händer?”, frågar jag honom till sist. ”Hon 

fattar ju ingenting! Jävla idiotlärare!”, säger Arvid frustrerat. Han kastar iväg gruskornet och 

suckar igen. Arvid är nästan lika lång som jag själv och kraftigt byggd trots sin ringa ålder. 

Eftersom han är så stor upplever jag att många glömmer bort att han bara är ett barn. Det är 

som om vuxna ibland förväntar sig att han ska förstå konsekvenser på en annan nivå än de 

övriga barnen i hans klass. När man pratar med honom märker man att så inte är fallet. Det är 

inte första gången han och jag sitter och pratar i korridoren och inte heller första gången som 

vi pratar om hans klasslärare Märit. 

        Märit och Arvid är som hund och katt. De går varandra på nerverna och Arvid är duktig 

på att reta gallfeber på henne inne i klassrummet genom att prata under genomgångar eller 

spela clown. Märit är ny som lärare för denna klass men har flera års erfarenhet från tidigare 

lärarjobb. Hon har en stor roll att fylla då den lärare klassen haft tidigare precis lämnat dem 

efter fyra år tillsammans. Jag tänker ofta att hon inte fick en rättvis start på grund av det 

plötsliga lärarbyte som blev och upplever att Arvids frustration och utspel förmodligen grundar 

sig i en enorm saknad efter deras förra lärare då de stod varandra särskilt nära. Han är inte 

ensam om att sakna henne, flera elever pratar ofta om henne på rasterna. Med en klump i magen 

tänker jag tillbaka på hur kämpigt vi hade det under Märits första veckor. 

        I klassen gick då en pojke som drog med sig flera av sina klasskamrater till att inte jobba 

under lektionstid. Han ställde ofta till med kaos i klassrummet. Skällsord och utmanande 

hånflin mot både lärare och klasskamrater med jämna mellanrum och det var inte heller 

ovanligt med stolar och bänkar som flög i golvet. Märit berättade ofta hur uppgiven hon kände 

sig och att hon inte visste hur hon skulle gå vidare med situationen. Hon fick aldrig till en bra 

kommunikation med pojkens föräldrar och till sist bytte han skola. Nu sitter jag här med Arvid 

och är orolig över att han är på väg in på samma bana. Ibland undrar jag om Märit ens försöker 

se honom. Inser hon inte risken över att han också kommer vilja byta skola om vi inte lyckas 

lösa situationen mellan dem? 

        ”Så behöver du inte säga Arvid, men jag fattar att du är arg. Kan du berätta vad som 

hände?”, säger jag och hoppas att det framgick att jag är genuint intresserad. Vuxna som spelar 
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intresserade är och har alltid varit bland det mest påklistrade jag vet. Jag hoppas nu att det inte 

är den känsla jag förmedlar till Arvid. Jag vill mer med min roll i klassen än att vara resurs för 

Sofie, jag vill finnas till och vara ett stöd för alla eleverna i klassen. Arvid berättar att han 

upplever att Märit tjatar på honom i klassrummet och att hon aldrig går fram och ger honom 

hjälp när han räcker upp handen. ”Så jag frågade Isak om hjälp och då lackade hon och skrek 

att jag skulle vara tyst! Hon kan väl vara tyst själv! Jävla kärring!” 

        Det känns lite tudelat att lyssna på Arvid. Dels vill jag stötta honom, och dels känns det 

som jag borde markera tydligare att han inte får prata så om min kollega. Jag vet att det är svårt 

som lärare att räcka till för alla elever på samma gång när man är ensam i klassrummet, och 

under Märits förutsättningar måste det vara extra svårt. Samtidigt håller jag med Arvid om att 

Märit är på honom lite väl ofta i onödan och tänker att hon är en av de vuxna som glömmer 

bort att han är ett barn. Jag önskar hon kunde se bortom de hormonstinna utbrotten och se att 

han är ett barn som behöver uppmärksamhet, stöttning och omsorg. Jag vill uppmana Arvid att 

prata med Märit själv och förklara hur han känner, men vet innerst inne att det samtalet inte 

skulle sluta väl. Jag tror varken Arvid eller Märit skulle klara av att lyssna helt och hållet på 

den andre. Jag slits mellan att både vara det där intresserade och personliga vuxenstödet för 

Arvid och att vara den professionella, lojala kollegan till Märit. Hur ska jag någonsin kunna 

ena de två? 

Syfte och Frågeställning 

Våra situationer när vi betvivlar våra kollegor försätter oss båda i varsitt dilemma av liknande 

karaktär. Vi ställs inför ett dilemma knutet till mänskliga möten i våra verksamheter och en 

slags avvägning mellan att vara personlig och professionell i vårt yrke. Dilemmat är därför hur 

vi ska förhålla oss till våra kollegor och samtidigt ta hänsyn till och möta de elever vi stöter på 

i våra berättelser? 

        Syftet med denna vetenskapliga essä är således att få förståelse för samt hitta en balans i 

den relationella komplexiteten i den roll vi har som fritidspedagoger och kollegor, där vi både 

ingår i interpersonella relationer och i en professionalism inom en institution. När vi ingår i en 

yrkesprofession och samtidigt är medmänniskor uppstår en komplexitet i sig. Det blir svårt att 

hitta en balans mellan att vara personlig och professionell. Vi anser att detta har relevans inom 

alla yrken där man ingår i mellanmänskliga relationer, då det ofta kan vara svårt att skilja 

mellan person och yrke. 

        Denna komplexitet mellan person och kollega blir tydlig i våra berättelser: i Jhonnas 

berättelse slits hon mellan att samarbeta med sin kollega som trots allt försöker få Karl att följa 
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de regler skolan har och att möta och se Karl, ett barn som kanske just vid berättelsens tidpunkt 

behöver ett undantag för reglerna. I Emelies berättelse har dilemmat samma karaktär: Hon slits 

mellan att vara en intresserad, personlig vuxenperson för Arvid som ser och hör honom och 

den lojala och professionella kollegan, genom att hålla en slags enad front, till Märit som kan 

ge henne mer rättvisa förutsättningar i klassen. Det blir svårt att leva upp till de förväntningar 

vi ställs inför som kollegor inom en institution och att samtidigt vara medmänniskor. 

        Det sker olika former av maktspel i de båda berättelserna men gemensamt har de att vi 

tvingas stå inför personliga, moraliska ställningstaganden om vad som just där och då är rätt 

eller fel. Något som blir intressant är hur vi kommer fram till dessa beslut. Vi avser att 

undersöka detta genom att lägga fokus på den praktiska kunskapens roll i dessa 

ställningstaganden då den spelar stor roll i det fritidspedagogiska arbetssättet. Vi vill undersöka 

tanken med att det är denna kunskap som påverkar pedagogers makt i situationer liknande de 

vi beskrivit inledningsvis. Vi avser att med den praktiska kunskapens teori som utgångspunkt 

undersöka eventuella ytterligare faktorer som kan ha spelat roll, bland annat 

relationskompetens och etik. 

        De frågeställningar vi utgår från är: 

·    Vad innebär det, både ur ett etiskt och ett maktperspektiv, när vi tvingas välja mellan att ta 

elevernas och en kollegas parti? 

·    Hur ser relationen ut mellan den praktiska kunskap som yrkesverksamma inom skolan besitter 

och de olika maktpositioner som utspelas där? 

·    Hur kan vi hitta en balans mellan att vara privat, personlig och professionell som anställda 

inom en institution och samtidigt vara medmänniskor? Hur påverkar den praktiska kunskapen 

detta? 

Metod 

Fenomenologin och hermeneutiken utgör grunden för vårt arbete, då dessa kopplas samman 

med sättet vi skriver dvs. processkrivningen som metod. Någon som beskriver denna process 

är Maria Hammarén. Hon menar att en förutsättning för att få perspektiv till sin egen praktik, 

är att få möjlighet att läsa sin text för andra (Hammarén 2005, s. 24). Vidare menar hon att det 

är genom speglingar och reflektioner som vi får djupare kunskap om vårt dilemma (Ibid, s. 17). 

Gemensamt för fenomenologin och hermeneutiken är att de båda söker efter en förståelse. 

Magdalene Thomassen berör de båda teorierna i boken Vetenskap, kunskap och praxis. Hon 

skriver att sökandet inom hermeneutiken sker i form av en rörelse från förkunskap till ny 

kunskap och därifrån till en ny förståelse (Thomassen 2007, s. 101f). Inom fenomenologin sker 
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denna förståelse genom att vi fokuserar på hur något faktiskt upplevs ur en persons perspektiv. 

Ordet fenomenologi härstammar ur grekiskans phainomenon och logos vilka betyder 

“framträder” och “lära” (Thomassen 2007, s. 90f). Därmed innebär fenomenologin läran om 

det som framträder, vilket detta arbete karaktäriseras av då det framträder nya kunskaper och 

lärdomar genom textens gång. Vi återkommer till dessa begrepp längre fram i denna essä. 

        Vi kommer att undersöka och förklara begreppet relationskompetens och se vilken 

betydelse det får i våra berättelser. Relationskompetens är en förmåga vi anser har stort värde 

i relationsbyggandet mellan pedagog och elev, likväl som det har betydelse i relationer mellan 

kollegor. För oss innebär detta förmågan att hitta en väg till att skapa en relation till en annan 

individ. Det handlar om att kunna lyssna in en annan människa samt läsa av behov och humör. 

En viktig del av denna förmåga är att kunna inge förtroende. Vår tolkning av 

relationskompetens stämmer väl överens med Jonas Aspelins beskrivning av förmågan i sin 

artikel Om den pedagogiska relationens gränser. Han beskriver relationskompetens inom 

skolan som en förmåga att utveckla och upprätthålla positiva relationer till elever som både är 

förtroendefulla, ger omsorg och är stödjande (Aspelin 2016, s. 9). Därför anser vi det centralt 

i vår essä som utgår från mellanmänskliga möten som sker i vår verksamhet. Vi avser 

undersöka detta med utgångspunkt i etiska teoribildningar samt den praktiska kunskapens teori, 

där relationskompetens ingår som förmåga. Därefter kommer vi att sätta dessa teorier i relation 

till maktpositioner i skolan. 

        Genomgående i texten har vi valt att för enkelhetens skull enbart använda oss av begreppet 

pedagog, även om vi vid berättelsernas tidpunkt inte var utbildade fritidspedagoger. Begreppet 

inkluderar således inte enbart oss själva utan samtliga som är verksamma i barngrupp, dvs 

klasslärare, barnskötare och fritidspedagoger. 

        På Södertörns högskola har begreppet praktisk kunskap stor betydelse i lärarutbildningen, 

något som vi även avser ha som röd tråd genom detta examensarbete. Det utförande vi valt för 

vårt examensarbete kallas vetenskaplig essä. Lotte Alsterdal kallar detta för en 

“erfarenhetsbaserad essä” som kännetecknas av att den är uppdelad i tre delar (Alsterdal 2015, 

s. 48f). Dessa tre delar ser i vårt fall ut på följande vis: Inledningsvis framgår våra berättelser 

med utgångspunkt i ett svårbedömt dilemma där vi upplever handlingsalternativen som 

problematiska. Vi presenterar våra tankar och ställer frågor till våra ovan beskrivna situationer. 

Det tredje steget åberopar ett perspektiv utifrån (Ibid). Vi har valt att titta på hur olika 

vetenskapliga teorier förhåller sig till våra dilemman vilket ger essän dess vetenskapliga 

karaktär och även fungerar som ett perspektiv utifrån. Med andra ord är detta arbete en 

vetenskaplig essä. En annan sak som utgör grunden till en essä menar Alsterdal är ett 
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processkrivande, det innebär att vi reflekterar över våra erfarenheter vilket leder till att vi får 

insikt om vilken påverkan den praktiska kunskapen har i vårt arbete. 

        Thomassen beskriver praktisk kunskap med andra ord. Hon nämner det som Praxis-

kunskap, hon menar att situationer som kräver denna typ av kunskap ofta kommer oväntat och 

är av säregen art (Thomassen 2007, s. 153). I diskussioner vi fört med varandra genom detta 

arbete har det blivit tydligt för oss att vi båda har använt oss av den praktiska kunskapen för att 

analysera dessa dilemman. Detta för att få förståelse för situationen och hitta alternativa vägar 

som känns bra för alla. En problematik som inte går att frångå är den som också är aktuell i 

våra båda berättelser, nämligen vår upplevelse av avsaknad av praktisk kunskap hos våra 

kollegor och hur vi bör ställa oss till det. 

        När vi skrivit denna vetenskapliga essä tillsammans har vi upptäckt att det blir en naturlig 

rörelse mellan gemensamma samtal och enskild reflektion. Vi går från en förståelse till 

diskussion som ger ny kunskap och leder till ny förståelse. Det är en ständig rörelse mellan del 

och helhet när vi arbetar individuellt och tillsammans. Detta förstärker den hermeneutiska 

karaktär som arbetet har. Fenomenologin har under vår arbetsprocess verkat både som metod 

och teori, då vi både applicerat teorin på våra dilemman men också försökt sätta oss in i 

deltagarnas olika perspektiv för att förstå hur de kan ha upplevt våra dilemman. 

