
”Tjejer är bäst”   
 
- En vetenskaplig essä om fritidshemslärarens yrkesetik 

 

 

  

Av: Tindra Hilding  
 
Handledare: Katji Lindberg 
Södertörns högskola  
Grundlärarprogrammet med interkulturell profil med inriktning mot Fritidshem, 
erfarenhetsbaserad 180 hp  
Fritidspedagogiskt område | vårterminen 2018 
Självständigt arbete 15 hp 
 
 



 2 

Title: ”Girls are the best” – a scientific essay about the workethics of a leisure-time teacher. 

Author: Tindra Hilding  

Mentor: Katji Lindberg 

Term: Spring 2018 

 

Abstract 

This independent work is a scientific essay that, through a hermeneutic and phenomenoligical 

point of view, examines the approach of the leisure-time teacher in a dilemma of ethical 

character. I investigate how teachers, as teachers, should  relate concerning childrens creativity 

when what is created may reinforce negative beleifs about traditional gender patterns. This is 

described by an illustration of a situation when I, as a leisure-time teacher, was faced with a 

choice when I experienced a difficulty in determining what the right thing to do was. I have 

chosen to initially use Vygotskij´s thoughts about childrens creativity and then to explore 

feminist postconstructivist theory according to Eidevald and Lykkes thoughts of intersectional 

pedagogy, which led me to the theories of recognition Taylor. The essay is concluded by 

Henriksens and Vetlesens interpretation of virtue ethics and Repos thoughts of practical 

knowledge. 
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Sammanfattning 

Detta självständiga arbete är en vetenskaplig essä som genom en hermeneutisk och 

fenomenologisk utgångspunkt undersöker fritidshemslärarens förhållningssätt i ett dilemma av 

etisk karaktär. Jag undersöker hur man som lärare bör förhålla sig gällande elevers skapande 

när det som skapas förstärker negativa föreställningar om/och traditionella könsmönster. Detta 

beskrivs genom en gestaltning av en situation då jag som fritidshemslärare ställts inför ett val 

då jag upplevde en svårighet att utröna vad som var rätt att göra. Jag har valt att till en början 

använda mig Vygotskijs tankar om barns kreativitet, för att sedan utforska feministisk 

postkonstruktivistisk teori enligt Eidevald och Lykkes tankar om intersektionell pedagogik, 

vilket lett mig till teorier om erkännande av Taylor. Essän landar slutligen i Henriksens och 

Vetlsens tolkning av dygdetiken och Repos tankar om praktisk kunskap. 

  

Nyckelord: Fritidshem, dygdetik, feministiskt postkonstruktivistiskt perspektiv, 

intersektionalitet, identitet, interkulturalitet, kreativitet, praktisk kunskap 
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Dilemma 
 

Jag fryser till, för jag kan i stunden inte alls bestämma mig för vad som är rätt att göra. Jag är 

den enda vuxna i skolans lilla idrottssal där jag befinner mig tillsammans med mina elever, 20 

stycken barn som är mellan 8 och 10 år gamla. Eleverna övar inför en talanguppvisning som de 

ska spela upp för alla barn på skolans fritidshem om ett par veckor. Barnen har tidigare delat in 

sig i fem smågrupper. De är nu i full färd med att öva på sina framträdanden i smågrupperna på 

olika platser i idrottssalen. Energin och ljudnivån är hög i rummet, musik dundrar ur 

gymnastiksalens högtalare, olika låtar spelas som barnen testar att dansa till. Barnen stojar och 

skrattar.  

Tre av grupperna som barnen själva delat in sig i består av flickor som ska göra 

dansuppträdanden, de har fått tillåtelse att ha med sig en mobiltelefon per grupp för att kunna 

välja musik de vill dansa till. Ytterligare en grupp som består av flickor, de ska göra en clown-

sketch och den femte gruppen som är med i talanguppvisningen är två pojkar som ska sjunga 

en sång. Syftet med att ha ett Talang-uppträdande är att barnen själva ska få komma på idéer 

och skapa sina uppträdanden för att utveckla sina kreativa förmågor. Jag har tidigare ansvarat 

för en teatergrupp på fritids, där uppträdandet var mer styrt och barnens egna skapande inte stod 

i centrum. Trots att jag arbetat en längre tid är det relativt nytt att ha fullt ansvar för den här 

sortens uppträdande. 

”Tycker du inte om låten?” frågar Emmy med en röst som låter bekymrad. Hon är med i 

en av grupperna som ska dansa. Hon tittar upp på mig med en blick som jag ser försöker utröna 

vad min reaktion är. ”Joo...” svarar jag och försöker febrilt besluta mig för vad jag ska säga och 

hur jag ska agera, samtidigt som Axel kommer, drar i min arm och säger frustrerat ”Tindra, kan 

inte du hjälpa oss nu? Vi kommer inte på hur vi ska göra”. Det är inte så lång tid kvar av den 

timme vi har på oss att öva, och jag börjar känna mig riktigt stressad. Jag måste fatta ett beslut 

så snabbt som möjligt eftersom pojkarna vill ha hjälp. De har väntat länge nu. ”Emmy, vänta 

lite, jag måste tänka” svarar jag. 

Låten hon och de andra flickorna valt ut att dansa till är en låt som heter ”Tjejer är bäst” 

vilken är skriven av Penny Schulman. Det är låtvalet som skaver i mig, och är orsaken till det 

dilemma som gör mig så osäker på vad som är rätt att göra. I sångens verser är texten bl. a. att 

tjejer borde bestämma och att killar pratar för mycket. Refrängens text är en upprepning av 

orden ”tjejer är bäst”.  

Det känns inte bra att de vill uppträda med den. Jag upplever det som att flickorna och 

pojkarna som går i skolan ofta grupperar sig och positionerar sig mot varandra, som två olika 
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lag. Den här låten bär mig emot, för min åsikt är att den kommer förstärka den positionering 

som redan finns. De allra flesta barn på skolan leker i små grupper, flickor med flickor och 

pojkar med pojkar. Det är sällan jag ser en flicka och en pojke välja att leka med varandra. 

Pojkarna spelar mycket fotboll, och de har en jargong som jag anser att gör att flickorna väljer 

bort fotbollsplanen, trots att många av dem spelar fotboll på fritiden. 

 I personalen känns det också som att det är någon sorts uppdelning. Mina manliga kollegor 

är mycket oftare nere på fotbollsplanen än mina kvinnliga. Förr brukade jag spela mer fotboll 

med barnen, med det var för att jag hade möjligheten. Nu behöver jag oftast planera och 

genomföra den estetiska verksamheten i vårat fritidshem, för att det anses som att jag är mest 

kompetent att göra det. Detta är något jag beklagat mig över till mina kollegor, och på våra 

planeringsmöten har jag försökt att peppa mina manliga kollegor att ansvara för exempelvis 

pyssel. Min erfarenhet är den att hur vi grupperar oss och vad barnen ser oss göra förstärker 

barnens uppfattningar om att män och kvinnor är bra på att göra olika saker på grund utav vilket 

kön de har.  

