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Abstract 

This essay focuses on collaboration between pedagouges and caregivers in after-school care 

and how one should act loyal when it happens conflicts. My research takes its outset from a 

dilemma that represents a meeting between me and a caregiver. I stand ahead of the choice to 

agree with the caregiver about her experienced worry or to be quiet and thereby be loyal against 

my colleagues. My purpose is to find tools for developing collaboration between pedagogues 

and caregivers and to look into how loyalty conflicts can be avoided. The method I am using 

for my research is a scientific essay, where I’m reflecting on my experienced dilemma and have 

a dialogue with litterature within sociology and development authority.  

I look into what implies good collaboration between pedagogues and caregivers and places it 

in relation to a loyalty conflict. I find obvious tools for a good collaboration in the form of 

pedagogues inviting to a dialogue, which could prevent loyalty conflicts. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare i fritidshemmet 

och hur en bör förhålla sig lojalt när krockar sker. Min undersökning tar sin utgångspunkt ur ett 

dilemma som återger ett möte mellan mig och en vårdnadshavare. Jag ställs inför valet att hålla 

med vårdnadshavaren om hennes upplevda oro eller att vara tyst och därmed vara lojal mot 

mina kollegor. Mitt syfte är att finna verktyg för att utveckla samverkan mellan pedagoger och 

vårdnadshavare och att undersöka hur lojalitetskonflikter kan undvikas. Metoden jag använder 

i min undersökning är en vetenskaplig essä, där jag reflekterar över mitt upplevda dilemma och 

för en dialog med litteratur inom sociologi och myndighetsutveckling.  

Jag undersöker vad som förutsätter god samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare och 

ställer det i relation till en lojalitetskonflikt. Jag finner självklara verktyg för en god samverkan 

i form av att pedagogen bjuder in till dialog, vilket skulle kunna förhindra lojalitetskonflikter. 

 

Nyckelord: Vårdnadshavare, pedagog, samverkan, lojalitet 
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”Jag vill bara säga att jag håller med dig”, tänker jag 

- Nu kommer dom, är allt framdukat på borden? frågar jag. 

Samtidigt som eleverna kommer in i matsalen för att äta mellanmål hör jag att fritidstelefonen 

ringer. ”Inte nu”, hinner jag tänka. Jag känner mig stressad över situationen eftersom jag och 

de fyra elever som ansvarar för framdukning av mellanmålet är försenade. Jag sträcker mig 

efter telefonen för att svara när en elev kommer inspringandes med ytterkläderna på. Han har 

uppspärrade ögon, en allvarlig min och ser minst sagt orolig ut. Med den ringande telefonen i 

handen tittar jag undrande på honom när han med uppjagad röst säger: 

- Rebecka du måste komma, det har hänt en sak! 

Jag blir oroad eftersom jag aldrig tidigare sett eleven så uppjagad eller allvarlig tidigare. Jag 

slits mellan honom och den intensivt ringande telefonen. Till svar nickar jag för att bekräfta att 

jag hör vad han säger. Min förhoppning är att han väntar ett ögonblick med att berätta vad som 

hänt. Då hinner jag svara i telefonen och prata med personen som ringer. Jag tänker att det 

troligtvis är en förälder som vill att jag meddelar hens barn att det är dags att gå hem från fritids. 

Jag svarar genom att presentera mig och hör en lugn mansstämma säga: 

- Min son sitter genomblöt på en toalett och gråter. Det har tydligen hänt någonting men 

han vill inte berätta vad. 

- Vet du vilken toalett han är på? svarar jag pappan. Okej, jag är ensam i matsalen just 

nu, eller nu ser jag att min kollega har kommit hit så jag går och letar efter honom 

genast. Jag ringer tillbaka till dig när jag hittar honom. 

Vi avslutar samtalet och jag undrar vad som kan ha hänt. Jag förstår att det pappan berättar hör 

samman med det den uppjagade eleven vill berätta för mig. Med skyndsamma steg tar jag 

riktning mot ytterdörrarna, ut från matsalen och upp till avdelningen där jag tror att eleven låst 

in sig. Med en smått oroad röst ropar jag elevens namn i korridoren; Benjamin! Det är alldeles 

tyst. Jag går mot elevtoaletterna och ser till min lättnad att en av toaletterna är låst. Jag andas 

ut. Försiktigt knackar jag på dörren samtidigt som jag hör att Benjamin pratar med någon, det 

verkar vara hans pappa. Han lägger på och jag försöker med lugn stämma prata med Benjamin 

genom toalettdörren. Med ett bestämt tonläge gör han klart för mig att han vägrar komma ut, 

jag kan på rösten skönja att han både är arg och ledsen. I samma stund kommer en annan elev 

gående genom korridoren och fram till toaletten. 

- Vad gör du här? frågar jag eleven. 
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- Jag tänkte att Benjamin kanske ville ha något att äta så jag tog med salami till honom. 

- Vad fint tänkt av dig. Hör du Benjamin, Oliver har med sig salami till dig. 

Benjamin låser långsamt upp låset på toalettdörren och jag sätter min förhoppning till att han 

vill berätta vad som hänt nu när Oliver också är här. Det gör han, och tillsammans med Oliver 

berättar de för mig om händelsen som utspelats på fotbollsplanen. Oliver har svårt att öppna 

ena ögat eftersom han blivit träffad av en blöt snöboll. De har lekt snöbollskrig tillsammans 

med killar från parallellklassen. Till en början hade de roligt men efter att Oliver blivit träffad 

av en snöboll urartade leken till en konflikt med grova ord, sparkar och slag. Benjamin fick en 

spark i magen efter att han blivit nedtryckt på rygg i den blöta snön. Jag ser att han fryser, 

underläppen darrar och den har en antagit en blå nyans. Jag föreslår ett par gånger att han ska 

byta till torra kläder men han insisterar på att ha de blöta kläderna på sig. Då försöker jag istället 

få honom att gå med mig och Oliver till matsalen. Han vägrar även det. Tanken slår mig att han 

troligtvis inte vill möta killarna som han och Oliver varit i bråk med, så jag föreslår: 

- Om vi gör så här då? Jag sitter med dig och Oliver under mellanmålet och efter att vi 

ätit upp hjälper ni mig att duka av och sedan går vi till skolsyster så hon kan titta på 

Olivers öga. Innan vi går ifrån mellanmålet ringer jag och pratar med din pappa. När 

vi kommer tillbaka från skolsyster bäddar vi in dig i en varm filt.  

Benjamin tvekar lite men går med på överenskommelsen. Vi går till matsalen och sitter 

tillsammans och äter mellanmålet, smörgåsar med salami som pålägg. När vi ätit upp hjälper 

pojkarna mig att duka av mellanmålet och samtidigt ringer jag Benjamins pappa:  

- Hej det är Rebecka, jag tänkte säga att jag hittade Benjamin och han har berättat vad 

som hänt. 

- Tack för att du ringde. Han bad mig att ringa dig eftersom du hade telefonen idag. Jag 

är på väg till skolan nu men det tar en stund, vill du hälsa honom det? 

- Ja det sk... vänta! Nu händer det något igen jag måste lägga på. 

Samtalet får ett abrupt avslut eftersom jag hör upprörda röster och skrik samtidigt som en elev 

ropar till mig att det är bråk igen. Jag släpper resterande avdukning till min kollega Felix och 

springer till matsalens entré där jag hör att rösterna kommer ifrån. Benjamin, som lämnade 

avdukningen, har ett kroppsspråk som signalerar att han är arg och säger med väsande röst att 

han ska dra från skolan eftersom några vänner till pojkarna som han bråkade med har sagt elaka 

saker till honom. Jag försöker stoppa honom genom att använda mig själv som spärr för 

utgången, han är arg och försöker tränga sig ut mellan mig och dörrposten. I ren desperation 
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håller jag fast honom, han har dragit förut och jag vet att han kan göra det igen. Jag släpper 

honom och försöker med lugn röst lugna honom och säger att hans pappa är på väg. Han skriker 

till mig att jag förstör hans liv. ”Han menar inte det han säger”, tänker jag. Han är i affekt. På 

avstånd ser han sin mormor komma gåendes. Jag hade ringt henne under mellanmålet för att 

säga att jag skulle bli sen till fritidskören, Benjamins mormor och jag är kollegor. Hon svarade 

inte när jag ringde och när hon ringde tillbaka slogs samtalet på i fickan och hon hörde hur arg 

och upprörd hennes barnbarn var och att jag försökte lugna honom. Benjamin säger till mig att 

inte berätta för mormor att han är där, han och Oliver låser in sig på toaletten i matsalen. Min 

kollega, Benjamins mormor kommer fram till mig och med viskande röst säger jag till henne 

att jag låtsas som att jag inte vet att han är i närheten just då. Hon förstår att Benjamin inte vill 

att hon ska vara där. Innan hon går säger hon till mig att hon ville kolla hur läget var och att 

hon hade hört vad han sagt till mig genom telefonen. När hon vänder sig om och går ut genom 

matsalsdörrarna känner jag mitt bland elevernas upprörda känslor en form av lättnad. Det är 

svårt att ta på vad det är, men någonstans känner jag att miljön ändå är fylld av trygghet och 

omsorg. Jag går fram till toalettdörren och säger med lugn röst att hon har gått. Jag fortsätter 

med tydlighet och nästan befallande röst säga: 

- Nu går vi till skolsköterskan för hon måste titta på Olivers öga. Det kan hända att han 

måste åka till sjukhuset och undersöka det. 

