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Abstract 
 

My scientific essay is about how I as a recreational activities teacher deals with failure in my 

profession and how that approach affects the students. I takes its starting point in a self-

perceived tale where I act as recess monitor. Suddenly I realize that a colleague and I are the 

only ones outside during recess with hundreds of students. The students will meet an educator 

who is unconcerned, stressed and irritable instead of the engaged recess monitor they are used 

to. I feel like a failure in my mission as a recess monitor and begins to question my 

professional identity. I try to find someone to blame but realize that the feeling of failure also 

depends on that I have a hard time accepting my own lack of skills. My questions at issue are, 

how can a recreational teacher relate to failure in the profession? And, how are the students 

affected by the pedagogue’s approach to failure? 

The method I have used is scientific essay form which has given me the opportunity to deepen 

my reflections connected to literature by philosophers and scientists within the educational 

area. I also use the governing documents which decides how I should exercise my profession. 

These are Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre 

2011, The General advice for the recreation center and The Education Act. I have based on 

the reflections investigated how I could have behaved different, how my behavior affected the 

students and how the recreational teacher is able to develop through failure. I have examined 

my question at issue in dialogue with theories and reached a conclusion how to work with 

failure can proceed from the maturity theory, symbolic interactionism, differentiation of self 

and deontological ethics. 
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Sammanfattning 
 

Min vetenskapliga essä handlar om hur jag som lärare i fritidshem förhåller mig till 

misslyckandet i min yrkesroll och hur detta förhållningssätt kan påverka eleverna. Essän tar 

sin utgångspunkt i ett egenupplevt dilemma där jag agerar rastvakt på min skola. Plötsligt 

inser jag att jag och min kollega är ensamma ute på rasten med flera hundra elever. Eleverna 

får möta en pedagog som är ofokuserad, stressad och irriterad istället för den engagerade 

rastvakten de är vana vid. Jag känner mig misslyckad i mitt uppdrag som rastvakt. Jag 

försöker hitta någon att skylla på, men inser att misslyckandekänslan även beror på att jag har 

svårt att acceptera att det är min egen kompetens som brister. Mina frågeställningar blir; hur 

kan läraren i fritidshem förhålla sig till misslyckande i yrkesrollen? Och, hur påverkas 

eleverna av pedagogers förhållningssätt till misslyckande? 

Metoden i min uppsats är vetenskaplig essäform vilket gett mig möjlighet till fördjupade 

reflektioner kopplade till litteratur av filosofer och forskare inom det pedagogiska området. 

Jag använder mig även av de styrdokument som bestämmer hur jag ska utöva mitt yrke som 

fritidslärare vilka är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, de 

allmänna råden för fritidshem och skollagen. Jag har utifrån reflektionerna undersökt hur jag 

kunde agerat annorlunda, hur mitt agerande påverkar eleverna och hur fritidsläraren kan 

utvecklas genom misslyckande. Jag har undersökt mina frågeställningar i dialog med teorier 

och kommit fram till hur ett arbete med misslyckande kan framskrida utifrån mognadsteorin, 

symbolisk interaktionism, jagdifferentiering och pliktetik.  

 

Nyckelord: Fritidshem, rastvakt, misslyckande, identitet, yrkesidentitet 
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Berättelse 

Jag står i arbetsrummet med mina ytterkläder på och tar på mig min gula reflexväst med 

texten ”rastvakt” på ryggen. En rutin som oftast brukar göra mig på gott humör, men inte 

idag. Det hänger ett rastvaktschema på dörren in till arbetsrummet. Jag tittar på det och ser ett 

tiotal olika namn på lärare och fritidspersonal som ska komma ut och dela rastvaktandet med 

mig denna kyliga förmiddagsrast. Men jag vet att vi har många i personalstyrkan sjuka och att 

antalet namn på sistone inte överensstämt med verkligheten. Jag suckar tungt inför uppgiften 

som ligger framför mig då jag ser snöyran utanför fönstret. Det är några minuter innan halv 

tio och alldeles strax kommer våra ungefär 300 elever komma ut på skolgården för 

förmiddagsrast. 

 

Vår skolgård innehåller allt från olika sorters klätterställningar till basketplan, pingisbord, 

gungställningar, kingplaner, en stor fotbollsplan med nylagt konstgräs och nu när det är vinter 

har vi även en pulkabacke. Fritids har ett låneförråd på skolgården som öppnas på rasten. Där 

kan eleverna låna allt från tennisbollar till innebandymål. Passande för årstiden har vi även 

hjälmar och stjärtlappar för utlåning till pulkabacken.  

 

Jag går ut på den än så länge tysta skolgården och går mot låneförrådet för att låsa upp dörren 

innan eleverna anländer. Det är väldigt rofyllt och lugnt. Lekmaterialet i förrådet utstrålar ”lek 

med mig!” Jag ler mot alla bollar och spadar och fantiserar om elever som skapar egna lekar 

över hela skolgården. Jag blir på gott humör och tänker att det kommer nog bli en bra rast 

ändå. Strax hör jag springande fötter över snön när de första eleverna kommer ut. Jag blickar 

över skolgården och går och ställer mig på en plats där jag ser större delar av den. Elever 

väller nu ut från våra olika utgångar, direkt ser jag snöbollar vina i luften. Det går dock inte 

avgöra vem det är som kastar så jag tittar mot en grupp från årskurs 6 som jag anar det kan 

vara och försöker se bestämd ut. Snöbollskastning är förbjudet på vår skola. En tydlig regel 

kan tyckas, men svår att hålla efter då snön ofta lockar till just att kastas med. Men nu är det 

bestämt så för mig är det bara att säga ifrån när jag ser det ske. 

 

Jag ser mig omkring på skolgården efter andra gula västar. Långt nere på fotbollsplanen ser 

jag en fritidskollega och inser att mina farhågor för rasten har besannats. Vi är endast två 

personal ute. Vi vinkar till varandra som vi brukar göra som en signal att vi sett varandra. Jag 

önskar jag kunde läsa min kollegas tankar, eller i alla fall föra över mina till hen så vi kan dela 
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mina bekymmer om att vara ensamma ute. Jag känner mig sviken och irriterad, desto mer jag 

tänker på det desto argare och mer stressad blir jag inombords. Dock finns det ingen tid att 

reflektera över det mera då en fotboll viner förbi mitt huvud och jag duckar instinktivt medans 

bollen försvinner upp på skolans tak. 

– Ey Ema! Den hamna på taket! Kan du hämta?! 

Några elever tittar på mig med frågande och bestämda blickar. Elever som jag ibland spelar 

vägg med på rasten. De brukar oftast tycka det är väldigt roligt att jag är med då jag är riktigt 

kass på bollteknik. Som uttrycker två vänsterfötter ungefär. 

– Nej inte just nu, jag måste vänta på att fler vuxna kommer ut, svarar jag med irritation i 

rösten då jag känner att det svaret inte riktigt kommer uppfyllas. Jag känner att irritationen 

över kollegors frånvaro lyser igenom i mitt agerande, och i mitt tonläge går ut över eleverna. 

– Meeen åååå, det är ju min bästa boll! Vad ska vi göra nu då? ropar en av eleverna och 

gestikulerar vilt med armarna. 

– Låna en annan från förrådet så länge. Jag kan inte göra något just nu, svarar jag ganska 

oengagerat och håller blicken stadigt över skolgården för att kunna se vad som händer där. 

Suckar och irriterade röster om att skolan är kass ljuder från eleverna. Jag får en känsla av att 

vara otillräcklig. Jag suckar också, över mitt eget beteende. Jag brukar inte vara så här mot 

eleverna men irritationen över situationen får mig att agera annorlunda, jag tittade inte ens på 

eleverna när jag tilltalade dem. Jag suckar igen och sveper med blicken över gården. 

 

Jag uppmärksammar en elev från årskurs 1 som satt sig i snön nära mig. Hon ser ledsen ut och 

gömmer huvudet i jackan. Jag får en känsla av att hon vill ha min uppmärksamhet då jag i 

ögonvrån sett henne titta på mig tidigare men då jag vänder mig mot henne, vänder hon sig 

bort. 

– Är du ledsen? frågar jag med så försiktig röst jag kan för att inte upprepa hur jag tilltalade 

eleverna med bollen. 

– Mmmm, mumlar hon och snörvlar. 

– Ojdå, vill du berätta varför? 

–Nej! Alla är dumma!  

– Okej… men ska du inte komma upp röra på dig istället så du inte blir så kall?  

– Nej! hon korsar armarna över magen bestämt och vänder sig bort från mig. 

–Kom här så hjälper jag dig upp, säger jag med glad röst och sträcker ut en hand. 

– Neej!! Jag vill inte! låt mig va! 
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Under tiden jag pratar med eleven fylls jag av en känsla av stress. Då hon inte verkar vilja 

prata med mig börjar jag bli orolig över hur jag ska agera. Ska jag försöka luska ut varför hon 

är ledsen trots att hon inte verkar vilja prata om det eller ska jag fokusera på resten av 

skolgården med myllret av elever. Jag tittar mig omkring igen efter någon annan vuxen som 

kanske känner denna tjej bättre än mig, men ser fortfarande inga fler västar. Jag tittar på 

eleven igen och försöker komma på vad hon heter. Det känns som att hundratals namn far 

omkring i huvudet men inget är rätt. Vad är jag för en kass fritidslärare som inte ens vet vad 

denna tjej heter som uppenbarligen sökt sig till mig? Frustrationen skriker högt i huvudet på 

mig. ”Ta det lugnt nu”, tänker jag till mig själv. Jag förstår hennes ovilja att gå med mig. Jag 

tar beslutet att låta henne vara då det inte finns någon annan att rådfråga för tillfället och vi 

verkar inte komma någonstans i vårt samtal. Hon kanske bara vill sitta ifred? Det känns dock 

konstigt i magtrakten och jag känner mig osäker på om jag gör rätt.  