Situationen påminner mig om att det finns ett barn i årskurs 3 som är en pojke men som 

känner sig som en flicka. Han heter Jonatan. Jonatans mamma har anförtrott sig till mig om det. 

Hon har sagt att han själv har valt att kalla sig pojke i skolan, för att han inte vågar berätta hur 

han känner. Jag har nämnt det till mina kollegor och bett dem att tänka på det, och även bett 

dem att i största möjliga mån tala om våra elever som barn och inte som pojkar och flickor. Att 

inte dela upp dem i pojk- och flickgrupper utan att planera grupperna på andra sätt. Jag har 

funderat mycket på hur Jonatan upplever de situationer när han blir benämnd pojke eller blir en 

av grabbarna i en grupp. Nu funderar jag på hur han kommer känna när sången ”Tjejer är bäst” 

ljuder i högtalarna under uppträdandet. Jonatan är inte med i uppvisningen, men han kommer 

sitta i publiken. Kommer det leda till att han känner sig än mer rädd att vara den han känner att 

han egentligen är? Att han står utanför gruppen av flickor samtidigt som han inte känner sig 

hemma i gruppen med pojkar? 

 Fast kanske är det så att jag överreagerar. Jonatan har aldrig själv sagt till mig att det är 

något han upplever som jobbigt, och jag är nog den pedagog som han är närmast av alla på 

fritids. Han ser inte ut att ha några större bekymmer. Är det rätt av mig anta vad han tycker och 

därav inte tillåta att flickorna skulle uppträda med låten? Kanske gör jag en för stor grej av det 

här?  

Jag vill inte begränsa barnen i deras skapande, samtidigt som jag inte vill att de förstärker 

de negativa könsnormer som jag anser att de redan tampas med. Borde jag inte låta flickorna 

stärka sin gemenskap, och se det som något positivt att vara kvinna? Så ofta har jag sett rivalitet 
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bland tjejer att det verkligen gläder mig när jag ser systerskap. Den tanken gör att jag trots den 

gnagande känslan inom mig säger ”Emmy, det går bra att ni uppträder med låten”. 

Flickorna går i väg och börjar öva, samtidigt som jag vänder mig mot pojkarna som vill ha 

hjälp med sin sång. De har svårt att komma ihåg texten som är på engelska och de vill att jag 

hjälper dem komma på några danssteg. Efter en liten stund kommer Emmy tillbaka i sällskap 

med resten av tjejerna i hennes lilla dansgrupp. ”Tindra, vi har en till idé!” ”Ok.” svarar jag 

”Vad har ni kommit på?” ”Vi tycker att när vi är klara med de danssteg vi har kommit på, så 

kan alla tjejer som är med i talanguppvisningen komma ut och dansa tillsammans med oss!” 

Det känns som att situationen når en gräns inom mig, där tvekan inte längre finns över vad 

jag behöver göra. Att direkt utesluta de två pojkarna från uppträdandet på grund utav att de är 

pojkar är inte ok. Jag behöver tala med flickorna, och även med pojkarna. Jag behöver förklara 

varför jag känner att det skulle vara fel att dansa utan pojkarna, jag behöver förklara för dem 

vad som gör att jag tvekar över deras låtval och varför jag ändå bestämt mig får att låta dem 

dansa till den låt de vill. Att jag inte skulle låta en grupp pojkar dansa till en låt som heter ”Killar 

är bäst”. Jag behöver förklara kvinnors och mäns olika förutsättningar, både historiskt och hur 

det ser ut nu, och varför jag anser att det blir fel när dessa grupper ställs som tävlande mot 

varandra. 

Jag går bort till gymnastiksalens stereo och stänger av musiken. ”Kom allihop, vi sätter 

oss ner i en ring här på golvet. Det är något vi behöver tala om.” säger jag, går till mitten av 

golvet i gympasalen och sätter mig ner. Barnen kommer till mig och sätter sig med mig på 

golvet. Jag tar ett djupt andetag.  

 

Brygga 
 

Det situation som utspelades var ett tillfälle då jag kände mig osäker på vad mitt beslut kunde 

ha för konsekvenser på ett etiskt plan. När några flickor bad mig om att få dansa till en sång 

som kan uppfattas som väldigt provocerande, och som positionerade dem som en grupp som är 

motsats till pojkarna och dessutom hävdade att denna grupp människor är bättre än den andra 

försatte det mig i en svår situation. Jag ansåg att de värderingar låten står för inte är lämpliga 

utifrån det interkulturella förhållningssätt jag försöker ha och den värdegrund som 

fritidshemmet ska förmedla. Det fanns även en oro hos mig, över att låttexten skulle kunna göra 

en av mina elever illa till mods. Ändå lät jag dem uppträda med låten. Varför? 
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Syfte och frågeställning 
 

Den här händelsen har stannat hos mig, och jag grubblar än idag på vad som var rätt att göra. 

Även om jag upplever att det slutade på ett bra sätt med själva uppvisningsgruppen så känner 

jag mig fortfarande osäker på mitt agerande och det beslut jag fattade när Emmy först ställde 

frågan. Syftet med detta självständiga arbete är därför att undersöka hur jag som 

fritidshemslärare ska förhålla mig till barns kreativitet när det förstärker traditionella 

könsmönster samt om det är rätt att stärka flickors samhörighet när konsekvensen blir att man 

förstärker en positionering av män och kvinnor mot varandra. 

 Det är just låtvalet som skaver i mig, som försätter mig i detta dilemma. I läroplanen står 

att vi som arbetar i skolan aktivt ska ”förebygga traditionella könsmönster” (Lgr11, s. 8), vilket 

jag tolkar att situationen handlar om. Genom att uppträda med låten kommer de förstärka 

föreställningen att pojkar och flickor är två grupper som är varandras motsatser, och göra att de 

positionerar sig i en ”vi-mot-dem-mentalitet”.  

Den lärarutbildning jag studerar vid har en interkulturell profil. Genom den utbildning jag 

tar del av, har jag utvecklat ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas ett fokus och ett 

intresse för kulturell mångfald och att jag genom att vara medvetna om hur min egen bakgrund 

färgar mitt och andras perspektiv kan skapa förutsättningar för möten och utbyten mellan 

individer, och överbygga kulturella grupperingar (Södertörns högskola u.å.). Detta 

förhållningssätt är något som jag kopplar till skolans övergripande mål och riktlinjer (Lgr 11, 

s. 12). I läroplanen står uttryckligen att ”alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla 

elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den 

närmaste gruppen”. Låtvalet flickorna gjort positionerar flickor mot pojkar, och beskriver en av 

grupperna som bättre än den andra. Det texten står för är enligt min mening inget som skapar 

förutsättningar för samhörighet och utbyten mellan dessa grupper av elever. 

