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Abstract 
 
This scientific essay is based on a self experienced situation from my work in after-school 

activities. Suddenly I find myself in a situation that is not thought through were the only goal 

is to transfer the students in the school area. I am asking them to stand in line to go to the 

lunch cafeteria. An obstacle occurs when the students fail or refuses to stand in line, which 

demands me to reflect over what just has happened. Through this I am stimulated to increase 

my understanding of the situation. The purpose of this essay is to investigate effects in the 

initially unreflected structure which is being used in afterschool activities. The standing in 

line is here used as a representation of that group-based structure. My three main focus areas 

for this research is learning, power and the tension between individuals and a group.  

 

To illustrate the effects in afterschool group-based structure I have chosen a hermeneutic 

writing. Foucault enriches my knowledge on the complexity of power perspectives that is 

being revealed in the situation. Through Asap Bartholdsson I am introduced to the concept of 

”friendly power” (my translation). With the support of Gert Biestas´s theories about 

”qualification, socialization and subjectification”. I investigate the learning which is not 

immediately visible. Broadys view on the hidden curriculum shows me a new perspective on 

the structure and education in after-school activities as normative learning. By the analysis of 

the tension between individuals and the group I have made visible that the seeing made by the 

teacher has a big role to play. Also it has become clear that the students individuality and 

integrity sometimes has to take a step back in favour of the group and vice versa. But if this 

interaction is balanced it has an enriching effect on both perspectives.  

 

 

Key words: After-school, individuals versus group, hidden learning, power, structure. 
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Sammanfattning 
Denna vetenskapliga essä har sin utgångspunkt i en egenupplevd situation från mitt arbete i 

fritidshemmet. Jag finner mig plötsligt i en situation som ger sig till känna som dittills 

oreflekterad med enda mål att förflytta eleverna. De blir tillbedda att ställa upp på led för att 

gå till mellanmålet i matsalen. Svårigheten uppstår när eleverna utmanar strukturen och min 

styrning vilket väcker stort intresse för att analysera händelsen vidare. Syftet med denna essä 

är att undersöka effekter av den gruppbaserade strukturen i fritidshemmet som ledbildandet 

här får stå som representant för. Jag fokuserar främst på tre områden som behandlar lärande, 

makt och spänningsfältet mellan individ och grupp.  

 

För att synliggöra effekter i fritidshemmets gruppbaserade struktur har jag valt ett 

hermeneutiskt essäskrivande. Jag tar hjälp av Foucaults maktperspektiv för att tolka 

pluraliteten av maktrelationer som uppenbarar sig. Med hjälp av Åsa Bartholdsson närmar jag 

mig begreppet vänlig maktutövning och med understöd av Biestas begrepp kvalificering, 

socialisation och subjektifiering utforskar jag det underliggande lärandet. Broadys syn på den 

dolda läroplanen synliggör de normerande kunskaper som eleverna förvärvar i ledbildandet. 

Vid analys av individ kontra grupp har det gjort sig tydligt att pedagogens seende har stor roll. 

Det har också visat sig att elevens subjekt- och integritetsskapande ibland får stå tillbaka för 

gruppen och vice versa. Dock är det viktigt för båda perspektiv att de får lika stor del 

utrymme och genom detta sker en berikande sammanflätning.  
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Ställ upp på led! 
 
Den svarta kråkan pickar stillsamt på den frusna marken men får snabbt luft under vingarna 

när ytterdörren till årskurs ett hastigt slits upp. Ljudet av fågelns försvinnande vingslag 

överröstas av en energisk pojke med blont, rufsigt hår som springer och ställer sig på platsen 

där kråkan nyss letat mat. Efter pojken kommer ännu en, hans min lyser som av lättnad när 

han tar ett djupt andetag i den friska luften. En mörkhårig, glåmig flicka lommar ut efter dem 

och skolgården fylls snart av flera barns ljud, allt mellan busigt fnitter, klagan om kyla och 

ljud från kängor och dragkedjor. Flera barn ställer sig på mer eller mindre samma ställe, även 

om de står rygg mot rygg eller alla med näsan åt gungornas håll. En utomstående skulle kunna 

undra varför, men jag som barnens fritidslärare har precis gett dem instruktionen om att ställa 

upp sig på led utanför dörren, för att gå till matsalen och äta mellanmål.  

 

Inomhus går jag mellan rummen i fritidshemmets lokaler för att påminna eleverna om 

städning och mellanmål. Jag möts av ignorans från de elever som inte vill avbryta sin lek. Och 

av kurrande magar som knappt kan vänta på den första tuggan i vetekaka och medvurst. Jag 

vet att några barn redan hunnit ut och väntar på sina kamrater så jag vill helst att denna 

procedur ska gå snabbt. Jag genomför ledsamlingen varje dag tillsammans med mina kollegor 

och vet därför vilka barn som behöver en extra tillsägning och vilka som hungrigt redan stått 

och försökt tolka klockans förvirrande visare en stund. Väl i hallen hittar jag ungefär hälften 

av de 26 barn som jag ansvarar för. I samma hall trängs även några av de övriga 24 

fritidshemsbarnen från parallellklassen. De flesta står märkligt nog stilla och pratar då de 

istället borde vara i full gång med påklädnaden. Men detta förvånar mig dessvärre inte. En av 

fördelarna med att spendera både skol- och fritidstid med eleverna är att jag lärt känna dem 

väldigt bra. Därför kan jag närma mig de olika eleverna på olika sätt för en tydlig påminnelse 

eller genom att locka med något just de är intresserade av. 

 

Jag vänder mig snabbt om i hallen när jag hör Anders skrika mitt namn. Han berättar att Stina 

har puttat honom i ledet. Han var faktiskt först! Anders är märkbart påverkad av situationen 

och jag tar hans oro på allvar. Jag undersöker snabbt efter skador för att sedan gå ut och prata 

med de två eleverna tillsammans. Debatten är igång: Den ene har större rätt än den andre att 

stå först. Jag lyssnar aktivt men känner mig ändå störd i min koncentration då jag vet att flera 

elever i hallen också behöver ögonen på sig i denna röriga övergång. Mina tankar går även till 

dem som stått först i ledet länge och nu börjar ruttna på väntan. Konflikten blåses undan när 
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en kompis till Anders kommer fram och vill stå tillsammans. Anders glömmer snabbt bort sitt 

behov av att komma före Stina till matsalen och abdikerar genast sin plats i kön. 

 

Det är då jag får syn på Tage. Hans ansiktsuttryck säger allt. Någon har stått för nära honom i 

ledet. Hans muskler är spända, händerna är hårt knutna. Jag tänker att om jag inte skyndar 

mig fram nu så smäller det. Kompisen som verkar ha rört vid sin klasskamrat ser bedjande på 

mig när han ser att jag kommer närmare. Hans ögon skriker på hjälp. Kamraterna är mer än 

medvetna om vad som kan hända när man förargar Tage, med flit eller inte. Men det är svårt 

att veta vad som kan göra honom arg. Att stå på led har däremot visat sig vara ett tillfälle då 

det händer ofta. Men tack vare att jag är framme snabbt och avlägsnar Tage från situationen 

kan han få ett lugn där musklerna slappnar av och andningen går ner. Han får stå längst fram i 

ledet med mig och inte längre mitt i skottzonen där fler saker kan hända.  

 

Den lilla plätten utanför ytterdörren börjar fyllas av pigga fritidsbarn. De flesta står 

någonstans i eller i närheten av ledet. Några elever sparkar på en fotboll. Jag närmar mig dem 

för att påpeka att vi kan börja gå så fort alla står redo på plats.  

– Men jag ska ju just göra mål! skriker Sven och sparkar bollen förbi mig. 

Min kollega Stefan ser att barnet ignorerar mig och tror att jag behöver hjälp: 

– Nej, kom nu! ropar han märkbart irriterad. Alla kompisar står ju och väntar på er! 

– Ja, sluuuuta, Sven! Vi vill gå och äta nu! skriker en elev surmulet från ledet. 

Medan eleverna och Stefan ordat om saken har matchen fortsatt. Bollen går mitt bland de 

elever som står och kö-väntar och bollen skjuts hårt mot väggen. Jag har haft en stund att 

fundera medan ordkriget och matchen har pågått. Jag slår på spänningen i kroppen, ställer mig 

i en pose redo för kamp och tittar intensivt mot barnen som spelar fotboll. 

– Nu är det match! Om jag gör mål så följer ni med nu på en gång. Om ni vinner så är ni 

kvar 5 minuter och spelar klart medan vi andra går upp. Okej? 