 

Men det finns inte mycket tid att fundera mer över det då jag ser en elev med en 

innebandyklubba bana väg över skolgården. Han sträcker ut klubban framför några yngre 

elever så att en av dem snubblar. Då springer han skrattandes därifrån. Han petar några andra 

elever i ryggen med den och fortsätter med liknande beteende över hela gården. Det känns 

som att det bara är en fråga om när ett bråk med bandyklubban som vapen kommer uppstå. 

Allt går så snabbt då han rör sig över hela gården och involverar sig i de flesta grupperingar 

som finns där. Några blir arga och försöker dra klubban ifrån honom men han springer iväg 

och skrattar. När jag närmar mig honom tittar han på mig och säger snabbt: 

– Jag har inte gjort något. 

– Kan jag få klubban? Säger jag med bestämd röst och försöker se honom i ögonen medans 

jag sträcker fram handen. 

– Nä! ropar han med ett leende och håller den bakom ryggen. 

– Du får inte göra illa andra med den, säger jag och pekar på klubban. 

– Okej! Säger han kvickt och ler bredare. 

Samtidigt som han säger okej svingar han klubban i en cirkelrörelse över huvudet i hög fart så 

den precis missar en annan elevs ansikte, som blir chockad. 

– Är du galen eller? Du kunde slagit mig i ansiktet din tönt! Ta klubban ifrån honom! Eleven 

som nästan blev träffad tittar på mig med uppspärrade ögon och ser chockad ut. Eleven med 

klubban tittar på mig och springer skrattandes iväg innan jag hinner öppna munnen. Jag tar 

några snabba steg emot klubbsvingaren som att jag tänker springa efter, men då skrattar han 

förtjust och jag inser att själva jagandet är vad han vill ska ske. Jag beslutar mig för att inte 
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jaga efter då jag vet att det troligtvis kommer ta hela rasten att försöka nå honom och att jag 

troligtvis inte kommer få honom sluta ändå. Jag ser honom på långt håll fortsätta peta på 

elever och göra dem upprörda och jag känner mig som en dålig rastvakt som inte kan lösa 

detta på egen hand. Återigen önskar jag det fanns fler vuxna ute som jag kunde signalera till 

om assistans. 

 

 Jag vänder min blick mot pulkabacken som ligger en bra bit bort. Om jag skulle se något ske 

där måste jag gå dit, eleverna skulle aldrig höra mig om jag ens ropade från där jag står nu. 

Jag lägger märke till en elev i tvåan som står och gestikulera argt mot en elev i femman. De 

verkar diskutera något om pulkor och hjälmar. Ofta på rasten blir det bråk i pulkabacken då vi 

inte har pulkor till alla och ibland tar eleverna pulkor ifrån varandra. Det behövs oftast två 

vuxna vid pulkabacken som stöd. Jag ser eleven i femman knuffa eleven i tvåan så hårt att han 

trillar baklänges ner på rumpan. Mitt hjärta slår lite snabbare och adrenalin rusar till då jag 

bevittnar detta. Hjärnan tänker att på den här skolan är det förbjudet att slåss och en sådan 

knuff kändes inte okej att se en elev utdela. Jag måste agera! Eleven som trillat reser sig dock 

snabbt och rusar gråtandes in i skolan. Jag tänker att jag borde gå efter och kolla hur det gick 

men mina tankar avbryts snabbt av ett oväsen från låneförrådet bakom mig och jag vänder 

huvudet dit. Några elever har rivit ner det mesta som finns från hyllorna och springer 

skrattandes därifrån. – Men hallå! Hinner jag ropa innan de försvinner bort. 

Vi brukar alltid ha en fritidspersonal som står i låneförrådet och ansvarar för utlåningen, men 

så blev det inte idag uppenbarligen. Jag tänker snabbt att jag aldrig borde öppnat där och att 

jag inte kommer ha tid att gå in där och plocka i ordning. Hur kunde jag vara så dum som 

öppnade där utan att invänta en kollega. Jag knyter handen hårt i fickan över min egen 

klantighet.  

 

Jag spanar efter killen med innebandyklubban men ser honom inte. Jag blickar mot 

pulkabacken, där verkar osämjan ha spridit sig. Jag undrar hur det gick för eleven som blev 

knuffad. Gruppen med elever som sköt upp en boll på taket står en bit bort och verkar prata 

om mig, jag försöker tolka deras arga blickar. Det är så mycket elever överallt! Stressen 

inombords växer och jag känner oron som en klump i halsen som gör det svårt att andas. Jag 

vet inte åt vilket håll jag ska titta eller gå. Mina ben drar åt både vänster och höger. Jag håller 

på att tappa greppet om situationen. Jag tänker att nu måste jag samla mig och tänka på vad 

jag kan göra för att inte tappa greppet. Då upptäcker jag igen eleven som sitter kvar på 

marken bredvid mig och jag sätter mig ner bredvid henne med en stor suck. 
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–Nämen här sitter du kvar! Jag tror jag glömde bort dig. Fryser du inte? Undrar jag då jag 

känner kylan från marken och ryser. Samtidigt ångrar jag mitt val av uttryck att jag glömt bort 

henne, och jag mumlar för mig själv ”fan också”, men det var precis den tanken som slog mig 

och råkade komma ut i ord. 

– Jag bryr mig inte, mumlar hon och vänder sig bort. 

”Alltså vad är det med mig idag!” tänker jag för mig själv. ”Skärp dig för sjutton!” 

– Ska vi göra något? frågar jag men tänker snabbt att jag inte vet vad jag menar med den 

frågan.  

– Vadå? Säger hon och tittar nyfiket på mig. 

Min hjärna är helt tom. Rastsituationen har gjort mig helt slut på uppfinningsrikedom. Jag 

försöker leta efter orden men det känns som att jag har ett stort svart hål i huvudet. Jag fastnar 

i ett långt: 

– eehhh… 

Besviket tittar hon ner i jackan igen. 

– Låt mig va. 

Jag reser mig sakta och besvärligt som om hela min kropp gjorde ont men det är endast mitt 

hjärta och mitt ego som är i botten. Jag tänker; ”Det är ingen idé jag försöker muntra upp 

henne. Jag är världens sämsta pedagog. Vad håller jag på med?” Egentligen vill jag bara 

stanna där på marken då jag känner att jag tappat något. En gnista och en glädje jag förut 

kände inför rasten har utbytts mot stress och uppgivenhet.  

Egen reflektion över berättelsen 
 

Efter arbetsdagens slut hängde rastens händelser och känslor fortfarande kvar. Ingen av 

situationerna hade fått någon lösning eller avslut på ett sätt som fick mig att känna att jag 

uppnått min potential eller att jag använt mitt yrkeskunnande eller min relationskompetens på 

ett tillfredsställande sätt. Det hade varit en fullspäckad dag med tre olika tillfällen med 

rastvakt, arbete i klass och sedan arbetet på fritids. Tid att anteckna någon av händelserna 

inför framtida reflektioner eller som information till kollegor fanns inte trots att jag egentligen 

ville få ner skriftligt hur jobbig rasten hade varit. Jag hade heller inte fått svar på varför vi var 

så få personal ute och det får mig att fundera på i vilket forum jag ska ta upp detta med övrig 

personal. Så här kan det väl inte få fortsätta? Liknande dagar samlas på hög i minnet och 

skapar oro och frustration. 
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Hur påverkar detta min yrkesroll och min motivation? Envist vill jag hitta någon att skylla på. 

Fokus flyttas från att agera professionellt till att bli gnällig och omotiverad. Varför känner jag 

så här? Vad är min roll på rasten egentligen? Plötsligt vill jag ifrågasätta allt. Ska jag hämta 

bollar som skjutits upp på skoltaket och städa förrådet efter att elever levt rövare där inne? 

Vad är syftet med snöbollsförbudet? Många frågor snurrar i mitt huvud. Egentligen älskar jag 

uppgiften som rastvakt. Jag gillar att hitta på rastaktiviteter och vara aktiv på rasten. Mitt 

arbetsskrivbord svämmar över med material och prylar jag själv tillverkat och byggt med 

syfte att för eleverna använda som aktiviteter på rasten. Men när vårt rastvaktschema för 

personalen inte är helt vattentätt så faller alla sådana planer och jag tappar en del av mitt fokus 

och motivation. Då jag nästan omedelbart känner mig illa till mods på rasten frågar jag mig 

vilken annan känsla det är jag söker och vad som skulle krävas för den att infinna sig? Kan 

det vara så att jag söker något som är ouppnåeligt? Hur förlikas jag då med den insikten? 