Samtidigt finns det argument för att tjejer behöver stärka varandra och känna gemenskap 

med tanke på de olika förutsättningar kvinnor och män har i livet. Ytterligare argument som 

talar för låtvalet är att det i läroplanen står att vi ska stimulera elevernas kreativitet och ta till 

vara på deras idéer (Lgr11, s 9). Om vi värderar deras intressen och den musik de tycker om 

som bra eller dålig, kommer detta hämma deras skaparglädje och motivation till att uppträda? 

Kreativitet och att känna glädje över att ens idéer blir tillvaratagna är enligt mig mycket viktigt 

för utvecklingen av barnens självförtroende, men å andra sidan anser jag att sånger och 

uppträdanden som detta kommer skapa mer spänningar och fixera föreställningar om att män 

och kvinnor är två grupper som är i motsats till varandra. Dessutom är de presumtiva känslorna 
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hos Jonatan ytterligare något som behöver räknas med. Angående barns identitetsutveckling 

står det i läroplanens värdegrund att ingen ska diskrimineras eller utsättas för annan kränkande 

behandling på grund av könsöverskridande identitet (Lgr11, s. 7). Kan denna situation 

uppfattats kränkande av Jonatan och hur ska jag kunna avgöra om den gjorde det? Om eleverna 

ska utveckla samhörighet med varandra oavsett könstillhörighet känns det rätt att korrigera det 

barnen skapar så att det ger barnen ett mer jämställt tänkande. 

När jag skrev ned min berättelse började jag ifrågasätta mitt beslut mer och mer, vilket lett 

mig till de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats. Dessa frågor har jag 

formulerat som: 

 

• Är det rätt att stärka tjejers samhörighet när konsekvensen blir att man förstärker 

en positionering av män och kvinnor mot varandra?  

• Hur bör jag som fritidshemslärare förhålla mig till barnens kreativitet i situationer 

då den förstärker traditionella könsmönster? 

 

Metod  
 

Den lärarutbildning jag är student vid är en erfarenhetsbaserad utbildning med interkulturell 

profil. Alla studenter som tagit del av utbildningen har arbetat minst tre år inom fritidshem och 

skola, och många av oss fortsätter att arbeta parallellt med studierna. Detta har gett mig 

möjlighet att kunna applicera de teorier jag tagit del av i den praktik jag befunnit mig i.  Jag har 

också reflekterat mycket kring mitt eget professionella agerande och den praxis som råder i 

fritidshemmet tillsammans med de andra studenterna på utbildningen. Den erfarenhet kring mitt 

eget lärande och min egen professionsutveckling som jag fått under utbildningen har gjort att 

jag valt att skriva mitt självständiga arbete som en vetenskaplig essä. Jag vill genom skrivandet 

utveckla min förmåga att reflektera över de erfarenheter jag fått och får av min praktiska 

erfarenhet. 

 I det mellanmänskliga yrke som fritidsläraren befinner sig i är två situationer aldrig 

likadana. Vad som kan tyckas som oändligt många variabler måste räknas med i den ekvation 

som framträder när man ställs inför ett etiskt dilemma, för att kunna agera och ta beslut på ett 

klokt sätt. Alsterdal tolkar Aristoteles beskrivning av praktisk klokhet, fronesis, som det 

kunnande som är situationsbaserat: att kunna utröna vad man ska göra, och när, i en situation 

där man behöver väga in många olika aspekter (2014, s. 57). 
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Alsterdal menar att praktisk kunskap skiljer sig från den teoretiska kunskapen i 

bemärkelsen att den förstnämnda är bunden till den tidpunkt och den miljö då man som 

yrkesutövande använder sig av den (ibid, s. 55). Att besitta praktisk kunskap är enligt henne 

förmågan att kunna handla på ett klokt sätt i varje specifik situation (ibid, s. 54). För att utveckla 

denna klokhet behöver man reflektera över det som skett, och detta kan göras genom att man 

beskriver sitt eget perspektiv i en berättelse. När man skapar en berättelse av ett dilemma man 

ställts inför behövs så många detaljer som möjligt. Man behöver berätta så utförligt som möjligt 

om sin upplevelse, för att därefter kunna skapa distans och få syn på vad det var som gjorde att 

man uppfattade situationen som den var. 

 Till min hjälp i reflektionen har jag haft min handledare samt tre andra studenter som går 

samma erfarenhetsbaserade lärarutbildning som mig. Vi har ingått i en skrivgrupp, och mötts 

kontinuerligt under tiden jag skrivit denna uppsats. Vid varje möte har vi läst varandras texter 

för att gemensamt reflektera över de dilemman som vi skrivit om. Att få andra yrkesutövandes 

perspektiv av mitt dilemma och att reflektera i grupp är en stor del av metoden i denna 

skrivandeprocess. Hammarén skriver om en inre och en yttre dialog och hur dessa möts en 

skrivgrupp (2005, s. 28). Hon menar att den inre dialogen är den vi för med oss själva, som 

reflekterar över moraliska dilemman vi ställs inför, och den yttre är dialog vi ofta för på 

arbetsplatser som handlar om mer hur vi bör jobba schemamässigt, eller rent organisatoriskt. I 

en skrivgrupp möts dessa genom att ens inre röst får en plats i rummet, och genom att göra den 

uttalad och belyst kan den bli omformad. Dels genom att dilemmat reflekteras över med andra 

som har liknande erfarenheter, dels genom att man då måste konkretisera och verbalisera sina 

egna tankar för att försöka få andra att förstå vilket leder till att man når en djupare förståelse 

själv.  

Att göra detta i en skrivandeprocess där man undersöker sitt eget agerande utifrån olika 

perspektiv och en utvidgad reflektion i dialog med litteratur är det som definierar en 

vetenskaplig essä. Genom att arbeta med att sätta ord på den praxis jag ingår i, kan jag som 

Hammarén uttrycker det, skriva det jag inte visste att jag visste (ibid, s. 15). Därav har jag valt 

formen vetenskaplig essä som metod i min undersökning. 