Sven lyser upp! Hans vinnarskalle tar tag i situationen. Som informell ledare för de övriga i 

fotbollsgänget tittar han beslutsamt på de andra och nickar med huvudet. Matchen är igång! 

Eleverna i ledet blir även de aktiva som publik. Jag springer runt i min stora jacka och känner 

hur snabbt jag blir varm. Vi skrattar och spelar samtidigt som det är blodigt allvar för vissa. 

Tursamt nog gör jag mål och eleverna suckar men accepterar att det är dags att avsluta. De 

samlas närmare ledet och pratar om matchen. 
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Svettig och andfådd ställer jag mig längst fram i ledet där Tage väntar. Jag vill ge snabb 

information till hela gruppen om de ändrade planerna under eftermiddagen. Jag tar Tage i 

handen och tänker att informationen klarar jag av på 30 sekunder. För att få 

uppmärksamheten av eleverna håller jag upp min högra arm som en given signal de känner 

igen. De elever som skulle kunna beskrivas som lydnadssamma håller även de upp sin arm, 

som ett tecken på att de ser mig och förstår att jag vill meddela något. Problemet är ju bara de 

barn som inte tittar åt mitt håll. Jag tänker om och klappar istället mina händer med ljudet av 

en kort ramsa. Även detta känner alla barn på mitt fritidshem igen och bör svara på med 

härmning och riktad uppmärksamhet. Svaret jag får motsvarar inte mina förväntningar. Det 

låter i det närmaste som en applåd på en risad föreställning med dålig uppslutning i publiken. 

Jag ser de elever som fortfarande inte bryr sig om att majoriteten vill gå till matsalen genom 

att bilda ledet. Jag kan på ett sätt förstå det, då flera elever fortfarande pratar om 

fotbollsmatchen och är kvar i ruset. Jag ser även in igenom fönstret till hallen och märker 

direkt att samma elever som brukar komma ut sist står kvar därinne utan skor eller jacka på 

sig. Min kollega Stefan kommer precis ut genom dörren och signalerar med sitt uppgivna 

ansiktsuttryck besvikelse över elevernas agerande.  

 

Oj, vad lång tid det här tar, tänker jag. Nu måste jag ta kommandot. Mina ögon söker igenom 

massan av barn och registrerar rörelse, ord och barn som sticker ut genom att inte göra som 

jag förväntat mig. Det skulle kunna jämföras med ett sorts felsökande, så att jag kan rätta till 

ledet. Och så tittar jag närmast mina egna fötter. Där står lilla Berit. Hon ser näst intill ledsen 

ut. Men också ensam. Hur kan hon se ensam ut i denna stora massa av barn, tänker jag. Om 

man skulle frysa bilden av oss alla här på gården nu och rama in, så skulle ingen som ser 

tavlan titta på Berit, det är jag övertygad om. Hon smälter in alldeles för bra och gör inget 

väsen av sig, alls. Då bestämmer jag mig för att höja rösten, vi kan inte stå här längre, flera 

barn mår inte bra i den här situationen. Min gälla stämma ekar mot husväggen, men kanske 

dränks ljudet av barnens regnbågsfärgade klädmassa. De barn som står närmast mig reagerar, 

de ser förvånade ut. Men de längre bort når jag inte. Jag kan inte göra mig sedd eller hörd av 

denna massa individer med andra tankar och intressen än vad jag som deras förutbestämda 

ledare har. Jag känner mig uppgiven. Jag ger upp och hojtar som hastigast till Stefan att jag 

går upp till matsalen med de jag har. Han ska ta med sig övriga elever sen. 

 

Medan jag traskar bort mot matsalen kryper en hand in i min. Jag ler ner mot Berit som ser 

fromt upp mot mig. I min andra hand har jag Tage. Han pratar glatt och ljudligt om vad det 
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blir till mellis. Men mina tankar är någon annanstans. Vad håller jag på med? Varför ska jag 

tvinga barnen att stå där på led när många så uppenbart varken klarar av det eller behöver det? 

Vad är det för lärande egentligen, och varför, att de ska lyda mig och stå som små soldater 

inför sitt befäl? Ett misslyckat befäl som inte lyckas få deras uppmärksamhet dessutom. Jag 

tänker på de elever som inte klarar av att samlas på detta sätt, på grund av speciella behov, 

bristande intresse, blyghet eller för stor leklust. Jag tänker på Berit, Tage och Sven. Alla 

elever i min fritidsgrupp behöver olika saker, men ändå förväntar jag mig exakt samma sak av 

dem alla. Nej, det måste gå att göra på något annat sätt! 

Syfte 
I situationen ovan finner jag mig i en oreflekterad men instinktivt utförd procedur. Genom 

författandet och reflektion har jag upptäckt att under en skoldag kan jag och mina kollegor på 

skolan samla en grupp elever på led så många gånger som vid sex tillfällen. Det används då 

vid schemabrytande aktiviteter som ny lektion eller byte av lokaler som matsal, idrottssal, 

musiksal eller utflykter. På den skola där mitt dilemma utspelar sig finns en lektionsstruktur 

som innebär att alla klasslärare ska göra på lika sätt för att säkerställa en tydlig struktur för 

alla elever i skolan, oavsett klass eller ämne. Det kan vara en anledning till att ledfenomenet 

sker ofta just där jag är. Men en sådan struktur finns inte nedskriven för fritidshemmet. Ändå 

genomförs ledbildandet ofta även här. Trots att det ser olika ut på olika skolor anser jag det 

vara ett vanligt fenomen att samla elever på led i just denna form.   

 

Det finns säkerligen många olika skäl till varför pedagoger håller i detta militaristiska 

strukturkrävande av eleverna. Det kan handla om kontrollräkning för att säkerställa antal 

elever eller att pedagoger inte litar på elevernas egen förmåga att ändra fokus. En syn på det 

hela kan handla om att upprätthålla sin maktposition som ledare. Upplevelsen är ofta också att 

trygghet i elevernas vardag skapas genom rutiner, kanske är det en förklaring till ledbildande. 

I mitt utforskande funderar jag över dessa anledningar men ämnar inte göra en empirisk 

undersökning i synsätt och agerande hos kollegor. Istället ämnar jag ta reda på hur 

användandet av ledfenomenet påverkar olika elever och mig som ledare. Syftet med denna 

essä är att undersöka effekter av den oreflekterade strukturen i fritidshemmet som 

ledbildandet här får stå som representant för. Jag kommer att göra denna belysning genom tre 

olika perspektiv: ett lärandeperspektiv, ett relationellt maktperspektiv och ett elev- och 

grupperspektiv.  
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I varje situation på fritidshemmet sker lärande. I vilken form, styrt av vem, med vilket mål 

och så vidare beror givetvis på kontexten vari detta sker. Därför vill jag undersöka vilket 

lärande som sker i ledbildandet. Jag ämnar även utforska pedagogiskt ledarskap i 

fritidshemmet ur ett relationellt maktperspektiv då jag som pedagogisk ledare i fritidshemmet 

har en given makt över eleverna. Framförallt vill jag här beröra relationerna mellan mig och 

eleverna. Jag anser mig känna dem var och en väldigt väl. Ändå får jag syn på Berit för sent i 

den stora massan. Min tes är att jag tappar henne på grund av att strukturen i fritidshemmet är 

gruppanpassad. Ett mål med utforskandet blir därför att undersöka vilket utrymme som finns 

för individen i denna gruppanpassade struktur. Fritidshemmet kommer alltid bestå av 

gruppbaserat lärande, annars vore det något annat än ett fritidshem och därför anser jag att 

denna fråga är viktig. Inte endast för mig utan för hela fritidshemskåren.  

Frågeställning 
En fritidshemslärares uppdrag består i att skapa tillfällen för informellt lärande som bör 

byggas upp av elevens personliga behov och intressen. Ofta är det i elevernas fria tid lärande 

behandlas genom att personalen tar vara på lärandet i stunden. Men i fritidshemmet finns 

också en övergripande struktur som styrs av olika ramfaktorer och hanteras av personalen. 

Den strukturellt styrda tiden har givetvis också ett lärande. Fenomenet ”att stå på led” står 

genom mitt dilemma som representant för fritidshemmets struktur och genom min analys vill 

jag undersöka: 

 

• Vilket lärande sker i fritidshemmet med fokus på strukturen däri?  

 

Mitt dilemma består av en vuxenstyrd del i fritidshemmet. En situation där jag som pedagog 

har mandat att kräva lydnad. Makten som innan varit synlig som min ger jag över till några få 

elever. Samtidigt som vissa andra elever till synes helt saknar möjlighet att kunna påverka. 

Vilka effekter detta får vill jag söka svar på genom frågan: 

 

• Vilken sorts makt och ledarskap finns i den gruppbaserade strukturen på 

fritidshemmet? 