Dörren öppnas försiktigt, Benjamin tittar på mig med en allvarlig blick och nickar lugnt. 

Därefter styr vi våra steg genom slasket och över skolgården, Benjamin huttrar och säger att 

han fryser. Jag svarar att vi ska bädda in honom i en röd fleecefilt när vi kommer in på 

avdelningen. Först knackar vi på skolsköterskans dörr och Olivers öga blir undersökt. 

Benjamins pappa kliver in på avdelningen och styr sina steg mot mig och Benjamin som står i 

korridoren och pratar. Han frågar Benjamin om dom har rett ut bråket. Pappan vänder sin blick 

mot mig och tittar frågande på mig. ”Vill han att jag svarar?”, tänker jag. Benjamin svarar med 

vad jag upplever vara en skamsen eller orolig ton, ”nej det har vi inte”. Pappan vänder tillbaka 

blicken till sin son och säger att det kan vara bra om de pratar om händelsen så att ingen av 

pojkarna behöver oroa sig över händelsen under kvällen. Han vänder tillbaka blicken till mig 

och jag säger både till pappan och Benjamin att jag håller med.  

- Jag vill gärna prata med dig och Oliver först så ni får berätta allt, sedan kan vi prata 

tillsammans med Axel och Lukas, föreslår jag. 
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Benjamin nickar tyst, jag tycker mig avläsa ett lugn i hans ögon, han ser nöjd ut. Pappan 

bekräftar att han tycker sonens val att stanna kvar för att reda ut bråket är bra. 

- Jag åker och hämtar din lillebror och torra kläder under tiden, kommer tillbaka om 

ungefär en timma. Han vänder sig om och går ut genom ytterdörrarna. 

Efter samtalet med pojkarna pratar jag med deras föräldrar och berättar om konflikten och att 

vi har rett ut den tillsammans. I ett avskilt rum står jag tillsammans med Lukas mamma, Stina. 

Jag känner en oro gnaga i mig inför att berätta om eftermiddagens händelse. Det är inte första 

gången jag tar henne åt sidan och berättar om en händelse som hennes son varit med i och att 

ingen vuxen varit i närheten. Trevande söker jag efter orden och berättar om snöbollskriget som 

startade som en lek men urartade i sparkar, slag och grova ord. Stina ser ut att vara på helspänn, 

axlarna är höjda och munnen är formad till ett streck. Hennes kroppsspråk förmedlar en 

blandning av känslor; rädsla, oro, hopplöshet. Jag ser att hon är trött på att höra situationer 

återberättas där hennes son varit delaktig och att ingen vuxen varit i närheten.  

- Var är alla vuxna? frågar hon. 

Orden som Stina uttalar är inte formulerade som en fråga, snarare som ett påstående. Motvilligt 

berättar jag för henne, som jag gjort vid flera tidigare tillfällen, att ingen vuxen var på gården 

som eleverna hade snöbollskriget på.  

- De var på en gård som vi inte har kommit överens om att vara på. Det fanns ingen 

vuxen där med gul väst. Jag var i matsalen och förberedde mellanmålet tillsammans 

med några elever, min kollega Felix var ensam ute, berättar jag med en känsla av att 

skylla ifrån mig. 

- Men det här är inte första gången som barnen är på en gård där ingen vuxen finns. Det 

är bara en tidsfråga innan något riktigt allvarligt händer. 

- Vi måste jobba hårdare med att eleverna befinner sig på den gård som vi har kommit 

överens om att vi ska vara. 

Samtidigt som jag säger orden vet jag att det inte kommer fungera. Istället tänker jag irriterat 

att om alla vuxna såg till att gå ut när alla elever lämnat avdelningen så skulle händelser som 

dessa undvikas. 

- Men det händer ju ingenting. Kom inte och säg att ni ska ta med det till något möte för 

vi får ändå ingen återkoppling. Tänk om det händer något riktigt allvarligt någon dag, 
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någon kanske har en kniv med sig. Hur kan ni garantera säkerhet om det inte finns 

tillräckligt många vuxna ute? 

- Tro mig, jag önskar många gånger att jag kunde klyva mig och vara på flera ställen 

samtidigt, svarar jag. Rösten börjar stocka sig och jag känner en klump i halsen. 

- Jag förstår det, och det är inte riktat mot dig. Men hur kan man som vuxen se vad som 

händer om man bara sitter på en plats?  

Jag kan inte längre hålla tillbaka, klumpen i halsen har växt, ögonen vattnas och en tår rullar 

långsamt ner för min kind. Jag känner mig förargad och situationen blir smått pinsam, jag har 

brustit i min profession. Stina börjar prata med samma tydliga men vänliga stämma: 

- Det var inte meningen att göra dig illa berörd. Det här är ingen kritik mot dig Rebecka. 

- Nej, det är inte det. Jag bryr mig bara så fruktansvärt mycket om era barn. Jag vill att 

dom ska må bra. 

- Jag känner bara en oro för vad som skulle kunna kan hända. Skolgården är stor, var är 

alla vuxna? Tänk om det händer något riktigt allvarligt en dag. Man ser inte det när 

man sitter vid ett bord och tittar ner i sina papper. 

Vi står mitt emot varandra och jag lyssnar till hennes ord. Jag känner en viss hopplöshet och 

frustration utifrån den oro som hon uttrycker samt avsaknaden av förtroende för vissa 

pedagoger, mina kollegor. Jag vill säga till henne att jag förstår precis vad hon menar och att 

jag håller med henne. Att jag fattar vilka pedagoger hon syftar på. Egentligen är det av precis 

samma anledning som tåren rullar ner för min kind och jag vill bara berätta det för henne, här 

och nu. Jag vill på något sätt förmedla att jag inte blundar för problematiken, jag ser också det 

hon ser. Jag vill säga att jag gråter eftersom jag är trött på situationen att pedagoger inte heller 

befinner sig på överenskommen plats och att det går ut över elevernas trygghet och välmående. 

Att pedagoger inte interagerar med eleverna. Jag vill säga att jag förstår precis varför hon och 

andra vårdnadshavare har ett bristande förtroende till oss pedagoger i fritidshemmet.  

Men jag är tyst, jag är lojal mot mina kollegor. 
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Syfte  

När jag står med Stina i det lilla rummet gör jag ett ställningstagande, jag väljer tystnaden. Men 

det skaver i mig. Mitt dilemma bottnar i en inre brottningskamp mellan att vara lojal mot henne 

och att bekräfta det hon berättar om, att vissa pedagoger inte gör sitt jobb. Eller om jag ska vara 

lojal mot kollegorna och vara tyst. Kan min tystnad skapa bekymmer för samverkan med 

vårdnadshavarna när pedagoger i min närhet uppenbart brister i sin profession. Gör det mig till 

en trovärdig pedagog? 

Min gestaltande text belyser samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger i fritidshemmet. 

Rösterna som lyfts fram exemplifierar några av de utmaningar som finns i den samverkande 

relationen. Å ena sidan upplever jag mig ha en god relation till många vårdnadshavare å andra 

sidan har deras förtroende brustit mot kollektivet, det vill säga pedagogerna på arbetsplatsen. 