Syfte och frågeställningar 

I mitt yrke är det åtskilliga timmar som spenderas som rastvakt. På min skola är jag rastvakt 

tre gånger om dagen alla dagar i veckan. Uppdraget och namnet kan skifta beroende på vilken 

skola man arbetar på men överlag handlar det om samma sak. Jag som pedagog ska befinna 

mig där eleverna är på rasten. Jag kan vara som passiv, aktiv, engagerad eller involverad. 

Huvudsaken är att eleverna ska uppleva sig trygga och sedda. Jag upplever att jag i mitt 

dilemma gör fel i situation efter situation i möten med elever samtidigt som jag anser att det är 

de bästa lösningarna just för tillfället. Men inget jag gör blir rätt. Vad händer med 

fritidsläraren om en anser sig inte kunna leva upp till förväntningarna uppdraget har? Finns 

det utrymme att misslyckas och hur tar en sig vidare istället för att tappa motivationen, bli 

gnällig och letar efter andra att skylla på? Jag känner mig misslyckad och den negativa 

känslan låser mig från att gå vidare. Kan jag göra något åt detta? Jag vill inte se mig själv 

fastna i en åsikt av att misslyckande är något fult eller att misslyckande innebär att jag är dålig 

på mitt jobb. Det måste väl finnas utvecklingsmöjligheter i misslyckandet och hur för de 

isåfall mig framåt i min yrkesroll? Om jag aldrig visar för eleverna hur jag hanterar ett 

misslyckande, hur kan de då lära sig hantera detta själva utifrån skolans uppdrag att ge 

eleverna möjlighet till att pröva identiteter i samspel med andra? Mitt syfte med denna 

vetenskapliga essä är att utforska förhållningssättet till misslyckande som fritidslärare men 

även hur det påverkar eleverna. Mitt syfte är också att visa för personal som arbetar i 

fritidshem och läser denna essä, att ett misslyckande är något vi kan gå stärkta ur, men också 

hur vi kan arbeta med detta. 
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De frågeställningar jag kommer använda som grund i mitt undersökande är: 

Hur kan fritidslärare förhålla sig till misslyckande i yrkesrollen? 

Hur påverkas eleverna av pedagogers förhållningssätt till misslyckande? 

Metod 

Jag har valt att skriva min uppsats som vetenskaplig essä. Forskare i praktiskt yrkeskunnande 

Lotte Alsterdal beskriver essäformen som ”Syftet är att studenter med yrkeserfarenhet ska få 

tag i sina erfarenheter och göra dem tillgängliga för reflektion.” (Alsterdal 2014, s.48) 

Studenten utgår från att beskriva ett egenupplevt dilemma som uppstått i yrkesrollen. Ett 

dilemma vars utgång inte är självklar eller enkel. Därefter bearbetas dilemmat genom 

reflektion, frågeställningar och vetenskapliga teorier. De erfarenheter jag har kommer främst 

från det fritidshem jag arbetat längst och fått störst möjlighet att utveckla min 

yrkespersonlighet. 

  

Tidigare i min yrkesroll har arbetet med reflektion varit en del som inte prioriterats högt. Det 

är ett arbete som kräver sin tid och omsorg. Enligt min åsikt ger reflektionsarbetet inte 

utdelning direkt utan kräver sin egen process vid sidan av övriga yrkesuppdrag. Alsterdal 

beskriver processen vidare;  

 

Det är först efter en handling som det visar sig om det vi gjorde blev bra eller inte. 

Vi kan skaka av oss ett misslyckande, lämna det bakom oss och gå vidare, eller ta 

tag i och försöka lära oss av det som hände. (ibid, s. 50) 

 

Denna insikt till hur jag bör arbeta med reflektion i min yrkesroll och vilken viktig betydelse 

det arbetet har för att utvecklas har jag insett under mina studier på Södertörns högskola och 

är vad detta essäskrivande kommer gå ut på. Det är med den insikten jag skriver min 

vetenskapliga essä för att som Alsterdal beskriver det, få lära mig av det som hände.  

 

Jag beskriver i berättelsedelen situationer som innehåller olika möten med elever och 

konflikter som jag inte lyckas lösa och därför får mig att känna mig dålig på mitt jobb. Docent 

i yrkeskunnande och teknologi, Maria Hammarén beskriver skrivprocessen som ”omvälvande 

– skrivandet kunde vara ett omtumlande möte med den egna erfarenheten.” (Hammarén 2005, 

s.5) När jag närmade mig mitt uppsatsämne utifrån mitt dilemma trodde jag att den skulle 
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komma handla om vad andra på min arbetsplats gjorde för fel och hur detta kunde förbättras. 

När jag sedan började skriva och fördjupade mig, och i reflektioner diskuterade med andra 

studenter på våra seminarier, såg jag att den skulle komma handla om min egen 

yrkesutveckling. Jag blev även medveten om mina svårigheter att hitta min egen roll trots lång 

erfarenhet, det var för mig omtumlande att se händelserna med nya ögon. 

 

 Jag kommer i mitt forskande arbetssätt föra litterära dialoger som är relevanta till mina 

frågeställningar. I mitt undersökande av frågeställningarna kommer jag börja i en text av 

doktor i filosofi Jonna Hjertström Lappalainen och docent och lektor Eva Schwarz, båda 

arbetandes vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörn högskola. De öppnar för mig synen 

att vara medveten om sina egna begränsningar. Därifrån kommer jag undersöka hur vi kan 

förhålla oss till LGR 11s bestämmelser om att skolan ska vara tillåtande för elevers sökande 

och utvecklande av identitet, för att sedan se in i skolutvecklare Ann S. Pihlgrens 

mognadsteori. Jag kommer därefter undersöka hur tidigare generationer kan ha påverkat min 

syn på misslyckande, där ser jag närmare på professor i filosofi Bengt Molanders bok 

Kunskap i handling. Jag kommer även undersöka hur jag kunde agerat annorlunda utifrån den 

socialpsykologiska teorin symbolisk interaktionism. Därefter söker jag vägledning på hur jag 

kan få hjälp att vidga mina begränsningar genom styrdokumenten LGR 11 och de allmänna 

råden för fritidshem. Slutligen vill jag förstå hur pliktetik tolkas av professorerna Jan-Olav 

Henriksen och Arne Johan Vetlesen, och hur den teorin kan ha påverkat mitt beteende och om 

det har en roll i varför jag upplever misslyckande negativt. 

Etiska överväganden 

Vid vetenskapliga studier krävs av författaren att alla inblandade i essän ska ges största möjliga 

konfidentialitet. (Vetenskapsrådet 2002, s.12) Nämnda individer ska inte gå att identifiera och 

jag har därför i min berättelse valt att blanda könstillhörighet och åldrar så att det inte ska gå att 

spåra till enskilda elever. Jag har även valt att göra en generell beskrivning av skolgårdens 

utseende så den inte ska gå att identifiera. Jag har även valt att inte använda mig av namn på 

varken elever eller kollegor. 
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Reflektion och teoretiska perspektiv 

Erfaren yrkesroll 

Hur kan jag då agera utifrån min upplevelse av att vara en misslyckad rastvakt? Hur kan jag 

vända den erfarenheten till något lärorikt istället för att stoppa ner den i ryggsäcken sorterad 

under dåliga dagar och inte tänka på den mera. Jag vänder mig mot följande citat: ”Ett gott 

förvaltande består i att känna till sina kunskaper och vad dessa förmår, men också sina 

begränsningar.” (Jonna Hjertström Lappalainen & Eva Schwarz 2011, s. 97) Citatet kommer 

från kapitlet ”Tänkandets gryning” ur boken Våga veta! – om bildningens möjligheter i 

massutbildningens tidevarv. Där diskuteras vad en människa gör som uppfattas som bildning. 

Jag tolkar citatet som för att utvecklas bör en reflektera över sina egna handlingar och för att 

ett gott förvaltande ska uppstå bör en vara medveten om sina egna begränsningar.  Jag anser 

det vara lätt att fastna i tänket att skylla på andra, att inte ta till sig av det som sker och därför 

inte bearbeta sina egna misstag. Då jag upplever en stark känsla av att hitta någon att skylla på 

under rasten när frustrationen, stressen och oron stiger dyker några frågor upp i huvudet. När 

mina begränsningar är nådda, vad händer då med verksamheten och vem har jag 

förväntningar på att ta över? När Hjertström Lappalainen & Schwarz i citatet beskriver vikten 

av att känna till sina begränsningar inser jag att jag inte vågat närma mig den insikten själv. 

Jag hade kanske behövt gå in i skolan och be om hjälp från andra pedagoger. Jag vet att det 

sitter pedagoger i vårt personalrum och tar rast, hade jag gått dit och bett om hjälp hade 

säkerligen flera kommit ut. Hade någon bett mig om hjälp på det sättet hade jag ställt upp. Att 

förenas med tanken att jag har begränsningar och agera utefter dem känns insiktsfullt men 

även jobbigt och på något sätt pinsamt. Står mitt ego i vägen för att be om hjälp? 