 

Tage är en elev som misslyckas om och om igen genom att behöva stå i det lydnadsfodrande 

ledet. Det finns särskilda anpassningar vi pedagoger bör ta i beaktande med hänsyn till hans 
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person. Oberoende av förklaringar till de uteblivna anpassningarna sker liknande situationer 

allt för ofta. Det finns alltid olika elever som behöver skilda saker. Framförallt i den 

gruppbaserade strukturen eller i det här fallet fenomenet med led-bildande. Vid mitt 

användande av individbegreppet i denna essä syftar jag till en enskild person i gruppen, som 

motsats till gruppbegreppet vilket förutsätter flera individer. Jag lägger däremot ingen 

värdering i individbegreppet som subjekt när jag själv använder detta begrepp. Jag vill genom 

denna essä utforska:  

 

• Vilket utrymme får individ i förhållande till grupp i den styrda fritidshemsdelen? 

Metod 

Essäskrivande 
För att undersöka mina forskningsfrågor har jag valt essäskrivande som metod. Skrivandet är 

en naturlig del av mig för reflektion och essäformen passar för att diskutera det dilemma jag 

redogör för. Maria Hammarén (2005) redogör för vikten av att skapa distans till en situation 

genom att skriva om den. Hon menar att först då kan man se situationen i ett nytt ljus och 

förstå både den och sig själv på ett nytt sätt (Hammarén 2005. s. 19). Redan nu när jag 

författat mitt dilemma kan jag se den så som jag inte gjort tidigare. Det är avslöjande att 

återuppleva och berätta sin egen historia för sig själv och för andra. Just det faktum att det är 

min egen upplevda situation gör texten till min och även reflektionen och förståelsen därav, 

även vid användandet av yttre samtalsparter. Hammarén berör det individuella i skrivandet: 

”Det finns en tyst kunskap i varje ord vi uttrycker. En människas språk är ett fingeravtryck på 

hennes möte med världen; laddat med den individuella livsväv som gett innebörd åt 

begreppen” (Hammarén 2005, s. 54).  

 

Essäskrivandet i sig är en arbetsform som är utformad på Södertörns högskola på Centrum för 

praktisk kunskap (Alsterdal 2014, s. 48). Detta är högskolan där jag just nu studerar till 

grundlärare mot fritidshem. Min tidigare erfarenhet inom yrket är en förutsättning för att antas 

till programmet vilket gör att essäskrivandet får en djupare dimension då jag kan arbeta med 

egenupplevda dilemman. På Södertörns högskola har essäutformningen tre delar: ett dilemma, 

följt av reflektion och teorier eller perspektiv för att analysera dilemmat (Alsterdal 2014, s. 

49). Jag vill använda mig av essäskrivandet som metod med motivering av flera argument: att 
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synliggöra mitt eget agerande i yrkesrollen, att öka förståelsen för effekter av mitt agerande, 

samt teoretisering för externt ökad perspektivförståelse.  

Hermeneutik 
Det förståelsesökande perspektivet anser jag har en koppling till hermeneutik som kopplas 

samman med att tolka eller att förstå något (Thomassen 2007, s.178). Anledningen till att jag 

vill öka min förståelse för den givna situationen handlar mycket om komplexiteten däri. Flera 

saker hände som jag i situationen, men även efteråt reflekterade över som dåliga eller 

misslyckade. Initialt har jag haft en tanke om vad som gått fel men i mitt sökande efter varför, 

har fler perspektiv kommit till ytan. Detta kan ses genom hermeneutiken som att söka 

förståelse för situationen genom att tolka den grundligt. De olika perspektiven jag använder i 

min reflektion är samtalsparter för mig att utöka min syn och i förlängningen min förståelse 

för situationen. Dilemmat i sig ämnas även användas i ett större sammanhang – att genom 

tolkningen av en daglig situation jag redogjort för här, analysera den fritidspedagogiska 

komplexiteten som kan uppstå i en fritidslärares vardag. Alltså kan hermeneutiken också 

bidra till en ökad förståelse för yrket i sig. Runa Patel och Bo Davidson hävdar också en 

vidare betydelse: ”Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära och är numera en 

vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den 

mänskliga existensen” (Patel och Davidson 2011, s. 28). I mitt fall menar jag att det kan 

handla om frågor som behandlar mänsklig existens, då utbildningen jag är med och bedriver 

fokuserar på elevernas personliga utveckling och handlar då i förlängningen om deras 

mänskliga existens. 

Etiska överväganden 
Vid författandet av min text har frågor av etisk karaktär kommit upp.  Exempelvis hur jag har 

gjort för att inte röja identiteter av de deltagande i min berättelse då det är en egenupplevd 

situation som skulle kunna avkodas av inblandade om jag inte är noggrann. Detta 

sammanfaller även med att jag är belagd som arbetstagare inom skolans värld med 

tystnadsplikt och inte bör röja något av känslig karaktär som uppkommit under arbetet. Vad 

jag framförallt tagit i beaktande här är att anonymisera min text (Vetenskapsrådet 2017, s. 

40). Jag har i förhållande till detta ändrat namn, kön, utseenden och andra identitetsfokuserade 

beskrivningar på deltagarna i min text. Faktiska personer finns endast som minnen hos mig 

och inte nedskrivna någonstans.  
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Lärande och utveckling i fritidshemmets struktur 
Lärande och utveckling sker givetvis konstant i fritidshemmet. Det är kärnan i verksamheten 

för en fritidslärare att finna lärandet just där och då. Lärande och utveckling använder jag 

synonymt då det är en framåtrörelse i sig jag syftar till. Begreppen ges en bred betydelse då 

jag diskuterar dem i både personliga och sociala sammanhang.  

 

Mina arbetsuppgifter tar del av hela elevens skoldag. Jag får genom samtal även insyn i 

elevens liv utanför skolan vilket gör att vi kommer varandra nära och jag kan på grund av det 

ta välgrundade beslut vad gäller elevens personliga utveckling. Min kännedom om eleven gör 

att jag anser mig veta vilken elev som behöver vad. Exempelvis Sven som utmanar oss vuxna 

ofta. Då jag kände till hans stora fotbollsintresse kunde jag ta mig in på hans arena för att 

komma vidare med fritidsdagens agenda. Vid första anblick kan frågan ställas om Sven 

saknar social kompetens då han ignorerar mig och sina kamraters vädjan om att samlas. Eller 

brist på respekt och empati. Jag vill istället ta ett annat perspektiv som behandlar Sven som 

person, hans eget integritetsskapande.  

Identitetsskapande och integritet 
Eleverna som spelar fotboll bryter mot normen genom att inte följa min instruktion och väljer 

istället att fortsätta sin lek. Här ser jag situationen som en öppen arena för att bryta sig fri, att 

hävda sig själv, sin rätt och sitt eget sätt att vara genom att inte följa den preciserade mallen. 

Detta menar jag behandlar ett ansvarsutvecklande hos eleven. I läroplanens fritidshemsdel kan 

man finna att liknande identitetsskapande anses viktigt genom ett utforskande i leken (Lgr 11, 

s. 24). Dock vill jag uppmana elever att ta sin plats i samhället, på den verkliga arenan och 

inte endast i leken. Att våga stå upp mot en pedagog i maktposition menar jag kan generera i 

en utveckling av personlig integritet. Eleverna som tycker att leken är viktigare än att stå i led 

för att gå till matsalen trotsar mina instruktioner vilket genererar i en personlig utveckling. 

Juul och Jensen redogör för en sådan olydnad hos elever som ett första steg mot integritet 

eller inre ansvarstagande (Juul och Jensen 2003, s. 43). Författarna menar att vi vuxna, med 

fokus på utveckling mot elevernas personliga integritet, måste hjälpa till i denna process och 

inte hålla tillbaka barn och elever som utmanar. När jag inte längre försöker kräva lydnad av 

Sven och hans kompisar ger jag honom det utrymme som Juul och Jensen menar är 

nödvändigt för integritetsskapande. Med författarnas ord färskt i minnet tänker jag kring 

elever som befalls vara lydnadssamma i en struktur skapad för en majoritet ibland kan hamna 

i något utvecklingshämmande av deras personliga integritet. 
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Författarna Jesper Juul och Helle Jensen redogör för att nu sker ett skifte i pedagogik och 

fostran (Juul och Jensen 2003, kap. 4). Historiskt sett har pedagogiska institutioner handlat 

enligt en lydnadskultur där vuxna bestämt nästintill allt och krävt elevers lydnad för att stävja 

”en växande, asocial och kaotisk individualism” (Juul och Jensen 2003, s. 12). I dagens 

samhälle utmanar elever på ett sätt som kan bli svårt för vuxna att hantera då den tidigare 

självklara lydnaden sökt sig utanför fokusområdet och istället givit mer utrymme för elever att 

ta större ansvar. Detta redogör Juul och Jensen för som att lydnadskulturen övergår till en 

ansvarskultur (Juul och Jensen 2003, kap. 4). Jag fokuserar på mitt dilemma och de elever 

som utmanat mig genom att motsätta sig min styrning. Jag ser med hjälp av Juul och Jensen 

på deras agerande som något personligt bra för dem. Att utmana oss pedagoger och vilja sätta 

egna ramar för deras varande är som tidigare sagt både identitets- och integritetsskapande. 