Samtidigt slits jag mellan vad jag bör och inte bör säga till vårdnadshavare. I läroplanen står 

det uttryckligen att alla som arbetar i skolan ska ” […] samarbeta med elevernas vårdnads-

havare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.” (Skolverket 

2016, s.16). Läroplanens syfte är som jag förstår det, att skapa de bästa förutsättningarna för 

elevernas utveckling och lärande. I professionsmatrisen som vi studenter har i VFU-kurserna 

dvs. den verksamhetsförlagda utbildningen är ett utvecklingsområde att se ” […] föräldrars 

delaktighet som en tillgång i verksamhetens löpande arbete.” (Södertörns högskola 2017). Men 

vad innebär det egentligen att samarbeta med vårdnadshavarna?  

Mitt huvudsakliga syfte med essän är att få verktyg till att förändra och utveckla samverkan 

mellan vårdnadshavare och pedagoger. Jag står samtidigt i en lojalitetskonflikt som jag vill söka 

en förståelse för och hur de kan förebyggas i mitt arbete som blivande lärare i fritidshem. I möte 

med människor ställs jag nästan dagligen inför situationer som jag behöver ta ställning till, vare 

sig det är på jobbet eller under min fritid. Det gör att den här undersökningen kan appliceras på 

fler situationer som innefattar arbete med människor och är med andra ord allmängiltig.  

Utifrån syftet har tre frågeställningar väckts hos mig, de undersöks utifrån min situation, på min 

arbetsplats men även de kan ses som allmängiltiga för de som arbetar med människor. 
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Frågeställningar 

- Vilka förutsättningar behövs för god samverkan och på vilket sätt är den viktig mellan 

vårdnadshavare och pedagoger i fritidshem? 

- Hur bör jag förhålla mig lojalitetsmässigt mot kollegor och vårdnadshavare? 

- Hur kan lojalitetskonflikter förebyggas i mitt arbete på fritidshemmet? 

 

Metod 

Lotte Alsterdal skriver att: ”Syftet är att studenter med yrkeserfarenhet ska få tag i sina 

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

poängterar att det som är utmärkande för essäskrivande är att jag som forskare undersöker min 

upplevda erfarenhet genom reflektion. Jag har därför valt att undersöka mitt dilemma genom 

en vetenskaplig essä. Detta utforskande skrivande i essäform bygger på min erfarenhet inom 

fritidshemmet, och genom egen reflektion av mitt syfte och dilemma undersöker jag den 

praktiska kunskapen kring varför jag handlar som jag gör. Genom att skriva ur mitt eget 

perspektiv tvingas jag ständigt att pendla mellan att vara subjektiv och objektiv. Detta för att 

kunna titta på min upplevda händelse och mitt agerande med självkritiska ögon. 

Essäskrivandet kännetecknas av ett hermeneutiskt och fenomenologiskt tillvägagångssätt. Inom 

fenomenologin lyfter Magdalene Thomassen (2007) filosofen Edmund Husserl som bidragit 

till en viktig tankeströmning inom filosofin. Begreppet fenomenologi kommer från grekiskan 

och betyder läran om det som visar sig. Undersökningar inom det fenomenologiska spektrat är 

centrerade kring människors upplevelser som forskaren sedan söker att förstå. Av den 

anledningen är det viktigt att poängtera att metoden utgår från ett förstapersonsperspektiv. Med 

tanke på att människors upplevelser står i centrum försöker man inom fenomenologin undvika 

att tolka upplevelserna. Syftet är att presentera upplevelsen sådan den visar sig utan 

omtolkningar. För att möjliggöra denna frihet från tolkning behöver forskaren sätta sin egen 

förförståelse i parentes för att kunna se hur upplevelsen framträder (Thomassen 2007, s.90f). I 

återgivningen av min berättelse har jag strävat efter detta genom att beskriva händelsen som 

den framträdde för mig utan några tolkningar eller värderingar. Mina reflektioner och teoretiska 

perspektiv lyfts in först under rubriken reflektion. 

Hermeneutik betyder tolkningslära som syftar till att försöka förstå människor och 

livssituationer i stort (Patel och Davidson 2001, s.28ff). Ett viktigt begrepp inom denna 
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tolkningslära är den så kallade hermeneutiska spiralen. Den syftar till att tolka mötet mellan 

människans förförståelse och nya erfarenheter vilket skapar ny förståelse som sedan kommer 

att bli förförståelse i kommande tolkning. Genom att använda den hermeneutiska spiralen i 

denna essä kan jag tolka mötet mellan min förförståelse och den nya erfarenhet jag skapat i min 

upplevda händelse. I denna reflektion skapar jag således ny förståelse vilket kommer ligga till 

grund för kommande möten.  

Detta bidrar i sin tur till att vidga min förståelsehorisont. Hans-Georg Gadamer menar att 

förståelsehorisonten är den gemensamma historien för människor i en viss kultur eller tidsepok 

(Thomassen 2007, s.96). Genom att förhålla mig empatiskt och känna medkänsla till min 

erfarenhet och individer i undersökningen bidrar det till en bredare tolkning och förståelse. 

Därav min självkritiska blick och ett pendlande mellan att vara objektiv och subjektiv. Genom 

att använda denna metod får jag ett bra verktyg för att kunna besvara mina frågeställningar.   

För att undersöka och söka förstå mig och min handling gentemot mina kollegor samt mamma 

Stina kommer jag föra en dialog med olika litteraturer. Lojalitetsbegreppet har en stor 

utgångspunkt i mitt utforskande skrivande. För att undersöka lojalitet har jag tagit hjälp av 

sociologiska perspektiv. Jag har också lyft in vårdnadshavares röster genom en studie från 

Myndigheten för skolutveckling för att ställa samverkan i relation till lojalitet. 

 

Etiska överväganden 

Vid mitt val av forskningsmetod har jag förhållit mig till konfidentialitetskravet. Det innebär 

att de individer som omnämns i den gestaltande berättelsen inte går att identifiera 

(Vetenskapsrådet 2002, s.12). För att personerna inte ska vara identifierbara är namnen 

fingerade, förutom mitt eget, och jag har medvetet inte beskrivit mer än nödvändigt i den miljön 

som vi befinner oss i. 

 

  



 
9 

Reflektion 

Bakgrund till mitt val av dilemma 

Allt för många gånger har jag hört människor som arbetar i skolan uttrycka att vårdnadshavare 

generellt sett utgör ett problem. Jag har själv varit bidragande till åsikter om att vårdnadshavare 

är krävande, negativa, nedvärderande och de lägger sig i hur jag ska utföra mitt arbete osv. 

Mina gestaltade upplevelser är sanna men de är bara sedda utifrån mitt perspektiv. Jag är 

övertygad om att många av de utmaningar jag och mina kollegor mött i olika elevgrupper 

kunnat reducerats, kanske till och med eliminerats om vårdnadshavare och pedagoger haft en 

god och utvecklad samverkan. Jag menar att eleverna påverkas av vårdnadshavarnas inställning 

och uppfattning av skolan. Om de har en negativ upplevelse speglas det på eleverna som i sin 

tur troligen tar med sig inställningen till skolan. Resultatet blir att vi arbetar i konstant motvind. 

När vi samtalar om hur vi ska samverka med elevernas vårdnadshavare på min arbetsplats 

brukar förslaget om att bjuda in till ett öppet hus komma upp och inget annat. Jag har aldrig 

riktigt förstått hur det kan bidra till samverkan mer än att det möjliggör ett tillfälle för 

vårdnadshavare, elever och pedagoger att mötas på i syfte om att visa upp produkter av 

elevernas processer eller görande. Jag vill i alla fall något mer och jag upplever att utifrån Stinas 

och andra vårdnadshavares synpunkter att även de eftersöker något annat. Samverkan borde 

innebära något mer. 

 

Vi lämnar till skolan det käraste vi har… 

De erfarenheter jag bär med mig av att möta vårdnadshavare är brokig. Personligen upplever 

jag mig veta hur jag ska bemöta dem i samtal. Men allt för ofta handlar samtalen om att berätta 

om en händelse där deras barn blivit utsatt eller utsatt någon annans barn. Precis så upplever 

jag det i situationen med Stina. Jag tror att det är anledningen till att jag är lite distanserad i mitt 

bemötande eftersom det inte är första gången jag pratar med henne om något hennes son gjort. 

