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Abstract 

  

This essay is about different ways to interpret what students say based on difference of               

perspective. 

My point of departure is a personal experience of a dilemma that I have written as a                 

composition. In this essay I explore why it is that I don’t act when I hear what students think                   

about a specific teacher and ask myself how I should act based on the best interests of the                  

students. Based on the dilemma and the issues at hand, the purpose is to make it visible what                  

is really going on in the composition based on the perspectives that unravel. The method is                

essay writing based on my composition where I reflect over the dilemma. In my reflections I                

take inspiration from hermeneutics because it is about using several different perspectives            

and then interpreting them. When I discuss the perspectives I draw upon Arnér, Tellgren and               

their definitions of child’s perspective and children’s perspective. I also use Elisabeth Jensens             

explanation of positions and Helle Jensens explanation of positioning. To summarize it is             

about how you interpret what is happening and which perspective you choose to take. 

 

Keywords: leisure time teacher, perspective, a child perspective, a child’s perspective,           

hermeneutics,  
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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen handlar om hur man på olika sätt kan tolka vad elever säger utifrån olika                 

perspektiv. Jag tar min utgångspunkt i ett självupplevt dilemma skrivet som en gestaltning. I              

min uppsats utforskar jag hur det kommer sig att jag inte agerar när jag får höra vad elever                  

tycker om en specifik lärare. Jag frågar mig hur jag bör agera utifrån elevernas bästa. Syftet                

är att utifrån dilemmat och frågeställningarna försöka synliggöra vad det är som egentligen             

händer i gestaltningen utifrån de perspektiv som framträder. Uppsatsens metod är           

essä-skrivandet där jag utifrån min gestaltning reflekterar över dilemmat. I min reflektion tar             

jag hjälp av hermeneutiken då det handlar om att inta flera olika perspektiv för att sedan tolka                 

dem. När jag diskuterar perspektiven tar jag hjälp av Arnér, Tellgren och deras definitioner              

av barnperspektiv och barns perspektiv. Jag använder mig även av Elisabeth Jensens            

förklaring av positioner och Helle Jensens förklaring av positionering. Det handlar om hur             

man tolkar det som händer och vilket perspektiv man intar.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:Lärare mot fritidshem, perspektiv, barnperspektiv, barns perspektiv, hermeneutik.  
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4 

 

 

Gestaltning 

 

-Oh my gooood! Vad är det med dig idag? Du har ju inte varit stilla en sekund sen lektionen                   

började. Jag står framför Lisa med ett leende på läpparna när jag säger orden. Jag är vikarie                 

för bildläraren idag och ibland känns det som om jag leker lärare oftare än jag faktiskt kan                 

göra mitt jobb som fritidspedagog. Det är ju alltid vi på fritids som ska täcka upp för lärarna,                  

på gott och ont tänker jag, och fokuserar på Lisa igen. Lisa tittar på mig med lite flackande                  

blick och jag lägger handen på hennes arm men hon säger inget utan vänder sig om för att gå.                   

När hon går stöter hon till en klasskamrat.  

-O nej! Nu är min bild  förstörd, utropar eleven bestört. 

Jag går fram till Lisa igen. 

-Lägg dig ner, befaller jag vänligt. 

-Va! Här på golvet? säger hon förvånat. 

-Ja, varför inte? säger jag medan jag själv börjar lägga mig på golvet för att visa att jag menar                   

allvar. De övriga eleverna stannar upp i sitt skapande och tittar nyfiket på mig. Det är nog                 

inte varje dag de ser en lärare lägga sig ner på golvet. Lisa tittar tvekande på mig ett tag sedan                    

får hon ett roat uttryck i blicken och lägger sig ner. 

-Jag vill också ligga på golvet, säger Johan som har stått bredvid oss och väntat på att få min                   

hjälp.  

-Klart du ska, svarar jag samtidigt som jag klappar på golvet bredvid mig 

-Du är ju knäpp. Varför vill du att jag ska ligga på golvet? frågar Lisa roat. 