Etiska överväganden 

I vetenskapsrådets riktlinjer för God forskningssed finner vi vad vi som författare till vår 

vetenskapliga essä bör vara observanta på. Något som är av yttersta vikt är att vi med största 

respekt för samtliga nämnda personer i våra dilemman tar hänsyn till deras integritet 

(Vetenskapsrådet 2017). Det har vi gjort genom att samtliga namn och platser är fingerade för 

att uppfylla det som Runa Patel och Bo Davidson i sin bok beskriver som 

konfidentialitetskravet (Patel & Davidson 2011, s. 63). Vidare nämner de nyttjandekravet. 

Detta krav innebär att man som författare och forskare åtar sig att de anteckningar och notiser 

som förts under forskandets gång enbart kommer att användas i forskningssyfte (Ibid). 

        Med ovanstående krav i beaktning har vi gjort en noga avvägning kring vad vi upplever 

relevant för våra dilemman och vår analys, allt därutöver har vi valt att utelämna. 

Analys och vetenskaplig reflektion 

Hermeneutik och praktisk kunskap 

Med utgångspunkt för vad som är centralt i vårt arbete har vi valt att ta avstamp i 

hermeneutiken. Hermeneutiken är en förståelseprocess som påverkas i mötet med allt vi som 
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människor försöker skapa förståelse för. Inledningsvis under ”Metod” har vi skrivit att detta 

arbete har en hermeneutisk karaktär i det avseende att vi genom skrivande söker efter en 

förståelse för våra dilemman och handlingar. Hermeneutiken förekommer således i vår essä på 

två olika vis, dels normativt i den mån att den är en tillämpningsbar metod som vi förhåller oss 

till och dels deskriptivt. Den deskriptiva aspekten av hermeneutiken innebär att vi använder 

hermeneutiken som en teori för att beskriva hur någon i största allmänhet skapar sig förståelse 

för något. Hermeneutiken är inte bara en metod för att skapa förståelse för något, utan även en 

teori som vi här valt att applicera på deltagarna i våra berättelser för att se hur de kan ha skapat 

förståelse för varandra. Det grekiska ordet hermeneuein innebär att tolka något och är 

bakgrunden till uttrycket hermeneutik (Thomassen 2007, s. 178). Vår förståelseprocess 

påverkas också av tidigare erfarenheter av liknande situationer. Thomassen lyfter den tyske 

filosofen Hans-Georg Gadamer och menar att han är en av de mest framträdande inom 

hermeneutiken. Gadamer kallar denna förförståelse för vår förståelsehorisont vilken kan liknas 

med de fördomar som gör det möjligt för oss att skapa förståelse för något. Vi kan inte ställa 

oss utanför vår förståelsehorisont då den alltid är med i beaktning när vi tolkar något vi möter. 

All ny kunskap vi skapar oss om något adderas till vår förståelsehorisont, således är den alltid 

i förändring (Ibid, s. 95ff). När vi i våra berättelser möter våra elever har vi redan en hel del 

erfarenhet av dem som bidrar till vår förståelsehorisont. Det är detta som gör att Jhonna 

exempelvis kan tolka att det finns en möjlig bakomliggande förklaring till varför Karl vägrar 

ta på sig sina skor. Det är också denna förståelsehorisont som gör att Emelie kan tolka Arvids 

stormande ut ur klassrummet som något mer akut att ta tag i än Sofie som sitter och räknar 

matematik. Vi har förkunskaper om barnen som gör att vi tolkar situationerna på särskilda vis. 

I detta arbete adderar vi sedan ny kunskap till vår förståelsehorisont, då nya perspektiv antas 

och en ny förståelse skapas. 

        Vi kommer längre fram i vår essä att gå närmare in på den hermeneutiska kunskapssynen 

och då gå in djupare på Gadamers betydelse för hermeneutiken. Härnäst vill vi lyfta en 

kunskapsform som vi anser är högst relevant inom det fritidspedagogiska uppdraget, nämligen 

den praktiska kunskapen. Vi upplever att den praktiska kunskapen inom arbetslaget sällan 

reflekteras över, trots att detta är viktigt för att den ska kunna bidra till ett kollegialt lärande. 

        En person som vi tycker gör en bra beskrivning av den kunskap som blir till genom 

reflektion är Alsterdal. Hon karaktäriserar den praktiska kunskapen som något som uppstår 

efter en upplevd situation (Alsterdal 2015, s. 50). Vi vill betona att detta inte gäller all praktisk 

kunskap, en del praktisk kunskap besitter vi utan att den kräver reflektion. Exempelvis 

kunskapen om hur vi andas, vilken är medfödd. I denna essä har vi ändå valt att fokusera på 
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den form av praktisk kunskap som kommer ur reflektion efter handling. Vi upplever att det ofta 

är först i efterhand vi faktiskt reflekterar över vad vi gjorde i specifika situationer. Alsterdal 

menar att det är under denna process vi når insikt och kunskap om något. Situationer som dessa 

får enligt Alsterdal alltid olika konsekvenser, det är dock inte alltid nödvändigtvis någon man 

uppmärksammar (Alsterdal, s. 50). I vårt yrke möter vi många olika typer av situationer som 

resulterar i förvärvad kunskap för oss. I nya situationer kan vi applicera delar av redan ägd 

kunskap för att se om det fungerar även i den nya situationen. Vi behöver vara öppna för att 

också prova nya vägar för att hitta den rätta där och då. I Jhonnas berättelse använder hon sig 

av kunskapen om att situationer som dessa ibland uppstår med Karl, hon är också medveten 

om att det tidigare alltid funnits bakomliggande orsaker till det. Det är den vetskapen som gör 

Jhonna förmögen att applicera sin praktiska kunskap och göra en avvägning mellan det och att 

våga prova nytt för att komma fram till en lösning. Emelies praktiska kunskap i mötet med 

Arvid i hallen säger henne att han behöver någon som lyssnar där och då, detta är en kunskap 

hon besitter då hon flera gånger tidigare suttit ner med Arvid och samtalat om orättvisor och 

andra bekymmer som tyngt honom, som de båda sedan kunnat reflektera över i efterhand. 

        Det innebär alltså att det finns andra situationer liknande våra där vi varit dem som ej haft 

förmågan att använda vår praktiska kunskap. Där istället våra kollegor gått in och haft större 

förståelse än vi för stunden. I vår profession är det viktigt att ha i åtanke att även om vi i en 

situation har full kontroll och lyckas nå fram, kan det i en annan situation vara någon annan 

som gör det istället. I ett arbetslag är reflektion en viktig ingrediens för att lära av varann. 

Denna praktiska kunskap skriver Aspelin om: 

Forskare inom den praktiska kunskapstraditionen visade att lärare ofta står inför komplexa, 

oförutsägbara situationer och behöver en förmåga att hantera dessa och syn- kronisera sina 

handlingar med andras. Verklig framgång i yrket innefattar att kunna agera taktfullt, 

sensitivt och intuitivt i relation till eleverna. Själva grunden i lärarprofessionalism kan 

förstås som en god förmåga att interagera och situationsanpassa sina handlingar (Sandvik, 

ibid.) (Aspelin 2016, s. 5). 

        Det vi tolkar ur ovanstående citat är att den praktiska kunskapen i det pedagogiska yrket 

karaktäriseras och formas av de oförutsägbara situationer vi ställs inför, vilka i sin tur ger oss 

erfarenhet och verktyg att handla i framtida situationer av liknande karaktär. Denna praktiska 

kunskap ser vi prov på i våra berättelser där vi handlar och interagerar med både våra elever 

och kollegor. Vi kan se en tydlig koppling mellan den praktiska kunskapen Aspelin skriver om 

och den relationskompetens han beskriver vidare i artikeln. Som vi tidigare skrivit beskriver 

Aspelin relationskompetens inom skolan som en förmåga att skapa positiva relationer till 

elever. Dessa ska vara förtroendefulla samtidigt som de ska vara omsorgsfulla och fungera 
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stödjande (Ibid, s. 9). Vi anser att detta även är viktigt i skapandet av relationer kollegor 

sinsemellan. I vår yrkesverksamhet är det viktigt med goda relationer mellan kollegor för att få 

till ett fungerande samarbete.  

        I våra berättelser försätter relationskompetensens krav oss i svårbedömda situationer, där 

vi båda upplever det svårt att kombinera kravet på att vara stödjande som kollega och vara 

förtroendeingivande i våra relationer till eleverna. Om vi återgår till Alsterdals beskrivning av 

att praktisk kunskap är något som uppstår efter en upplevd situation, tolkar vi detta som något 

som byggs upp under tiden vi arbetar. Relationskompetens är, enligt vår uppfattning, också 

något som byggs upp under tid och genom erfarenhet. Här är den koppling mellan praktisk 

kunskap och relationskompetens vi tidigare lyft. Relationskompetens är således en praktisk 

kunskap, den utvecklas och formas av våra erfarenheter och är verktyget vi behöver för att 

kunna läsa av och agera i olika situationer. Vi kommer gå djupare in på detta längre fram i vår 

essä. Varför denna förmåga är så pass viktig i vårt yrke lyfter Aspelin i sin artikel. 

        Aspelin påpekar att tidigare forskning, ofta förklaringsinriktad sådan med syfte att visa 

resultat, har visat att goda relationer mellan lärare och elever leder till positiva studieresultat. 

Vidare menar han att man inom nordisk forskning har haft ett förståelseperspektiv och talar i 

termer av relationskompetens och ansvar för relationer. Här ligger mer fokus på den förmåga 

man besitter (eller huruvida man besitter en sådan förmåga alls) att skapa goda relationer (Ibid, 

s. 5f). Aspelin menar att den relationskompetenta läraren har en förmåga att reflektera över sin 

egen roll i relationen, samt är mer sensitiv till elevens behov. Denna kompetens är knuten till 

lärarprofessionen (Ibid, s.6f). Vi anser att eftersom den är knuten till lärarprofessionen är den 

även knuten till den praktiska kunskap vi förvärvar genom erfarenhet i vårt arbete. Alsterdal 

skrev om den praktiska kunskap som kommer genom reflektion efter en inträffad situation. När 

en sådan reflektion sker är ens egen roll viktig att reflektera kring. I detta arbete sker en sådan 

form av reflektion i efterhand. Jag (Emelie) och Jhonna funderar båda över våra roller i 

berättelserna. I min berättelse reflekterar jag redan i stunden över hur min roll gentemot Arvid 

framställs. Jag hoppas där i korridoren att det framgår att jag är intresserad av hans historia. 

Något jag däremot inte reflekterar över där, men som jag gör nu, är hur min roll i relationen till 

Märit påverkas av att jag sitter med Arvid. Denna form av reflektion är alltså knuten till både 

relationskompetens och även praktisk kunskap. Genom en sådan reflektion blir vi inte bara 

medvetna över våra roller i och hur dessa påverkar de relationer vi ingår i på fritidshemmet, 

utan får även en praktisk kunskap om hur och varför vi agerar som vi gör. Här ser vi en koppling 

mellan relationskompetensens förståelseaspekt och hermeneutiken. För att skapa goda 
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relationer anser vi att du måste vara beredd att försöka förstå en annan person. Hur denna 

förståelse kan se ut beskriver vi närmare härnäst. 

Hur förstår vi varandra i våra berättelser? 

Om vi återgår till våra berättelser anser vi det intressant att se hur förståelseaspekten kan ta 

uttryck. Här applicerar vi alltså den deskriptiva aspekten av hermeneutiken. I mötet med Arvid 

som just stormat ut från klassrummet till korridoren inbjuder hela situationen till en möjlighet 

att visa vilja att försöka förstå Arvid, genom att Emelie har möjlighet att sätta sig bredvid 

honom och ta sig tid att lyssna. Den för Arvid nya läraren Märit, å andra sidan, går inte ut i 

korridoren för att försöka möta honom. Detta kan bero på att hon inte heller har möjlighet att 

springa efter en elev i korridoren när det sitter en hel klass kvar i klassrummet. Kanske är det 

också så att Märit tidigare mött elever som beter sig på liknande sätt som Arvid. Hennes 

erfarenheter från sådana situationer kanske lärt Märit att det ofta är bättre att inte springa efter 

arga elever, utan ge dem lite andrum. Detta är i så fall ett annat slags försök att förstå Arvid, 

där ansvaret för relationen handlar om att ge utrymme. 

        I mötet mellan den förtvivlade Karl som inte vill ta på sig sina skor och den i stunden 

oförstående pedagogen Anna är det med största sannolikhet så att hon försöker lära Karl att 

anpassa sig efter de regler skolan har, i ett försök att vänja Karl vid framtida regler i samhället. 