 

 Jag inser att jag har svårt att visa mig såbar. Jag ser inte ner på en kollega som ber om hjälp 

så varför kan jag inte ta det steget själv? Jag ser detta ”problem” uppstå i att jag har arbetat så 

länge på min arbetsplats. Att arbeta med rastvaktuppdraget har blivit en stor del av min 

yrkespersonlighet. Jag håller flera gånger i veckan i aktiviteter jag själv uppfunnit och får god 

uppmuntran i att utveckla det större från kollegor och elever. Där får mitt ego frodas då det 

varit väldigt framgångsrikt så jag antar att det är en stor anledning till att jag tar ett 

misslyckande så hårt. Istället för att lära mig vill jag gräva ner den upplevelsen och jag skäms 

för att jag agerar som jag gör mot eleverna. Hjertström Lappalainen & Schwarz förklarar att 

förmågan att kunna reflektera inte enbart gäller att reflektera över sig själv, utan även över sin 
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roll i ett större sammanhang. När det kommer till frågan vem jag har förväntningar på att ta 

över när mina begränsningar är nådda förstår jag att svaret är mina kollegor. Så här i efterhand 

ångrar jag att jag inte hämtade hjälp. Jag har största tillit till mina kollegor och till ledingen på 

skolan. Men jag har svårt att be om hjälp. Så egentligen handlar frågan inte om vems felet är, 

utan hur jag hanterar mina egna begränsningar och meddelar kollegorna när det tar stopp.  

I Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament? skriver fritidspedagogen Hadar Nordin 

om sökandet efter sin yrkesidentitet att ”Barn behöver möta genuina vuxna människor som 

står för vilka de är.” (H. Nordin 2013, s.44) Hadar Nordin är en filtig skribent i olika sociala 

medier berörande fritidshemspedagogik. Han har för mig blivit en förebild och en röst för 

fritidspedagoger i hela landet. Att söka i hans bok efter råd om hur en fritidspedagog bör vara 

känns väldigt självklart då det känns som han förstår mig och min yrkesidentitet. När jag 

tänker på hur jag som fritidslärare hanterar dilemmats misslyckande inför eleverna är det på 

ett sätt där jag så smidigt som möjligt kan dölja att jag gjort fel. I de olika situationerna med 

eleverna på rasten signalerar jag troligtvis att jag hellre ger upp än ens försöker närma mig ett 

misslyckande. Som i situationen med eleverna som skjuter upp en boll på taket. Istället för att 

förklara för dem och bemöta deras frustration försöker jag så snabbt som möjligt avsluta 

samtalet för att kunna fokusera på ”viktigare” saker, som att ha översikt över skolgården. Jag 

bemöter dem med irritation och med ett agerande som utstrålar att jag har rätt och ni har fel 

istället för den roll de annars ser mig i som engagerad rastaktivist. När jag läser om Nordins 

beskrivning om genuina vuxna som står för vilka de är, och kopplar detta till mitt eget 

agerande i dilemmat känner jag mig vilsen. Viljan att göra ett bra jobb krockar med viljan att 

ha nöjda elever. I just den situationen kan jag inte göra två saker samtidigt, som att vakta 

skolgården och hämta bollen på taket. Min vilsenhet får mig att ställa frågan, vad krävs då av 

en fritidslärare för att stå för vem hen är? Jag söker vägledning i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Vi pedagoger på fritidshemmet får ofta agera 

bollplank åt eleverna. De ifrågasätter våra beteenden men även sina egna i jakt på sin egen 

identitet.  

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och 

uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara 

olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin 

förståelse för olika sätt att tänka och vara. (LGR11 2017, s.24) 

 



15 
 

Citatet kommer från kapitlet gällande fritidshemmet och dess syfte i läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Att vi vuxna pedagoger, som Nordin beskriver, vågar stå 

för vilka vi är, tror jag kan leda till att elever vågar testa nya roller och åsikter. Jag inser att 

den del av min yrkesidentitet som jag inte ännu vågat stå för är just när jag anser att jag 

misslyckas med mitt uppdrag. Jag vänder mig mot min frågeställning om hur eleverna 

påverkas av pedagogers förhållningssätt till misslyckande. Hur kan jag gå ifrån fokuset på 

mitt eget misslyckande under denna rast, till att undersöka hur situationen påverkade eleverna 

utifrån ett lärperspektiv där de fick fördjupa sin förståelse för både mig och varandra? I 

vanliga fall brukar jag gå upp på taket och hämta bollar när de frågar, det händer i stort sett 

varje dag. Då de denna dag frågade mig och fick ett nej, vi blev oense och de blev frustrerade. 

Reflekterade de då över varför jag sa nej? Drog de några slutsatser förutom att jag som 

pedagog var otrevlig? Deras rast blev inte som de tänkt, så hur löste de det? Jag gav dem inte 

chansen att förstå mitt agerande vilket troligtvis skapade en osäkerhet hos dem. Jag reflekterar 

över citatet från LGR 11. Det säger att eleverna ska ges möjlighet att fördjupa sin förståelse 

för olika sätt att tänka och vara. Är det något som är möjligt för mig som pedagog att visa 

praktiskt i en sådan rastsituation? Jag ser på hur jag använder mig egen kompetens. Jag gillar 

att skapa material för eleverna att använda på rasten. Jag gillar att komma på nya lekar och 

aktiviteter och jag gillar att pyssla med olika material. Detta visar jag eleverna. Jag visar även 

att jag inte har någon bollkontroll utan duckar så fort en boll kommer i närheten. Jag vet inte 

hur man håller i en bandyklubba och det krävs åtskilliga försök innan jag sätter basketbollen i 

korgen. Skulle jag ägna mer tid åt att träna dessa färdigheter som jag inte behärskar, skulle jag 

säkerligen misslyckas enligt eleverna ofta och mycket. Det skulle innebära att mitt 

misslyckande stod i centrum istället för att visa upp det jag är bra på. Men skulle det kanske 

stärka eleverna? Desto mer jag tänker på detta, desto mer ringar jag in mina svårigheter med 

att som Nordin säger; våga stå för vem jag är. Jag vill inte inför eleverna vara någon som inte 

vågar ta risker eller inte vågar utmana sig själv. Jag vill kunna bjuda på mig själv på ett sätt 

som får eleverna att vilja göra detsamma. Men det gör jag inte. Jag upplever att jag blivit för 

bekväm i min yrkesroll och inte vågar testa nya saker utanför min egen bekvämlighetszon. Jag 

skulle vilja våga kasta mig in i en fotbollsmatch och våga stå för att jag är dålig men vilja lära 

mig. Jag önskar att jag hade gått in i förrådet och hämtat en ny boll till eleverna som sköt upp 

sin på taket. Börjat spela med dem, för att få igång dem igen och sedan kunnat fokusera på 

gården.  
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Vidare skriver Nordin om fritidspedagogen i bemötande med elever, ”Det går inte att smyga 

osäkert i kulisserna alla gånger.” (ibid., s.44) Då jag agerar på ett sätt som jag anser vara det 

bästa i stunden i mitt dilemma, men som gör att jag upplever mig misslyckad vill jag belysa 

mitt smygande. Att smyga osäkert i kulisserna är för mig att inte våga ta steget mot det 

okända. Att hålla sig inom det som är tryggt och bekant och inte ta steget fullt ut som skulle 

kunna leda till misslyckandet. Jag försöker hålla mig själv trygg men det blir på bekostnad av 

att eleverna kanske inte känner sig det. Vad hade hänt om jag hämtat en bandyklubba och en 

boll och gått fram till eleven som viftade med sin bandyklubba och frågat om han ville spela? 

Jag hade inte kunnat fokusera på gården så mycket om det blivit spel. Men jag hade förskonat 

flera andra elever från att bli utsatta av honom. Han hade kanske sagt nej och ändå fortsatt 

störa. Jag vet inte, men jag hade gått ifrån kulisserna och vågat mig ut på scen. Jag hade gett 

honom den uppmärksamheten han uppenbarligen sökte. Då jag har noll bollkänsla hade det 

troligtvis inte varit så utmanande för eleven om det var det han sökte, men det kanske hade 

lockat andra elever till att delta som såg mina svårigheter att träffa bollen och hantera 

klubban, som då själva vågat vara med. Här menar jag att göra handlingar som får mig att 

känna mig misslyckad kan för eleverna leda till att de vågar ta för sig mera. Det går inte 

förutse hur eleverna ska reagera eller agera, men det går att genom att jag visar att jag beger 

mig utanför min egen comfort zone ger dem en anledning till att själva testa. 