 

 
Vetenskapsteoretisk reflektion 

 
För snart 60 år sedan uppstod inom samhällsvetenskapen en kritik till den positivistiska teorin, 

som benämns som positivismstriden (Thomassen 2007, s. 174). De som var anhängare av den 
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logiska positivismen ansåg att vetenskap endast var meningsfull om den kunde falsifieras eller 

verifieras med empiriska fakta (ibid, s. 162). Kritiken som riktades mot positivismen menade 

att människan inte är möjlig att objektifiera, eftersom hon konstant påverkar och påverkas av 

den omgivning hon befinner sig i. Människan har en fri vilja, känner mening och har ett syfte 

med det hon gör. På grund av att människan är en social varelse med förmåga till självreflektion 

påverkas även forskningen av den interaktion som sker mellan personen som forskar och 

personen det forskas om. Thomassen beskriver det Skjervheim menar i sin magisteravhandling, 

att det inom samhällsvetenskapen inte finnas ett forskningsobjekt eftersom objektet är ett 

subjekt (ibid, s. 174). Det går inte som forskare att ställa sig utanför och enbart observera det 

som sker. Teorierna blir till i mötet och kommunikation mellan subjekt.   

Hermeneutiken kommer ursprungligen från bibeltolkning, och texter men utvecklades till 

att innefatta allt mänskligt meningsutbyte (ibid, s. 179). Hermeneutiken är en vetenskapsteori 

där tolkning och förståelse är central. Thomassen beskriver begreppet förståelsehorisont som 

kommer från hermeneutiken (ibid, s. 96). En förståelsehorisont inbegriper den individuella 

förförståelse och de fördomar som alla människor har, det som är synligt för oss, vilket påverkar 

vårt tolkande av det vi möter i livet. Vår förståelsehorisont är i konstant förändring genom de 

tolkningar vi gör, vilket i sin tur påverkar våra tolkningar, såsom en horisont förändras medan 

man själv färdas. Vi kan inte ställa oss utanför den, men den förändras beroende på varifrån vi 

ser den och detta är väsentligt i skrivandet av en vetenskaplig essä, för att det utgör hur man 

ska undersöka den berättelse som är hämtad från ens erfarenhet. 

 Det dilemma jag stod inför kan tolkas på olika sätt beroende på vilken förståelsehorisont 

man ser det från. Mitt mål är att förändra och utvidga min horisont genom att skaffa mig mer 

erfarenhet, exempelvis genom att få vetskap om andras teorier och erfarenheter av liknande 

situationer. Thomassen beskriver att enligt hermeneutiks teori förändras en text varje gång vi 

läser den, eftersom vi själva utvecklas av det vi läser och utvidgar vår förståelsehorisont (ibid, 

s. 101). När vi sedan läser texten igen kommer vårt perspektiv vara ändrat och vi kommer åter 

igen uppfatta något nytt av texten som förändrar vår förståelsehorisont. Det sker en spiralrörelse 

i vår utveckling som kallas för en hermeneutisk cirkel. När jag läser en text kommer jag genom 

min tolkning förändra min förståelse vilket i sin tur kommer påverka min tolkning. 

De argument som användes av forskare under positivismstriden är sprungna ur 

hermeneutiken och fenomenologin (ibid, s. 175.) Det är de perspektiv som härrör ur dessa 

teorier som används i skrivandeprocessen av en vetenskaplig essä. I en essä använder forskaren 

sig av sina personliga erfarenheter för att nå en fördjupad förståelse av hur hon bör agera när 

hon står inför ett etiskt dilemma i sin yrkespraktik. Grunden i fenomenologin är att skapa en 
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distans från sig själv för att kunna göra detta, för att få syn på hur fenomen uppträder för en och 

vad detta ha för påverkan på de beslut man fattar. Genom att försöka betrakta det som skett 

någorlunda värderingsfritt kan jag få syn på de värderingar som styr mig. Vilket perspektiv är 

det som ligger bakom att jag upplever en situation som jag gör? Att undersöka en situation från 

det egna jaget sett, hur och varför något uppenbarar sig för en som det gör, är det som gör att 

berättelsen i en vetenskaplig essä är själva grunden för utforskandet. I mitt skrivande har jag 

försökt få syn på mina egna värderingar och vad som ligger bakom de uppfattningar som jag 

skaffat mig, för att kunna ompröva om mitt agerande i stunden var etisk korrekt.  

 

Etiska överväganden 
 

För att forskning ska bedrivas på ett så etiskt och tillitsfullt sätt som möjligt har fyra etikkrav 

skapats av vetenskapsrådet. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011, s. 63). Det krav som enligt 

mig berör den vetenskapliga essän mest är konfidientialitetskravet, vilket innebär att inga 

personuppgifter i undersökningen får komma till allmänhetens kännedom. Vid författandet av 

en vetenskaplig essä måste de personer som figurerar i berättelsen och den plats berättelsen 

utspelar sig i blir anonymiserade, exempelvis genom att förändra utseende, kön och ålder på 

personer som beskrivs.  

På grund av sekretessen som gäller personuppgifter och att forskningen inte får ska 

inskränka på någons integritet har jag anpassat berättelsen så att personernas identitet och 

platsen där berättelsen utspelar sig inte går att känna igen. Namnen på barnen och även vissa 

detaljer i historien som inte är viktiga för forskningens resultat är fingerade.  

  
Reflektion 

 
I denna text kommer jag börja med att reflektera med hjälp av Vygotskijs syn på barns 

kreativitet. Vygotskij var en filosof, pedagog och psykolog som levde i Sovjetunionen i början 

av förra seklet, och hans tankar om barns utveckling har haft stor betydelse för den moderna 

pedagogiken och utvecklingspsykologin.  

Ett av problemen som gjort att situationen i min berättelse har stannat hos mig är om man 

bör styra över barnens kreativitet om detta innebär att det ställer olika grupper av människor 

mot varandra. När det gäller kreativitet skriver Vygotskij i Fantasi och kreativitet i barndomen 

om vikten av fantasi och kreativitet ur ett samhälleligt perspektiv: 
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I vardagslivet kallar man allt som är overkligt, allt som inte svarar mot verkligheten och 

därför inte kan ha någon praktisk betydelse, för föreställning och fantasi. Men i själva verket 

är fantasin grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det 

konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. I denna mening är absolut allt som 

omger oss och som skapats av den mänskliga handen, hela kulturens värld i motsats till 

naturens, en produkt av den mänskliga fantasin och det mänskliga skapande som bygger på 

denna fantasi. (Vygotskij 1995, s. 13 – 14) 

 

Min tolkning av Vygotskij innebär att utvecklingen av barnens kreativitet och även deras mod 

att våga skapa något nytt kommer vara avgörande för hur innovativa nästa generation kommer 

bli. Det har vidareutvecklat min förståelse av hur viktig lärarens roll är i att uppmuntra och inte 

begränsa sina elever i deras skapande. Alla idéer som föds kommer från att någon vågade tänka 

och försöka göra något nytt. Det är detta mod, denna sorts tilltro till sin egen förmåga som jag 

är rädd kan bli hämmad i skolan om vi värderar det barnen skapar och/eller deras intressen som 

rätt eller fel. Låten hade flickorna valt för att den är en låt de tycker om. De ville skapa en dans 

som de blivit inspirerade att skapa av låten de valt. Om jag hade valt att inte låta dem uppträda 

med den har jag uttryckt att de kommit på en idé som jag ansåg som felaktig. 