Det vi ser i mötet mellan dem är dock en avsaknad av försök att förstå varandra. 

        Varken Karl eller Anna försöker skapa förståelse för den andre, snarare hävdar de att de 

båda har rätt. Som vuxen pedagog hade det visat på större relationskompetens om Anna istället 

försökt förstå varför Karl inte vill ta på sig sina skor, på det sätt Jhonna senare i berättelsen gör. 

Avsaknaden till att vilja förstå ser vi också i slutet av berättelsen där Anna ignorerar både Karl 

och Jhonna utomhus. Varför gör Anna på detta vis? Är det en konsekvens av att Jhonna tydligt 

valt att ta Karls parti ute på gården? Eller är det ett sätt att hävda makt gentemot Jhonna och 

Karl? Oavsett anser vi att Annas agerande lämnar en del att önska inför framtida möten med 

barn som inte vill klä på sig ytterkläder. 

        Vi vill här återgå till två aspekter inom relationskompetens som Aspelin talar om: att som 

vuxen ta ansvar för relationer och kunna reflektera över sin roll i relationen. Med detta sagt vill 

vi inte utesluta möjligheten att Anna kanske visat prov på god relationskompetens med andra 

elever, även om den just i detta fall brister. Som vi tidigare skrivit finns det situationer då våra 

kollegor istället varit de personer som kunnat gå in och agera bättre än vad vi kunnat där och 

då. 
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        Något som är gemensamt i våra berättelser är att den andra pedagogen vi har att förhålla 

oss till i stunden arbetar som lärare. Christine Dahlborg och Frida Johansson har i sin studie 

tittat närmare på kränkande handlingar elever emellan i skolan, lärarens roll i dessa samt på 

vilka platser eleverna uppfattar att de oftast utspelar sig (Dahlborg & Johansson, 2010). Vi 

anser att det som framkommer i deras studie är intressant ur en fritidshemslärares perspektiv. 

Detta då den visar på att situationer med kränkande innehåll av eleverna uppfattas utspela sig 

mestadels på raster och utanför klassrummets fyra väggar. Det blir då anmärkningsvärt hur 

lärarna ska kunna reda i dessa situationer när det enligt våra erfarenheter mestadels är personal 

på fritids som befinner sig på platserna de nämner. 

        I Jhonnas berättelse sker en kränkning utanför klassrummet, vad som däremot skiljer sig 

från Dahlborg och Johanssons studie är att den sker mellan lärare och elev. Situationer med 

kränkande innehåll utspelar sig på många olika ställen i skolan, därför anser vi att de normer 

och riktlinjer i läroplanen som innefattar samverkan mellan skola och fritidshem är av största 

vikt (Skolverket 2017, s. 12). Vidare beskrivs att samtlig personal i skolan aktivt ska arbeta för 

att förhindra att kränkande handlingar och diskriminering sker (Ibid, s. 13). I våra berättelser 

ställs pedagogerna i ett dilemma som mynnar ut i deras ställningstagande till alla barns 

individuella behov. Läroplanen har mål som säger att varje elev ska handla i enighet med vad 

man tror är det bästa för den andre i en situation (Ibid, s. 12). När det gäller Emelies berättelse 

så upplevs hon själv vara den som tar det i beaktning gentemot Arvid. I min (Jhonnas) text är 

det jag som tar hänsyn till Karls behov i stunden och gör vad jag anser bäst för honom just då. 

        Vi är båda överens om att det är svårt att i varje situation göra ett tydligt ställningstagande 

kring vad man tycker är rätt och fel, det vi också anser är att det blir lättare ju fler gånger vi 

utsätts för det. I diskussioner har vi pratat om huruvida det är vår praktiska kunskap vi vinner 

ur knepiga situationer som bidrar till vårt lärande i handling. 

Fronesis och etik      

En form av praktisk kunskap som väl kommer fram inom relationskompetensen är Fronesis. 

Detta är en av Aristoteles fem kunskapsformer vilka Christian Nilsson lyfter i texten Fronesis 

och den mänskliga tillvaron. Aristoteles gör en uppdelning av kunskap som teoretisk och 

praktisk kunskap. Under teoretisk kunskap finner vi tre kunskapsformer: Episteme är 

vetenskapen som utgår från allmängiltiga lagar, som inte kan förhålla sig annorlunda, Nous är 

insikten, det är den evidens som utgör de allmängiltiga lagarna episteme utgår från. Utan nous 

kan alltså inte episteme existera (Nilsson 2014, s. 44f). Slutligen beskriver Nilsson den tredje 

kunskapsformen under teoretisk kunskap: Sofia. Sofia är visdomen och en intellektuell dygd. 
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Det är kombination av nous och episteme och den högsta formen av det teoretiska tänkandet 

(Ibid, s. 44f). 

        Under praktisk kunskap finner vi Techne, framställningskunskapen och Fronesis, den 

praktiska klokheten (Ibid, s. 45f). Till skillnad från exempelvis den teoretiska kunskapsformen 

episteme handlar fronesis om det som kan vara annorlunda. Om nous utgör en förutsättning för 

episteme har den en liknande roll när det gäller fronesis. Aristoteles beskriver insikten närmre 

i sitt verk Den Nikomachiska etiken där han påpekar att insikt inte enbart rör evidens kopplat 

till episteme. Insikten existerar även i förhållande till fronesis och utgör där den förutsättning 

som krävs för att man ska kunna förstå att något kan förhålla sig annorlunda. Nous fungerar 

därför inte enbart som en insikt om, utan även som vår intuition (Aristoteles 1988, s. 175f). Vi 

vill här återkoppla till Aspelins poäng kring vad som är verklig framgång i lärarprofessionen. 

Han skriver att en viktig del av läraryrket, och något som krävs för att bygga upp förmågan till 

relationskompetens, är att kunna agera taktfullt och intuitivt till eleverna. Den intuitiva 

förmågan kopplar vi till nous, som i våra dilemman är det som gör att vi upplever att det är 

något som skaver i situationen. Nous är alltså den magkänsla som säger oss att något inte 

stämmer. Det är denna magkänsla som får oss att agera både när Karl gråter i hallen och när 

Arvid stormar ut ur klassrummet. Vidare menar Nilsson att fronesis bara existerar i en konkret 

handlingssituation, då den avgör hur vi kommer agera (Nilsson 2014, s. 48). 

        Detta betyder alltså att det finns två viktiga aspekter som skiljer fronesis från det andra 

kunskapsformerna: den kan vara annorlunda och är kontextuell. Vidare skriver Nilsson att 

fronesis dessutom utmärks av att den är knuten till dygderna. Aristoteles syn på förhållandet 

mellan etik och kunskap är att dessa hänger tätt samman. Han menar att det är omöjligt att 

separera fronesis från de etiska dygderna. På samma sätt som kroppens regelmässiga beteende 

kan behöva ändras med hjälp av medicinsk kunskap kan även ett karaktärsmässigt 

beteende/handlande behöva ändras med hjälp av fronesis vilket sker när vi ställs inför ett 

dilemma. Karaktärsdygderna är således ett omedvetet tillstånd vi befinner oss i tills vi ställs 

inför en situation där vi måste ändra vårt beteende (Ibid). Dessa dygder ska förstås som en 

medelväg mellan två ytterligheter. Nilsson ger som exempel att mod är medelvägen mellan 

dumdristighet och feghet (Ibid, s. 42). Om målet för etiken är att leva ett lyckligt liv menar 

Aristoteles att kunskapen har en central roll. Detta då den högsta form av visdom, dvs sofia, 

och fronesis är som två delar av själen (Ibid, s. 39f). 

        Nilsson lyfter en viktig poäng: “Fronesis, å andra sidan, kan inte användas för att medvetet 

handla oetiskt” (Ibid, s. 53). Det blir viktigt att ha i åtanke för att förstå att det är fronesis som 

hjälper oss att agera enligt vad vi upplever är rätt i olika situationer. 
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        Detta leder oss osökt in på den aristoteliska dygdetiken som beskrivs närmare i boken Etik 

i arbete med människor av författarna Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen. De lyfter 

filosofen Alasdair MacIntyre som menar att dygdetiken bör innehålla tre viktiga komponenter. 

Den första komponenten handlar om vem människan är, den andra handlar om en teori om hur 

hon skulle vara om hon förverkligade sitt mål och den tredje är vilka medel hon behöver för att 

nå målet. Enligt dygdetiken menar MacIntyre även att vi också måste se till våra handlingar 

och hur dessa påverkar vår omvärld, då vi utvecklas inom ramen för en gemenskap, samt vad 

våra handlingar uttrycker om oss själva (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 218f). Dygdernas roll 

inom dygdetiken är både att de är attraktiva att uppnå i sig själva men även att hjälpa oss på 

vägen mot att nå våra mål. Detta sker genom att våra handlingar uttrycker något om oss själva 

samtidigt som de bidrar till att utveckla oss som människor. Vidare förklarar Henriksen och 

Vetlesen att Aristoteles begrepp om lycka bör förstås som ett stabilt välbefinnande. Det består 

av ett liv i gemenskap och harmoni, vilket präglas av klokhet (Ibid, s. 220ff). 

        Vi tolkar därför fronesis som central inom dygdetiken och avgörande i 

handlingssituationer och möten med andra där vårt etiska tänkande och handlande spelar roll. 

Vi förmodar också att vi i en situation åberopar tidigare erfarenhet och kunskap för att guida 

oss i hur vi ska agera i kommande handling. En kunskap som vi anser sker genom den reflektion 

som Alsterdal pratar om, som vi nämnde under avsnittet Hermeneutik och praktisk kunskap, 

vilken sker efter att det inträffade har utspelat sig. Vi återgår till utdraget ur den Nikomachiska 

etiken, där Aristoteles beskriver fronesis som den kunskap som hjälper oss hantera olika 

utmaningar vi ställs inför (Nilsson 2014, s. 39). Vidare menar Aristoteles att fronesis är 

kontextuell och berör våra mänskliga handlingar (Ibid, s. 52). 

        Något som slår oss är likheten mellan fronesis och relationskompetens. Det som avgör hur 

vi handlar och vad resultatet av våra handlingar blir, påverkar också hur vi bygger och formar 

våra relationer. En viktig del av relationskompetens inom vårt yrke innebär att kunna läsa av 

elevernas humör och behov, på samma sätt som fronesis hjälper oss att läsa av hur vi ska 

bemöta och hantera en situation. Tidigare skrev vi att relationskompetens är något som byggs 

upp av erfarenhet genom tiden. Fronesis byggs också upp genom tid och erfarenhet, ju fler 

situationer vi möter desto mer kunskap inför framtida situationer får vi. Vi möter många olika 

elever i vår verksamhet med lika många intressen. Detta leder till att varje möte blir unikt av 

sitt slag. Det blir viktigt för oss i ett relationsskapande att dra lärdom av dessa möten, då den 

kunskap vi då får kan fungera som ett verktyg att använda i situationer likt de med Arvid och 

Karl. I båda våra berättelser fungerar detta genom att vi kan läsa av situationerna vi ställs inför 

och göra ett val av handling. I Jhonnas berättelse ser vi detta genom att hon kan avgöra när 
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Karl behöver ett undantag från reglerna, medan det i Emelies berättelse handlar om att besluta 

sig för att sitta med Arvid en stund och lyssna, då det är det Arvid behöver där och då, istället 

för att gå in till Sofie som är den elev hon egentligen är resurs för. Vår fronesis grundar sig i 

erfarenhet av dessa barn. Vi har lärt oss vad barnen behöver just där och då från tidigare möten 

med dem. Det är dessa erfarenheter som kan hjälpa oss läsa av barnen. Vi kan handla enligt 

vad vi anser är etiskt rätt p.g.a. denna förkunskap och där drar vi kopplingen mellan fronesis 

och relationskompetens.  

        När vi reflekterar närmare över vad praktisk kunskap faktiskt är, inser vi att även Märit 

visar på en form av erfarenhetsbaserad, praktisk kunskap. Hon väljer att inte gå ut och möta 

Arvid kanske för att hon, genom sin praktiska kunskap, har lärt sig att se när det krävs att hon 

tar ett steg tillbaka. I vårt uppdrag som lärare i fritidshem är det viktigt att vi är medvetna om 

läroplanens riktlinjer för likvärdig utbildning. Vi ska bedriva en verksamhet med omtanke för 

samtliga elevers behov och förutsättningar (Skolverket 2017, s. 8). Vidare beskrivs även att vi 

för att nå detta kan behöva ta olika vägar. Något som ställer höga krav på oss lärare i fritidshem 

att hitta och är en kunskap vi får genom våra erfarenheter. Denna kunskap är också något vi 

anser är viktigt att ta i beaktande i större utsträckning när det gäller planerandet av 

verksamheten i stort. Genom att ta tillvara på de erfarenheter och förkunskaper vi skaffar oss 

med tiden, kan vi låta samtliga barn på fritidshemmet dra nytta av det i form av en mer 

accepterande och anpassad miljö. Här spelar fronesis en avgörande roll i mötet med barnen i 

verksamheten. 