-Det är väldigt svårt att springa omkring och störa sina kompisar när man ligger ner, svarar                

jag med ett skratt. 

-Det var skönt att ligga på golvet, säger Johan. Han ligger på rygg och det ser ut som om han                    

hittat en väldigt intressant fläck i taket som han fokuserar på. Lisa och jag ligger också på                 

rygg. Övriga klassen har börjat arbeta med sina bilduppgifter igen och vissa elever kliver              

över oss när de ska hämta något från materialbordet men det är inget som stör oss. Jag vänder                  

ansiktet mot Lisa. 

-Du Lisa. Vad är det som händer? Du brukar inte bete dig så här. Är det något som har hänt?                    

Jag frågar lite trevande. Jag vill inte förstöra stämningen som har infunnit sig här på golvet 
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-Jag vill inte att den här lektionen ska ta slut, säger hon medan hon fortsätter titta upp i taket. 

-Den tar ju inte mindre slut för att du vankar omkring, svarar jag lite försiktigt. 

-Det vet jag väl! Svarar hon trotsig men inte otrevligt. 

-Men när den här lektionen är slut så börjar nästa och jag vill verkligen inte gå på den. 

Jag försöker febrilt komma på vad det är för lektion de har efter bilden. Det går inget vidare,                  

jag vet ju knappt när den här lektionen slutar eftersom jag vikarierar. 

-Varför vill du inte gå på den då? frågar jag nyfiket. Nils och Sara har satt sig hos oss på                    

golvet.  

-Jag hatar den läraren, far det ur Lisa. 

-Oj! Det var starka ord. Du måste nog förklara, säger jag lugnt och känner mig smått                

förskräckt. Jag har aldrig hört Lisa använda så starka uttryck förut. 

-Hon är en hjärtlös häxa som inte förstår sig på barn. Hon har ett hjärta av sten, fortsätter                  

Lisa. Jag vet inte vad jag ska svara, blir mållös och det händer inte ofta. Nu vet jag iallafall                   

vem de talar om även om de inte har sagt något namn. Tyvärr så har jag en liknande                  

uppfattning om den här personen. 

-Jag tycker också att hon är hemsk, säger Sara och rycker mig tillbaka till verkligheten och                

bort från mina egna tankar. 

-Alla kallar henne för häxan men inte så att hon hör förstås, säger Johan som fortfarande                

ligger och tittar upp i taket. 

-Hon är den sämsta läraren på jorden, säger någon och jag hinner inte fånga upp vem som sa                  

det. Vi är ganska många på golvet nu. Några ligger ner, andra sitter, två elever sitter på en                  

bänk med fötterna på en stol och tittar nyfiket ner på mig.  

-Vänta lite nu, säger jag. Jag borde kanske försvara min kollega men jag vill veta mer så jag                  

sätter mig upp så att jag kan se på eleverna. 

-Okej, den här läraren är mindre bra. Kan inte ni berätta vad det är läraren gör så att jag inte                    

gör samma misstag. Jag försöker ju ändå att bli lärare som ni vet. Så hjälp mig nu, ber jag 

-Hon skulle då aldrig lägga sig på golvet i alla fall, skrattar Johan där han ligger. 

-Nej, det är nog sant men hur många lärare känner du som skulle det då, svarar jag, ge mig                   

något annat. 

-Det känns som om läraren tycker att det är skönt när jag lämnar klassrummet, säger en röst                 

bakom mig. Jag har helt missat att Per har satt sig där. Hon hindrar mig aldrig från att gå ut                    

och hon kommer aldrig ut och hämtar mig, berättar Per vidare. 
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-Hon pratar aldrig med oss, säger Lisa som varit tyst ett tag. 

-Vad menar du? frågar jag. Lärare pratar ju hela tiden. 