Enligt Vygotskij har man som lärare i uppgift att ge barnens kunskap och erfarenheter som 

kommer leda dem till att skapa idéer (1995, s. 16). En idé föds inte från ingenting, den grundar 

sig i idéer och erfarenheter som en person redan har. Vygotskij menar därav att idéernas 

uppkomst helt är beroende av tid och miljö, att när en person kommer med en ny innovation så 

är det många människor runt denna som skapat möjligheten för idéen att uppstå (ibid, s. 37). 

Att utvidga flickornas kunskap genom att introducera mer musik så de har ett större utbud att 

influeras av skulle kunna vara ett sätt att bredda deras möjligheter till skapande utan att fördöma 

deras kultur, men det löser inte det dilemma som gestaltas i min berättelse.  

Denna teori som visserligen understryker kreativitetens betydelse poängterar dock att all 

kreativitet som människor uppbådar bygger på det som tidigare upplevts. Miljön och det som 

introducerats tidigare för barnen utgör hela grunden för deras skapande. Hur de fem flickorna 

upplevt världen avgör vad de kan skapa. 

 

Ett	feministiskt	poststrukturalistiskt	perspektiv	
Detta får mig att fundera på de föreställningar som flickor i dansgruppen har om vad som är 

manligt och kvinnligt, vilket leder mig till det feministiska postkonstruktivistiska perspektivets 

syn på kön. 
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Om jag utgår från det feministiska postkonstruktivistiska perspektivet, så finns det inte en 

sann verklighet, utan verkligheten är uppfattad av varje människas sinnen och tolkad som 

genom ett filter av varje människas förmåga att förstå (Eidevald 2009, s. 9). Det finns med 

andra ord lika många verkligheter som det finns människor som upplever dem.  

Pedagogen Eidevald använder sig av ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv i sin 

avhandling Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön som position i förskolans 

vardagsrutiner och lek. Han beskriver hur barns beteende korrigeras av individer av samma 

kön, för att passa in i vad som anses som norm för vardera gruppen. Det som anses som norm 

styrs av föreställningar om vad det är att vara flicka eller pojke, vilka skapas och omskapas 

kontinuerligt.  

Eidevald menar att personer positionerar sig i en miljö utifrån ett socialt samspel (ibid, s. 

58). Det finns ingen essentiell sann identitet, innerst inne, utan den skapas utifrån de 

föreställningar som vi själva har och uppfattar att andra har på oss. Vi blir olika personer i olika 

miljöer vid olika tider. 

 Föreställningar om hur man bör agera som flicka/pojke ges genom språket en dikotomis 

funktion (ibid, s. 54). Det som det är att vara flicka, är att inte vara vad som det är att vara pojke 

och vice versa. Genom språket positioneras flickor eller pojkar i motsats till varandra. Det 

skapas på så vis möjligheter och hinder för oss att vara. Vi fritidshemslärare behöver vara 

medvetna om detta för att kunna motverka stereotyper som skapar hinder för barns 

identitetsutveckling. Detta är vad som gör låtinnehållets text problematiskt. ”Tjejer är bäst” 

förstärker detta, tjejer som en enhetlig grupp som är på ett visst sätt, som står i motsats till 

gruppen pojkar. 

Eidevald menar att när det finns en självklar uppdelning av pojkar och flickor som 

varandras motsatser blir detta grunden till de diskurser som kommer styra våra uppfattningar 

om vad det är att vara pojke eller flicka. En diskurs förklaras av Eidevald som ”det som i en 

viss kultur, i en viss grupp och i en viss tid definierar eller bestämmer vad som är sant eller 

falskt, och vad man bör och inte bör göra” (ibid, s. 55). Eftersom det enligt det feministiska 

postkonstruktivistiska perspektivet inte finns endast en verklighet och en sanning, finns det lika 

många diskurser som det finns uppfattningar. Dessa diskurser är inte oföränderliga enligt detta 

perspektiv, genom det sociala samspelet mellan människor upprepas de, de reproduceras men 

kan också möta motstånd av motdiskurser. En diskurs om hur man är när man är flicka kan för 

en person betyda att man är en person som är ansvarstagande och kan svara på frågor, och för 

en annan vara en person som lågmäld och försiktig (ibid, s. 56). Detta gör att diskurser så att 

säga möter motdiskurser vilka tar plats i en situation samtidigt. Beroende på hur vi agerar, och 
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om vi gör något motstånd till de diskurser vi uppfattar omskapar vi dem, vi reproducerar 

diskurser.  

I sin avhandling beskriver Eidevald vad han anser är en målsättning för att upphäva de 

förväntningar barn upplever att vi har av dem, vilket är att som pedagog i varje stund möta ett 

barn utan tidigare föreställningar om vilka barnen är, att möta varje barn som den individ den 

är i stunden (ibid, s. 180).  

Om jag ser situationen ur detta perspektiv känns det orimligt att jag överhuvudtaget lät 

dem uppträda med sången. Ju mer jag läser desto mer ifrågasätter jag mitt agerande. Skolan och 

fritidshemmet ska vara en plats där solidaritet för olika människor och grupper utgör grunden. 

Allt jag läser och det jag tänkt hittills under mitt skrivande får mig att undra varför jag i tillfället 

då flickorna frågade mig om låtvalet inte sa nej?  

 

Intersektionell	genuspedagogik	
När jag reflekterar över varför jag inte sa nej till flickornas val av låt slås jag av en tanke. Jag 

ser framför mig de fem flickor som utgjorde den lilla dansgruppen. Vad har jag för tidigare 

föreställningar om dem? Just de fem är inte individer som skulle anses som starka elever. Visst, 

de är alla smarta, har lätt och lära sig och är flitiga, men de är som stöpta i formen av vad jag 

anser förväntas av en duktig och lydig överklassflicka. Bör jag försöka skala bort detta för att 

motverka de förväntningar de tror att jag har på dem? I motsats till Eidevald står Lykkes skrift 

om intersektionell genuspedagogik (2012, s. 28). Hon menar att istället för att försöka att se 

bortom de föreställningar vi har om barnen som individer, behöver vi bli medvetna om de 

maktförhållanden som existerar och sociokulturella kategoriseringar som påverkar varje 

individ. Intersektionalitet handlar om hur genus, etnicitet, ålder, funktionalitet, sexualitet, ”ras”, 

nationalitet, klass etcetera görs genom ett samspel och hur detta påverkar individen. Att arbeta 

med intersektionell genuspedagogik är att medvetandegöra hur samspelet mellan dessa 

kategorier påverkar lärandet för barnen och att motverka exkluderande normer. 