Ibland, men allt för sällan kan möten resultera i att vi för en dialog om hur vi; vårdnadshavaren 

och berörda pedagoger ska gå vidare för att till exempel stötta deras barn. Men det är som sagt 

allt för sällan och när det väl händer att en dialog sker finns upplevelsen av det Stina uttrycker; 

de får ingen återkoppling om vad som händer. Det kan tyckas vara en självklarhet men när jag 

tänker på andra situationer så inser jag att det ligger en del sanning i det hon säger. Det sker 

sällan någon återkoppling. Beror det på att jag glömmer bort att återkoppla? Tar jag för givet 
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att vårdnadshavarna ska vara uppmärksamma eller att de själva ska ta initiativet för att få 

återkopplingen? Eller är det så att jag inte hinner med mina arbetsuppgifter? Anser jag att de 

lägger sig i för mycket vilket gör att jag försöker distansera mig? Oavsett vilken bortförklaring 

jag än har så har Stina med flera vårdnadshavare tidigare efterfrågat återkoppling utan att ha 

fått den. Det är uppenbart att förtroendekapitalet inte är optimalt. Stina är också tydlig med att 

kritiken inte är riktad mot mig personligen, den är riktad mot kollektivet på arbetsplatsen. Men 

kanske blir hon ställd av min fallande tår att hon försöker släta över situationen. 

Myndigheten för skolutveckling har sammanställt en antologi som behandlar den utmanade 

samarbetsrelationen mellan vårdnadshavare och pedagoger. Olika röster blir synliggjorda och i 

det stora hela betonas vikten av ett gott bemötande, förhållningssätt och kommunikation för att 

möjliggöra ett bra samarbete. Nilsson lyfter en vårdnadshavares röst som poängterar att de 

behöver bli delaktiga i de insatser som görs kring deras barn (Nilsson 2008, s.46). Mina tankar 

förs osökt till Stina. Hon uttrycker visserligen inte att hon vill vara delaktig, men jag undrar vad 

hon skulle sagt om jag hade ställt en fråga som inbjöd henne till delaktighet istället. I 

propositionen för den nya skollagen står det; 

Som ansvariga för barnens fostran är vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och insyn i 

skolans verksamhet självklar. En väl fungerande samverkan mellan eleverna, skolan och 

föräldrarna, både på individ- och gruppnivå har stor betydelse för verksamheten […] Det är 

dessutom även i förhållande till vårdnadshavarna självklart att det är den pedagogiska 

personalen som utifrån sin profession har ansvaret för hur undervisningen planeras, 

genomförs och utvärderas tillsammans med barnen och eleverna.  (Utbildningsdepartementet 

2009, s.313) 

Jag tänker att en vårdnadshavare inte kan få eller ha något inflytande utan att de blir inbjudna 

till att vara delaktiga. Vem är ansvarig att bjuda in till delaktighet? Jo, jag som pedagog. En 

bild målas upp för mitt inre. Är det så att vårdnadshavarna vill vara delaktiga men det vi 

pedagoger upplever är att de febrilt försöker banka in en låst ytterdörr medan vi står på insidan 

och försöker skydda vårt territorium? Om det är på det sätt som vi (pedagoger och 

vårdnadshavare) upplever situationen så är det dömt till att misslyckas. Med tanke på att det är 

på mitt territorium och min profession så bör ansvaret ligga på mig att låsa upp ytterdörren och 

bjuda in till en dialog. Agneta Nilsson har intervjuat Helle Jensen som säger; ”När man har 

makt i en relation följer ett ansvar för relationens kvalitet.” (Nilsson 2008, s.118). Det är precis 

det jag menar, i min profession som pedagog befinner jag mig i en annan maktposition än 

vårdnadshavaren och bär ansvaret för att bjuda in och utveckla en kvalitativ relation. En 
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kvalitativ relation, som Jensen och Jensen poängterar är avgörande för elevernas trivsel och 

välbefinnande (Nilsson 2008, s.117).  

 

Förtroendeskapande	handlingsstrategier	

Jag tänker för mig själv att det låter för enkelt att vrida om nyckeln i nyckelhålet så att dörren 

står öppen och mitt så kallade territorium blir en inbjudande miljö. Det kanske räcker i vissa 

fall. Samtidigt vet jag att förtroendekapitalet från vårdnadshavarna som jag ska samverka med 

har sinat under flera års tid.  

Jag vänder mig till Lars Eriksons sammanfattande studie om hur pedagoger har skapat 

förtroendefulla kontakter med vårdnadshavare. Erikson lyfter fram tre handlingsstrategier för 

målet: 

I. Positionering av vårdnadshavaren 

II. Skapa rum för öppen kommunikation  

III. Placera barnet i centrum 

Det Erikson menar med att positionera vårdnadshavaren är att pedagogen måste förutsätta att 

vårdnadshavare vill engagera sig och ta ansvar för barnets skolgång. Han skriver också att fokus 

bör läggas på deras kapacitet och förmågor istället för bristerna (Erikson 2008, s.124ff). Jag 

blir plötsligt medveten om att jag gärna generaliserar vuxna människor och lägger tydliga 

förväntningar om vad jag anser vara ett önskvärt beteende. De är ju vuxna människor och borde 

veta bättre, eller? Nu när jag tänker efter är det väl snarare en självklarhet att de ska bli bemötta 

utifrån sina förmågor, precis som vi bemöter eleverna; individuellt. Vuxna är, liksom eleverna 

inte stöpta i samma form. När jag tänker på hur snacket kan gå bland pedagoger är det oftast 

bristerna som framhålls. Det är sällan något positivt som sägs om vårdnadshavare, de upplevs 

ofta vara ett problem som står i vägen för att göra mitt jobb, de är ett störningsmoment. Om de 

blir bemötta på det sättet av oss pedagoger så är det väl inte konstigt att de upplevs försöka 

banka sig igenom ytterdörren? I vår profession ingår det att vi ska tänka utifrån ett individuellt 

perspektiv när det kommer till eleverna, men vi verkar ha missat de vuxna helt och hållet. 

Petersen skriver;  

Om man kan se föräldrars handlingar som uttryck för kvalitetsmedvetande och intresse för 

deras barns skolgång och som för en vilja att föra en dialog med läraren och de andra 
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pedagogerna om barn och skola, ger det en utgångspunkt för ett annat slags samtal (Petersen 

2011, s.180). 

Jag anser att citatet förstärker det Erikson menar om att positionera vårdnadshavaren. Det vill 

säga att jag som pedagog förväntar mig att hen vill vara delaktig genom engagemang och 

ansvar. Om jag ska applicera det på Stinas ord så kan jag välja att se det som kritik eller att hon 

har ett intresse för sitt och andra barns trygghet, ett uttryck för kvalitetsmedvetande. Innebär 

inte det att det enda rätta är att bekräfta hennes medvetenhet kring detta? Jag är ju medveten 

om exakt samma sak. 

De andra två handlingsstrategierna upplever jag egentligen också som självklara. Att skapa rum 

för kommunikation och en mer transparant sådan. Erikson ger ett exempel från en pedagog som 

säger till vårdnadshavare att de gärna får berätta om de upplever att något är på tok i barnens 

kompisrelationer (Erikson 2008, s.131). Jag tänker att pedagogen ser elevernas skolgång ur ett 

helhetsperspektiv. Yttre omständigheter påverkar skoldagen och det är nödvändigt att läraren 

känner till dessa. På samma sätt bör pedagogen vara mer transparant och bjuda in till en 

ömsesidig dialog istället för någon form av informationsöverlämning, vilket jag upplever att 

samtalet med mamma Stina är. Det minskar även risken av att gå i försvarsställning. Jag tänker 

också att genom att etablera en dialog visar jag att barnet placeras i centrum. Barnet blir sedd 

eftersom jag vill samtala om hur jag och vårdnadshavaren ska samarbeta. 

Den viktigaste och allra tydligaste byggstenen för förtroende mellan pedagog och 

vårdnadshavare nämns vid olika tillfällen i antologin. Det är när vårdnadshavarna känner sig 

lugna i att deras barn är trygga eftersom de vet att relationen till pedagogen är bra, då fungerar 

samarbetet bra (Nilsson 2008, s.41). Vad är det som kännetecknar att relationen mellan elev 

och pedagogen är bra? Jag skulle kunna undersöka frågan ensam i ett lika stort arbete som detta 

vilket givetvis inte är möjligt. Om jag vänder mig tillbaka till min berättelse och tittar på 

samspelet mellan Benjamins pappa och mig får jag några föraningar om det han verkar 

värdesätta. När jag tänker tillbaka på situationen minns jag tydligt att jag reagerade när pappan 

berättade för mig att Benjamin hade bett honom att ringa mig. Vem som helst av de andra 

pedagogerna hade väl kunnat hjälpa honom? Varför bad Benjamin sin pappa att ringa just mig? 