 

Då jag i ovannämnda resonemang påstår att eleverna lär sig och inspireras av hur vi 

pedagoger agerar, blir jag ifrågasättande av en teori som, skolutvecklare och forskningsledare 

vid Ignite Research Institute, Ann S. Pihlgren beskriver i sin bok Fritidshemmets mål och 

resultat. Hon talar om mognadsteorin. (Pihlgren 2017, s.35) Ann S. Pihlgrens böcker är något 

vi använder flitigt på min skola där jag jobbar och framförallt så föreläser hon ofta på olika 

skol- och fritidsevent för kommunen. Hennes tankesätt har genomsyrat mitt fritidshem under 

flera år i kvalitetssäkrandet. Att välja hennes nya bok om fritidshemmets mål i min uppsats 

kändes självklart då vi säkerligen kommer arbeta med den i mitt arbetslag. Enligt 

mognadsteorin menar Pihlgren att eleverna lär sig individuellt genom egen personlig 

utforskning av hur omvärlden fungerar. Pedagogerna anses inte kunna ”lära ut” kunskap utan 

kan endast presentera material som eleverna själva använder. (ibid., s.37) Miljön anpassas så 

att den inte stör elevernas lärandeprocess. Jag tolkar det som att det inte spelar roll hur jag 

agerar, elevernas mognadsprocess pågår vid sidan om och jag kan inte styra över den som jag 

först trodde. Jag frågar mig vad som skulle hända om vi erbjuder eleverna ett visst lärande 

utifrån mognadsteorin? De skulle nog uppskatta det då de troligtvis skulle få en större 
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upplevelse av att deras egen vilja styrde. Som fritidslärare blir jag lite provocerad av mina 

tankar om mognadsteorin. Jag tänker på mig själv som ett verktyg som finns tillgänglig för 

eleverna. Samtidigt har jag svårt att släppa att jag vill kunna styra över elevernas lärande, 

vilket inte blir ett verktyg som väntar på att användas utan tvärtom, jag blir som en styrande 

motor. Så om jag vill agera efter mognadsteorin i framtiden behöver jag fundera över vad jag 

tror jag gör mot vad jag egentligen gör. Mognadsteorin skulle innebära att jag tog ett steg 

tillbaka och lät saker hända. Kanske serverar jag för mycket i onödan? Om jag intog en mer 

återhållsam roll, skulle det ge eleverna större möjligheter att ta för sig. Det skulle innebära att 

jag som fritidslärare inte försöker agera skyddsnät lika mycket som vi antagligen gör för 

tillfället. Återigen tänker jag på Nordins citat om att smyga osäkert i kulisserna. Ett slags 

förvaltande av en feghet. Men om jag tar bort att smyga osäkert och behåller att vandra i 

kulisserna. Då passar citatet in på mognadsteorin genom att det är från kulisserna jag ger 

eleverna verktygen. Jag behöver inte stå på scen, det är där eleverna hör hemma.   

Ett ärvt beteende 

I Kunskap i handling av Bengt Molander, professor i teoretisk filosofi, bemöter jag den 

förväntan jag ställer på mig själv att ständigt agera professionellt utifrån hur frustrerad, ledsen 

och orolig jag blir över att bära känslan att jag tappar greppet över situationen och ser mig 

själv som misslyckad. Molander menar att ett av hans syfte med boken är att vara givande för 

personer som söker få ”vetenskapsteoretiskt grepp om sina egna praktiska 

kunskapstraditioner.” (Molander 1996, s. 10) Jag önskar undersöka vad som ligger bakom att 

jag väljer att agera som jag gör. Vad är det som har påverkat mig att ta de beslut jag tar? Då 

jag anser mitt beteende vara den bästa lösningen för tillfället, vad är det i min kunskap som 

gör att jag anser mig välja rätt? Vad är det jag saknar som kunde ha gjort att rasten inte blev 

ett så stort misslyckande för mig? Molander tar upp konstsnickaren Thomas Tempte och 

dennes bok ”Arbetets ära.” Tempte säger att den praktiska kunskapen är definitiv medans den 

teoretiska kunskapen är föränderlig. (ibid., s.17) Jag anser att jag saknar redskapen att hantera 

mitt misslyckande och att det är min teoretiska kunskap som brister. Jag ställer mig frågan 

vad som för mig är praktisk kunskap och vad som är teoretisk i mitt agerande mot eleverna? 

Det är en aningens omvälvande att försöka se och förstå skillnaderna. Vilken kunskap är det 

som gör att jag istället för att jaga efter eleven med bandyklubban, väljer att inte göra det då 

jag i mitt huvud gör en snabb konsekvensanalys och ser ett jagande som inte kommer ta slut. 

Jag har sett andra pedagoger involvera sig med eleven och jag har mött honom i andra 

situationer där jag förstått att han tycker om att bli jagad och ser det som en lek. Men jag har 
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även varit med om situationer då det gått att bryta hans beteende och vända det till något 

positivt, därav mitt agerande att väldigt rakt be honom ge mig klubban. Jag tolkar mitt 

agerande som praktisk kunskap och det för mina tankar till en av filosofen Aristoteles syn på 

kunskap, fronesis. Magdalene Thomassen (2006) skriver i Vetenskap, kunskap och praxis - 

introduktion i vetenskapsfilosofi följande om fronesis även kallad praktisk vishet; ”det finns 

ingen handbok som kan säga exakt vad som- i alla enskilda handlingar i praxis - kan främja 

just denna människans bästa i just denna konkreta situation här och nu. Den kloke handlar 

välövervägt.” (Thomassen 2006, s. 24) Thomassen säger att hon med praxis syftar till 

Aristoteles tolkning av praxis; att det ”avser handlingar som är förbundna med samlevnaden 

med andra människor i ett samhälle.” (Ibid., s.24) Jag anser mig göra korrekt beslut och inte 

springa efter killen med bandyklubban. Men hur ska jag avgöra om min kunskap leder mig 

rätt eller fel eller är otillräcklig? Om en, exempelvis nyanställd pedagog eller en förälder, 

hade bevittnat mitt möte med eleven och sett att jag inte tog upp jakten på honom, vad hade 

det gett för signaler? Hade de då antagit att jag inte brydde mig och att jag bara helt enkelt gav 

upp? Låt säga att en förälder varit på besök denna dag och varit ute på samma rast. Jag måste 

erkänna att mitt beteende då hade varit mycket annorlunda. En förälders, för mig, dömande 

ögon hade fått mig att bli extremt medveten om mitt agerande och jag hade gjort mitt bästa för 

att agera extra professionellt. En ganska sorglig insikt upplever jag, då elevernas bästa inte 

hade varit i fokus då heller utan snarare vad föräldern skulle anse om mig som fritidslärare. 

 

Vi kan ha fel eller göra fel även då vi själva är övertygade om att det vi tror eller 

gör är korrekt. Och som Tempte säger, vi måste överträda tidigare generationers 

erfarenheter, överträda givna regler. Alltså: det vi trodde vara rätt kan visa sig 

vara fel. (Molander 1996, s. 17) 

 

När jag är övertygad om att jag gör rätt är det svårt att se på situationen igen och identifiera 

fel. Det är svårt att sätta fingret på vad som är fel, det är mer som en magkänsla. Att avgöra 

om jag gör rätt eller fel inser jag handlar om att reflektera över situationen med någon mer än 

mig själv. Att få en annan pedagogs syn på saken. Det känns som det är först då 

förhållningssätt jag upplever som rätt kan visa sig att en kollega upplever som fel. Återigen 

tänker på citatet i början av min essä från Lappalainen & Schwarz om vikten av ett gott 

förvaltande av sina kunskaper och begränsningar. Vad jag vill belysa är att ifrågasätta sitt eget 

beteende. Varför gör jag som jag gör? Äger jag den pedagogik jag utför? Eller är det någon 

annans? Här syftar jag på hur tidigare generationers pedagogik gjort avtryck i mig. Jag vill så 
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gärna söka svar i litteraturen eller finna den där handboken som kommer inneha vägen mot 

den praktiska visheten. Men det är inte så enkelt. Jag förstår att det tar tid att bygga upp sin 

egen väg som fritidslärare. De misstag jag gör kan jag belysa och informera om så de kanske 

inte händer andra i mitt yrke. Jag behöver ta hjälp av andra när mina begränsningar är nådda 

och inte stanna upp och lämna problemet eller gömma det. Jag upplever mitt misslyckande 

överlag i dilemmat som något dåligt och det påverkar mitt agerande på olika negativa sätt, 

framförallt i mitt bemötande med eleverna. När jag står där på skolgården och tar in alla 

situationer som uppstått, upplever jag en stor uppgivenhet när jag inte vet åt vilket håll jag ska 

titta eller gå och blir därför kvar där jag är. Jag försöker i huvudet bläddra igenom hela 

katalogen av handlingsplaner jag tycker jag bör bära på men misslyckas med att finna några. 

Jag brottas med min egen självbild som stark och självsäker i yrkesrollen mot hur jag i 

stunden känner mig misslyckad och osäker.  

 

Jag försöker dra mig till minnes hur kollegor och personer i mitt yrke jag sett upp till genom 

alla år, betett sig vid misslyckande och de tillfällen jag minns så agerar en antingen 

utåtagerande argt eller inåtvänt genom att inte vilja prata om det. Jag upplever hur 

mentaliteten ”så har vi alltid gjort” är något som ofta kommer upp när det börjar reflekteras 

över tex regler för snöbollskastning. Som ett försvar mot att fortsätta en diskussion. Meningen 

”men så har vi alltid gjort” använder pedagoger slarvigt för att på något sätt rättfärdiga ett 

beteende eller en pedagogisk handling som ibland inte går att förklara då den ifrågasätts. Vid 

flertal tillfällen på arbetslagsmöten har tystnad uppstått vid ett sådant uttalande och det blir 

svårt att få en diskussion att utvecklas. Denna ärvda mentalitet behöver ställas i ljuset och 

ifrågasättas. Att vi gjort på samma sätt i flera år behöver bli obekvämt att diskutera anser jag. 

Som Molander beskriver så tror jag det även är kärnan i min problematik med misslyckande-

känslan. Tidigare generationers regler behöver ifrågasättas och göras till våra egna. Är 

uttalandet ”så har vi alltid gjort” ett sätt att ta itu med misslyckandet också? Att misslyckandet 

är något fult eller fel som en inte vill prata om. ”Så har vi alltid gjort” blir som en mening att 

gömma sig bakom för att slippa ta itu med problemen.  