 

 Jag som pedagog handskas med utmaningen genom att anpassa mig till elevernas agerande 

och är istället för att kräva lydnad med på deras villkor och spelar fotboll med dem. Samtidigt 

står jag i dilemmat med de elever som tillsynes inte mår bra av kamraternas utmanande 

beteende – som Berit. Vad hon behöver i en situation som den redogjorda kan snarare tänkas 

vara en ledare som kräver elevernas lydnad för att hon ska må bra både genom en tystare och 

lugnare miljö, men även strukturen i sig som trygghet. Jag finner mig kluven till vilken 

individ som ska prioriteras där jag som pedagog inte kan hjälpa alla elever utifrån deras 

individuella behov samtidigt. I mitt dilemma befinner jag mig initialt i en lydnadskultur där 

jag som makthavare kräver lydnad i ledbildandet. När jag istället accepterar fotbollselevernas 

beteende anser jag att jag släpper den lydnadskrävande positionen och accepterar således 

elevernas autonomi, integritet och ansvarsskapande. Men jag missar samtidigt de övriga 

eleverna ur bägge perspektiv då jag lämnar kontrollen över dem.  

Kvalificering, socialisation och subjektifiering 

Med fokus på lärande i fritidshemmet tar jag hjälp av Gert Biesta som lyft frågan om vad god 

utbildning är. Genom detta ämnar jag inte ta reda på vilka konkreta kunskaper som förvärvas 

genom rena ämneskunskaper utan snarare det som fritidshemmets själ vilar på: en utbildning 

som sker genom informellt lärande i mellanmänskliga relationer. Biesta belyser tre 

dimensioner för förståelse av utbildning: Kvalificering, socialisation och subjektifiering 

(Biesta 2011, kap 1).  
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Kvalificering består för skolans del av att skola in eleven i samhället genom;  

 
Att utrusta dem med kunskap, kompetens och förståelse och ofta även med en inställning och 

benägenhet att ”göra någonting” – ett ”görande” som kan handla om allt från det mycket specifika (som 

att utbilda sig till ett visst yrke eller lära sig en viss färdighet eller teknik) till det mycket mer allmänna 

(som att introduceras för den moderna kulturen eller lära sig sociala färdigheter osv.) (Biesta 2011, s. 

28).  

 

Förutom denna aspekt av utbildning belyser Biesta en annan betydelsefull del som handlar om 

att socialisera in nya medlemmar i samhället genom att föra över tidigare normer och 

värderingar. Detta kallar han för socialisation och menar att: ”Genom sin socialiserande 

funktion infogar utbildningen individerna i existerande sätt att göra och vara” (Biesta 2011, s. 

28). Jag skulle vilja jämföra begreppet med en sorts inskolning i världen som vi känner till, 

genom att skjuta över våra föreställningar på de senaste medlemmarna i samhället. Genom att 

jag som förebild för eleverna visar hur vi brukar göra (tillsynes inledningsvis oreflekterat) och 

ämnar skola in dem i denna gemenskap av ageranden menar jag att socialisationen skapas. 

 

I förhållande till de två dimensionerna kvalificering och socialisation har Biesta tillfört ett 

tredje perspektiv som han nämner som subjektifiering. Biesta synliggör sina tankar om att all 

utbildning bör styras mot målet att eleven genom subjektsprocessen ska ”bli mer autonoma 

och oberoende i tanke och handling” (Biesta 2011, s. 29). Men denna subjektifiering menar 

Biesta inte är frikopplad från andra människor, de har snarare en sammanbindning. 

Subjektifiering ”uttrycker att vi inte bara är subjektet [the subject] för våra egna begynnelser 

utan även är underkastade [subjected to] hur andra tar upp dessa begynnelser” (Biesta 2011, 

s.131).  

 

Ovan gjorda redogörelse för subjektifieringsprocess anser jag rimmar bra med vad jag ämnar 

uppnå med mina elever, vilket handlar om att utveckla självständiga människor kapabla att ta 

bra beslut åt sin egen person i förhållande till andra människor. Här menar jag dock att det 

finns en konflikt. Kan eleven både skolas in i det befintliga, genom förbestämda mallar och 

ageranden, och samtidigt bli självbestämmande? Om man ser till Biestas förklaring om de tre 

begreppen som sammanflätade är svaret ja. Men kontrasten till Juul och Jensens tes om att 

lydnadskulturen övergår till ansvarstagande blir här synlig då deras begrepp är mer särskilda. 

Jag anser att dessa pedagogers tankar kan kopplas samman som kvalificeringen och 

socialisationen representativ för lydnadskulturen där det finns ett korrekt sätt att ”vara”. 
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Subjektifieringen är här lämplig för att beskriva ansvarskulturen där tyngdpunkten ligger på 

just autonomi. Det är kontrasterande att å ena sidan utvecklas med kvalificering, socialisation 

eller lydnadskultur för ögonen. Å andra sidan med subjektifiering och ansvarskultur i fokus. 

Eventuellt behöver jag som pedagog välja mellan dessa gruppbaserade teorier eller de 

subjektfokuserade i mitt bemötande av elever. 

Dolt lärande 

Under författandet av min text pendlar jag i ovisshet över vad som skett i mitt dilemma. Jag 

synliggör nya aspekter och lär även känna mig själv ytterligare. Något jag alltid ansett varit 

viktigt i mitt arbete är just att fokusera på de specifika eleverna i gruppen. Dock har jag hittills 

synliggjort att vissa blivit mer synliga än andra i den styrda fritidsverksamheten. Kanske var 

det just att jag inte hann med, såg eller kunde hjälpa de olika eleverna som utgjorde mitt 

problem. I fritidshemmet sker oftast den organiserade verksamheten i gruppform. Mängden 

av uppmärksamhet på individerna är väldigt olika mellan fritidshem och helt beroende av 

personalen. I den fria delen finns större utrymme för subjektbaserat lärande och anpassningar 

av elevens personliga utveckling. Jag menar att verksamhetens gruppbaserade delar även dem 

bör styras av individens förutsättningar, intressen och behov. Dock finns situationer i 

fritidshemmet som ledbildande eller andra kollektiva regler, där gruppen får större fokus än 

subjekten däri.  

 

Att analysera effekter av synen på individ kontra grupp anser jag ha en koppling till 

progressiv pedagogik. Här menar jag progressivismens fokus på individualism som motiv för 

hur undervisningen motiveras (Broady 2007, s. 28f). I skolans lokaler sker lärande hela tiden, 

givetvis i alla dess verksamheter. Ofta är lärandet i skolan kopplat till rena ämneskunskaper, 

dock inte som mest inom fritidshemmet. Här får istället elevernas förmågor större utrymme 

och det har stor relevans i förhållande till mitt dilemma. I en situation kan jag som 

fritidslärare snabbt agera och se utvecklingsmöjligheter för specifika individer i kontexten jag 

rör mig. Detta menar jag behandlar ett lärande som jag redogjort för i början av min text, 

alltså lärande som framåtrörelse (se s. 11). Jag kan välja utefter vilken elev jag har framför 

mig att anpassa mitt sätt att agera beroende på vilken effekt jag önskar. Dock menar jag att 

detta är svårare i den stora gruppen. Kanske är det så att jag som fritidslärare ibland lägger 

undan individanpassningen i den stora gruppen då jag fokuserar på styrningen i sig. Vilket å 

andra sidan inte betyder att lärande uteblir. Men vilket lärande sker då för den stora massan?  
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Broady hjälper mig i sökandet av svar genom att tala om det oreflekterade, eller kanske 

förträngda lärandet som sker i skolan som ”den dolda läroplanen” (Broady 2007, s. 17f). 

Visserligen kopplas detta begrepp till skolans förmiddagliga undervisning, men jag anser att 

den har stor relevans även för skolans fritidshemsundervisning där det lärandet sker både helt 

oreflekterat men också där lärande initieras av pedagogerna. Broady menar emellertid att den 

dolda läroplanen behandlar den utveckling som sker utan någon ingående reflektion. Dock 

finns det där, i form av olika krav som ställs på eleverna (ibid). Ett lärande som i det snaraste 

handlar om hur man bör bete sig i skolan, som socialisationsfaktor för framtidens samhälle. 