Att Benjamin uttryckligen ber sin pappa att ringa mig anser jag indikerar att han har ett 

förtroende för mig. Jag tror att han har en föraning om att jag kommer släppa det jag gör i 

stunden för att söka upp honom. Förtroendet som han har förmedlas i sin tur till pappan och 

bekräftas i telefonsamtalet mellan honom och mig, i och med att jag söker upp Benjamin så fort 

en kollega är på plats i matsalen. När jag ringer tillbaka och berättar att jag har hittat Benjamin 



 
13 

och pratat med honom tror jag att pappan känner sig trygg i att hans son får den omsorg han 

behöver fram till att han själv är på plats. I och med det har jag också visat att jag har placerat 

hans barn i centrum vilket är en av de tre handlingsstrategierna för förtroendefulla relationer. 

 

Tystnadens eko 

Tystnaden i det lilla rummet är och förblir ett faktum. Hur kan jag förbli tyst när jag egentligen 

bara vill skrika ut och bekräfta Stinas oro? 

- Jag håller med dig, jag ser också att det inte funkar och att det går ut över era barn. Det 

är vårt fel att era barn kommer i onödiga konflikter eftersom vi inte gör vårt jobb! 

Precis så vill jag säga. Men istället; tystnad. Jag undrar vad konsekvenserna skulle bli om jag 

faktiskt uttalat håller med Stina. Å ena sidan skulle vår samverkande relation möjligen stärkas 

och så även tilliten. Å andra sidan skulle mitt uttalande innebära en illojalitet mot mina kollegor 

som jag möter dagligen och jag riskerar att försvåra samarbetet med dem. Samtidigt vet jag att 

Stina står på min sida. Hon vet däremot inte om att jag står på hennes sida eftersom jag väljer 

tystnaden och därmed lojaliteten gentemot mina kollegor. Det vet bara jag, och det gör ont. 

Men det faktum att vi står på samma sida gör att en illojalitetsmässig handling mot kollegorna 

skulle vara lättare att gå igenom. Om vi skulle välja att ta vidare problematiken till ledningen 

tror jag att det skulle väga tyngre om Sina som vårdnadshavare och jag som pedagog visade att 

vi stod sida vid sida. 

	

Teamarbetets	utveckling	från	90-talet	till	idag	

Min erfarenhet av att arbeta inom skola och fritidshem är relativt kort och som barn gick jag 

inte på fritids. När skoldagen var slut gick jag hem till mina föräldrar eller morföräldrar som 

stod för omsorgen. Vid samtal med mina kollegor och deras yrkeserfarenheter förstår jag att 

det har skett stora förändringar de senaste trettio åren. I mina öron låter de mesta som klagomål, 

de tycker att det var bättre förr. Visst, jag skulle också uppskatta att arbeta med mindre 

elevgrupper och mer personal. Önskan om att kunna klona och klyva mig skulle troligen minska 

dramatiskt. Samtidigt måste vi kunna förhålla oss till de förutsättningar som råder, elev-

grupperna är stora och det är svårt att få utbildade pedagoger till de lediga tjänsterna. Fler 

pedagoger innebär inte per automatik att tryggheten för eleverna säkerställs. Min och även 
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Stinas frustration pekar ju på att pedagoger inte befinner sig där eleverna befinner sig och vice 

versa.  

Gerd Lindgren och Eva Larsson (2008) har belyst de organisatoriska förändringar som skett för 

arbetsgrupper i offentlig sektor utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv. De beskriver 

visserligen förändringen för undersköterskorna i landstinget. Men utifrån den förförståelse jag 

fått genom mina kollegors berättelser drar jag en direkt parallell till förändringarna inom 

fritidshemmet.  

I början av 90-talet var arbetsgruppen i landstinget homogen efter yrkesprofession, 

undersköterskorna bestod enbart av undersköterskor. De skötte sitt och hade relativt stort 

inflytande över sina arbetsuppgifter och de hade en yrkesstolthet. De möjliggjorde tillfällen 

som de kunde mötas på för att småprata och utveckla så kallade gemensamma symboler, på så 

vis fyllde de sin emotionella energi som upprätthöll engagemanget (Lindgren och Larsson 2008, 

s.128ff). Symbolerna som mötet kretsade kring tänker jag som en form av subkultur som i grund 

och botten är till för att skapa en vi-känsla. Det är härligt att känna tillhörighet till en grupp. Jag 

kan tänka mig att pedagogerna i fritidshemmet var mer sammansvetsade som grupp när 

fritidshemmen inte var integrerade i skolan. Liksom undersköterskorna antar jag att 

pedagogerna skapade möjligheter för att mötas under dagarna och fylla på sin emotionella 

energi. Samtidigt finns det baksidor med homogena grupper, kulturen och symbolerna kan vara 

så starka att det blir svårt för personer och framför allt nytillkomna personer att delta.  

Mot slutet av 90-talet har undersköterskornas homogena arbetsgrupp upplösts till ett 

multiprofessionellt team med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare m.fl. Författarna skriver 

att en fördel med omorganisationen var att undersköterskor fick en annan närhet till patienterna. 

Teamet handhar ett begränsat antal patienter, till skillnad från tidigare gruppfördelning då alla 

undersköterskor vårdade alla. De möts endast vid enstaka tillfällen under arbetsdagen för 

kortare informationsöverföring. Det dagliga arbetet blev mer ensamt med tanke på att 

undersköterskan själv ansvarade för att arbetsuppgifterna genomfördes. Men den största 

förlusten med multiprofessionella team upplevs vara att tillfällena med de andra 

undersköterskorna blev radikalt färre (Lindgren och Larsson 2008, s.131). De en gång starka 

symbolerna i undersköterskornas subkultur suddades ut. Lindgren och Larsson skriver; 

I det multiprofessionella teamet intar undersköterskan den lägst kvalificerade positionen. 

Läkaren och sjuksköterskan har högre värderade arbetsuppgifter. Bakgrunden till denna 

teamorganisation är givetvis genomslaget av nya managementmodeller i den offentliga 

sektorn. Team och särskilt multiprofessionella team är ett gemensamt drag i de nya 
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organisationsformerna. Teamets funktion är bland annat att bryta upp de konservativa och 

starka professionernas kulturer för att underlätta utveckling, flexibilitet och förnyelse i den 

offentliga vården (Lindgren och Larsson 2008, s.132f). 

En av anledningarna till omorganisationen i offentlig sektor var alltså att motverka 

professionernas starka kulturer.  

Under 90-talet blev fritidshemmen integrerade i skolans lokaler och utbildningsväsendet. Vid 

den här tiden förmodar jag att organisationen förändrades för pedagogerna i båda skola och 

fritidshem. Vilket är den organisation som är min enda erfarenhet; teamet. Likt under-

sköterskorna arbetar vi i multiprofessionella team med; klasslärare, pedagog i fritidshem, 

specialpedagoger osv. Jag är medveten om att organisationen kan skilja sig från skola till skola. 

Men min erfarenhet är att jag som pedagog i fritidshemmet är knuten till en klass och samarbetar 

med klassläraren. Det innebär att jag bär ett större ansvar kring omsorgen för eleverna i den 

specifika klassen. Rent krasst sker mestadels informationsöverföring mellan mig och 

klassläraren vid ett fåtal stunder under dagen, likt teamet i landstinget. Samtidigt ska jag 

samarbeta med övriga pedagoger som har sitt huvuduppdrag i fritidshemmet och arbetar i de 

andra klasserna på samma avdelning. Jag kan tänka mig att utmaningen att hitta stunderna för 

gemensamma möten var enklare när fritidshemmet inte var integrerade i skolväsendet. Innan 

integreringen mötte pedagogerna eleverna först efter skoldagen, förmiddagarna användes till 

planering och utrymmet för gemensamma symboler och stärkt kultur var given. Beroende på 

uppdrag har vi möjligtvis rasten och viss planeringstid att mötas på. I övrigt söks små korta 

stunder upp som till och från matsalen eller när vi passerar varandra i korridoren.  