Klokheten gäller ju inte bara allmängiltiga företeelser, utan den bör också innefatta kunskap 

om det enskilda, då den är praktisk och handlandet gäller individuella fall. Detta är också 

orsaken till att en del okunniga personer, särskilt då män med erfarenhet, är mera praktiska 

än andra som har kunskaper (Aristoteles) citerad av (Thomassen 2007, s. 19). 

        Om vi ser till våra dilemman ur ett etiskt perspektiv blir det intressant att titta närmre på 

hur närhetsetiken spelar roll. Henriksen och Vetlesen menar att det inom närhetsetiken är 

omöjligt att separera vår moral från vårt varande som människor. Det är i mötet med andra, 

menar författarna, som vi ställs inför moraliska krav (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 233). Här 

ser vi en koppling mellan Aristoteles dygdetik och närhetsetiken eftersom Aristoteles, som vi 

skrivit tidigare, också hävdar att det är omöjligt att separera vår fronesis från de etiska 

dygderna. Det är alltså omöjligt att separera både vårt varande och handlande från vår moral 

och vårt sätt att tänka. Om dygdetiken handlade om att våra handlingar uttrycker något om oss 

själva och alltid är knuten till en gemenskap finner vi spår av den inom närhetsetiken. Detta då 

närhetsetiken i sig utgår från att vi alltid handlar och gör våra moraliska val i relation till en 
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annan människa, men särskilt berör att vi ofrivilligt försätts i en moralisk situation. Detta 

beskriver vi härnäst. Henriksen och Vetlesen menar att vi alltid är närvarande och lyfter 

ansiktets filosof Levinas (Ibid, s. 237). Levinas menar att vårt blottställda ansikte alltid 

kommunicerar något till den andre i form av en vädjan och en appell. När vi träffas av ansiktets 

appell försätts vi i en moralisk situation och existens. På samma sätt är orden i ett samtal också 

utelämnande, vi gör något med dem när vi antingen väljer våra ord eller lyssnar till andras. Det 

är redan i valet som vi kommunicerar något till den andre. Således är denna moraliska existens 

och människans grundvillkor inget vi väljer själva utan det är något vi försätts i (Ibid, s. 235ff). 

        Vår tolkning av detta är att vi mer eller mindre omedvetet sänder ut signaler om behov 

vilka andra interagerar med. När vi träffas av en sådan omedveten signal tvingas vi mer eller 

mindre till att göra ett aktivt val: antingen handlar vi eller så handlar vi inte. Vi vill här 

återkoppla till Nilssons citat om att fronesis inte kan användas för att medvetet handla oetiskt. 

Det är hur och när vi handlar som vår fronesis kommer till användning.   

        I Jhonnas berättelse hamnar hon i ett moraliskt dilemma där hon tvingas till handling 

genom att ingripa när hon anser att hennes kollega har fel förhållningssätt mot Karl. Det 

blottställda ansikte som Henriksen och Vetlesen hänvisar till blir så tydligt i mötet med eleven 

Karl och kollegan Anna, då Karls behov förmedlas så starkt genom skrik och gråt att Jhonna 

inte kan vända blicken därifrån. Relationen mellan Jhonna och Karl riskerar att ta skada om 

hon inte svarar på hans signaler, det kan också vara så att Karl omedvetet sänder ut signaler i 

situationer han inte känner sig bekväm i, något som Jhonna uppfattar tydligt. Hon försätts i 

Karls och Annas situation och ställs inför ett moraliskt krav på handling. I Emelies berättelse 

möts hon av det moraliska kravet direkt när Arvid stormar ut genom dörren, men det blir först 

i samtalet mellan dem som kravet på moraliskt val av handling blir tydligt. Ska jag låta Arvid 

prata vidare för att han ska känna tillit till mig som pedagog eller bör jag säga ifrån i hans sätt 

att prata om min kollega? Vidare ger Emelie uttryck för ett problem nära sammankopplat med 

närhetsetiken: “Hur ska jag kunna ena de två?”. Denna fråga kan tolkas som en fråga om hur 

kollegan Märit och eleven Arvid någonsin ska kunna enas, likväl som vi kan tolka att frågan 

riktar sig till hur man som vuxen pedagog ska kunna ena de olika roller vi axlar. I Emelies fall 

rör det sig om rollen som autentiskt närvarande vuxen för Arvid och lojal och professionell 

kollega till Märit. Jesper Juul och Helle Jensen beskriver begreppet autenticitet som en del i att 

“vara sann mot sina känslor” (Juul & Jensen 2015, s. 94). Vidare belyser de komplexiteten 

kring att alla känslor skulle vara autentiska och lyfter vikten av att vi i vårt yrkesutövande även 

ska låta oss påverkas känslomässigt (Ibid). 
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        Vi tolkar detta resonemang som att autenticitet handlar om att vara genuin, visa omtanke 

samt att vi investerar en del av oss själva i vårt yrkesutövande. Det handlar enligt vår mening 

om att visa medmänsklighet. När Emelie sätter sig ned i korridoren bredvid Arvid och tar sig 

tid att lyssna in honom visar hon prov på att vara en autentiskt närvarande pedagog. Något som 

hon som liten själv reagerat på och inte upplevt trovärdig i situationer mellan henne som barn 

och pedagogerna i hennes skola. Jhonna visar prov på autenticitet i reaktionen gentemot sin 

kollega Anna som hon tycker agerar fel. Anna påvisar även hon en känsloreaktion genom den 

ilska hon reagerar med när Karl vägrar ta på sig skorna. Kraven på de olika rollerna framträder 

i båda situationerna. Detta leder oss vidare till en annan sida av närhetsetiken och de krav på 

autenticitet som följer med det. 

        Aspelin hänvisar till Ziehes koncept om närhetens baksida. Konceptet handlar om att 

skolan i sitt försök att bli mer personlig riskerar att stjälpa istället för att hjälpa på så sätt att 

närheten sätter hinder för utbildning, då våra försök och vår vilja att vara empatiska, autentiska 

och visa på äkthet tar bort formaliteten i skolan (Aspelin 2016, s. 7f). Vad vår arbetserfarenhet 

lärt oss är att vissa situationer kräver att man lägger ner en stor del av sitt personliga jag, 

samtidigt som det är svårt att inte bli privat och därmed också ta saker i arbetet allt för 

personligt. Aspelin hänvisar till Ziehe som menar att personliga pedagoger i vissa fall kan 

förhindra utbildningen, då det tar bort en del av skolans professionalitet (Ibid). Vi menar att 

det är viktigt att kunna göra en avvägning i vilka situationer som kräver mer av din personlighet 

som pedagog men att kunna skilja mellan att vara personlig och privat är inte alltid lätt. Vad är 

skillnaden mellan att vara personlig och privat? När vi här diskuterar begreppet privat menar 

vi i den bemärkelsen att vi har en privat sfär. Denna skyddar oss från att ta åt oss allt för mycket 

i exempelvis konflikter eller när vi möter ett barn i affekt. När vi är personliga investerar vi 

istället en del av oss själva i relationen på det sätt att vi bemöter eleverna med medmänsklighet. 

        Finns det en risk i våra berättelser att vi förhindras att se andra handlingsalternativ p.g.a. 

av vår närhet till eleverna? I situationen med Arvid finns det en risk för just detta och kanske 

är det så att Emelies kollega Märit istället lyckats hitta balansen mellan att vara personlig och 

privat även om hon snarare drar mot att vara rent professionell där hennes personlighet lyser 

igenom då och då. Märit har dessutom fler års erfarenhet av att arbeta inom skolan än Emelie. 

Därmed inte sagt att fler års erfarenhet automatiskt genererar relationskompetens. För att 

utveckla detta anser vi att den hermeneutiska pendelrörelse vi tidigare diskuterat, från 

förförståelse till ny kunskap till ny förståelse, blir viktig. Genom att ständigt föra en dialog med 

och försöka förstå den andres perspektiv får vi ny kunskap om den andre, vilket sedan leder till 

en helt ny förståelse för och av den andre. Förståelseaspekten är därför viktig inom 



18 

 

relationskompetens då det är först när vi möts med respekt och förståelse för varandra som vi 

faktiskt kan bygga en relation och ett samarbete. Som barn i skola/fritids ska du som individ 

men även det du presterar mötas med respekt från de som arbetar där. Detta menar 

styrdokumenten är en avgörande faktor för att barnet också på bästa sätt ska känna lust att lära 

(Skolverket 2017, s. 11). Vi menar alltså att bemötas med och visa respekt för varandra är en 

viktig ingrediens i relationsbyggande såväl som individuell utveckling. 

        Det vi kan lära av Märit är att fortsätta vara en professionell pedagog även i situationer 

som lätt skulle kunna resultera i drama, medan vi ändå anser att det är viktigt att ge sig tid åt 

att se elever på det sätt Emelie ändå gör i samtalet i korridoren. Behöver skolan vara en formell 

institution eller kan vi bedriva utbildning för elever där vår empati och autenticitet hjälper 

eleverna att lära? Ofta talar man i termer om att trygga elever når bättre resultat. Går det att 

skapa trygga elever utan att lägga ner en bit av sitt privata jag i sin undervisning? Som vi 

tidigare skrivit angående ansiktets appell inom närhetsetiken ter det sig som att vi inte har något 

val att bara vara professionella utan att lägga in en del av oss själva i vårt bemötande av 

eleverna. Således kommer alltid en del av vår undervisning förbli personlig. 

        Vilka konsekvenser får det då ur ett etiskt perspektiv om vi tvingas att välja mellan elever 

eller kollegor? Innebär det alltid att vi väljer att vara mer personliga om vi tar elevernas parti 

kontra en kollegas? I så fall riskerar vi enligt Ziehe att stjälpa elever och kollegor på köpet då 

undervisningen kompromissas. Någonstans finns det ändå en bakomliggande önskan att inte 

behöva välja parti i våra berättelser vilket vi kommer diskutera härnäst. 

Meningsfullhet och kommunikation 

Gemensamt för våra situationer är att vi båda tvekar inför att gå emot en kollegas åsikter kring 

ett beslut. Båda två besitter kunskap om att ett samarbete alltid är att föredra trots att det inte 

alltid är självklart hur det ska gå till. Vi är av åsikten att en verksamhet som innefattar 

pedagoger i form av moraliska aktörer, har bäst förutsättningar för att dialog ska skapas. Med 

det menas att man i situationer lyssnar på alla inblandade för att på så vis få reda på deras skäl 

till handlande. Vi har erfarenheter av att våra kollegor ibland agerar på annat sätt än vad vi 

själva skulle gjort, vi tolkar deras handlande i relation med våra personliga åsikter. Ur den 

aspekten blir kommunikation en viktig ingrediens och därmed något som kan liknas med 

diskursetikens grundantaganden. Henriksen & Vetlesen hänvisar till Habermas när de 

beskriver att utmaningen inom diskursetiken blir att hitta miljöer där makten får minsta 

uppmärksamheten (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 192). 
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        Vi ser likheter mellan diskursetiken och den aristoteliska dygdetik vi pratat om tidigare. 

Detta i den mån att den fokuserar på gemenskapen. Jürgen Habermas, en framstående filosof 

inom diskursetiken, menar att centralt inom diskursetiken är att nå rättvisa och solidaritet och 

han menar att diskursetiken försöker förklara innebörden av detta genom en 

argumentationspraxis (Habermas 1995, s. 15). Habermas menar att diskursetiken vilar på det 

praktiska förnuftet som förhåller sig enligt tre grunder: pragmatik, etik och moral. Den 

pragmatiska grunden handlar om vad vi bör göra enligt våra subjektiva mål och värden, den 

etiska grunden handlar om att våra val av handling ständigt rör sig inom ramen för var och ens 

livshistoria i strävan efter självförverkligande och slutligen har vi den moraliska grunden. Den 

moraliska grunden handlar om den fria viljan hos en person, och att denna bestäms utifrån en 

moralisk insikt (Ibid, s. 23f). Vidare poängterar Habermas att vi ingår i ett kollektiv 

tillsammans med andra. För att nå och möta andra måste vi utgå från denna princip, och genom 

kommunikation och argumentationsprocesser når vi denna förståelse (Ibid, s. 30f). 

        Henriksen och Vetlesen skriver att en förutsättning för att kunna mötas inom diskursetiken 

är att de inblandade parterna är beredda att mötas i en kompromiss, det beslut som fattas ska 

kunna accepteras av de inblandade, samtidigt som man är beredd att acceptera att vi alla har 

olika livsvärldar. Vidare skriver de att diskursetiken både säkrar närhet och distans på samma 

gång. Närhet i den mån om hur människor upplever en situation och bedömer de olika 

alternativen, och distans i den mån att vi får distans till vårt personliga perspektiv och livsvärld 

(Henriksen & Vetlesen 2013, s. 197ff). 