Genom att progressivismen tog större plats inom skolpolitiken tog disciplin och uppfostring 

ett steg tillbaka. Dock fanns den alltid där och gör fortfarande, menar Broady, och det var 

alltså genom detta intågande av progressivismen som den dolda läroplanen fick fäste (Broady 

2007, s. 29).  Han är kritisk till att kunskapsförmedlande kan ske där endast förvald kunskap 

är vad eleverna får med sig. Han menar att det händer ”något annat” som läraren initialt inte 

tänkt: ”det är om detta `något annat` som hela diskussionen om den dolda läroplanen handlar” 

(Broady, 2007, s. 17). Jag resonerar i följande text om dolt lärande som detta ”något annat” i 

hänvisning till Broadys begrepp om den dolda läroplanen. 

 

Eleverna lär sig givetvis under hela situationen, framförallt om socialt beteende. Eleverna lär 

sig att göra saker som kanske inte är av vikt för dem, de lär sig att respektera eller utmana 

regler och makt. De allra flesta lär sig att vänta. Olika saker blir synliga beroende på vems 

perspektiv man tar i denna situation. Berit kan ha lärt sig att hon är osynlig, att hennes röst 

inte är värd att höras och att hon ligger mer eller mindre längst ner i hierarkin genom att 

kamraterna får större utrymme, men också för att jag inte bekräftar henne. Tage får möjligtvis 

lära sig att han misslyckas utan en vuxen, han klarar sig inte själv, endast på grund av att jag 

kräver av honom något han inte är kapabel till. Sven kan lära sig att han inte behöver följa 

regler, han kan höja sin status genom att utmana mig och skapa egna regler för sin samvaro. 

Ur ett relationellt perspektiv skapas ett lärande som handlar om relationer och hierarkier, 

exempelvis vem som är mest värd i gruppen och vem som värderas minst. De flesta elever i 

situationen fick även lära sig att man inte behöver lyssna på mig som ledare, vi gick ändå upp 

till matsalen trots mycket stök för att äta mellanmål.  

 

Mette Bauer och Karin Borg (se Broady 2007, s. 17) har genomfört 

observationsundersökningar under temat dolt lärande, där de synliggjort krav som finns i 

klassrummet. De fann krav på eleverna att kunna arbeta individuellt och uppmärksamt, krav 
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på självkontroll och att hålla tillbaka erfarenheter, att underordna sig lärarens makt och att 

kunna vänta (ibid). Dessa krav menar jag är fullt synliga även i fritidshemmets styrda delar, 

vilket blir tydligt i mitt dilemma med lydnadsfordrande väntan där olika krav ställs på 

eleverna. I denna syn på pedagogik kan jag finna stora styrkor till varför analysen av mitt 

dilemma är viktig. Nämligen att synliggöra vad som faktiskt sker där och då i händelsen. 

Eleverna lär sig att vänta, de lär sig att tona ner sin egen personlighet, eller att höja den för att 

antingen passa in eller för att träna på integritet, regler, respekt etc. En annan lärdom jag fått 

här är att styrningen i fritidshemmet har en koppling till skolans förmiddagliga del. Liknande 

lärande finns då i båda verksamheterna med tanke på styrning. I klassrummet finns 

förväntningar på elever som berör hur en elev är och blir till. I ledbildningen återfinns samma 

sak nämligen ett rätt sätt att vara elev. Både i skola och fritidshemmet är det överlag synligt 

att de utmärkande eleverna är de som inte rättar sig in i ledstrukturen eller 

klassrumsstrukturen. Jag menar dock att det fria lärandet i fritidshemmet är mer accepterande 

för elevernas olika sätt att vara.  

Makt och ledarskap i fritidshemmet 

Vänlig maktutövning 
I kapitlet ovan har jag redogjort för en normeringsprocess där eleven på ett eller annat sätt 

utvecklas i skolkontexten där denne befinner sig. Det kan ske genom förutbestämda normer 

eller värderingar om hur man ska vara. Eller ur ett mer självförverkligande perspektiv där 

eleven skapas fritt utefter sina egna behov och förutsättningar. Allt som sker i denna process 

påverkar individen, det sociala och pedagogen. På ett sätt menar jag att jag som lärare också 

utvecklas genom elevens tillblivande då vi agerar i förhållande till varandra. Detta hänger 

samman med Åsa Bartholdssons syn på pedagog och elevrelationen: 
 

När utgångspunkten är att se barn som aktörer, och inte enbart som passiva mottagare av det innehåll 

som den didaktiska socialisationen föreskriver, blir det möjligt att se på mötet mellan barn och vuxna 

som en ömsesidig påverkan och positionering av varandra (Bartholdsson 2008, s. 16). 

 

I mitt dilemma blir denna beskrivning tydlig. Den lydnadskrävande aktiviteten blir 

socialiserande i Bartholdssons mening, när relationer och handlingar däri blir synliga för mig 

som att jag, kollegan och eleverna positionerar oss i förhållande till varandra.  
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Bartholdsson behandlar makt i skolan genom att analysera och intervjua elever och 

pedagoger. Hon påstår i sitt analysarbete att det måste finnas en legitimitet för maktutövning i 

skolan. Maktutövningen som pedagogen står för blir legitim först när eleverna accepterar den 

(Bartholdsson 2008, s. 17).  I mitt dilemma skulle påståendet om legitimerad makt innebära 

att jag accepteras utöva makt i förhållande till de tysta eller ”snälla” eleverna men min 

maktutövning blir inte legitim gentemot fotbollseleverna som inte accepterar mitt krav på 

ledbildande. Som jag nämnt ovan påverkas både eleverna och jag i situationen. Genom att jag 

håller tillbaka min disciplinerande makt och istället tilldelar eleverna ansvar för sitt regelbrott 

omskapas vi båda. Jag omformar min maktutövning gentemot eleverna där jag låter dem ta 

större del, men ändå fokuserar på målet att jag ska få eleverna till matsalen. Detta är vad 

Bartholdsson kallar vänlig maktutövning. Att styra genom tekniker som eleven inte uppfattar 

är kontrollerande (Bartholdsson 2008, s. 18).  

 

På ett sätt kan man se att jag lurade eleverna att göra som jag ville, men även att jag tog ett 

demokratiskt elevperspektiv för att styra eleverna genom att jag gav dem en större möjlighet 

att påverka. Allt i enlighet med demokratibegreppet. Men är det skendemokrati kan man fråga 

sig då? Ja, på det sätt att jag ville påverka dem att acceptera det som redan var bestämt, 

genom att ge dem makt över situationen. Eleverna fick påverka på så sätt att de lät sig bli 

styrda, då de på ett eller annat sätt ändå skulle ta sig till matsalen. Men det skedde istället på 

deras villkor. Eleverna lät sig då bli styrda och alltså är maktutövningen legitimerad från 

deras sida. Makten jag använder mig av i dilemmat är av en vänlig art till skillnad mot en mer 

disciplinkrävande makt. Jag skulle också vilja påstå att denna vänliga maktutövning är vad 

fritidshemmet överlag använder sig av då uppdraget bland annat går ut på att utforma 

verksamheten med elevernas behov, intressen och förutsättningar som grund. Att styra 

elevernas utveckling utan dessa faktorer vore att gå emot det demokratiska uppdraget som 

fritidshemslärare.  

Mångfacetterad makt 
Min tanke om att pedagogen är den enda makthavaren i fritidshemmet ställs på sin spets när 

jag i mitt sökande tar del av Michel Foucaults syn på makt. Han menar att makt inte ägs av 

någon, det är snarare en aktivitet som ständigt förändras (Nilsson 2008, s. 85f). Detta 

perspektiv motsätter sig min tanke om att jag har makten i den givna situationen. Istället blir 

en dynamisk process synlig där jag i Foucaults anda bör se till relationer och beståndsdelar. I 

mitt dilemma kan skönjas att jag delar in eleverna i ordningsamma respektive störande elever. 
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Denna indelning är inte innan medvetet gjord utan har snarare gjort sig synlig genom 

essäprocessen. Fotbollseleverna anses vara störande av ordningen men jag värderar det inte 

som negativt, kategoriseringen är snarare ett verktyg i mitt dilemmautforskande. Även 

Foucault kategoriserar personer inom maktdiskursen. Dock rangordnas dessa efter bland 

annat arbetsresultat och färdigheter (Foucault 1998, s. 173). Jag vill påstå att det ständigt 

genomförs formativ bedömning av eleverna i fritidshemmet, men jag motsätter mig denna typ 

av kategorisering som rangordnande. Mitt uppdrag är istället att använda en sådan indelning 

för att anpassa min utbildning enligt subjektetsbegreppet, för maximalt lärande. Hur jag 

benämner elevernas uppförande har stor del i maktanalysen då mitt handlande sker utefter 

detta. Jag anser att de störande eleverna behöver mer kontakt och hjälp än de ordningsamma 

på grund av att målet med situationen är just strukturen. En struktur som i sig omformas när 

jag släpper på makten och ger den över till fotbollseleverna. Ett liknande perspektiv av 

maktpositioner berör Foucault genom att diskutera som att: ”Makthandlingarna är i allmänhet 

en följd av rationell kalkylering och inte av t.ex. tvång eller blint raseri” (Nilsson 2008, s. 87).  