Symbolisk interaktionism 

Inge Johansson (2011), professor i pedagogik, tar upp en djupare analys av filosofen George 

Herbert Mead (1863–1931) och den socialpsykologiska teorin han kallade symbolisk 

interaktionism i boken Fritidshemspedagogik - idé, ideal, realitet. Johansson undersöker 

vilket lärande som uppstår på fritidshemmet och hur det kan förstås utifrån olika pedagogiska 
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teorier. Symbolisk interaktionism handlar om händelseförloppet, medvetenheten som uppstår, 

i interaktion med andra individer. Vi påverkas av andra individers tycke och tänkande om oss 

och det speglar hur vi själva beter oss. Mead använde begreppet ”gest”. Genom att agera i en 

gest läser en annan individ av den och agerar därefter. Gest ses som en begynnande handling 

som kan påverka hur andra individer agerar. (Johansson 2011, s.47) 

 

Samförståndet i en konversation av gester är möjligt därför att den gest en individ 

utför har en tendens att framkalla samma svar hos honom själv som hos den 

individ mot vilken gesten riktas. Skriker vi åt någon för att göra denne upprörd, 

blir vi också själva ännu mer upprörda. (ibid., s.48) 

 

Jag reflekterar här över mitt beteende med eleverna som sköt upp en boll på taket. Jag var 

irriterad över att det saknades kollegor på rastvakt och irritationen speglades i mitt beteende 

när jag pratade med eleverna. Jag ser att detta troligtvis ledde till att de blev än mer irriterade 

då jag oftast inte brukar svara på det sättet. Irritationskänslan hoppade oss emellan och växte 

både i beteende och dialog desto längre samtalet gick. Jag anser att en kan få ha dåliga dagar 

på jobbet men det ska inte gå ut över eleverna. När det gör det anser jag att det är av vikt att 

förklara för eleverna eller be om ursäkt efteråt. Vi som pedagoger agerar förebilder och vårt 

beteende speglar sig i eleverna mer än vi kanske tror. Mitt bemötande med flickan som sitter i 

snön är något jag ångrar djupt än idag. Att uttrycka mig på sättet jag gjorde, att jag hade glömt 

bort henne, får mig att skämmas och det beteendet var allt annat än föredömligt.  

 

I LGR 11 under hur skolan ska arbeta med normer och värden står att läraren ska ”klargöra 

och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet” samt att ”öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, 

uppfattningar och problem”. (LGR11 2017, s.13) Om jag som pedagog tvivlar på mig själv, 

hur passar det in med vad LGR 11 säger att jag ska prestera? Då har jag även i beaktande 

symbolisk interaktionalism, och hur vårt beteende speglas i andras. För jag över mitt tvivel på 

eleverna?  Finns det utrymme för mig som lärare och pedagog att vackla i min yrkesidentitet? 

LGR 11 ställer krav på min förmåga att föra relevanta diskussioner med eleverna. Att klargöra 

en värdegrund och öppet redovisa värderingar som skiljer sig, lämnar för mitt sinne liten 

öppning för att uttrycka tvivel och desto större rum för inte säga något alls i rädsla att 

misslyckas. Samtidigt som jag säger att vi pedagoger bör agera som förebilder vacklar jag i 

hur jag ska uppnå detta vid tillfällen då jag tvekar i min yrkesidentitet. I symbolisk interaktion 
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bryr jag mig vad andra individer tycker och tänker om mig. Men om jag utgår ifrån detta, kan 

diskussioner då inbjuda till att diskutera olika värderingar? Nej anser jag. Istället för att oroa 

mig för vad elever eller kollegor ska tycka och hur de ska se på mig, så bör jag fokusera på att 

diskussionerna blir reflekterande och tillåtande. Tillåtande att säga och tycka ”fel”, att våga 

misslyckas.  

 

Jag frågar mig om känslan att jag sviker eleverna som skjuter upp bollen på taket är rimlig i 

förhållande till situationen. Jag vänder mig mot en aspekt i boken Relationskompetens- i 

pedagogernas värld. Där nämner författaren och familjeterapeuten Jesper Juul tillsammans 

med psykologen och familjeterapeuten Helle Jensen ”de vuxnas definitionsmakt” (Juul & 

Jensen 203, s.51 f.). Begreppet kommer ifrån forskaren i pedagogik, Berit Bae. Angående de 

vuxnas definitionsmakt beskriver Juul & Jensen att enligt Bae är det när vuxna definierar om 

konflikten med en elev är väsentlig eller inte. Att den vuxne avgör vad som är rätt eller fel, ”å 

båda parters vägnar.” (ibid., s.52) När den vuxne styr över att bedöma en konflikt på det sättet 

menar Bae att det uppstår en känsla hos eleverna att inte bli tagna på allvar. Jag försöker 

bedöma situationerna i mitt dilemma på detta sätt. Jag tolkar in att eleverna blir sura på mig 

och att de inte vill prata med mig. Juul & Jensen skriver att även om vi vuxna ger eleven ett 

nej när de vill ha ett ja handlar det om deras upplevelse av varför vi svarar som vi gör. ”Barns 

omedelbara reaktioner på vuxnas maktutövning är kanske det enskilda fenomen i vuxen - 

barnrelationen som de vuxna traditionellt förhållit sig mest dömande och minst kvalificerade 

till.” (ibid., s. 52) Jag ler vid tanken att jag tolkar elevers beteende på ett sätt men att det i 

själva verket är något helt annat. De känns mycket möjligt. Istället för att lägga in så mycket 

tänkande om, borde jag agera mer och testa mig fram. Det som håller mig tillbaka är 

möjligheter att misslyckas och att jag i det skulle få eleverna att tycka mindre om mig.  

 

När eleverna ber mig hämta en boll på taket, är det rimligt att jag gör det de önskar direkt? 

Min omedelbara tanke är att ja det är klart jag ska hämta bollen. Så tänkte jag även när jag var 

mitt i situationen. Därefter blev jag besviken på mig själv när jag kände att jag svek eleverna 

för att jag inte kunde hämta den och även de blev besvikna på mig. Jag analyserar handlingen 

ytterligare. Varför vill jag hämta bollen? Jo, för annars blir eleverna besvikna på mig. Den 

åsikten går före andra som till exempel, de behöver bollen för att ha en rolig rast. Genom att 

jag tycker att jag behöver hämta bollen tolkar jag det som att jag utövar ”de vuxnas 

definitionsmakt”. Jag grundar mitt beslut på att jag vet vad eleverna vill, jag anser att jag vet 

både deras rätt och fel. 
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För att återgå till symbolisk interaktionalism så vänder jag mig tillbaka till Johanssons 

tolkning av Mead. Johansson tar upp att det finns olika sorters gester inom Meads symboliska 

interaktionalism. Han tar upp exempel på fysiska och vokala. En fysisk gest signalerar en 

form av tecken till den andra individen som till exempel när jag och kollegan signalerar till 

varandra att vi är på plats som rastvakter. Det är ett samspel i gesten som vi båda förstår och 

känner igen. Den vokala gesten leder till att samma reaktion den som utövar gesten har, 

framkallas hos de individer den är riktad till. Som i samtalet med bollen på taket då den 

vokala gesten som överförs är irritation. Likheterna i handlingarna tolkas som att individerna 

”talar samma språk”. (Johansson 2011, s.49) Situationen med eleven som sitter bredvid mig i 

snön kan ses som att vi inte talar samma språk. Hennes kropps gest får mig att tro att jag vet 

vilket agerande mot henne som jag bör ha. När jag försöker tolka hennes beteende blir det ett 

misstolkande och vi är långt ifrån att förstå varandra. Om jag ser tillbaka på citatet från 

LGR11 gällande att klargöra för eleverna en värdegrund och dess konsekvenser, borde jag 

förklarat för henne hur jag upplever situationen? Jag kunde sagt att jag har svårt att veta vad 

hon vill om hon inte säger något. Jag kunde sagt att hon inte behöver berätta om hon inte vill. 

Jag kunde gett henne chansen att berätta men också gett henne min syn på situationen. Lika 

lite som jag kunde läsa hennes tankar kunde hon läsa mina. Om jag som pedagog inte ger 

verktygen, i detta fall mina egna åsikter, sker ingen utveckling och möjligheten att börja tala 

samma språk infinner sig inte av sig själv. 