Samtliga av tjejerna kommer från överklassfamiljer där föräldrarna är gifta och alla deras 

fäder är höginkomsttagare. En lärdom jag bär med mig av att arbeta i ett område med väldigt 

många höginkomsttagande familjer är att det ofta är inom dessa som väldigt gammeldags 

föreställningar om kärnfamiljen lever kvar. Goda ekonomiska förutsättningar leder till att 

många kvinnor fortsätter som hemmafruar, och just mammorna till de här flickorna är försiktiga 

i sitt kroppsspråk och talar inte med hög röst. De gör liksom inte väsen av sig. Jag ser även detta 

i flickorna. Att tillhöra överklassen är inte alltid privilegierande i alla situationer.  Jag tror att 

det beteende som flickorna uppvisar i klassrummet kommer från de normer de uppfattar från 
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sin samhällsklass. Valet av låt är ett avbrott från hur de fem flickorna vanligtvis agerar, där 

texten hävdar att tjejer är bättre än killar, att de ska få bestämma och att killar pratar för mycket. 

Maktstrukturerna som dessa flickor kommer möta och möter i samhället, där det som anses 

manligt har högre status än det kvinnliga, behöver de lära sig att ifrågasätta, för att inte försätta 

sig själva i en maktlös position.  

När jag rent generellt försökte bedöma situationen utan att placera den i sin kontext blev 

det till en början svårt för mig att förstå mitt agerande. När jag däremot adderar de specifika 

individer som befann sig i situationen blir den mycket mer komplex. Genom skrivandet har jag 

fått en ny förståelse och genom detta lyckats sätta ord på för komplexiteten som finns i denna 

specifika situation, vilken jag tror att jag tidigare upplevde undermedvetet.  

 

Praktisk	klokhet	
Lotte Alsterdal beskriver i Vad är praktisk kunskap? hur hon handlett en student som arbetade 

med en essä om ett dilemma som utspelat sig inom demensvården som där studenten arbetat 

som undersköterska (2009, s. 166). Studenten hade en gång i ett möte med en patient hälsat 

denna med att säga ”Tjenare, din gamla skata!”. Plockat ur sitt sammanhang låter detta 

oprofessionellt, rent av oetisk, men i just den specifika situationen - vid den tidpunkten i det 

rummet med just den patienten - så var det just den hälsningen som behövdes för att skapa en 

relation mellan patient och undersköterska. Detta, att något som generellt skulle anses som fel 

att göra, men besitta kunskapen att veta när man ska bryta mot det generella, när det generella 

inte är det sanna rätta att göra, är det som definieras som praktisk kunskap.  

Detta för mig tillbaka till mitt eget dilemma. När jag generaliserar och försöker göra någon 

sorts universell regel för vad som är rätt och fel så känns det för mig som att barnens kreativa 

förmåga inte blir så pass hämmad att det hade varit fel att säga åt barnen att de inte fick uppträda 

med låten. I den imaginära inre vågskål där jag i ett etiskt dilemma som professionell väger de 

konsekvenser jag uppfattar mot varandra borde den sida väga tyngre som talar för att inte låta 

flickorna uppträda med låten. Flickornas positionering mot pojkarna, hur detta påverkar den 

klyfta som redan finns mellan pojkar och flickor på skolan, och de känslor jag tror att Jonatan 

känner väger tungt. Det verkar inte problematiskt att säga åt flickorna att välja en annan låt, när 

man endast uppfattat detta. När jag tittar på det hela generellt så verkar det betydligt lättare att 

avgöra vad som är rätt att göra i situationen, men när jag granskar situationen närmare, när jag 

söker efter vad det var som gjorde att jag gick emot det som generellt skulle ses som rätt, så ser 

jag det som gör att min vågskål visar jämvikt. Det är denna praktiska kunskap som är det som 
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är svårt att definiera, att se vad som är rätt att göra även då det är bundet till tid och rum, samt 

den insikt vilken uppnås av att reflektera över de erfarenheter man får i en praktik.  

Under tiden jag vridit och vänt på berättelsen och de olika perspektiv jag försöker se den 

från, har jag genomgående grubblat över vad jag hade kunnat göra annorlunda. Det jag tveklöst 

upplever att jag vill förändra i situationen är min oro över att Jonatan skulle kunna bli sårad. 

Om jag hade observerat honom mer och lagt mer tid på att försöka utröna hans perspektiv, hade 

jag vetat om ifall det fanns någon grund till denna oro. Trots att jag förmodligen var den 

pedagog som kände honom bäst hade jag aldrig talat med honom om hur han känner. Jag fick 

en stark känsla från mamman när hon anförtrodde sig för mig om att detta inte var något som 

han ville vara öppen om. Då ville jag inte svika hennes förtroende, men i efterhand undrar jag 

varför jag inte sa till henne att jag ville prata med honom om det? Då hade jag försäkrat mig 

om att jag inte hade svikit något förtroende och fått möjlighet att få en egen uppfattning av hur 

Jonatan känner. När situationen uppstod med flickornas låtval, hade jag inte upplevt oro. Jag 

hade med någorlunda säkerhet kunnat förutse hur Jonatan skulle uppleva situationen, och agerat 

utefter detta. 

 

Fritidshemsläraren	yrkesroll	
Som fritidshemslärare blir man en mycket betydelsefull person i många barns liv. Jag har ofta 

hört kollegor säga att man måste tänka på hur man agerar eftersom man är en förebild för 

barnen. Min åsikt är att man är mer än bara en förebild, eftersom man leder den sociala grupp 

som eleven är en del av, fattar beslut och skapar och omskapar normer och föreställningar. Man 

är i en maktposition gentemot barnen och risken finns att fritidshemslärare tar sig 

tolkningsföreträde gällande vad som är rätt och vad som är fel. Som en nyckelperson i ett barns 

liv kan man öppna eller stänga dörrar till barns drömmar och önskningar, och den bekräftelse 

de får av fritidshemslärare kan leva kvar resten av deras liv.  

Den kanadensiske filosofen Taylor som har en bakgrund i hermeneutiken beskriver hur 

människors identitet utformas i en dialog med andra (1994, s. 43). Att få erkännande eller inte 

få erkännande av andra som är betydelsefulla för oss formar vår identitet. Både bekräftelse som 

vi fått tidigt i livet och brist på bekräftelse kan leva kvar hos oss som en inre dialog, som 

fortsätter att forma den vi upplever att vi är. Med språket, dialogen med andra, blir vi till. 