        Inom diskursetiken är den viktigaste ingrediensen “jämbördig kommunikation” som 

innebär att samtliga deltagare i ett möte besitter samma rättigheter att få säga sitt i frågan (Ibid, 

s. 191f). Rätten att som barn få vara delaktig i information och beslut som rör dem själva finner 

vi även i både FN:s barnkonvention §12 (UNICEF, 1989) samt skollagens fjärde kapitel §9 

(2010:800). I både dilemmat med Karl och skorna och Arvid i korridoren ges det inte tillfälle 

för det utan istället är det en persons åsikter som lyser starkast. Likvärdighet är inom 

diskursetiken ett nyckelbegrepp, det innebär också att samtliga deltagare i en situation ska ges 

möjlighet att bestämma över den. Henriksen och Vetlesen menar att genom kommunikation får 

deltagarna en chans att delge samt uppfatta andras orsak till handlande, det blir då istället ett 

medvetet och gemensamt val man gör tillsammans (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 191f). 

        Som Jhonna ger uttryck för i sin berättelse, är valet att låta Karl gå med gummistövlar 

något som hon inte kommunicerat med sin kollega Anna om. En diskurs behöver nödvändigtvis 

inte ske i stunden utan kan också resultera i efterföljande diskussioner, något som i detta fall 

inte blir av. Det i sin tur kan man fundera över om det är i enighet med diskursetikens mening 
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om att de bästa besluten fattas gemensamt. I mötet mellan Emelie och Arvid får båda genom 

samtalet som sker i korridoren möjlighet att vara med och besluta hur de ska gå vidare, något 

som gör dem till moraliska aktörer som samarbetar. Genom samtal och diskussioner som sker 

i ett arbetslag men även mellan pedagoger och barn får vi möjlighet att tillsammans hitta nya 

utvägar på ett dilemma, vägar som väljs på allas principer. En slutsats vi gör är att det ställs 

krav på oss att vi kan acceptera en jämställdhet mellan oss och andra för att vi ska kunna lära 

oss av andras åsikter. 

        En person som har forskat kring värdepedagogikens betydelse för samverkan mellan elev 

och pedagog är Robert Thornberg. Han beskriver i sin avhandling vikten av att människor 

förstår och uppfattar en meningsfullhet i beslut som tas (Thornberg 2006). Det som är tydligt i 

de olika händelserna är att samtliga deltagare inte uppfattat förståelse och meningsfullhet i det 

som sker där. Anna delar inte samma förståelse med Jhonna om att Karl inte alls behöver skor 

och att det finns bakomliggande orsaker till det som händer där och då. Både Emelie och 

kollegan Märit däremot visar en tydlig förståelse för att olika elever behöver olika bemötande, 

skillnaden mellan dem som vi kan se är att Emelie hittar tillvägagångssätten medan vi upplever 

att Märit saknar verktygen. Det kan också vara så att Märit aktivt väljer att inte agera med 

intentionen om att det är bättre för Arvid att få vara ifred en stund, alternativt att hon inte har 

möjlighet att använda eventuella verktyg för att hjälpa Arvid just i stunden. Varken Karl eller 

Arvid finner enligt berättelserna meningsfullhet i det de uppmanas göra och de regler de 

uppmanas följa. Karl anser det meningslöst att ha sina nya skor på sig med risk för att de 

försvinner och Arvid känner inte att det är meningsfullt att vara kvar i klassrummet tillsammans 

med en lärare som inte ägnar honom någon uppmärksamhet. 

        Som ett led mellan meningsfullhet och förståelse vill vi sätta det i relation till Aaron 

Antonovskys teori om KASAM (känslan av sammanhang), vilken Rosie Jacobsson lyfter i sin 

text Hela barnet, hela skolan. Antonovsky menar att känslan av sammanhang avgör villkoren 

för att på ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt möta vardagliga situationer (Jacobsson 

2017, s. 111). Det är enligt oss en utmaning för pedagoger i deras vardagliga verksamhet då de 

möter många olika individer varje dag som de ska förhålla sig till. Rosie Jacobsson beskriver 

hur KASAM skulle kunna fungera som en vägledande teori för ett salutogent förhållningssätt 

på fritidshemmet då det avgör inställningen till hur vi som pedagoger skapar en god miljö i 

våra verksamheter med hänsyn till pedagoger och elevers hälsa. Salutogent är ett uttryck för 

något som bidrar till en sund verksamhet, något som Jacobsson menar att skolan och 

fritidshemmets är ansvariga för att skapa (Ibid, s. 96). Vidare menar hon att man kan förstå 

hälsa endast när man intar ett helhetsperspektiv, även kallat holistiskt perspektiv. 
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(...) samspelet och sammanhangen mellan psykiska, fysiska, sociala, samhälleliga, 

existentiella och sexuella faktorer beaktas (Antonovsky, 1979, 2005, Naidoo & Wills 2000). 

Hälsa är en resurs, en process i vardagslivet och handlar om att se hela människan i sitt 

sammanhang (Jacobsson 2017, s. 97). 

Hälsa innefattar alltså olika delar som alla ska samverka med varandra. Begreppet hälsa kan 

ses ur två synvinklar, det ena är patogenes och de andra salutogenes. Det är de latinska orden 

pat (sjukdom) och genes (ursprung) som tillsammans bildar patogenes. Salutogenes kommer 

utav ordet salu (hälsa) och likaså här står genes för ursprung (Ibid, s. 97). Vi tolkar ett 

salutogent förhållningssätt som att man värnar om den arbetsmiljö vi befinner oss i, exempelvis 

genom att tillsammans med barnen medvetet arbeta för att sänka ljudnivån och värna om en 

psykisk hållbar arbetsmiljö. Med det menar vi ett arbete som behandlar konflikthantering och 

värdegrundsarbete. Jacobsson hävdar att KASAM främjar verksamhetens sociala klimat 

mellan barn och pedagog som för fritidsverksamheten skulle fungera välgörande (Ibid, s. 108). 

Vi är beredda att hålla med henne om detta då våra erfarenheter att aktivt arbeta på ett sätt där 

barnen på fritidshemmet är inkluderade i hälsoarbetet även gynnar relationerna och bidrar till 

känslan av meningsfullhet. För att beskriva KASAM närmre och vad begreppet innebär så 

innefattar det tre grundpelare: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

innebär att man kan uppfatta det som sker inom och utanför en individ ur ett kognitivt 

perspektiv. Hanterbarhet betyder att en person vet hur hen ska hantera det som inträffar och rör 

personen i fråga. Slutligen kommer vi till den sista grundpelaren, meningsfullhet. Detta innebär 

precis så som ordet antyder att personen i fråga upplever en meningsfullhet genom ett 

engagemang i de utmaningar man möts av i livet (Ibid, s. 100). 

        Vi menar att en viktig del av att känna meningsfullhet i en situation är att mötet mellan 

två personer kantas av öppenhet och acceptans. Henriksen och Vetlesen beskriver denna 

acceptans som viktigt för möjligheten till att vara öppna för förändringar i vårt egna tyckande 

(Henriksen & Vetlesen 2013, s. 193). Eventuella förändringar i vårt synsätt och tänkande 

kommer fram i dialogen vi har tillsammans och som även den är avgörande för skapandet av 

ett gemensamt synsätt. Något som kan upplevas motsägelsefullt mot denna öppenhet för nya 

tankar hos människor menar författarna är, bland annat att det i de flesta grupper (arbetslag) 

oftast finns en eller flera som är motvilliga till detta. Även en rädsla och ovilja att inse sina 

brister kan motarbeta denna jämlikhet (Ibid, s. 195). Vi tror att en sådan öppenhet som vi här 

beskrivit ger en god förutsättning för kollegor att utbyta kunskap med varandra, detta leder till 

den förståelseprocess vi talat om inom hermeneutiken. Vi besitter däremot erfarenheter av att 

det ofta finns förbättringsområden när det kommer till kommunikation inom ett arbetslag. 
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        Om vi hade pratat med våra kollegor Anna eller Märit, vilka lärdomar eller eventuella 

kunskaper hade kunnat framträda i samtalen? Vi hade säkerligen fått större förståelse för varför 

våra kollegor agerade som de gjorde om vi kommunicerat med varandra. I Emelies fall hade 

det kanske gett möjlighet att bygga en bro mellan Märit och Arvid, medan det i Jhonnas fall 

kanske hade lett till en större förståelse mellan Karl och Anna. Det hade även kunnat ge mer 

tydlighet om varför Jhonna valde att gå emot Anna just i stunden. Fenomenologin, dvs. läran 

om hur något konkret upplevs ur ett subjekts perspektiv, avser vi därför behandla härnäst. 

Fredrik Svenaeus skriver i sin bok Sjukdomens mening om fenomenologin som kvalitativ 

metod och teori. Han menar att man kan använda fenomenologin som kvalitativ metod för att 

förstå personers upplevelser och erfarenheter och att det då är avgörande att försöka närma sig 

dessa individuella erfarenheter genom att etablera en förståelse för dem (Svenaeus 2003, s. 44). 

Här ser vi hur nära hermeneutiken och fenomenologin ligger varandra: Hermeneutiken - 

tolkningsläran med fokus på förståelseprocessen, och fenomenologin - läran om det som 

framträder genom hur något upplevs. Hermeneutiken och fenomenologin blir på sätt och vis 

förutsättningar för varandra. Nedan går vi ändå in något djupare på fenomenologin för att visa 

de samband vi upplever som betydelsefulla. 

Fenomenologi 

I boken Normativity and phenomenology in Husserl and Heidegger ger författaren Steven 

Crowell en djupare inblick i Heideggers fenomenologiska teori. Bland annat talar Heidegger 

om moral och praktiskt förnuft och menar att dessa två hänger tätt samman. Heidegger hävdar 

att det praktiska förnuftet är ett moraliskt krav i sig och att detta krav innebär att man alltid står 

till svars för andra (Crowell 2013, s. 284). Detta anser vi påminner starkt om ansiktets appell 

inom närhetsetiken. Dygden av det praktiska förnuft Heidegger talar om ovan menar Crowell 

är fronesis. Vidare skriver han att en förutsättning för fronesis är att det sätts in i ett 

orsakssammanhang. Detta innebär att fronesis har en kontextuell karaktär, dvs. skiljer sig från 

situation till situation, vilket vi redan beskrivit under avsnittet “Fronesis och etik”. Heidegger 

menar, enligt Crowell, att fronesis härstammar ur samvetets “call of care” (Ibid, s. 283). Vi vill 

här återgå till Aristoteles tankar om fronesis.  

        Som vi tidigare skrev menar Aristoteles att karaktärsdygderna är ett omedvetet tillstånd 

vi befinner oss i och att det är när vi ställs inför ett dilemma som vi tvingas tänka om med hjälp 

av vår fronesis. Samtidigt kan man tolka Heideggers hävdande om att fronesis härstammar ur 

samvetets “call of care” som en omedveten impuls. Det uppstår då en problematik mellan 

Aristoteles sätt att se på fronesis och Heideggers, då Aristoteles menar att fronesis är det som 



23 

 

bryter mot det omedvetna. Vi kan också tolka det som att även om fronesis härstammar ur en 

omedveten impuls likt “call of care” behöver det inte betyda att fronesis i sig är något som 

används omedvetet. 

        Vår erfarenhet är att fronesis inte är något omedvetet, utan snarare något som är 

oreflekterat i den mening att vi sällan reflekterar över det tillsammans. Däremot förekommer 

det ett individuellt inre resonemang när fronesis används. I samlingen Klassiska texter om 

praktisk kunskap finner vi ett utdrag ur Aristoteles Nikomachiska etiken. Där skriver han att 

fronesis, eller klokhet som han benämner det, är knutet till att kunna resonera klokt kring hur 

man handlar (Aristoteles 2015, s. 45). Vidare menar han att den karaktäriseras av ett väl och 

noga överläggande som inte enbart tar hänsyn till allmänna förhållanden utan också innefattar 

enskildheter (Ibid, s. 49). Aristoteles beskrivning av fronesis, anser vi, innefattar därför en slags 

reflektion om handlandet i form av inre resonemang. Vi finner även här bevis för att fronesis 

är kontextuell. 

        Det vi tolkar ur Heideggers resonemang är att fronesis är det som gör att vi svarar på 

ansiktets appell, det som får oss att agera. I vårt handlande har vi som pedagoger dessutom haft 

inverkan på avsändaren av appellen, i detta fall Karl och Arvid. Hur saker framträder påverkar 

sedan hur vi ser dem och Crowell lyfter Heideggers teori om att varandet, eller Da-sein som 

Heidegger kallar det, inte handlar om något teoretiskt utan snarare praktiskt. Vi ser saker som 

de framträder för att vi använder dem till något, exempelvis är en spik just en spik för att vi 

använder den till att fästa ihop två brädor (Crowell 2013, s. 286). 