I situationen räknade jag ut att jag kunde få eleverna att följa de gemensamma reglerna om jag 

tilldelade dem en del av makten och därmed inte behövde använda mig av disciplinerat tvång. 

 

En annan del av Foucaults maktdiskussion behandlar tid och kontroll av tidsrytmer. Denna del 

kan användas som ordningsregler eller för att försäkra sig om tidskvalitet i den verksamhet 

man försöker kontrollera (Foucault 1998, s. 176). Beskrivningen kan jämföras med det 

schema som elever följer under förmiddagen där raster och ämnen finns preciserade. Jag 

menar dock att det finns ett tidsschema att följa även i fritidshemmet. Den startar ett visst 

klockslag. Utevistelsen sker gemensamt för alla mellan en viss tid. Mellanmålet startar ett 

specifikt klockslag för alla, samt gemensam städning på fritidshemmet. Dessa strukturella 

regler menar jag skapar de tidsrytmer som Foucault behandlar. I och med detta regelverk 

skapas också ytterligare en aspekt av makt i fritidshemmet. I mitt gestaltande får ledbildandet 

vid mellanmålstid representera den strukturella tidsrytmen som finns i fritidshemmet.  

 

Att se tid som makt medverkar till att jag ser på maktanalysen ur fler vinklar än att endast jag 

står för makthavandet. Eleverna står i maktunderläge genom flera perspektiv. Här står även 

jag i maktunderläge då jag behöver ordna elevernas verksamhet utefter dessa tidsrytmer. 

Även maktaspekter som styrdokument eller förväntningar påverkar. De olika 

maktrelationerna som blir synliga i situationen är många. Jag i förhållande till eleverna. Makt 

som tid och andra ramfaktorer i verksamhetens utformning. Hierarkier mellan elever samt 
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grupptryck. Maktrelationer liknande dessa formar enligt Foucault eleverna i ett 

subjektsskapande (Nilsson 2008, s. 125f), genom hur subjektet agerar i förhållande till dessa. 

Här kan även skönjas en svårighet i elevens subjektsskapande om man ser till komplexiteten i 

att förhålla sig till flera olika maktrelationer samtidigt. Jag syftar till det relationella 

maktperspektiv där subjektet i relation till olika maktstrukturer behöver förhålla sig. Hur detta 

ter sig är helt beroende av kontexten av olika elever och maktperspektiv. 

Individen i gruppbaserad fritidshemsstruktur 
 
Verksamheten i fritidshemmet är baserad på att det finns en grupp för individen att existera i. 

Ledbildandet i sig kan ses ur ett perspektiv där gruppen som kollektiv är de jag fokuserar på. 

Mitt utforskande av just ledfenomenet används som en representation för den styrda delen av 

fritidshemmet. Det vill säga den tid som inte är fri för eleven att disponera själv. I denna 

styrda del ser jag som pedagog och ledare massan framför mig just som en grupp där alla 

förväntas agera lika. Detta kan ställas i perspektiv till socialisationsbegreppet där en 

normeringsprocess pågår genom vissa förväntningar på eleverna. Jag vill påstå att eleven som 

subjekt försvinner genom dessa gemensamma förväntningar. När jag behandlar gruppen som 

grupp och inte tar eleven i beaktande agerar gruppen troligen också som sådan. Eleverna som 

subjekt blir mer synliga under den fria tiden.  

 

I min text beskriver jag att olika elever blir synliga på olika sätt. Ledbildandet sker under en 

väldigt pressad tid och denna tidsaspekt kan vara vad som gör att jag ser Berit för sent eller att 

Tage inte får de anpassningar han behöver. En annan aspekt i analysen av varför Berit, Tage 

och Sven får just den mängd uppmärksamhet de får kan vara att jag tränats under min 

yrkesutövning att se just gruppen. Alla ramfaktorer sker med liknande seende, exempelvis 

gruppstorlek och lokalanpassning. Att samla så många elever som möjligt på grund av 

ekonomi och lokalplanering är ofta inte anpassat för specifika individer i gruppen. Det saknas 

på många fritidshem mindre utrymmen för enskilda elever att få möjlighet till ensamtid, lugn 

lek med fåtalet kamrater eller egentid med en vuxen. Lokalerna upplevs vara stora för att 

svälja så många elever som möjligt. Fritidshemmet består just av gruppbaserat lärande där 

social interaktion är en stor del. Hansen Orwehag menar att det sociala och relationella 

perspektivet som finns i just fritidshem inte kan existera utan en grupp (Hansen Orwehag 

2011, s. 67). Men jag vill dock påstå att gruppen blir en livlös grupp om man inte ser till 
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subjekten däri. Det sociala och relationella handlar inte endast om att kunna agera i sociala 

kontexter som grupper av olika slag, utan också om vem subjektet är och blir i detta 

sammanhang. Jag menar att eleverna som subjekt är de faktiska aktörerna som påverkar hur 

den sociala kontexten blir till.  

Interkulturalitet och normskapande 
Det finns ett interkulturellt perspektiv att ta som perspektiv här. I detta fall bör de olika 

eleverna ta plats och interagera med och mellan varandra (Södertörns högskola u.å.). Vilket 

förutsätter en grupp. En ensam individ kan inte uppnå interkulturalitet. Interaktionen bör här 

ske oberoende av kultur, identitet, erfarenheter och förutsättningar. Utbytet kan ske mellan 

subjekten i gruppen just genom att de deltar i samma aktivitet trots sina olikheter. I mitt 

dilemma får interkulturaliteten ändå inte något större genomslag då man tydligt kan se att de 

elever som vanligtvis leker med varandra fortsätter att göra så och de elever som vanligtvis är 

”lydnadssamma” interagerar således inte med de ”stökiga” eleverna. Berit deltar endast 

genom blickar men får inte mycket i gengäld tillbaka. Kommunikationen mellan Tage och 

hans kamrat misslyckas på grund av att han inte får hjälp i de anpassningar han har rätt till. 

Det interkulturella mötet blir inte heller här till. 

 

De elever jag diskuterat kring blir i mitt dilemma som stereotypa bilder av de elever som 

fritidspersonal varje dag möter i sitt arbete även om situationerna inte är identiska. Det är en 

komplex verksamhet att alltid finnas där för den mängd elever som finns i fritidshemmet i 

behov av olika stöd. Läroplanen säger att: ”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” (Lgr 11, s. 24). I mitt dilemma skulle jag vilja påstå att olikheterna mellan eleverna 

blir så pass tydliga att de blir negativt utmärkande. Jag som pedagog skapar ett felsökande 

beteende för att lokalisera de elever som ”gör fel”. Elever som står fromt väntande på att ledet 

ska bildas ser även de det avvikande beteendet och skapar en negativ bild av kamraterna som 

regelbrytare. Jag menar att det blir ett normskapande av negativa olikheter då de elever som 

förstör strukturen blir syndabockar och alltså inte accepterade för sitt agerande. Ett sådant 

negativt normskapande anser jag sker som mest i en given struktur där ett önskvärt beteende 

finns vilket inte gäller på samma sätt i den friare formen på fritidshemmet med större 

acceptans för olikheter.  
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I mitt dilemma blev de mest utmärkande eleverna som mest synliga. Fotbollseleverna fick 

extra anpassningar av mig. Berit blev utan. Jag kan se den strukturella styrningen i 

fritidshemmet som anpassningsbar mest för de extroverta eleverna: de som är kapabla att 

kunna tala för sig, de integritetshävdande, de kontaktsökande. Dock kan det vara de elever 

som inte blir synliga som behöver öva på dessa bitar allra mest. Detta om man ser ur ett 

socialiserande perspektiv där vissa kunskaper behöver finnas för att kunna interagera jämlikt 

med andra elever. Ur ett subjektifieringsperspektiv bör fokus istället läggas på den tysta 

eleven av respekt för just detta. Visst ska lilla Berit få vara just Berit utan att stöpas om till 

något annat. Initialt i mitt sökande kunde jag se att jag svikit Berit. Men nu ser jag att jag 

tillåtit henne att vara precis som hon är.  