Språket är enligt Taylor mer än de uttalade orden (ibid, s. 42). Det är gester, konst, kärlek, 

etcetera. Uttryckssätt som definierar oss. Som människor får vi vårt språk när vi kommunicerar 

med dem som betyder något för oss, det är på så vis vi skapar vårt medvetande. När vi använder 

oss av konst som uttryckssätt använder vi inte enbart vår kreativitet till skapande av 
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konstformen utan även skapandet av oss själva. Detta är enligt mig viktigt att ha i åtanke som 

fritidshemslärare, hur viktigt barns skapande och deras kreativitet är för deras identitet. 

De fem flickor som ville dansa med en låt som jag generellt skulle säga inte passar att 

uppträda med, behövde att jag höll den dörren öppen för dem. Att jag genom att säga att den 

här låten går bra ger dem erkännande att uttrycka att de tror på sig själva. De kan bestämma, 

det är ok när de uttrycker att de tycker att de vet bäst. Dessa fem behövde den miljö jag skapat, 

en talanguppvisning som fritidsaktivitet, där de kände sig trygga nog att utforska ett annat sätt 

att vara flicka på. Jag tror som Taylor skriver om dialoger, att de lever kvar hos oss och 

förverkligar oss, så länge vi kan minnas dem.  

 
Yrkesetik	och	identitet	
Henriksen och Vetlesen har författat Etik i arbete med människor där de beskriver olika etiska 

perspektiv och hur man som yrkesutövande förhåller sig till dessa. De beskriver Aristoteles 

dygdetik: för att leva ett gott liv behöver vi leva upp till dygder som mod, klokhet, rättskaffenhet 

och måttfullhet. Att ”ha dygd” är något som sker i stunden, i mötet med andra människor, den 

attityd man har gentemot det som sker. Detta gör att dygden blir en del i vem man är, och 

eftersom varje möte människor emellan är unikt finns inga generella regler som kan säga vad 

som är rätt och fel. Valet att göra rätt eller fel sker i stunden, och valet påverkas av ens dygd, 

dvs. vem man är. Just detta tror jag är något som berör yrket som fritishemslärare mycket, och 

som även berör något jag funderat på mycket, nämligen varför jag hört att det så ofta det blir 

konflikter inom arbetslag där man arbetar med barn.  

Det jag kommit fram till är att våra känslor blir så påverkade utav de värderingar vi har, 

vad vi anser är rätt och fel, på grund av att det vi gör påverkar vår självbild och därigenom 

också vår självkänsla. Vi ser oss själva i mötet med andra människor och vår upplevelse av 

vårat eget värde påverkas av om vi upplevt vårt eget agerande som positivt eller negativt i en 

specifik situation. Jag kan inte minnas att jag någonsin sagt att jag arbetar som fritidshemslärare. 

Däremot har jag sagt att jag är en fritidshemslärare. Med det uttrycker jag att det är en del av in 

identitet, vilket får mig att tro att det jag gör när jag arbetar påverkar vem jag är.  

För min del har det alltid varit så, från första stunden när jag började jobba inom 

skolvärlden kände jag att det var där det jag var menad att vara. Jag upplevde att jag hade ett 

syfte, och en mening - att jag kunde göra skillnad, både för individuella barn och för samhället 

i stort. När jag reflekterar över detta blir det tydligt att det inte bara är barnens identitet som 

skapas i dialogen oss emellan, det är även min. 
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 Pedagogen Andersson använder sig av begreppet fritidspedagog i avhandlingen Nya 

fritidspedagoger – i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer när hon beskriver 

fritidshemslärarens profession: ”Fritidspedagogen använder sig av sina kunskaper, sina sociala 

färdigheter och sin personlighet i samspelet med barn” (2013, s. 157). Hon beskriver hur 

fritidshemslärarens relationella och emotionella involvering inte lyfts fram som en professionell 

kompetens, vilket beror på det tillhör kategorin omsorg vilken värderas lågt. Denna företeelse 

beskrivs även av pedagogen Repo (2009, s. 291). Hon använder sig av manliga pedagogers och 

forskares teorier i sin essä för att motverka föreställningar om socioemotionell kompetens som 

”kvinnligt” vilket hon beskriver att inom skolans genusregim inte betonats och setts som en 

viktig yrkeskunskap. Enligt henne är denna kompetens grundläggande för läraryrket. Jag 

instämmer med detta eftersom min erfarenhet som fritidshemslärare säger mig att om omsorgen 

för barnen brister på något sätt, om de inte känner sig trygga och sedda, och inte får sina sociala 

och emotionella behov mötta så försvårar det avsevärt för deras lärande.  

Repo menar att för att vara en skicklig lärare behöver man skapa kärleksfulla relationer 

med sina elever (ibid, s. 296). Hon använder sig av Fromms teorier om kärlek som ett utövat 

karaktärsdrag. Dess grundkomponenter är omsorg, ansvar, respekt och insikt. Jag tror att dessa 

fyra utvecklas genom kärlek till ens elever och att detta leder till att man känner kärlek och 

stolthet för sitt yrke. Genom kärleken till yrket, och att yrket är en del av min identitet blir de 

etiska val jag ställs för tyngre än om jag hade enbart sett mig som en person som arbetade i ett 

fritidshem.   

Relationerna till flickorna i dansgruppen hade lett mig till en insikt i deras socioemotionella 

behov, och mitt erkännande av deras skapande kan ge dem utrymme att bredda deras 

föreställningar om vad det är att vara flicka och kvinna. Jag är övertygad om att genom den 

person jag är, hur jag agerar och de beslut jag fattar kan jag förändra den bild av kvinnlighet 

som jag upplever att vissa av mina elever har. Jag vill ge dem utrymme att pröva sin identitet, 

att pröva att vara flicka på olika sätt. 

Det finns en djupare dimension av vad som är rätt och fel när man arbetar med barn, som 

sträcker sig längre än styrdokumenten, vilket för mina tankar tillbaka till Repos essä där hon 

reflekterar över Holms begrepp modrande och fadrande. Dessa är uttryck för olika fenomen 

inom praxis (ibid, s. 303). Modrandet beskrivs i tre kategorier: att bevara och skydda är det 

första, att befrämja växt är det andra, och det tredje är att hjälpa till vuxenhet. Fadrande beskrivs 

vara något som utförs av institutioner som äger auktoritet över modrande. Det ska skydda, 

befrämja och vägleda modrande, med andra ord står fadrandet inte i första hand i relation till 

barnet, utan till modrandet. Det jag läser som jag kopplar till min berättelse är hur Repo 
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beskriver autentiskt och inautentiskt modrande och ställer det i relation till läraryrket. Ett 

inautentiskt modrande böjer sig lydigt inför fadrandet, Den person som är inautentiskt följer 

statens förordningar och försöker forma barnet att passa in i samhället istället för att försöka 

utröna vad barnet själv har för behov och hur det behöver utvecklas. Repo skriver: 

Jag skulle kalla sådana lärare autentiska som i första hand lyssnar på barn och deras 

emotionella, sociala och intellektuella behov. Lärare, som avväger direktiv och trender som 

kommer »uppifrån» gentemot barnens bästa. Inautentiska lärare skulle då vara sådana, som 

antingen blint följer traditionen eller oreflekterat tillämpar alla nya pedagogiska trender. 