        Vad händer om vi applicerar denna princip på de roller vi antar och de roller vi önskar 

kombinera i våra berättelser? Blir jag en lyssnande vuxen för att jag tar mig tiden att sätta mig 

och lyssna på Arvid, eller blir jag den som förstår Karl bäst när jag ser att han behöver vara ett 

undantag från reglerna just idag? Här anser vi att fronesis i den bemärkelse Heidegger menar, 

är en avgörande faktor för hur våra roller framträder och vad de innehåller blir tydligt när vi 

kliver in i dem. 

        Svenaeus hänvisar till fenomenologen Husserls teori om intentionala processer och 

fenomenologisk reduktion. Husserl menar att vi ständigt omges av en serie medvetandeakter, 

dvs. våra upplevelser, genom vilka vi skapar oss mening och erfarenhet. Denna serie kallar han 

för en medvetandeström och vi kan få syn på hur den ser ut genom en fenomenologisk 

reduktion. Den fenomenologiska reduktionen gör vi genom att sätta resten av omvärlden inom 

parentes för att för en stund rikta uppmärksamheten mot våra faktiska upplevelser. Det vi då 

ser, menar Husserl, är att våra upplevelser kretsar kring världen, vilket utgör de intentionala 

processerna. Med detta menar inte Husserl att vi genom våra upplevelser har en intention med 
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något, utan att vi riktar vårt medvetande och sätter det i relation till den upplevda verkligheten 

(Svenaeus 2003, s. 46f). 

Världens objekt kan bara framträda som givna för mig ur mitt unika perspektiv. Samtidigt 

är jag från början medveten om att världen är en kollektiv värld, det hör till världens mening 

att den finns där ute för andra att ta del av. Jag lever inte ensam och världen är inte min 

produkt. Att medvetandet riktar sig mot världen och skänker den mening innebär inte att jag 

framställt den ur tomma intet (Ibid, s. 47). 

        Med detta citat i ryggen vill vi applicera den fenomenologiska reduktionen på våra 

dilemman. Som vi tidigare skrivit hänger hermeneutiken och fenomenologin tätt samman i den 

mån om att de båda är teorier som avser skapa förståelse för något. Det blir för oss tydligt att 

det först krävs att man behöver sätta sig in i någon annans perspektiv för att överhuvudtaget 

kunna skapa sig förståelse för situationen hen upplever. 

        Jag (Emelie) vill undersöka hur min kollega Märit kan ha upplevt situationen med Arvid. 

För att göra det behöver jag sätta resten av omvärlden i parentes och fundera över hur 

situationen kan ha sett ut för Märit i stunden Arvid väljer att storma ut från klassrummet. Hur 

upplever hon denna situation? Framför sig har hon en skolklass med ca 25 elever, alla olika 

individer med olika behov. En av eleverna, Sofie, har behov av extra stöd och en resursperson 

är tillsatt för att erbjuda det extra stödet. Resurspersonen, dvs jag (Emelie), är för tillfället på 

lunchrast. Märit förväntas räcka till för de övriga 24 eleverna ensam. Hon ska hinna se varje 

unik individs kunskapsutveckling och utmana dem där de befinner sig. Det i sig kan vara ett 

stressmoment. Lägg sedan till att hon redan från start haft svårt att bygga en relation till de 

flesta av eleverna. De har skiljts från en person som var dem nära och förmodligen upplever 

Märit en nervositet eller oro över att inte bli accepterad på samma sätt som den tidigare läraren 

för klassen. Kommer hon någonsin kunna bygga liknande relationer med eleverna som hennes 

föregångare? En elev har redan valt att lämna klassen, varav en orsak var att relationen till 

Märit inte fungerade. 

        Detta tolkar vi som Märits hermeneutiska förståelsehorisont vilken vi redan pratat om, 

samtidigt ingår alla dessa erfarenheter också i hennes fenomenologiska medvetandeström. Det 

är dessa erfarenheter som påverkar hennes meningsskapande här och nu, i klassrummet. Det är 

dessa förutsättningar som påverkar hennes sätt att handla i nuet, som påverkar hennes beslut 

om hur hon ska använda sin praktiska kunskap och fronesis. 

        För Märit är det möjligen så att Arvid vägrar släppa in henne. Alla hennes försök till att 

förklara under lektionstid möter motstånd. Hon upplever kanske att det är kört även med denna 

pojke? Arvid respekterar inte hennes klassrumsregler om tystnad för arbetsro utan sitter, inte 

för första eller sista gången, och pratar med en bänkkamrat. Hon ser kanske hur de övriga 24 
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eleverna försöker koncentrera sig. “Nu räcker det!” tänker Märit och säger åt Arvid på skarpen. 

Arvid blir upprörd och stormar ut ur klassrummet. Precis som jag (Emelie) väljer att svara på 

Arvids appell ute i korridoren väljer ju Märit att svara på de övriga elevernas appell i 

klassrummet. De elever som också behöver uppmärksamhet och utmaning. Är det etiskt rätt 

eller fel av Märit att välja att stanna i klassrummet? 

        I situationen som Jhonna plötsligt kliver in i med pedagogen Anna och eleven Karl blir 

det tydligt för mig (Jhonna) att Anna inte uppfattar någon förståelse för Karls beteende eller 

vad som kan ligga bakom det. Jag (Jhonna) däremot läser ganska snart av Karls appellerande 

ansiktsuttryck som berättar för mig att något ligger till grund för att han känner som han gör. 

Vi kan ana att den praktiska kunskap och fronesis Jhonna besitter i det som händer med Karl 

är ett resultat av att hon tidigare upplevt liknande situationer och ur dem fått ny kunskap om 

honom. Däremot kan vi fråga oss hur Anna blir bärare av praktisk kunskap om hon, enligt vår 

uppfattning, har svårt att skapa förståelse för varför barn i hennes verksamhet beter sig som de 

gör vissa gånger. Det blir tydligt för oss att det är en kunskap hon hade haft möjlighet att möta 

om efterföljande reflektioner tillsammans med inblandade pedagoger hade skett. 

Gadamers förståelsehorisont och dess betydelse i mötet mellan oss 

Vi vill återgå till vikten av det språkliga samspelet inom diskursetiken och koppla samman 

detta med den hermeneutiska synen på kunskap. Som vi tidigare skrivit grundar sig denna i 

förståelse. Gadamer menar att vi införskaffar vår kunskap genom våra erfarenheter. Vidare 

menar han att det är i mötet och samtalet mellan människor som förståelsen också skapas 

(Thomassen 2007, s. 97). Vi upplever att det är en bristvara när det kommer till tid för 

diskussion och samtal mellan kollegor i våra verksamheter. Som vi ovan skrev är det mycket 

möjligt att vi fått större insikt och kunskaper om våra kollegor om vi tagit oss tid att samtala 

med dem. Vi frågar oss hur vi som pedagoger kan arbeta mer aktivt för att hitta tid för reflektion 

och utrymme att hitta förståelse för varandras handlande. Bengt Molander tolkar Gadamers syn 

på relationen mellan förståelse och kunskap som att detta är något som har varken början eller 

slut, detta då man ständigt implementerar ny kunskap till det man redan kan. Därmed menar 

han att kunskapsflödet är i ständig rörelse (Molander 2016, s. 69f). Detta vill vi koppla samman 

med den förståelsehorisont vi inledde denna analys med. 

        I våra verksamheter möter vi många olika individer i dels pedagoger men även barn. I de 

mötena spelar våra fördomar en stor roll för vårt handlande, något som i båda berättelserna 

framgår tydligt. I Jhonnas berättelse beskrivs att Karl ofta går emot uppmaningar från 

pedagoger och man kan höra en föraning till fördom om att han så även gjort denna gång. I 
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Emelies berättelse föreligger fördomar om att även Arvid ska anamma den negativa roll i 

klassrummet lik den som den tidigare pojken gjort. Man kan fråga sig vad som ligger till grund 

för att dessa fördomar ska uppkomma? Gadamer menar att fördomar likt dessa sätts i nära 

relation med vår förförståelse för något (Thomassen 2007, s. 96), det vill säga den 

förståelsehorisont vi ser ifrån. Emelie beskriver de mönster hon kan urskilja i den 

klassrumssituation som Arvid nu befinner sig i. Det hon ser påminner henne om något hon har 

erfarenhet av från tidigare situationer och det leder till en förförståelse och rädsla för att denna 

kan utmynna i liknande resultat. 

        Gadamer ser på erfarenhet som en typ av process där de som ingår i ett möte antar olika 

roller för att ett samspel ska skapas och förståelse ska uppstå (Ibid, s. 97f). Detta vill vi även 

tro påverkas av hur långt vår arbetslivserfarenhet sträcker sig och antalet dilemman vi hunnit 

med att möta. Möten är något vi pedagoger ständigt ställs inför och utmanas i. Det är också 

tydligt vilka individer i våra dilemman som antagit de olika rollerna i mötena. I Jhonnas 

berättelse är det huvudpersonerna Anna och Karl som ingår i situationen medan jag (Jhonna) 

antagit rollen som observatör inledningsvis. Längre in i dilemmat väljer jag att kliva ur denna 

roll för att istället ta rollen som medspelare i både situationen och samtalet. 

        Likväl som Emelie är deltagare i situationen som uppstår med Arvid så agerar hon även 

observatör i början av situationen där det är Märit och Arvid som istället är deltagare. Som vi 

tidigare beskrivit är fronesis en kunskap som är kontextuell, den varierar baserat på situation 

och individer. Vi har även tidigare skrivit att det funnits situationer där våra kollegor agerat 

bättre än vi själva, vilket leder oss till en slutsats om att vårt handlande inte nödvändigtvis 

behöver innebära samma tillvägagångssätt. Detta hänger samman med den relationskompetens 

vi talat om ovan, vilken innebär att känna av situationen och de individer vi möter. Bara för att 

vi haft tidigare positiva erfarenheter från ett tillvägagångssätt behöver det inte fungera lika väl 

vid andra tillfällen vi provar dem. Däremot är vi av tron att det gynnar vår trygghet i situationer 

som för någon utan den erfarenheten skulle uppleva avsaknad av. 

Praktisk kunskap och makt - en fråga om tid? 

För att återgå till en av frågorna vi ställde inledningsvis huruvida vår praktiska kunskap 

påverkar de maktpositioner som finns i skolans verksamhet, vill vi knyta an till det Molander 

kallar för en slags förfogandekunskap. Denna innebär att när en person har kunskap om något 

resulterar det i en kompetens hur man praktiskt använder den. Vi finner en likhet i att när vi får 

insikt om att vi besitter kunskap i ämnet, ger det oss förmågan att aktivt använda den i 
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praktiken. Med andra ord handlar det om att det är vetskapen om att man besitter en viss 

kunskap som avgör makten till möjligheten att använda den (Molander 2016, s. 168). 

        Det som blir tydligt när vi reflekterar över dessa egenupplevda dilemman är skillnaden 

mellan ovanstående vetskap mellan de pedagoger som är medspelare i situationerna. I Emelies 

berättelse upplever vi inte att pedagogen Märit har vetskap om sin förfogandekunskap. Detta 

gör att hon inte besitter makt att påverka situationen där Arvid sitter i korridoren och hon själv 

befinner sig i klassrummet. Däremot visar Emelie istället detta genom att hon är medveten om 

att hon själv kan påverka och styra situationen med Arvid vilket därför också ger henne makten 

att agera. I Jhonnas berättelse upplever hon att hon besitter kunskap om hur hon ska möta Karl 

i situationen med skorna, medan hennes kollega Anna befinner sig i en för henne stressad 

situation vilket gör henne oförmögen att använda sin praktiska kunskap i situationen. Jhonna 

är däremot medveten om att hon besitter kunskap om att något ligger bakom Karls vägran. 

Hennes kunskap ger henne makt att i situationen gå in och ingripa. Vi vill åter lyfta frågan om 

vi ibland förhindras att se andra handlingsalternativ i situationer. Kan det vara så att vår 

förfogandekunskap förhindrar oss att se alternativa lösningar, för att vi håller fast vi den 

kunskap vi fått från tidigare beprövade tillvägagångssätt? Något de båda dilemman har 

gemensamt är att de avgörs i ett handlande på något vis. Vi tog tidigare avstamp i fronesis, 

vilken innebär förmågan att ta hänsyn till att alla situationers olika förfarande också kräver 

olika handlanden som avgörs där och då, i stunden. Fronesis varierar också från person till 

person, då vi alla varit med om olika situationer. Därför är det av yttersta vikt att vi reflekterar 

över detta gemensamt, för att både få insikt om varandras men också för att öka vår personliga 

praktiska kunskapsbank. Risken blir annars att vi kör över varandra som kollegor för att vi 

anser att vi besitter den sanna praktiska kunskapen om en viss situation, medan vi saknar insikt 

om hur vår kollega ser på situationen. 