Miljö 
Den styrda formen i fritidshemmet kan vara den som tilltalar Berits person bäst. Dock inte 

Tages eller Svens. Dessa elever har det vanligtvis lite jobbigt under skoldagens styrda tid. 

Men i fritidshemmet brukar det gå relativt smärtfritt. Min omedelbara tolkning av detta är just 

att den fria formen passar bättre för dessa elever. Deras behov kommer före det korrekta sättet 

att agera som ofta eftersträvas i den styrda skolformen. I fritidshemmet finns inte många rätta 

sätt att vara och i förlängningen färre sätt att misslyckas. Dock existerar styrda delar även här, 

exempelvis i form av ledbildande. När jag i min forskning försöker ta reda på de olika 

fragmenten av denna styrning blir miljön synlig, vari detta sker. Ledbildandet sker i 

uterummet, där annars paus från just styrning sker. Där sker rast från lektion eller fri lek 

utomhus på fritidshemmet. För de elever som behöver extra pauser finns här möjlighet just till 

frihet och att springa av sig. Hippinen Ahlgren redogör för miljön som didaktiskt verktyg 

genom att den skickar signaler om vad som ska ske just där (2013, s. 103). Hon menar att hur 

pedagogen väljer att arrangera miljön påverkar hur eleven agerar där. Jag menar att utemiljön 

i sig är ett didaktiskt verktyg som permanent planeras just för att skapa lek och rörelse. Dock 

anpassar jag i miljön genom att delta i elevernas fotbollslek för att förhålla mig både till 

uterummet och eleverna däri. Utemiljön i sig, planerad som den är, förmedlar till elever att det 

är en yta skapad för lek och rörelse vilket kan påverka deras agerande och några elevers 

motstånd mot ledbildandet just där.  

Demokrati 
Jag har tidigare snuddat vid demokratibegreppet men jag tycker det har störst vikt just här i 

min text då jag behandlar individ och grupp. Här behandlar jag gemenskap. En gemenskap 

som finns i skolans värld genom gruppen, klassen eller skolan. I fritidshemmet sker det 
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demokratiska arbetet främst genom kommunikation av olika slag. Demokratibegreppet 

verbaliseras av pedagoger vid tillrättavisningar, förväntningar eller genom att vara förebilder. 

Det gestaltas även genom olika ställningstaganden och aktioner både av elever och personal. I 

mitt dilemma kan skönjas olika former av demokrati. En syn är på alla elevers olikheter och 

acceptans för att eleverna är dem de är. En annan och kanske motsättande syn är att istället 

önska ett annat agerande från en del elever, just med tanke på deras olikheter. Här menar jag 

att man kan önska fotbollselevernas förståelse för Berit eller andra elever som behöver lugnet 

som det styrda ledet förutsätter och därigenom agera demokratiskt. Här menar jag att det finns 

ett samband med den interkulturalitet jag tidigare redogjort för. Även Biesta ser på demokrati 

på ett liknande sätt, som att subjektifieringen står för mångfald som berikar världen genom att 

olika subjekt interagerar demokratiskt i förhållande till varandra (Biesta 2011, kap. 5). Kanske 

skulle jag i större utsträckning ha försökt implementera demokratiska värden i ledbildandet 

genom att försöka lära fotbollseleverna respekt för övriga. Dock kan man ur detta perspektiv 

också se de övriga elevernas uteblivna demokratilärande. Kanske skulle jag istället försökt 

ökat de lydnadssamma elevernas förståelse för att fotbollsgänget inte kan eller vill samlas i 

led.  

 

I de allmänna råden för fritidshem kan man finna att: ”Det är en viktig lärdom att förstå 

bakgrunden till att andra har en annan uppfattning än en själv” (Skolverket 2014, s. 38). Det 

låter som en självklarhet men jag menar dock att det finns en problematik mellan teori och 

praktik i detta hänseende. Att samtala kring eller på andra sätt försöka överföra demokratiska 

värderingar på sina elever i enlighet med socialisationsbegreppet är på ett sätt en enkel sak. 

Det är i utförandet som differensen finns och där ska demokratibegreppet förverkligas. Är 

individen för stark i sitt integritetsutövande får förståelsen för andra i gruppen stå tillbaka. Det 

är mitt dilemma ett levande exempel på. Trots att jag har demokratiarbetet för ögonen ständigt 

i mitt yrkesutövande valde jag ändå att agera med elevens integritet som företräde. Delvis 

funderar jag kring subjektifieringsprocessen som motsättning till demokrati men jag resonerar 

även som att subjektet är en förutsättning för att kunna delta i demokratiska processer där 

gruppen är i fokus. För vilken demokratisk medborgare kan man vara utan att vara kapabel att 

tala för sig själv, föra välgrundade resonemang eller försöka påverka om man inte har 

integritet nog att synliggöra egna tankar och förståelse för sin egen individ?  
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Synsätt 
Att se på kontrasterna mellan individuellt och gruppbaserat lärande kan te sig olika beroende 

på målet med analysen. I förhållande till kvalificeringsbegreppet vill jag lyfta en rapport av 

Skolverket genomförd 2009. Här kan man finna att skolans allt mer individualiserade uppdrag 

bidrar till sjunkande skolresultat på grund av att läraren distanserar sig från elevens arbete och 

lägger allt mer ansvar på eleven själv (Skolverket 2009, kap. 2.8). Detta menar jag dock 

baseras på en ensidig syn av skolans uppdrag som utförd på förmiddagens skoltid med 

konkreta kunskaper som följd. Men för fritidshemmets del anser jag att motsatsen borde vara 

rimlig. Här sker som tidigare nämnt oftast gruppbaserat lärande, men utan subjekten däri 

existerar inte gruppen som sådan. Därför menar jag att det individuella lärandet är målet men 

att gruppen ofta är redskapet.  

 

Detsamma gäller för socialiseringsbegreppet inom analysen av individ kontra grupp. Det är i 

princip omöjligt att utvecklas socialt utan att träna på socialt samspel i förhållande till andra. I 

denna analys får jag ytterligare förståelse för Biestas tillförda begrepp subjektifiering. Jag kan 

nu se sambandet mellan dessa begrepp genom att subjektifieringsprocessen blir till i 

förhållande till de två inledande begreppen. Inom fritidshemmet blir både subjekt och grupp 

till genom varandra.   

 
Det kan verka paradoxalt att individualism och tanken om ”individen i centrum” är centrala samtidigt 

som individens beroende av samspel, kommunikation och sociala nätverk betonas i samband med 

lärande och undervisning (Wernersson 2011, s. 38).  

 

Paradoxen som Wernersson nämner tolkar jag som en svårighet att se individen allena 

samtidigt som individen förhåller sig till andra. Jag vill hävda att de är en förutsättning för 

varandras existens. Behandlar jag gruppen som en hög med meningslösa individer, onödiga 

att ta i beaktande för undervisningen har jag ingen undervisning att utföra. Jag tar då själv 

bort möjligheten till uppföljning och bedömning på både formativt och summativt plan och 

kan således inte se till någon som helst måluppfyllelse eller utveckling. Med den kognitiva 

utvecklingen i fokus skulle man dock kunna plocka bort gruppen och ändå se en utveckling 

hos eleven vilket ofta gör sig synligt under skoldagens förmiddag då elever arbetar själva eller 

självständigt. Dock är det svårare under eftermiddagens fritidstid och detta redogör även 

Monica Hansen Orwehag för:  
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Man kan tänka bort gruppen ur de nödvändiga förutsättningarna för barns individuella kognitiva 

lärande, även om gruppen ger stora fördelar, såväl inlärningsmässigt som socialt. Men man kan inte på 

samma sätt tänka bort gruppen ur det lärande som sker på fritidshemmet (Hansen Orwehag 2011, s. 

67). 

Slutord 
Att skriva hermeneutiskt har varit givande för mig på flera sätt. Personligt i 

reflektionsprocessen och givetvis även professionellt. Att analysera en egenupplevd situation 

har agerat ögonöppnare som gör att jag blir nyfiken på andra aspekter i yrkesutförandet. 