Yrkespersonlig utveckling 

I Fritidshem - Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2014) talas det om vilka 

förutsättningar som behövs för att bedriva ett gott arbetet med fritidshemmet. Där står att det 

ska göras en barnkonsekvensanalys för att kunna bedöma att vi har barnets bästa som 

utgångspunkt för alla beslut eller åtgärder som de berörs av i verksamheten. ”Barnets bästa 

ska komma i främsta rummet.” (Skolverket 2014, s.17) Då jag vistas på rast med 300 elever 

och endast en annan pedagog inser jag att jag långt ifrån räcker till för att se till alla elevers 

bästa. Jag inser att jag ställer orimliga krav på mig själv då jag inte vet om jag ska gå till 

höger eller vänster på gården för att kunna hålla eleverna trygga. Så här i efterhand kan jag se 

på dilemmat med synen att jag agerade utifrån mitt bästa före elevernas bästa, men i ren 

överlevnad. Återigen hamnar jag i tänket att leta efter någon att skylla på. Som jag tidigare 

tog upp så har jag blivit medveten om att jag bör arbeta mer med att lära känna mina egna 

begränsningar, men jag vill även se ett steg längre i min professionsutveckling. Inte så mycket 
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vem jag kan skylla på, utan vem som kan leda mig vidare när jag fastnar. Jag ser vidare i de 

allmänna råden till fritidshemmet: 

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att personalen ges möjlighet till 

kompetensutveckling. I läroplanen anges att det är rektorn som ansvarar för att 

personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra 

sina uppgifter professionellt. (ibid., s. 19) 

Jag kunde ha reflekterat mera över hur jag hanterade att min motivation nådde botten efter 

den rasten. Då jag själv inte hade ork eller tid att ta upp detta med någon, kunde jag ändå ha 

tagit upp det med min rektor. Då syftet med min essä är att belysa att pedagoger kan gå starka 

ur ett misslyckande, kan jag inte fortsätta försöka glömma de känslorna och inte berätta om 

det för någon. Det kunde även varit till stor hjälp att reflektera över situationerna med en 

kollega. Precis som i jobbet med denna essä då vi i seminariegrupper diskuterat våra 

dilemman och fått nya synsätt på dem.  

Ibland kan jag i min yrkesroll vara med om många motgångar på en dag. Såklart kan jag inte 

ta upp alla situationer med min chef, men för att utvecklas bör jag meddela om de situationer 

där jag ser det behöver införas åtgärder. Det känner jag är min skyldighet. Jag tänker på citatet 

om att barnets bästa alltid ska komma först. Om jag ser på rastsituationen och den brist på 

pedagoger som kommer ut måste jag tänka på eleverna och deras trygghet och inte bara på 

hur pressad situationen blir för mig själv. När jag väljer att inte hämta hjälp från andra 

pedagoger inne i skolan förlitar jag mig på att min praktiska kunskap ska bära mig igenom 

rasten utan tillräcklig teoretisk kunskap. Jag kan inte själv ge mig de teoretiska verktyg jag 

behöver för att utvecklas av mina misstag utan behöver ledning av andra, i detta fallet från 

min rektor enligt de allmänna råden. Juul & Jensen har i Relationskompetens- i pedagogernas 

värld tillägnat ett kapitel åt yrkespersonlig utveckling. De beskriver yrkespersonlig utveckling 

som en undersökande process med insikt och bearbetning av vad som hämmar eller hindrar 

oss från att uppnå vår potential i professionella relationer. (Juul & Jensen 2003, s.130) De 

listar de vanligast förekommande tecken på hur ett akut behov av yrkespersonlig utveckling 

kan se ut: 

• Låg frustrationströskel 

• Låg tolerans inför konflikter 

• Låg fysisk och mental energinivå 

• Ångest i form av nervositet eller spänningar i kroppen 
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• Upplevelsen av att man måste ta sig samman när man går till jobbet 

• Självförebråelse eller konstant tvivel på sitt eget värde 

• Tendens att utpeka ”den skyldige” 

• Tendens att ”beklaga sig” 

• Missbruk (ibid., s.134) 

De tecken som inte stämmer in på mitt dilemma är ångesten och missbruket annars känner jag 

igen alla de övriga tecknen. En skrämmande insikt med en så träffsäker lista, och det känns 

som jag själv skulle kunna ha skrivit den utifrån mina känslor efter rasten. Jag funderar på 

varför jag tillåtit det gå så långt att jag inte tidigare bett om hjälp. Som jag skriver i dilemmat 

var det inte första gången en rast kunde se ut på det sättet för mig. Liknande upplevelser har 

samlats på hög. Jag reflekterar över om det ser ut på samma sätt för mina kollegor. Är vi alla 

lika rädda för att misslyckas? Då jag upplever att klimatet för misslyckande inte är stort 

kanske de känner detsamma och vi är många som försöker glömma istället för att reflektera.  

Samtidigt som det är skrämmande att läsa att de tecken jag upplevde är vanliga är det även en 

lättnad att förstå att det går att förhindra och arbeta med. Juul & Jensen nämner att det är ett 

kollegialt arbete och kräver att jag som fritidslärare har en vilja att arbeta även med de 

”provocerande områdena”. (ibid., s.135) Juul & Jensen hänvisar till psykiatern Murray 

Bowens begrepp jagdifferentiering. Där uttrycker Bowen att min yrkespersonliga utveckling 

kan ses genom en differentieringsskala. Här kan jag se att utveckling kan ske även om jag 

känner mig misslyckad. Om jag väljer att stanna i en självömkan och undviker att ta itu med 

problemen kommer jag vara längst ner på skalan. Desto högre upp på skalan du befinner dig 

desto högre toleransnivå, mer tillit till din egen profession, känsla av självbestämmande och 

”förmåga till intensiv involvering med andra”. (ibid., s.135) Insikten att jag måste arbeta med 

misslyckandet är att hantera de provocerande områdena. Jag vänder mig tillbaka mot de 

allmänna råden. 

 För att kunna tillhandahålla lämplig kompetensutveckling i förhållande till 

fritidshemmets uppdrag och behov är det nödvändigt att huvudmannen 

fortlöpande kartlägger och analyserar kompetensutvecklingsbehovet i nära 

samarbete med verksamheternas ledning och personal. (Skolverket 2014, s.19) 

Att nå till högsta nivån på differentieringsskalan tolkar jag som ett mål en inte klarar på egen 

hand. För att kunna bygga upp min egen tillit i professionen och min egen förmåga till hur jag 

hanterar mitt involverande med andra krävs förmåga att reflektera med övriga i arbetslaget 
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och få kompetensutveckling av huvudman. Jag vänder mig återigen mot Inge Johanssons bok 

Fritidshemspedagogik – idé, ideal, realitet. Han uttrycker att det är hela arbetslagets uppgift 

att sträva efter att uppnå ett väl fungerande samarbete genom att; ”Det måste finnas ett klimat 

som innebär förtroende, där man kan lita på att var och en gör sin del av vad man bestämt 

tillsammans. Samarbete innebär inte att ansvaret bland de enskilda personer som gör något 

tillsammans minskar.” (Johansson 2011, s.95) I arbetslaget skulle vi kunna diskutera hur det 

är att våga erkänna att en gjort fel och misslyckats, gå in på djupet till varför personen anser 

att det blev fel och höra hur de andra skulle hantera situationen. För att nå detta samarbete tror 

jag det behövs att alla deltagare strävar efter att nå toppen på differentieringsskalan. Gällande 

att var och en gör sin del av det som bestämts önskar jag koppla till etik och återkommer till 

under nästa rubrik. 

Hur påverkas fritidsläraren av plikten?  

Vad är syftet med rastvakt på min skola? Jag börjar med att försöka hitta svar på hur 

uppdraget rastvakt har uppstått. Som jag nämnde tidigare har jag upplevelsen av att rastvakt 

går ut på att eleverna ska känna sig trygga. Detta bekräftas i Skollagen kapitel 5 §3 där det 

står följande om trygghet: ”utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.” (SFS nr: 2010:800) Jag får 

leta långt ner bland min skolas dokument för att hitta våra förhållningssätt på rasten men hittar 

ingen specifik instruktion. Jag inser att mycket av hur jag agerar i uppdraget rastvakt utgår 

ifrån mina erfarenheter snarare än vad jag läst i delade dokument. Jag gör som andra 

pedagoger gör eller som jag har observerat att andra har gjort. Mitt beteende härmar sig från 

hur andra rastvakter betett sig under åren, där jag ansett att de agerat inspirerande. Det är 

erfarenheter som är svåra att få ner på papper och efterfölja som teori. Kan vi dokumentera 

denna sorts erfarenhet? Molander skriver i Kunskap i handling gällande lärande i handling: 

”Lära genom att göra innebär att i viss utsträckning flytta in den kunniga praktikerns 

arbetssituation i en utbildning och få en kunnig tränare som dialogpartner.” (Molander 1996, 

s.152) Min upplevelse av att det behövs två personal som agerar rastvakt i pulkabacken finns 

inte nerskrivet någonstans. Det grundar sig i min egen upplevelse av att vara där på rasten. 

Om en pedagog blir upptagen med att ta av och på vantar och knäppa hjälmar, kan det vara 

bra om den andre håller ett öga på backen och vägleder eleverna så de inte åker in i varandra, 

ser till att det inte smits före i kön och försöker agera innan det blir bråk. Utifrån att lära ut 

sådan erfarenhet krävs att jag får visa min kunskap och prata om den i nuet istället för att 
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försöka beskriva i text. Men hur ska jag förhålla mig till upplärandet av annan personal? Hur 

blir vi ”bra” rastvakter? Jag kommer in på ordet plikt. Jag vänder jag mig till boken Etik i 

arbete med människor av professor i systematisk teologi, Jan-Olav Henriksen och professor i 

filosofi, Arne Johan Vetlesen. Angående pliktetik skriver de:  

En plikt är alltså en handling vi åläggs att göra av oss själva eller av andra. Det är 

något vi måste göra och innebär en norm som vi inte kan undandra oss utan att det 

leder till en moraliskt klandervärd situation. (Henriksen & Vetlesen 2013, s.174) 

Jag tolkar att min plikt är att vara pedagog ute på rasten, och i förhållande till skollagen 

försäkra en trygg miljö för eleverna. Det är något jag måste göra då det ingår i mitt uppdrag. 