        Något vi vill belysa här är att våra olika förutsättningar att få möjlighet att utöva vår 

fronesis också påverkar de olika maktpositioner som framgår i både sko-situationen mellan 

Anna och Karl i kapprummet och fallet med Arvid ute i korridoren. En av dessa förutsättningar 

är tid. Enligt vår erfarenhet är tid en vanligt återkommande fiende inom alla yrken som baseras 

på och kräver relationer, men kanske främst inom skolan och fritidshemmet. Detta är en arena 

full av mellanmänskliga relationer och socialt samspel, något som kräver tid för reflektion inom 

ett arbetslag. Tiden behöver användas för att tillsammans diskutera de relationer som finns 

inom verksamheten. Under skoldagen ska det finnas tillräckligt med tid avsatt för att eleverna 

ska tillägna sig de kunskaper som krävs, samtidigt som pedagogerna ska hinna ta sig tid att se 

varje elevs individuella utveckling och avgöra var de behöver utmaning och stöd (Skolverket 



28 

 

2017, s. 9ff). På fritidshemmet handlar det om att hinna ta sig tid att arbeta enligt det 

kompletterande uppdraget ur läroplanen och erbjuda elever ett situationsstyrt och meningsfullt 

lärande. Samtidigt kretsar fritidshemmets uppdrag kring både elevgruppen i sin helhet och 

elevernas individuella sociala utveckling (Ibid, s. 24). Den gemensamma reflektionen som vi 

nämnt skulle kunna leda till en större insikt om varandras uppdrag. Detta skulle även kunna ge 

större förståelse för varandra som personer och hur vi uppfattar situationer som annars passerar 

utan diskussion.  

        Anna befinner sig förmodligen i en stressad situation på väg ut till skolgården och ställs 

inför ett barn som vägrar ta på sig skor. Förutsättningarna för Anna att hinna stanna upp och 

tänka hur hon ska handla bäst rent etiskt är inte de bästa. Jhonna, å andra sidan, upplevs i 

berättelsen som mindre stressad och hinner ta in situationen på ett annat sätt. Hon hinner föra 

det inre resonemang Aristoteles kopplar fronesis till, vilket vi skrivit om under avsnittet 

“Fronesis och etik”. Detta ger henne mer makt att kunna påverka situationen och handla enligt 

vad som är etiskt rätt där och då. 

        När det gäller Arvid som stormat ut i korridoren och Märit som valt att stanna kvar i 

klassrummet får de olika uppdragen en större betydelse. Märit har ett kunskapsuppdrag att 

arbeta utifrån och ett ansvar för de elever som är kvar i klassrummet. Kanske är det därför så 

att hon har vetskap om sin förfogande-kunskap, men att denna är kopplad till 

klassrumssituationen och att hennes maktposition snarare är knuten till denna? Emelie har 

istället andra förutsättningar i egenskap av pedagog på fritids och därmed mer tid att ägna Arvid 

i denna situation. Då fritidshemmets uppdrag inte har samma kunskapskrav utan istället berör 

elevernas sociala tillvaro i en större utsträckning, har Emelie dels en annan slags förfogande-

kunskap kopplad till Arvid som person snarare än Arvid som elev och andra möjligheter att 

möta honom i korridoren. I läroplanen för fritidshemmet står det även beskrivet uppdraget vi 

som pedagoger har att för barnen skapa en meningsfull fritid (Ibid, s. 24). Vi har tidigare 

beskrivit vikten av KASAM i en verksamhet för att den ska vara hälsosam. Vi frågar oss hur 

vi bör förhålla oss till uppdraget om att alla barn ska uppleva en känsla av sammanhang i 

verksamheten, samtidigt som vi lider brist på tid i utövandet i största allmänhet. Vi vill anta att 

det är vår praktiska kunskap som utgör grunden för att på ett kompatibelt sätt sammanfläta 

uppdraget gällande KASAM och effektiviseringen av hur vi utnyttjar vår tid. En risk som vi 

också ser med uppdraget är att en hälsosam verksamhet med lugna och trygga miljöer lätt faller 

offer för hur tidseffektiva vi behöver vara. 

        För att återgå till vår fråga om vilka konsekvenser det får ur ett maktperspektiv om vi 

väljer mellan våra kollegor och eleverna, hävdar vi att det påverkar graden av meningsfullhet 
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personen känner som vi motsätter oss. När Jhonna tydligt visar Anna att hon inte står bakom 

hennes beslut att skyndsamt lyfta in Karl till hallen igen påverkas maktpositionerna som 

utspelas mellan de två pedagogerna. Jhonnas agerande ger Karl makten att uttrycka sitt 

missnöje i situationen med skorna. Likaså mellan Emelie och kollegan Märit sker förändringar 

i maktstrukturen då Märit behöver lämna utrymme för Emelie att slutföra ett uppdrag hon själv 

inte har förutsättningar att göra. Emelies handlande leder till att Arvid plötsligt har en vuxen 

bredvid sig som visar intresse för att lyssna. Samtidigt kan en konsekvens av att Märit inte är 

den som går ut och pratar med Arvid leda till att han framöver väljer att lyssna på Emelie istället 

för Märit i situationer där Märit kanske vet bättre.   

        Något vi anser blir viktigt att räkna in när man ska förhålla sig till maktpositionernas 

påverkan på de olika relationer som finns i en verksamhet är förståelse. Förståelsen för att den 

andra personen agerar på ett sätt som inte alltid är i enlighet med vad man själv skulle föredra. 

Det kan istället vara baserat på hur personen upplever en annan persons behov just då och 

därför tycker det är lägligt. En annan aspekt i situationerna att ta hänsyn till är den personliga 

integriteten. Juul & Jensen menar att det är barnets integritet som i mångt och mycket blir 

viktigare än vårt huvudsakliga uppdrag och det är utifrån det perspektivet vi gör våra moraliska 

reflektioner (Juul & Jensen 2015, s. 96). 

        För att på nytt återkoppla detta till våra olika berättelser gör Jhonna ett viktigt 

ställningstagande med hänsyn till Karls självkänsla när hon låter honom slippa använda sina 

skor som han är så rädd om. Vi tolkar både Emelies och Märits agerande som något de gör med 

moralisk eftertanke. Märits agerande kanske är utav respekt. Hon kanske har en insikt om att 

hon i stunden inte har de verktyg som krävs för att Arvid ska kunna känna trygghet och förstår 

att han behöver andrum. Det anser vi är att visa respekt för Arvid då de ännu inte lyckats skapa 

det som för stunden krävs för en relation. Emelie visar det med hänsyn till att hon ser att Arvid 

känslomässigt inte klarar av klassrumssituationen för tillfället och stannar utanför tillsammans 

med honom. Vi kan dra slutsatsen att det som Thornberg kommer fram till kring meningsfullhet 

i sin avhandling blir viktig i båda våra berättelser. Det blir viktigt för samtliga inblandade att 

få förståelse och känna en meningsfullhet i varför valet av handlande blir som det blir 

(Thornberg 2016). 

        Meningsfullhet och tid är viktiga aspekter som påverkar oss pedagoger. Vi reflekterar 

under skrivandets gång att det även finns makt som vi tilldelats ofrivilligt. Sådan makt som vi 

av andra pedagoger eller barn försätts i, exempelvis inom närhetsetiken. Där försätts vi i en 

maktposition oavsett om vi vill eller inte då vi svarar på ansiktets vädjan. Detta gäller både 

mellan pedagoger och elever som försätts i moraliska situationer likväl som det berör kollegor 
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sinsemellan som tilldelar varandra makt i svårbedömda situationer. Vi ser prov på detta i 

Jhonnas berättelse när hon möts av Karls appellerande vädjan i gungan där kollegan Anna sliter 

i honom. Hon måste ingripa i situationen och försätts därmed i en maktsituation. I Emelies 

berättelse blir hon snarare tilldelad makten av kollegan Märit då hon valt att stanna kvar i 

klassrummet. Samtidigt försätts Emelie i Arvids situation där han sjunker ihop i korridoren och 

på så sätt måste ingripa likt Jhonna. Det finns således makt som vi både tilldelats ofrivilligt av 

andra som upplever att de inte kan hantera situationen och makt som vår praktiska kunskap 

leder oss till i form av erfarenhet och fronesis. 

Interkulturalitet 

Med hänsyn till den interkulturalitet som för Södertörns högskola är synonymt, vill vi mena att 

det är en viktig utgångspunkt i planerandet av fritidshemmets verksamhet. I vårt vardagliga 

arbete möter vi många barn med olika behov och förutsättningar för att vistas på fritids, det är 

också något vi behöver ta hänsyn till när vi planerar. I fritidshemmets egna kapitel finns tydligt 

beskrivet att varje barn ska mötas av en verksamhet som utmanar dem att uttrycka sig genom 

olika uttrycksformer (Skolverket 2017, s. 25). 

        Det ger oss som arbetar som lärare i fritidshem en stor möjlighet att genom vår verksamhet 

belysa interkulturella aspekter. Det kan i sin tur berika barnens kunskap om varandra samt öka 

ett tillåtande klimat i verksamheten. Vad vi också fått erfara genom vår utbildning är kunskapen 

om att interkulturalitet inte nödvändigtvis behöver innebära något som baserats på geografisk 

och kulturell härkomst. Pirjo Lahdenperä menar att interkultur syftar till ett samspel mellan 

människor mellan olika kulturer. Bara för att man befinner sig i en mångkulturell miljö innebär 

det inte nödvändigtvis att den är interkulturell. Till skillnad från mångkultur innebär det 

interkulturella istället en process som sker när människor möts och interagerar. Målet med ett 

interkulturellt möte är att nå en inkludering som innefattar en hög grad av ömsesidig respekt 

och tolerans. Interkulturalitet innefattar en självkritisk aspekt där man är medveten om att man 

har en egen historia, kultur och kulturella värderingar som sätts i kontrast till andras. Det är i 

det ögonblicket som det uppstår ny kunskap som kan vidga våra kulturella barriärer 

(Lahdenperä 2008, 29ff).  

        Det interkulturella mötet anser vi har likheter med den hermeneutiska förståelseprocessen 

då man i båda processerna skapar ny förståelse för varandra. Viktigt är att man behöver lägga 

sina fördomar åt sidan för att ge plats åt ny kunskap. Vi har funnit starka kopplingar mellan 

dilemmasituationer som innefattar barn i behov av särskilt stöd ur en interkulturell aspekt. Vi 

anser att denna aspekt är viktig att prata om i skolan idag då den anbelangar oss alla som ingår 
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i en verksamhet. Vår erfarenhet är att det krävs mycket diskussion och ett öppet klimat för att 

beröra frågor om individuella behov och vad de innebär, särskilt för att skapa förståelse både 

hos barn och vuxna om att vi alla är olika. 

        I dilemmat “Jävla kärring!” blir det tydligt, inte bara för Emelie och kollegan Märit utan 

även Arvids klasskamrater som sitter kvar i klassrummet att han behöver något annat där och 

då. Det frågor som kan komma uppkomma från andra barn i en situation som denna anser vi är 

viktiga att också bemöta. Det blir viktigt att förklara och ha ett tillåtande klimat i klassrummet 

särskilt i de situationer där elever riskerar att exkluderas p.g.a. att de inte klarar av 

klassrumssituationen. Om en pedagog saknar dessa verktyg och i situation upplever maktlöshet 

är det viktigt att kliva in som kollega och hjälpas åt. Även om Emelie inte går in och förklarar 

för resten av klassen att Arvid behöver en stund ute i korridoren så utesluter inte det att eleverna 

förstår det vid ett senare tillfälle. 

        I “Han är helt omöjlig idag” blir det tydligt att det även i denna situation är just kunskapen 

om en annan persons behov som är viktig att ta hänsyn till för att nå fram. Då blir förklarandet 

för det behovet det viktiga vid frågor från övriga barn. I Jhonnas fall blir förklarandet en 

avgörande faktor för pedagogen Anna som inte förstår de möjliga bakomliggande orsakerna 

och behovet av ett annat tillvägagångssätt. 