Genom essäformens skrivande har jag fått ökad kunskap både om den specifika situationen 

men också om fritidsyrket överlag då många delar i min analys kan generaliseras. Under 

skrivandet har jag sökt diskussioner med kollegor om ämnet, vilket i sig har bidragit till flera 

perspektiv. Denna diskussion har påverkats genom att plocka in yttre samtalsparter där jag fått 

ökad förståelse för mitt eget professionella tänkande genom att acceptera och även avfärda 

vissa andras pedagogiska resonemang. Genom reflektionen har jag omformats och utvecklats 

på flera plan.  

 
Under författandet av denna text har jag synliggjort mitt eget kategoriserande där seendet på 

eleven påverkar mitt bemötande. En grundpelare i arbetet är kännedom om eleven, dock har 

det uppenbarat sig att jag ansåg de extroverta eleverna behöva mer styrning än de introverta. 

Min erfarenhet säger att denna bild av styrning är övergripande inom skolans värld, vilket 

också mitt dilemma är en gestaltning av. Det är svårt att få syn på elever som agerar 

tapetblommor i stora grupper med mer synliga elever, oberoende om det är deras vilja eller 

oförmåga att agera som de gör. Mitt uppdrag som fritidslärare består således av att synliggöra 

alla elever enligt deras förutsättningar, hur svårt det än må vara.  

 

I dilemmat släppte jag på lydnadskrävandet med elevernas integritetsskapande i fokus. 

Genom mitt undersökande har jag funnit att lydnaden som krävs i ett ledbildande kan vara 

motverkande för elevens integritetsskapande, autonomitet och eget ansvarstagande. Elever 

som är lydnadssamma accepterar att bli styrda och tar således bort sin rätt till 

självbestämmande och subjektsskapande. Den elev som mest utvecklar sin person enligt detta 

begrepp i situationen är Sven som hävdar sin egen rätt. För Berit blev lärandet snarare av 

socialiserande karaktär då hennes egen person fick stå i bakgrunden. Jag vill dock påpeka här 

att både subjektsskapandet och socialisationen har stor roll då de är olika pusselbitar av 
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samma helhet. En helhet där individen ska utvecklas, men också i förhållande till andra. 

Sammantaget för lärandet i fritidshem menar jag att dessa olika aspekter har en större 

funktion och då berikar varandra om de får lika stort utrymme i utbildningen. 

 

Lärandet som synliggjorts genom mitt författande behandlar framförallt en socialiserande 

karaktär där ett rätt sätt att vara kan skönjas i ledbildandet. Jag anser att själva ledbildandet är 

en norm i sig, ett arbetssätt som används oreflekterat i skola och fritidshem idag. Det finns 

inte utrymme för elevernas personligheter och det enda sättet att bli synlig i en sådan situation 

är genom att bryta mot normen och styrningen som krävs. Vid ett sådant tillfälle i mitt 

dilemma använde jag mig av den vänliga maktutövningen som fritidshemspersonal använder 

så ofta. Istället för att genom lydnadskultur kräva disciplin av alla gav jag fotbollseleverna 

falsk makt för att styra dem dit jag ville. Jag har diskuterat om det som skendemokrati men 

beroende på hur jag ser på demokratibegreppet kan tolkningen se olika ut. Sett utifrån allas 

lika värde är det inte endast de extroverta eleverna som bör få speciella anpassningar eller 

vara de som ökar sin acceptans för övriga elever. Även en introvert elev som Berit ska ur 

detta hänseende respektera Svens oförmåga att rätta sig in i ledet. Min erfarenhet säger mig 

dock att de mindre synliga eleverna ofta får stå tillbaka till förmån för de mer aktiva. Min 

gestaltning bekräftar detta.  

 

Viktigt inom demokratiarbete anser jag framförallt vara rätten att göra sin röst hörd. Här 

menar jag att integritetsskapandet har sin utgångspunkt. Exempelvis Sven som genom att 

motsätta sig det lydnadskrävande ledet talar ut och hävdar sin rätt agerar enligt 

demokratibegreppet. Dock kan man också se det som att han inte klarar av att anpassa sig och 

jag drar en parallell till samhället där vissa lagar och regler finns att rätta sig efter oberoende 

om man håller med om dessa eller ej. I förlängningen menar jag att integritet är en 

förutsättning för att kunna utöva demokrati, men kan också vara förödande om integriteten är 

så stark att respekten för andra försvinner. 

 

Ur ett interkulturellt perspektiv har jag synliggjort att ett ömsesidigt utbyte mellan eleverna 

uteblir i den styrda verksamheten på grund av att förväntningarna på eleverna är lika och inget 

utrymme ges för deras olikheter. När ledbildandet misslyckas skapas som motsats en 

förståelse och acceptans för elevernas olikheter. När lydnaden inte längre förväntas och 

eleverna kan ta sig till nästa lokal så väl genom fotbollsspel, högljutt samtal med sin kamrat 

eller hand i hand med en vuxen, skapas en acceptans för eleverna som subjekt. Min syn på 
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Sven, Berit, Tage och de andra eleverna i situationen har gjort sig synlig som väldigt viktig. 

Framförallt på grund av att jag anpassar mitt sätt att vara gentemot dessa elever beroende av 

mitt seende. Men jag agerar också medskapare till interkulturalitet, eller dess motsats, 

beroende på hur jag kategoriserar eleverna och vad jag anser dem behöva för att utvecklas 

optimalt. Jag har stor del i elevernas subjektsskapande då vi i en ömsesidig process skapas 

och skapar varandra. Det har varit lärorikt att belysa denna process genom att synliggöra det 

obefintliga konstanta sättet ”att vara”. Istället har jag åskådliggjort multipla processer som 

medskapare av både individer och gruppen i sig.  

 

Berit kommer inte till sin rätt i led-bildandet. Inte om hon ska accepteras för den hon är utan 

att omformas. Inte heller Tage mår bra av led-bildandet. Trots att det är en situation som 

många gånger förut inte visat sig vara bra för honom genomförs denna procedur varje dag, 

flera gånger. Vi har honom i tankarna när vi planerar aktiviteter och visst vet vi om att stå 

nära honom eller att förbereda innan. Men i strukturen i fritidshemmet som sker så 

oreflekterat kan dessa anpassningar lätt försvinna. Det räcker med att personal saknas eller 

något annat händer bland de 50 eleverna för att en av dem ska berövas på sina rättigheter. 

Rätten att bli sedd, hörd, lyssnad på, få extra hjälp, få utvecklas. Jag kan inte hjälpa att vid 

detta skrivande koppla mina tankar till personaltäthet och elevgruppsstorlek. Kanske skulle vi 

kunna se alla elever om det fanns andra förutsättningar. Dock blir denna utopi irrelevant då 

jag fortfarande befinner mig varje dag i en liknande verksamhet som den jag synliggjort. Det 

jag kan göra är att försöka reda kring det jag rår över. Främst är det mitt eget förhållningssätt 

till de problem jag identifierat.  

 

Genom att förhålla mig didaktiskt synliggör jag ett problemområde. Ledbildande i utemiljön 

är inte rätt plats att kräva disciplin av eleverna, då den är i det närmaste förknippad med frihet 

och lek. Ett annat problemområde jag synliggjort är tidsaspekten. Hela situationen med 

ledsamlingen är utförd under en mycket kort tid, vilket påverkar utfallet både genom stress för 

de inblandade men även som maktperspektiv. Givetvis har jag hela tiden varit medveten om 

att förhålla mig till tid och andra yttre ramar, dock har det blivit en uppenbarelse att dessa 

ramfaktorer har en makt över mig och således också över eleverna. Flera andra former av 

makt har gjort sig synliga genom skrivandet såsom sociala kontexter med hierarki och 

värdegrund samt pedagogers olika ledarskap. Även elevens förmåga och vilja att utmana 

denna makt eller att acceptera den har påverkat. Sammantaget är effekterna av den styrda 

delen i fritidshemmet många och beroende på val av ingångspunkt.  



 27 

 

I denna essä har jag diskuterat kring fenomenet ledbildning inom skolan som representant för 

den styrda delen av fritidshemmet. En komplexitet har blivit synlig som inte annars varit 

tydlig i det dagliga utförandet av rutiner. Det krävs att personal i fritidshem ständigt 

reflekterar och synliggör vad situationer de iscensätter faktiskt leder till. Jag har synliggjort en 

multiplicitet av maktperspektiv som påverkar alla inblandade. Ett lärande främst av 

subjektsskapande och socialiserande kultur har blivit synlig. Jag önskar även att läraren ska se 

lärdomen om att en individ fått stå tillbaka till förmån för gruppen, som en 

utvecklingsmöjlighet där gruppen också kan användas för subjektsskapandet av denna elev 

vid ett annat tillfälle. Alla perspektiv jag använt mig av berikar varandra. Vad finns mer att 

finna i skolans rutinmässigt genomförda procedurer? 
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