(Repo 2009, s. 312) 

Detta vill jag koppla till mitt agerande och mitt sätt att tolka läroplanen. Jag vet att jag enligt 

läroplanens värdegrund ska motverka traditionella könsmönster, och enligt min egen tolkning 

av läroplanen väljer jag i stunden att göra tvärt emot vad som är rätt enligt den. I efterhand ser 

jag det som en akt av autentiskt modrande. För att kunna lära mina elever att vara kritiskt 

tänkande individer måste jag själv ifrågasätta den hierarki och de maktstrukturer, både osynliga 

och synliga som finns i samhället. De som skrev läroplanen och styrdokumenten är människor. 

De är människor som befinner sig långt från den här situationen och som aldrig kunnat förutse 

just den här situationen. Att handla rätt är inte detsamma som att vara lydig.  

Slutord 
 

Syftet med detta självständiga arbete var att undersöka hur jag som fritidshemslärare ska 

förhålla mig till barns kreativitet när det de skapar förstärker traditionella könsmönster samt om 

det är rätt att stärka flickors samhörighet när konsekvensen blir att man förstärker en 

positionering av män och kvinnor mot varandra.  

Mina frågeställningar var: ”Är det rätt att stärka tjejers samhörighet när konsekvensen blir 

att man förstärker en positionering av män och kvinnor mot varandra?” samt ”Hur bör jag som 

fritidshemslärare förhålla mig till barnens kreativitet i situationer då den förstärker traditionella 

könsmönster?” Det jag kommit fram till är att möten människor emellan är så komplexa att det 

i överlag är mycket svårt att kunna utröna något universellt rätt eller fel i etiska dilemman som 

uppstår. Barn skapar sina uttryckssätt i dialog med andra, och genom detta även sin identitet. 

Därav är det även svårt att utröna någon generell regel kring hur man ska förhålla sig till deras 

kreativitet. En bedömning behöver göras i stunden, det som avgör hur jag bör förhålla mig är 

tiden, rummet och vilka barnen är. Det jag behöver göra är att lita på den intuition som jag 
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utvecklar genom reflekterad erfarenhet, och att försöka utvidga min förståelsehorisont och 

tolkningsförmåga i dialog med andra och med mig själv. 

 Ett begrepp som jag nämnt tidigare i den vetenskapsteoretiska delen av denna essä är en 

hermeneutisk cirkel. Något jag blivit varse under skrivandeprocessen, som inte jag inte förstod 

när jag först läste teorin om en hermeneutisk cirkel, var att detta även innefattar text man själv 

skriver. När jag skrivit ned min berättelse, mina tankar och reflektioner om mitt yrke och sedan 

läser det jag skrivit uppenbarar sig något nytt som gör att jag förändrar texten. När jag läser den 

på nytt förändras mitt perspektiv åter igen, osv. Det har för mig blivit så tydligt, när jag själv 

upplevt det, hur en skrivandeprocess kan förändra ens perspektiv, och hur detta påverkar ens 

uppfattning av verkligheten. Min förståelse av situationen påverkas av tolkningen av texten jag 

själv skapat, och tolkningen påverkar min förståelse, både jag och texten förändras när jag 

arbetar med den.  

En reflektion som jag gjort under skrivandet, är att alla inte utvecklar praktisk klokhet. Att 

vara utbildad och/eller ha arbetat i fritidshem i trettio år är ingen garanti för att utveckla 

intuition. Det är reflektionen och förmågan att anta olika perspektiv, att i mötet med andra 

kunna utvidga sin förståelsehorisont som gör skillnaden. Det finns säkert många som arbetar 

inom fritidshem som inte ens skulle ha uppfattat vad som var dilemmat i gestaltningen. I början 

av skrivandet kunde jag själv inte förstå komplexiteten av situationen även om jag hade en 

känsla av det när berättelsen utspelade sig. Jag förstod inte vidden av det och jag kunde inte 

förklara varför mina egna värderingar krockade inombords. Det jag strävar efter, som person, 

samhällsmedborgare och fritishemslärare är att förbättra samhället. Jag vill hjälpa mina elever 

att skapa förståelse människor emellan. Det jag tror är bäst för samhället frontalkrockade med 

det jag tror är bäst för individen, som i det här fallet representeras av de fem flickorna i 

dansgruppen.  

Med hjälp av Vygotskijs, Eidevalds, Lykke och Taylors teorier har jag försökt nysta i det 

tanketrassel jag befunnit mig i. Jag har reflekterat över barns kreativitet, den påverkan miljön 

har på kreativiteten, diskursers möjliggörande och hinderskapande av barns identiteter, 

intersektionalitet samt hur erkännandet från en fritidshemslärare kan påverka barn långt in i 

vuxenlivet. Det jag nu i slutet av detta arbete kommit fram till med hjälp av Henriksens och 

Vetlesens tolkning av dygdetiken, Alsterdals teori om praktisk klokhet och Repos tankar om 

den autentiske läraren är kontextens komplexitet. Fritidshemmet är en plats som ska vara en 

hemlik miljö, men som samtidigt är en institution. Det är ett ställe där det universella möter det 

partikulära. Vi som arbetar där, de betydelsefulla andra, påverkar både individen i stunden och 

samhället i stort. 
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Dilemmat lever kvar hos mig, det är ett tydligt minne. Trots att jag tycker att det slutade 

på det bästa tänkbara sättet i slutet av berättelsen, så ligger minnet kvar. Det gnager och vill ha 

uppmärksamhet, minnet av känslan jag hade i stunden när Emmy berättade vilken låt de ville 

uppträda med, och stunden när jag valde flickornas bästa. Jag satte det jag ansåg vara bäst för 

dem före oron över att Jonatan kunde bli sårad och före relationerna pojkar och flickor emellan. 

Jag kan än idag inte besluta mig för om jag tycker det var rätt val.  

Den slutsats skrivandeprocessen lett mig till, är att etiska situationer är näst intill omöjliga 

att finna ett svar på, och att detta gör praktisk kunskap oumbärlig för fritidshemslärare. 

Kontexten och en adekvat anpassning till denna kan förändra en situation helt och hållet. Fasta 

svar är omöjliga att ge, vilket gör att man som fritidshemslärare inte alltid kan förlita sig på de 

regler och förordningar som finns i verksamheten. 
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