Lindgren och Larsson beskriver att den rådande organisationen har resulterat i en situation där 

entusiasm och engagemang över att hjälpa patienterna är så gott som bortblåst. Bristen av en 

gemensam subkultur har lett till en förlorad känsla av solidaritet mellan kollegor (Lindgren och 

Larsson 2008, s.137). Om känslan av solidaritet är förlorad så tror jag att steget till att vara 

illojal gentemot sina kollegor inte är så stort. Å ena sidan kan det leda till att jag som pedagog 

faktiskt vågar gå emot en eller flera kollegor som jag anser utför icke försvarbara, omoraliska 

handlingar. Å andra sidan, kan jag känna mig trygg med mina kollegor om vi inte har en stark 

kultur? Finns det en risk att de anger mig på grund av avundsjuka eller att de anser att jag är 

illojal? Vad händer med gruppen när vi inte har gemensamma symboler och kultur? Även om 

jag inte tror att jag vinner något på att ange mina kollegor och att jag uttryckligen säger till 

Stina att jag håller med henne så måste jag ställa mig frågan; söker jag någon vinning i att 

berätta för henne att jag faktiskt håller med henne? Ja men visst gör jag det. Men mitt syfte är 



 
16 

inte att sätta dit kollegorna, utan snarare för att vinna hennes förtroende. Fast även om jag vet 

att det är min underliggande anledning så kan det uppfattas som en helt annan anledning. 

 

Symboler	och	gemensamma	ritualer	

Utifrån Lindgren och Larsson har jag beskrivit funktionen av gemensamma symboler och 

ritualer, det jag kallar för en slags subkultur. Men vad menar de egentligen med symboler och 

ritualer och hur kan de se ut? 

Människor blir av olika anledningar ibland medvetna om varandras känslor och fångas in i 

en gemensam stämning. Detta sker till exempel i gruppen av arbetskamrater som delar 

erfarenheter och fokus och dessutom har tillgång till mötesplatser. Resultatet av denna 

samvaro blir solidaritet mellan medlemmarna och emotionell påfyllning eller emotionell 

energi för var och en som deltar. Den lyckade ritualen utmärks just av dessa emotionella 

belöningar (Lindgren och Larsson 2008, s.126). 

I citatet betonas att gruppens ritualer och symboler bygger på delade erfarenheter, fokus samt 

tillgång till mötesplats. Författarna menar att kraven för ritualens reproduktion och fortsatta 

varande innebär likhet gällande; yrkesposition, kön och livsstil (Lindgren och Larsson 2008, 

s.127). Följande ger de exempel på detta från de intervjuade undersköterskorna. De hade sin 

gemensamma ritual i sköljrummet och erfarenhetsutbytet berörde berättelser rörande 

familjelivet. Vidare skriver de att symbolen är kvinnligheten, den familjeorienterade som klarar 

både familjeliv och arbete. Lindgren och Larsson hänvisar till Collins (2004) modell på 

ritualens utformning. Ett möte sker och någon presenterar en berättelse, dess kvalitet är 

avgörande om ritualen ska börja och de andras intresse är beroende av om den ska utvecklas. 

Det innebär att berättelsen måste innehålla en symbol som gruppen vårdar (Lindgren och 

Larsson 2008, s.129).  

Jag försöker febrilt komma på om jag och mina kollegor i fritidshemmet har några 

gemensamma tillfällen för ritualer och vårdande av gemensamma symboler. Vi har rast 

samtidigt och under elevernas lunchrast tas tillfället att stå och småprata med kollegorna. Men 

jag ser oss som små öar och ibland mindre ögrupper. Gruppen av kollegor har olika livsstil och 

familjesituation, etnicitet, kön och till viss del även yrkesposition trots det att vi alla arbetar i 

fritidshemmet. Samtidigt finns det en sak som jag återkommer till och kan vara en möjlig 

symbol, bilden av att ens yrkesroll står lägst i rang. Men jag har svårt att tänka mig att den 

negativa bilden av ens yrkesroll bidrar till påfyllning av emotionell energi i längden. Det borde 
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snarare dränera ens energi genom ett ständigt matande av en negativ yrkessjälvbild. Personligen 

tror jag att det är viktigt att arbetsgruppen består av en blandning människor där likheterna inte 

är för starka. Reproduktionen av ritualens varande som beskrivs i föregående stycke är 

ingenting som jag förespråkar. Om yrkesrollen är en faktisk symbol som vi reproducerar i 

arbetsgruppen finns en stor risk att känslan av att stå lägst i rang blir en självuppfylld profetia.  

 

Laget	framför	jaget	

Lindgrens och Larssons (2008) beskrivning av 90-talets omorganisation mellan yrkesgrupperna 

ger en komplex bild av omsorgsarbete. Multiprofessionella team är effektivt, det ger den 

individuella medarbetaren ett större ansvar vilket stärker yrkesjaget. Å andra sidan blir arbetet 

mer ensamt, engagemanget och yrkesstoltheten riskerar att få sig en törn. Samtidigt har målet 

till viss del uppnåtts, de starka professionernas kulturer har reducerats. Jag säger till viss del 

eftersom jag upplever att längtan efter gemensamma symboler från en svunnen tid lever kvar. 

En person som lämnat ett stort eftertryck gällande problematiken kring en stark kultur i en 

gemenskap är Friedrich Nietzsche. Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen beskriver det 

Nietzsche kallar för flockmoral. Med det menas att majoriteten bestämmer vad som ska vara 

gott eller ont, alltså vilken moral som ska vara rådande. Om någon är stark och självständig nog 

att avvika från en flockmoral skulle personen anses vara; ond, illojal eller omoralisk. 

”Flockmoralen blir därmed ett medel att hålla andra i schack.” (Henriksen och Vetlesen 2013, 

s.37). Jag tycker att det ger en tydligare beskrivning av den baksida som Lindgren och Larsson 

(2008) skriver om gällande undersköterskornas homogena arbetsgrupp.  

Av någon anledning valde jag att vara lojal gentemot mina kollegor genom tystnad, när jag inte 

bemötte Stinas oro. Men jag upplever inte att vi har särskilt starka symboler eller kultur 

sinsemellan. Anta att vi hade haft både en stark flockmoral och gemensamma symboler i 

kollegiet, det hade kunnat bidra till lojalitet och solidaritet gentemot varandra. Hade jag ens 

reflekterat över att bryta min tystnad och vara illojal? Tanken känns skrämmande att en grupp 

skulle kunna värna om lojaliteten mot varandra som i detta fall skulle vara före elevernas 

trygghet och säkerhet. Jag återkommer till tanken om att mina kollegor, som arbetat längre än 

mig antagligen längtar tillbaka till den homogena arbetsgruppen. Till den tid som fritidshemmet 

inte var integrerad i skolan då de fyllde på energi och upprätthöll engagemanget genom 

gemensamma symboler och möten. Det är klart att mina kollegors uttryck för sammanhållning 

har påverkat mig. Jag vill inte ses som illojal av några personer som jag ska samarbeta med fem 
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dagar i veckan. Samtidigt kryper det i mig när jag tänker på vilken onödig konflikt Axel, 

Benjamin, Lukas och Oliver genomled. Allt för att jag inte hade varit stark nog och larmade 

tidigare och lyfte min frustration över problematiken tillsammans med ledningen. Ändå valde 

jag att fortsätta vara lojal mot kollegorna i mitt möte med Stina. 

 

Visselblåsaren	

En tanke som slagit mig under min reflektionsprocess är att illojalitet anses vara något onormalt 

eller strängt förbjudet i allmänhet. Det är i alla fall min upplevelse. Även om illojalitet skulle 

kunna vara det enda moraliska rätta i en situation. Émile Durkheim skriver i Sociologins 

metodregler att vi åtar oss och utför handlingar som är objektiva men de kan upplevas som våra 

egna eftersom de slår an känslor hos oss. Jag förstår det som att vi inte är medvetna om varför 

eller att vi utför vissa handlingar eftersom de är befästa i ett kulturellt sammanhang och är med 

andra ord en del av oss. Vi åtar oss att utföra handlingar som är skapade utanför vårt eget jag, i 

ett sammanhang. Durkheim beskriver på liknande sätt att skyldigheterna som våra handlingar 

utgår ifrån kommer genom uppfostran, de existerar utanför individen (Durkheim 1978, s.21). 

Vidare skildrar han konsekvensen av att en människa gör motstånd kring de objektiva 

skyldigheterna: 

Om jag vid min klädsel inte underkastar mig världens konventioner, inte bryr mig om 

vanorna i mitt land och i min klass, får det löje jag väcker och det avstånd man håller mig på 

samma verkningar som ett straff i egentlig mening, fast på ett mildare sätt (Durkheim 1978, 

s.22). 