Plikten fick mig att stanna kvar ute som rastvakt istället för att till exempel gå in och söka 

hjälp eftersom det skulle lämna eleverna ensamma på skolgården och bidra till otrygghet, eller 

gå in och bli upprörd på kollegor som saknades på rastvakt. Jag upplever viss irritation att jag 

är den enda som tar plikten på allvar då mina kollegor inte är ute med mig. Då jag tycker att 

jag istället borde känna tillfredställelse över att vara den som sköter sin plikt. Är det då en 

acceptabel plikt att försäkra en trygg miljö för eleverna på rasten? Jag ställer mig frågan då 

jag vill försäkra mig om att vi har rätt utgångspunkt med uppdraget. 

 När Henriksen & Vetlesen diskuterar en acceptabel plikt tar de upp filosofen Immanuel Kant. 

(1724-1804). Enligt Henriksen & Vetlesen menar Kant att det är möjligt att ”säkra en moral 

som är allmän” (ibid., s.179) genom att testa handlingarna på det kategoriska imperativet. 

Kant påstår att ett kategoriskt imperativ är definitivt och absolut, och är till för att testa 

handlingsregler på. Han formulerar det som följande: Handla endast efter den maxim genom 

vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag.” (Kant 1983 se Henriksen & Vetlesen 

2013, s.179) Med maxim menar Kant en handlingsregel. (ibid., s.178) Om vi då ställer frågan 

om handlingsregeln att försäkra eleverna om en trygg rast är möjlig för alla att följa? Inte bara 

för vår skola utan som allmän lag. Då skulle jag svara ja på den frågan. Ja att vara rastvakt är 

en acceptabel plikt som all personal på skolan kan följa. Det betyder att jag kan se tillbaka på 

mina tidigare frågor om personalens ansvar. Det är vår plikt att agera rastvakter. Om jag då 

inte vet vad uppdraget går ut på eller behöver kunskap om hur jag ska göra, då kan vi lära av 

varandra och den erfarne lär upp den oerfarne. 

Nu har jag försäkrat mig om syftet med rastvakt men även om validiteten i uppdraget. Jag 

upplever det som väldigt svart eller vitt, att antingen så sköter du din plikt eller så gör du det 
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inte. Jag upplever att utvecklas genom misslyckandet ligger någonstans mittemellan. Jag 

misslyckas med att följa min plikt men jag tycker ändå att jag utför den. ”Det säkraste om 

man vill göra ett bra jobb är då i regel att handla på samma sätt som man räknar med att andra 

skulle ha gjort och utifrån handlingsregler som man delar med andra i sitt yrke.” (ibid., s. 181) 

Återigen känner jag att det bekräftas hur beroende vi är av varandra och hur vi agerar på 

arbetsplatsen. När jag reflekterar över mitt handlande på rasten så stannar jag kvar ute och tar 

mig igenom det, mycket på grund av att jag tänkte att så skulle mina kollegor gjort. Citatet för 

även in mig på att när jag analyserar min egen text blir jag förundrad över min egen strävan 

efter att hela tiden komma fram till att jag har agerat rätt. Att hantera ett misslyckande sitter 

djupare i min yrkesroll än jag först trodde. Jag vill vända på alla aspekter och tänka ”men jag 

gjorde rätt ändå” utifrån mitt dilemma, och känna mig nöjd. Fortfarande upplever jag 

svårigheter med att ”ta tag” i mitt misslyckande.  

 Jag vill tro att mina begränsningar är vidare än vad de i själva verket är enligt de teoretiska 

perspektiv jag undersökt. Jag vänder mig återigen mot Pihlgren som skriver i Fritidshemmets 

mål och resultat- att planera och utvärdera; ”Att vara professionell i sitt uppdrag handlar om 

att se och själv ta ansvar för hur just den egna rollen och ansvarsområdet ska bidra till 

helheten.” (Pihlgren 2017, s.133) Jag tolkar det som att hon vill att jag som fritidslärare ska 

ifrågasätta min vilja till diskussion med andra, genom att tänka på om frågan handlar om 

”elevnytta eller egennytta?” (ibid., s.133) Då jag söker bekräftelse om att mitt agerande är rätt 

agera jag utifrån egennytta och därför kommer den frågan enligt Pihlgren inte bidra till 

samverkan i helheten. Att diskutera ett misslyckande kan inte vara för personligt. Om jag 

enligt Pihlgren vill att det ska bli en utvecklande fråga, så ska jag kanske se den ur 

perspektivet av vårt uppdrag på rasten. En sådan fråga till mitt arbetslag skulle då kunna lyda, 

hur kan reflektioner av misslyckandet bidra till att eleverna känner sig trygga på rasten? 

Misslyckandet jag upplevde går inte att planera, hur mycket jag än önskar att det gick. Det 

uppstod och jag saknade kunskap om hur jag skulle hantera det. Jag kommer inte kunna styra 

över mina misstag, det är en tung insikt att jag fortfarande har en lång väg att gå i arbetet med 

misslyckanden. I mitt sökande efter att förenas med mina misstag tänker jag på en text från en 

kurs jag läst under mina studier på Södertörns Högskola, det praktiskt estetiska ämnet, musik. 

Vi läste då författaren och musikern Stephen Nachmanatovichs bok Spela fritt – 

improvisation i liv och konst. Han tillägnar ett kapitel åt ”Misstagens styrka”. Där skriver han 

följande, som jag önskar förvalta och tänka på när jag brottas med att acceptera mina misstag: 



28 
 

 I skolan, på arbetsplatsen, när vi lär en konst eller idrott, har man lärt oss att 

frukta, dölja eller undvika misstag. Men misstag är av oskattbart värde för oss. 

[…] Om vi inte gör fel, är det sannolikt att vi inte skulle göra någonting alls. 

(Nachmanatovich 1990, s. 90) 

Slutord 

I detta reflekterande arbetssätt med att skriva en vetenskaplig essä har jag fått se mitt dilemma 

utifrån nya perspektiv längst hela vägen. Det var till viss del frustrerande och viss del 

förvånande att skärskåda sitt eget agerande. Jag har fått förenas med tanken att jag verkligen 

misslyckades i min roll som rastvakt och det tär på yrkesstoltheten. Men till skillnad från hur 

modfälld jag känt mig innan uppsatsens undersökande så är det tvärtom nu. Även om 

stoltheten har fått sig en törn har jag lärt mig mycket. Jag blev väldigt stärkt i Juul & Jensens 

lista av tecken på att ett akut behov av yrkespersonlig utveckling bör ske. Det fick mig att inte 

känna mig så ensam. Jag inser att situationerna där misslyckande kan uppstå är många för 

läraren i fritidshem men även andra pedagoger i skolan. Jag kan misslyckas i mitt beteende 

men även i diskussion med eleverna. Jag kan misslycka som förebild och verktyg. Jag kan 

misslyckad när jag säger för mycket och jag kan misslyckas när jag säger för lite. Det jag 

önskar göra är att se bortom ordet ”kan”.  

Då jag i början av min essä citerade Jonna Hjertström Lappalainen & Eva Schwarz, tänker jag 

tillbaka på deras ord nu. De tog upp vikten av att förvalta sina kunskaper men även sina 

begränsningar. Det upplever jag som återkommande i de teorier och texter jag reflekterat 

igenom. Var medveten om vad som gör att modet sviktar. Våga be om hjälp. Våga prata om 

det jag skäms för. Troligtvis kommer inte kollegorna stå på kö om att få berätta om sina 

misslyckanden utan det kanske faller på mig som fritidslärare att ta första steget. Jag tänker på 

Inge Johannssons uppmaning att hur viktigt det är att skapa ett tillåtande klimat i arbetslaget 

där vi tillsammans utvecklas. 

I mitt undersökande har jag insett att pedagogen kan påverka eleverna både i sitt agerande och 

i sitt icke agerande. Det jag väljer att inte säga eller göra kan eleverna tolka lika väl som det 

jag gör. Jag tänker att det kan vara bra att hellre välja att agera än att inte agera. Att ge 

eleverna möjlighet att se olika sidor av yrkesrollen. En ögonöppnare var Juul & Jensens teorin 

om de vuxnas definitionsmakt. I mitt arbete på fritidshemmet kan jag se mig själv inta den 

makten oftare än jag skulle vilja. Att jag antar rollen som allvetare av vad som är rätt eller fel 
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och ibland även hur eleven ska tycka. Det som gör det så svårt att upptäcka är att jag inte gör 

det av ondo utan jag drar förhastade slutsatser av att jag tror att jag vet bäst. 

Slutligen vill jag bara ta upp att jag har insett att det inte är lätt att arbeta med sitt eget 

misslyckande. Det är inte något jag klarar på egen hand. I yrkesrollen behöver jag finna goda 

kollegor att prata med. Det svåraste är nog insikten och erkännandet. Detta upptäckte jag 

under skrivandet då jag ofta ville falla tillbaka i att hitta någon att skylla på eller rättfärdiga 

mig själv på olika sätt. Det blev ett stort ansvar att förvalta sitt eget misslyckande och att 

”bara” reflektera över det på egen hand. 
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