-Ja, men du vet. Hon frågar aldrig hur det är eller så, hon bara kör på och förväntar sig att alla                     

ska hänga med på hennes timslånga genomgångar. Jag fattar aldrig vad det är jag ska göra                

och det är ingen ideé att fråga för då säger hon bara att det har hon redan sagt. Lisa ser helt                     

uppgiven ut och det gör ont i mig. Jag kämpar för att hålla mig lugn och inte säga något                   

dumt. Nu är det elevernas tur att få sin röst hörd, tänker jag. 

-Man får inte prata heller det måste vara knäpp tyst och du vet ju hur svårt jag har det med att                     

var knäpptyst, säger Johan. Jag nickar igenkännande samtidigt som jag ler. Johan har             

verkligen svårigheter med att inte prata rätt ut. Han brukar dock komma på sig själv men då                 

är det redan lite för sent. 

-Hon bryr sig inte ett skit om oss, sammanfattar Nils det. Jag vänder mig mot Nils för att                  

ställa en fråga men då upptäcker jag att Nora har kommit fram till mig och jag tittar upp mot                   

henne.  

-Inte för att vara sån Maria, men om du ska bli lärare bör du nog lära dig klockan, säger hon                    

med ett stort leende samtidigt som hon pekar mot klockan 

-Va? Vad menar du? får jag fram medan mina tankar är kvar vid informationen jag just fått.  

-Jo, en av lärarens uppgifter är väl att avluta lektionen och vi slutade för fem minuter sedan,                 

fortsätter hon och ser väldigt road ut. 

-Nej! Jag har gjort det igen, utropar jag medan jag ställer mig upp.  

-Okej klassen, jag har klantat till det igen. Lektionen är slut. Lägg tillbaka alla saker och lägg                  

era bilder på den här bänken så tar jag hand om dem. Nu måste jag gå och be er lärare om                     

ursäkt för att ni kommer sent. 

- Det gör inget att vi kommer sent dit, jag vill inte gå dit alls säger någon medan jag går mot                     

dörren. Jag vet inte vem det var som sa det men det var inte Lisas röst. Det är tydligen fler                    

som inte vill gå dit, tänker jag medan jag skyndar mig ut så att jag ska hinna till deras lärare                    

innan eleverna kommer. Men vad ska jag säga? Om jag nu bör säga något alls av vad                 

eleverna sagt. 

 

När jag närmar mig klassrummet bestämmer jag mig för att inte säga något. 

-Hejsan! Förlåt för att eleverna kommer för sent. Jag glömde helt bort tiden men de kommer                

alldeles strax. De håller bara på att plocka undan, säger jag när jag kliver in genom dörren. 
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Läraren vänder sig lugnt  mot mig med ett stelt leende och jag stannar upp. 

- Be dem ta med böckerna när de kommer så är du snäll, säger hon och vänder sig om mot                    

vad det nu var hon gjorde när jag kom inrusande. Kom ihåg att vi bestämt att du läser med                   

Per och Johan. Ni kan jobba i grupprummet så att ni inte stör någon annan. 

-Det är väl det minsta jag kan göra, säger jag och skyndar iväg. “Häxa”, tänker jag medan jag                  

går tillbaka. Ganska passande faktiskt men hemskt. Undrar om hon vet. Det känns som om               

hon inte fattat vad mitt jobb är. Jag känner mig som jävla “pass-upp”… Är jag inte vikarie så                  

är jag resurs eller hjälplärare och det känns skit, tänker jag och skyndar vidare. 

 

-Oh, vad bra! Ni har ju städat allt, säger jag glatt när jag går in i klassrummet igen. Jag skulle                    

hälsa att ni ska ta med er era böcker på en gång och snälla, skynda er dit. 

Jag ser på Lisa. Hon ser inte glad ut. Jag fångar upp henne när hon är på väg ut. 

- Du får inte säga att jag sagt något, säger hon och ser med rädsla i blicken på mig. Lova! 