Citatet får mig att tänka på Henriksen och Vetlesen som skriver att ” […] normer och regler 

finns för människornas skull och är inget mål i sig.” (Henriksen och Vetlesen 2013, s.36). De 

menar att människan behöver ha en kritisk distans till normer och regler och se en situation från 

olika sidor. Durkheim lyfter fram Sokrates som ett exempel för att förklara nyttan av regelbrott, 

vilket jag tänker är det Henriksen och Vetlesen vill betona med att anta en kritisk distans. 

Durkheim beskriver hur Sokrates banade väg för ett självständigt tänkande som ledde till stor 

nytta för mänskligheten och hans fosterland. Vid den tiden sågs hans handling som ett 

regelbrott. Om han inte hade gjort överträdelsen hade en förändring troligen inte skett i 

samhället (Durkheim 1978, s.66). Jag kan tycka att det är självklart att en människa har rätt till 

ett självständigt tänkande. Men, Sokrates fick lida för det brott han gjorde. Hans handling 

sträckte sig utanför de normer och regler som staten stod för. Vid 70 års ålder dömdes han till 
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döden genom att inta ett gift av Atens domstol för att ha fört ungdomar på avvägar och avvisat 

gudarna (Marc-Wogau 1996, s.43). Ett minst sagt högt pris för ett regelbrott som ledde till stor 

nytta för mänskligheten. För att en förändring ska bli möjlig krävs det alltså att se kritiskt till 

rådande normer och regler. Jag tror på lojalitet men inte som en regel utan snarare som ett 

förhållningssätt. Det jag vill säga är att ett förhållningssätt kan man behöva anpassa beroende 

på situation, till skillnad från en regel eller norm som är orubblig. 

Trots min upplevelse av att lojalitet ses som en allmän social regel har fler och fler personer 

gått emot den, så kallade visselblåsare. En visselblåsare är i dess bemärkelse någon som 

uppmärksammar omvärlden på något som ” […] de uppfattar som en kritikvärdig händelse 

eller praktik i den organisation de jobbar för.” (Henriksen & Vetlesen 2013, s.42). Ett exempel 

på en uppmärksammad visselblåsare är Anders Kompass. Via en rapport uppmärksammade han 

hur franska soldater, som arbetade på mandat av FN, hade begått sexuella övergrepp på barn i 

centralafrikanska republiken. Kompass pekade på något som hade skett i det fördolda och lyfte 

händelsen till en samhällelig nivå; är det något vi som kollektiv kan gå i god för? Henriksen 

och Vetlesen beskriver Alfords (2001) slutsats; 

Visslaren är en person som helt enkelt inte kan låta bli att engagera sig i en inre dialog med 

sig själv, som inte kan leva med sig själv om hon låter bli att protestera mot saker som 

framstår som oförenliga med vad hennes inre ”röst” föreskriver som rätt (Henriksen och 

Vetlesen 2013, s.44-45). 

Händelsen som utspelade sig på mitt arbete går inte riktigt att göra legitim på en samhällelig 

nivå som de sexuella övergrepp som Kompass synliggjorde. Men jag skulle tro att händelsen 

och situationen med kollegorna är högst legitim på min arbetsplats, om skolan skulle ses som 

vårt lilla samhälle. Vårdnadshavarna är högst angelägna om sina barns varande på skolan. 

Därför vill jag prova att applicera visselblåsarens funktion på min arbetsplats. Med tanke på att 

jag vill säga till mamma Stina att det som sker eller inte sker ute på skolgården, på grund av 

frånvarande pedagoger är oförenligt med min inre röst. Den slitningen inom mig är en anledning 

till att vissla, till Stina. Då hade hon och jag tillsammans kunnat lyfta visselpipan till ledningen 

som har ett större mandat i och med deras maktposition. Samtidigt skulle kostnaden för att agera 

kunna stå mig dyrt. Mina tankar förs osökt till flockmoralen. Det finns oskrivna regler om att 

pedagoger som arbetar i fritidshemmet ska hålla ihop med tanke på att yrkesgruppen är lågt 

ställda i hierarkin. Det pratas i alla fall ofta på det sättet. Själv upplever jag inte att vi faktiskt 

står lägst i rang. Jag tänker ofta att det handlar om ens inställning eller om möjligt något som 

flocken vill hålla fast vid. Oavsett vilket så vet jag i detta fall att Stina skulle stå vid min sida 
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om jag skulle agera visselblåsare, vi har ju reagerat på samma sak. Samtidigt är det jag som är 

kvar på arbetsplatsen tillsammans med mina kollegor och inte Stina, jag riskerar att bli den 

illojala, den utstötte.  

Enligt Alford (2001) finns det fem kännetecken som karaktäriserar en visselblåsare:  

1) förmåga att föreställa sig konsekvenser; 2) sinne för det historiska ögonblicket, det vill 

säga för att man kan göra skillnad genom att handla; 3) identifikation med offret, i betydelsen 

de som lider skada, samt en ovilja att identifiera sig med aggressorn, som vanligen är parten 

med mest makt och störst auktoritet; 4) bristande förmåga till ’doubling’, det vill säga göra 

skillnad mellan ens moraliska principer och sättet man faktiskt lever sitt liv och handlar på; 

5) förmåga att känna skam, uppfattat som en skam på ’mänsklighetens’ vägnar och knutet 

till andras brist på förmåga att uppträda moraliskt (Henriksen och Vetlesen 2013, s.45). 

Genom att göra en snabb analys över karaktärsdragen förstår jag varför jag överväger att vissla 

och vara illojal mot mina kollegor. 1) konsekvensen av att vissla kan, som jag vid flera gånger 

påpekat bli att jag får svårigheter att samarbeta med mina kollegor och jag blir utstött; 2) jag 

vill egentligen handla och göra skillnad, jag vill se en förbättrad samverkan mellan 

vårdnadshavarna och pedagoger men framför allt en tryggare tillvaro för eleverna; 3) här ser 

jag att det är eleverna som är offret och aggressorn som jag inte vill identifiera mig med är mina 

kollegor eftersom jag anser att de gör fel; 4) det knyter an till aggressorn, kollegorna, jag anser 

att deras arbetsmoral är låg när de inte interagerar med eleverna och dessutom inte ens befinner 

sig bland dem; 5) jag skäms inför mamma Stina när hon berättar om de brister hon ser i 

verksamheten. För att belysa min korta analys på ett annat sätt vänder jag mig till R.E. Park 

som Erving Goffman hänvisar till: 

På sätt och vis, och i samma mån som den masken representerar den uppfattning vi har bildat 

oss om oss själva – den roll som vi strävar att leva upp till – är den masken vårt sannare jag, 

det jag som vi skulle vilja vara. Till slut blir vår uppfattning om vår roll till en andra natur 

och en integrerande del av vår personlighet (Goffman 2009, s.26-27). 

Jag tolkar citatet från Park att alla människor antar en roll vare sig man är medveten om det 

eller ej. Att människan ikläder sig den mask som passar för den roll som personen strävar efter 

att uppnå. Goffman ger ett exempel från armén och den mindre erfarne soldaten. Till en början 

rättar han sig och följer etiketten för att undvika bestraffning. Allt eftersom rättar han sig efter 

normerna som råder, soldaten vill inte förnedra organisationen och samtidigt vill han bli 

respekterad av officerare och kollegor, menar Goffman (Goffman 2009, s.27f). Jag förstår det 

som att soldaten allteftersom anammar de rådande normerna eftersom de bidrar till att han 
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uppnår den eftersträvansvärda rollen som soldat. Eller åtminstone bilden av hur en soldat 

faktiskt ska vara. Vilken roll är det som jag vill leva upp till egentligen eftersom jag inte vill 

identifiera mig med mina kollegor? Jag vill gärna känna tillhörighet med laget och kunna 

identifiera mig med yrkesgruppen, men jag eftersträvar inte den bilden som Stina målar upp av 

pedagogerna. Den där rollen som jag anser har en låg arbetsmoral. Trots min motvilja försöker 

jag istället att upprätthålla en roll som inte trampar någon på tårna, någon som vill tillgodose 

allas behov. Samtidigt vet jag att jag vill visa en roll som upprätthåller det som enligt mig är 

god moral. I fallet med mina kollegor kan jag inte nog så många gånger säga att jag inte har 

något som helst överseende med deras arbetsmoral. Vad gäller rollen kopplat till gruppen lyfter 

Goffman upp två viktiga beståndsdelar för relationerna. Den ena handlar om att individerna i 

gruppen måste lita på att var och en uppträder och beter sig korrekt. Han menar att om det finns 

en social uppdelning i form av hierarkier så kan det kittas samman av att man just litar på 

varandra (Goffman 2009, s.77). Men det här har jag redan förtydligat flertalet gånger, jag litar 

inte alls på att mina kollegor beter sig korrekt. Det som jag tycker är intressant är den andra 

beståndsdelen för gruppens relation: 

För det andra förhåller det sig tydligen så att om medlemmarna av ett team måste samarbeta 

för att upprätthålla en given definition av situationen inför sin publik så kommer det knappast 

att vara i stånd att upprätthålla just det speciella intrycket inför en annan publik (Goffman 

2009, s.77). 