        Det är därför av yttersta vikt att vi försöker ha ett så öppet och accepterande klimat som 

möjligt i skolan och på fritidshemmet, så att det interkulturella förhållningssättet blir naturligt 

i elevernas vardag. Genom att åberopa interkulturaliteten visar vi att våra olikheter berikar 

istället för att hävda att de förhindrar vår verksamhet. Detta aktualiserar även fritidshemmets 

uppdrag om att ta vara på de olikheter alla besitter i skolan. Det leder oss till en annan del av 

fritidshemmets uppdrag, att alla elever ska få möjlighet att fördjupa sin förståelse om att vi alla 

tänker och är på olika sätt samtidigt som de får känna tillhörighet och trygghet i gruppen 

(Skolverket 2017, s. 24). Eftersom interkulturaliteten förespråkar en inkludering kantad av 

ömsesidig respekt och tolerans utgör det en bra grund att utgå från för verksamhetens 

trygghetsarbete. Om vi lyckas ha ett interkulturellt förhållningssätt skulle detta inte enbart 

förenkla vårt arbete i enighet med läroplanen, utan också leda till att kollegor sinsemellan kan 

få större acceptans och förståelse för våra olika arbetssätt och uppdrag. 

Slutord 

Emelie 

Genom skrivandet av denna essä har jag kommit till olika punkter då jag fått ny insikt om mitt 

dilemma. När jag först satte mig ner i korridoren och oroade mig över Arvids situation och 
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relation till Märit hade jag aldrig kunnat ana att det ögonblicket skulle ge mig så mycket ny 

kunskap. Kanske är det just därför jag fastnat så för hermeneutiken och fenomenologin? 

Genom att vrida och vända på det specifika ögonblicket och försöka sätta mig in i hur både 

Arvid och Märit kan ha upplevt situationen har jag fått en helt annan förståelse för vad som 

krävs i arbetet som lärare i fritidshem. 

        Jag har insett att begreppet relationskompetens, som till en början kan låta simpelt, är 

väldigt komplext. Det är förmågan att kunna se när en elev behöver en hand att hålla istället 

för att skolas in i regler, eller att veta hur man ska bemöta en elev som i affekt stormar ut ur 

klassrummet. Det är helt enkelt en fingertoppskänsla. För mig är detta den förmåga vi alla inom 

skolans värld bör sträva mot, men som få verkligen lyckas med. Även om vi har 

relationskompetens ibland, saknar vi den i andra stunder. Jag har själv befunnit mig i situationer 

där jag inte lyckats skapa en bra relation till vissa elever, men har bevittnat hur detta istället 

faller sig naturligt för andra kollegor. Begreppet fronesis innebörd utgör för mig kärnan av 

Aspelins relationskompetens. Den praktiska klokheten, det praktiska förnuftet och den intuition 

som får oss att moraliskt handla och agera i en situation som skaver. Vi har i vår analys hittat 

likheter mellan fronesis och relationskompetens. Det som skiljer dem från varandra är att 

relationskompetensen är knuten till relationer medan fronesis mer handlar om att kunna läsa av 

situationen vi ställs inför och kunna avgöra hur vi ska agera. Den blir en förutsättning för att 

överhuvudtaget kunna bygga upp den praktiska förmåga som är relationskompetens. I mina 

möten med Arvid blev detta avgörande för vår relation. Genom våra samtal i korridoren stärktes 

vår relation och min förmåga att senare i mitt yrke kunna knyta an och skapa relationer till 

andra elever i liknande situationer. 

        När vi sätter detta i kontext till närhetsetiken och samtidigt lyfter närhetens baksida där 

dilemmat och problematiken med att vara privat, personlig och professionell aktualiseras 

förstår jag verkligen hur komplext uppdraget som lärare i fritidshem är. Syftet med denna essä 

är att söka efter en möjlig balans däremellan. Jag har efter att ha reflekterat och diskuterat saken 

med hjälp av litteratur och i diskussion med Jhonna kommit fram till att denna balans är något 

vi skapar genom erfarenhet, det är även det en form av praktisk kunskap. Att kunna dra en 

gräns mellan att vara personlig i sitt yrke och att ta saker för personligt har varit ett problem 

för mig tidigare. Det var ett problem för mig där jag satt med Arvid på golvet i korridoren och 

reflekterade över vår situation. Jag oroade mig över Arvid inte enbart som pedagog och anställd 

inom skolan, utan även på ett personligt plan. Allt eftersom jag får mer erfarenhet av yrket lär 

jag mig hur jag ska kunna göra en avvägning mellan att vara personlig och professionell. Jag 

hämtar inspiration från kollegor likt Märit som ändå klarar av att hålla sig professionella i 
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dramatiska situationer, likväl som jag inspireras av andra kollegor som hittar vägar till elever 

som jag inte kunnat bemöta. På så sätt kan jag både bygga trygga relationer till mina elever och 

samtidigt vara professionell nog för att skydda mig själv och för att främja en sund 

undervisning på fritidshemmet.   

Jhonna 

Genom den process som det inneburit för mig att skriva denna vetenskapliga essä har jag fått 

en större insikt i betydelsen av vilken förförståelse vi har för varandra i en verksamhet. Det är 

också den förståelsen som påverkar maktens inverkan på oss i vår profession. Denna förståelse 

upplever jag i min berättelse att Anna lider brist på, vilket resulterar i att jag själv kliver in och 

agerar. Det krävs en viss ödmjukhet av mig som individ att sätta min kollegas behov i fokus, 

det utgör förutsättningen för att också kunna vara behjälplig som kollega i för den personen en 

svårbedömd situation, något jag vid tillfället inte klarar av att vara för Anna. Utöver ödmjukhet 

krävs också en viss typ av klokhet. Denna klokhet som vi benämner som fronesis utgör grunden 

för det moraliska ställningstagande som jag som pedagog behöver ta i en oviss situation. Min 

upplevelse är att det kan vara svårt då det ställer krav på en själv som individ, min 

arbetslivserfarenhet gör mig vis när det gäller min praktiska klokhet. Det är också denna 

klokhet som spelar in i situationen med Karl då något säger mig att det finns bakomliggande 

orsaker till hans beteende. Det är däremot valet att gå emot Anna som strikt vill hålla sig till 

reglerna som gör situationen svår för mig att avväga. På vilket vis jag än väljer att göra kommer 

någon av relationerna att påverkas, relationer som jag värdesätter. 

        Jag upplever att den relation som finns uppbyggd mellan mig och Karl spelar stor roll i 

situationen och påverkar min förmåga att använda min praktiska kunskap, något som jag lagt 

mycket energi i att skapa. Den ger mig möjlighet att öppna upp till samtal med honom för att 

han ska känna trygghet. Det ger mig vägar för att i ett senare skede prata om det faktiska 

problemet, något jag inte vill svika förtroendet till. Denna relationskompetens kräver mycket 

tid och engagemang av mig som pedagog att bygga upp, enligt mig en uppoffring som är väl 

värd när en elev hamnar i en situation liknande den som Karl är i. Samtidigt ska jag och Anna 

vara fortsatta kollegor och känna förtroende för varandra samt hitta gemensamma arbetssätt för 

barnen i vår verksamhet. Jag tvivlar på att Anna kommer att känna det till mig när jag går emot 

henne. Det medför ett flerdelat uppdrag att som lärare i fritidshem addera rollen som 

professionell kollega med närvarande vuxen för barnen i den verksamhet jag befinner mig i. 

Min erfarenhet är att när jag investerar mycket av min tid på de relationerna som finns i 

verksamheten så underlättar det för mig i svårbedömda situationer. I mitt arbete bygger jag 
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som pedagog relationer genom kommunikation och samtal, det är genom dessa jag tillsammans 

med eleverna kan reflektera över saker som hänt eller som passerar våra tankar och också ger 

ny kunskap. Det är med utmaning jag som nyutexaminerad lärare i fritidshem lämnar 

högskolan med ny kunskap om vikten av reflektion. Denna kunskap ser jag nu som uppgift att 

applicera i vårat idag väldigt aktiva samhälle där vi som pedagoger är vana vid att tid är en 

bristvara. 

Gemensamt 

Vi frågade oss inledningsvis vad det innebär både ur ett etiskt- och maktperspektiv när vi 

tvingas välja parti mellan en kollega och en elev. Det har genom skrivandets gång blivit tydligt 

för oss att det får konsekvenser hur vi än väljer att göra. Det är viktigt att samtliga pedagoger 

inom en och samma institution kommunicerar med varandra om situationer som uppstår, detta 

trots utbildningsgrad. Vi har ett gemensamt ansvar för samtliga elever som vistas hos oss och 

behöver därför hitta arbetssätt tillsammans för att på bästa sätt möta dessa. Vi frågade oss även 

om huruvida det finns ett samband mellan den praktiska kunskapen och de maktpositioner som 

utspelas i en verksamhet. Vi drar slutsatsen att pedagoger som bär tidigare erfarenheter från 

liknande upplevelser också kan använda de för att hitta bra tillvägagångssätt även denna gång. 

        Något vi även anser viktigt är att vi inom våra verksamheter låter den praktiska kunskapen 

ligga till grund för det kollegiala lärandet. På detta vis låter vi fler ta del av varandras 

erfarenheter och skapar lärdom om att varje situation skiljer sig åt från en annan. Vår arbetsplats 

utspelar sig som en social interagerande arena vilket också leder till de komplexitet i vårt 

agerande. Det är inte alltid självklart eller givet hur vi bör agera, vad som däremot är tydligt 

efter vårt arbete har skrivits är att vi ofta kommer hamna i moraliska och etiska dilemman 

gentemot kollegor och elever. Vi tolkar de situationerna som möten där vi tillsammans måste 

agera mot de mål vi har att förhålla oss till. 

        En slutsats vi kommer fram till är att olika uppdrag skapar olika förutsättningar. Märit 

som arbetar som lärare i Arvids klass har till exempel ett kunskapsuppdrag med specifika krav 

hon måste fullfölja, medan pedagoger som arbetar på fritidshemmet har ett uppdrag som är mer 

specificerat på barnens sociala utveckling och trygghet. Samtidigt har vi ett gemensamt 

uppdrag som kretsar kring att skapa trygghet för eleverna. Att kunna fullfölja uppdraget och 

handla etiskt rätt kanske ibland innebär att vi behöver välja parti inom skolan. Detta eftersom 

skolans arbete karaktäriseras av mellanmänskliga möten vi måste ta hänsyn till ur olika 

aspekter där vi är medmänniskor och anställda inom en institution. 



35 

 

        Vi har i denna essä skrivit om reflektion i det avseende att det är något som sker efter en 

inträffad situation. Detta arbete i sig är en sådan slags reflektion, där vi vrider och vänder på 

våra berättelser för att se hur och varför vi agerar som vi gör i de situationer vi ställs inför. 

Även här är problemet med tid, som vi nämnt i avsnittet om praktisk kunskap och makt, 

aktuellt. Att få tid till att reflektera tillsammans, likt det diskursetiken förespråkar, kan leda till 

ett bättre samarbete och ökad förståelse kollegor sinsemellan. Samtidigt ger det möjligheter till 

att utbyta erfarenheter och nå en slags gemensam praktisk kunskap. 

        Hur den praktiska kunskapens relation till de olika maktpositionerna som utspelar sig på 

skola och fritids var också något vi frågade oss i början av detta arbete. Vi har kommit fram till 

att fronesis här har en viktig roll, likaså har vår förfogandekunskap stor betydelse. Fronesis 

hjälper oss i vårt handlande i specifika situationer och är därför avgörande för hur utfallet av 

en situation kommer bli. Förfogandekunskapen påverkar makten i den mån att vi är medvetna 

om huruvida vi har kompetens inom ett område och detta är vad som ger oss makt i hur man 

praktiskt använder den. Det är dock viktigt att samtidigt behålla en öppenhet mot att det kan 

finnas alternativa lösningar trots vår förfogandekunskap, annars finns en risk att vi hindras att 

se bättre lösningar. Något vi kommer fram till är att då varje situation ser annorlunda ut och är 

kontextuell påverkas utfallet av detta. Vi ser även att fronesis och förfogandekunskapen hänger 

samman genom att ju fler erfarenheter du har, desto mer kunskap och makt får du att agera.  

        Gemensam reflektion kan här vara ett verktyg för att dela med oss av varandras olika 

erfarenheter av situationer, likväl som vi kan delge varandra information om våra olika 

relationer till olika elever. På så sätt får samtliga i ett arbetslag en bra bild över vilka barn och 

vuxna som utvecklat positiva relationer. Det kan i sin tur leda till att vi minskar antalet 

situationer likt de med Karl och Anna i kapprummet och Arvid och Märit i klassrummet, då vi 

får en kunskap om vilka vuxna som bäst kan bemöta de olika barnen. 

        Vi kan se att den praktiska kunskapen påverkar vår förmåga att finna en balans i att vara 

personliga och samtidigt professionella pedagoger i skolan och på fritidshemmet. Ju mer 

erfarenhet vi bygger upp, desto fler situationer kan vi i efterhand reflektera över och se vad 

som fungerat och vad som behöver förbättras. Allt eftersom blir det därför lättare att kunna 

göra en avvägning av hur mycket du behöver investera av dig själv i relationerna till barnen 

och var du behöver dra en gräns för att skydda dig själv. Reflektionen blir således ett slags 

verktyg för att finna en balans, där vi kan återgå till situationer som vi kan dra lärdom av. 
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