-Självklart säger jag inte vad du sagt men jag vill inte att du ska behöva känna så här så något                    

måste jag göra. Lisa tittar tvekande på mig. Om jag säger något så gör jag det på ett sätt så att                     

ingen förstår vilken elev det handlar om. Känns det okej? fortsätter jag. 

-Ja, det är okej. Och tack, säger hon och lämnar klassrummet. Jag vill fråga “tack för vad”                 

men jag tror jag vet svaret. Jag sätter mig med en suck på en bänk. Det var tydligen färg eller                    

förhoppningsvis vatten kvar på bänken för jag känner att jag blir blött på undersidan av låret.                

Jag väljer att sitta kvar och sätter fötterna på en stol. Vad gör jag nu? “Häxan”, tänker jag och                   

ser en bild framför mig där Snövits styvmamma står sval, stram och självupptagen framför              

spegeln. Jag skrattar till. Det finns verkligen en likhet men är barnen Snövit då och jag                

dvärgarna som försöker skydda Snövit utan att lyckas. Vem skulle då vara prinsen som              

kommer in i slutet och räddar Snövit. Nu får jag väl ändå ge mig. Jag måste göra något och                   

jag har inte tid att vänta på en prins. Jag har god lust att gå in till läraren efter lektionen och                     

med ett leende förklara vad jag just hört, att eleverna kallar henne för “häxan”. Jag inser ju                 

själv att det är en helt usel idée och vilket bråk det skulle starta. Jag har inget problem med                   

konflikter men både barn och vuxna skulle bli indragna och det skulle inte gynna någon.  

 

Brygga 

Hur blev det så här? Har mina känslor för läraren uppfattas av eleverna? Eller har jag fått min                  

uppfattning av eleverna utan att veta om det? I vilket fall som helst måste jag göra något. Jag                  
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kommer på mig själv med att önska att hon ska säga upp sig eller bli uppsagd för att det vore                    

den enklaste lösningen men det kommer ju inte hända. Är det mitt jobb att försöka ändra på                 

henne eller måste jag ändra på mig själv och hjälpa mig själv och eleverna acceptera att alla                 

lärare är olika? Hur ska man göra i en situation med en kollega som inte är omtyckt av                  

eleverna.  I FN konventionen om barns rättigheter står det: 

 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att               

uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i               

förhållande till barnets ålder och mognad (art. 12.1). 

 

Jag lyssnar till elevernas åsikter jag tar in vad de säger och jag försöker förstå. Det är inte så                   

svårt att lyssna. Svårigheten kommer när jag har lyssnat och när informationen ska leda till               

handling. I barnkonventionen står det vidare:  

 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig det vidtas av offentliga eller privata sociala               

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall        

barnets bästa komma i främsta rummet (art. 3.1).  

 

Vad är elevernas bästa i det här fallet? Hur ska jag agera för att det ska bli så bra som möjligt                     

för eleverna? Jag kanske skulle gå till rektorerna och förklara vad jag hört och vad jag tycker                 

men hur hjälper det eleverna nu? Jag kanske bör rådfråga min a-lagsledare men hon är ju lite                 

smått konflikträdd och även om hon inte vore det så vet jag inte vad hon skulle kunna göra.                  

Jag sitter fast och jag kommer ingenstans. Ingen lösning är särskilt bra. Jag skulle ju kunna                

prata med läraren men jag är ganska säker på att mina egna känslor skulle lysa igenom och                 

det vore inte särskilt professionellt. Det krävs inte mycket från hennes sida för att jag ska                

säga något mindre genomtänkt. Jag funderar en stund på om jag inte ska be mina               

fritids-kollegor om hjälp men risken är att vi bara pratar bakom ryggen på läraren och det                

skulle absolut inte hjälpa eleverna.  