Jag tänker att min tystnad till mamma Stina är ett försök att faktiskt upprätthålla en roll eller en 

fasad för publiken, det vill säga till henne och de andra vårdnadshavarna. Därefter kan vi 

pedagoger arbeta med problematiken inifrån, från teamet utan att ge något sken av att det 

faktiskt finns problem. Är det en roll jag spelar genom att visa på en vacker fasad? Det skulle 

vara möjligt att arbeta så. Men det är ju ändå uppenbart genom Stinas ord att något står tokigt 

till eftersom pedagogerna inte finns där eleverna befinner sig. Om jag försöker upprätthålla en 

fasad för gruppens skulle då riskerar hela fasaden att rämna och förtroendekapitalet hos 

vårdnadshavarna är därmed kört i botten.  

Hur jag än vrider och vänder på det hela kan jag inte frånse att rädslan tog över. En känsla av 

att jag skulle sagt ifrån, att jag skulle ha visslat växer sig starkare inom mig. Det hade varit en 

möjlig handling. Jag har visserligen inte analyserat huruvida mina kollegors arbetsmoral ses 

som god eller mindre god, det enda jag kan konstatera är att den inte är förenlig med min. Jag 

hade heller inte stått där ensam. Om jag hade visat öppet för mina kollegor att jag sympatiserade 

med Stina och att vi stod tillsammans vad hade kunnat hända? Jag finner två utopiska 
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möjligheter; 1) mina kollegor hade stött ut mig, men om jag hade ledningen med mig skulle vi 

tillsammans förhoppningsvis förändra situationen; 2) vissheten om att jag och mamma Stina är 

eniga och har en god samverkan medför att pedagogerna vill visa sin bästa arbetsmoral. 

 

Slutord 

Jag kommer få leva med tystnadens eko, att jag valde lojaliteten gentemot mina kollegor och 

var därmed tyst inför mamma Stina fastän jag egentligen inte ville. Samtidigt har jag fått en 

förståelse för vilka anledningar som kan ha påverkat mitt val. Men också vilka positiva följder 

det kunde ha blivit i den samverkande relationen mellan pedagog och vårdnadshavare om jag 

hade vågat agera visselblåsare. 

Har jag då uppnått mitt syfte? Ja, jag anser det. Mitt huvudsakliga syfte med denna essä var att 

finna verktyg som kunde bidra till en förändring eller utveckling av samverkan mellan 

pedagoger och vårdnadshavare. Jag hade föreställt mig att göra häpnadsväckande upptäckter. 

På ett sätt gjorde jag kanske det, men de var snarare häpnadsväckande självklara. Om jag utgår 

från mig själv har jag en tendens att tänka att utveckling eller förbättring handlar om att tänka 

nytt och utanför boxen. Det medför att självklara och beprövade tillvägagångssätt hamnar i 

periferin, de glöms bort. En av dessa självklara och grundläggande ting för en god samverkan 

verkar vila på att vårdnadshavaren upplever att ens barn är omtyckt av pedagogen. Jag har 

besvarat min fråga om vilka förutsättningarna som är nödvändiga för en god samverkande 

relation. Det jag har kommit fram till handlar helt och hållet om hur den professionella 

pedagogen förhåller sig till den andre parten, det vill säga vårdnadshavaren. Som professionell 

är det jag som har ett maktövertag och bär därför ansvaret för att utveckla och bibehålla en god 

relation, oavsett hur besvärlig jag anser att vårdnadshavaren är. I min undersökning återkommer 

jag till att en stor problematik är pedagogens negativa inställning. Jag behöver förhålla mig 

positivt och förvänta mig att vårdnadshavare är intresserade av sina barns skolgång och att de 

är engagerade. För det är väl egentligen precis det de visar när de lyfter tankar och åsikter, men 

vi pedagoger väljer att se det som en problematik. Jag skulle vilja säga att vi antar att det ställer 

till problem men om vi skulle bjuda in till en mer transparant dialog, för det är vårt ansvar, så 

skulle troligtvis våra antaganden vändas till en ömsesidig förståelse. När vi får en förståelse för 

varandra kan vi mötas och samarbeta kring vårt gemensamma intresse, barnet/eleven.   

Jag tycker att det låter så enkelt och självklart att förhålla sig på ett sådant sätt för att möjliggöra 

goda förutsättningar. Så länge det inte finns några större tvister är det också självklart att vara 
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lojal mot både vårdnadshavare och kollegor. När det inte går så är det inte lika självklart att 

veta vem man ska vara lojal mot. Antingen får samverkan med vårdnadshavarna sig en törn 

eller samarbetet med kollegorna. Min fråga om hur jag bör förhålla mig lojalitetsmässigt går 

inte att säga på förhand. Det finns inget givet svar på frågan, jag skulle säga att det är situationen 

och omständigheterna runtomkring som är avgörande. Beroende på vilken situationen är 

behöver jag göra ett val och vad det tjänar till att vara lojal mot vårdnadshavare alternativt 

kollega. I relationen till kollegorna finner jag en uppenbar komplexitet. Genom en redogörelse 

för omorganisationen som skedde under 90-talet har jag fått en större förståelse för denna 

komplexitet. Syftet med omorganisationen och multiprofessionella team var ett försök att bryta 

med de konservativa och starka kulturer som genomsyrade de homogena arbetsgrupper. 

Konsekvenserna som jag ser av omorganisationen är en brokig yrkesgrupp. Jag vet inget annat 

än att arbeta i team över professionsgränserna, det jag vet är att jag gillar det. Jag känner en 

enorm yrkesstolthet som blivande lärare i fritidshem och upplever att professionernas olika 

infallsvinklar kompletterar varandra. Samtidigt känner jag av att de kollegor som var med innan 

eller genom omorganisationen har en längtan tillbaka då deras yrkesstolthet var stark i den 

homogena gruppen och genom gemensamma symboler. Risken att bli utstött var troligen 

mycket större då om någon inte höll med om åsikter eller handlingar som uttrycktes. Risken 

finns fortfarande kvar men den tycks ha reducerats tack vare omorganisationen. 

Kostnaderna för att vara illojal mot mina kollegor skulle alltså kunna innebära att jag blir utstött 

i arbetsgruppen. Samtidigt anser jag att mina kollegor har en låg arbetsmoral och jag ser att 

eleverna drabbas av det. I situationen frångår jag att lyssna till min inre röst som bara skriker 

att det får vara nog! Jag vill innerst inne få en förändring i situation men min feghet och rädsla 

över hur mina kollegor ska behandla mig gör att jag väljer tystnaden. Jag vågade inte göra ett 

socialt regelbrott som hade kunnat leda till nytta och förändring. Klart och tydligt hörde jag 

mamma Stinas ord eka i det lilla rummet om hennes oro, som jag under tystnad delade med 

henne. Tänk om jag hade sagt till henne att jag håller med henne och bjudit in till en dialog. 

Hade tilliten kunnat stärkas mot mig och hela kollegiet och samverkan fördjupats? Hade jag 

ens behövt ställas inför det faktum att behöva välja vem jag bör vara lojal mot? Tillsammans 

hade vi kunnat samtala och skapat en ömsesidig förståelse och utifrån det prata om hur vi, hon 

och jag, skulle kunna gå vidare. Jag är övertygad om att min fråga om lojalitetskonflikter skulle 

kunna förebyggas och samtidigt värna om den samverkande relationen mellan pedagog och 

vårdnadshavare, genom att bjuda in till en dialog. 

Det är mitt ansvar som professionell pedagog.  
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