 

 

Syfte /frågeformulering  

När jag ligger där på golvet så får jag ta del av elevernas perspektiv på läraren och situationen                  

på lektionerna. Arnér och Tellgren (2006, s.40) menar att det är en stor skillnad på att ha ett                  

 



 
 
 

9 

barnperspektiv och på barns perspektiv. Att ha ett barnperspektiv är perspektivet vuxna har             

när de tänker på barns bästa medan ett barns perspektiv är vad barnen tänker, känner och                

upplever otolkat av en vuxen. I min strävan att förstå varför jag inte gör något med                

informationen trots att jag känner att jag borde kommer jag att utgå från elevernas utsagor               

och ha ett barnperspektiv, alltså en vuxens perspektiv på barnen. Hur ska jag handla för att                

det ska bli så bra som möjligt för eleverna? Det är här jag finner mitt dilemma. Jag har ingen                   

lösning som skulle hjälpa eleverna på ett tillfredsställande sätt. Jag väljer alltså att inte göra               

något trots att jag känner att jag borde. 

 

Jag går in på bildlektionen med perspektivet av att jag är lärare. I mötet med Lisa byter jag                  

perspektiv till att vara fritidspedagog. När jag ligger där på golvet får jag ta del av barnens                 

perspektiv. Nora får mig att komma tillbaka till lärarens perspektiv genom att hon säger att               

jag borde lära mig klockan. Efter lektionen när jag sitter där på bänken tar jag ett                

barnperspektiv. Vad ska jag göra utifrån vad som är bäst för eleverna? Vilket perspektiv jag               

väljer för att finna lösningen avgör också hur jag handlar och jag börjar inse att det är där mitt                   

dilemma finns. Perspektiven jag vill undersöka är lärar-perspektivet,        

fritidspedagog-perspektivet, barnperspektivet och barnens perspektiv. Jag anar att det finns en           

konflikt mellan dessa som kan ha att göra med varför jag inte agerar.  

 

Syftet är alltså att undersöka hur mitt handlande är relaterat till min yrkespraktik och              

elevernas bästa. Frågorna jag söker svar på är: Varför agerar jag inte? Vad är det i min                 

yrkespraktik som får mig att tveka i mitt handlande? Frågorna rör även hur jag kan agera                

utifrån de olika perspektiven för att det ska gynna eleverna på bästa sätt. 

  

Metoddel  

Jag använder mig av vetenskaplig essä i min strävan efter att finna en förståelse av mitt                

dilemma. Alsterdal (2014, s.49) menar att en essä består av tre delar: Berättelsen om en               

svårbedömd handlingssituation, egna tankar och frågor till den, samt perspektiv utifrån som            

förhåller sig till det egenupplevda. Berättelsen eller gestaltningen som jag har valt att kalla              

den skriver jag i presens och jag form vilket är ett måste i en vetenskaplig essä. Jag väljer att                   

ta Spindlers tolkning av Nietzsche (Spindler 2010, s.14) till hjälp för att öka min förståelse för                

dilemmat: 
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Nietzsche definierar filosofin som en konstnärlig verksamhet gör han det utifrån vetskapen            

om att dess ställningstaganden och visioner, dess sanningar och avslöjanden innebär just            

frånvaron av den fasta position som den kritiskt dömande blicken förefaller ha: tvärt om              

menar Nietzsche, så måste varje sanning liksom varje kunskap formuleras i spänningen            

mellan det rörliga och skiftande krafter som skapar våra problem och specifika förutsättningar             

för att tänka (Spindler 2010, s.14). 

 

 

När jag skriver min essä så har jag nytta av Nietzsche ord då jag inte strävar efter vem som                   

har rätt eller fel vad som är gott eller ont utan att med hjälp av olika perspektiv och ett öppet                    

sinne skapa en egen förståelse för min situation. Olika perspektiv ger olika sanningar utifrån              

samma handling och vem är jag att säga vad som är rätt och fel. Jag är i ett spänningsfält                   

mellan eleverna och läraren där jag utgör en del. Det här skapar en konflikt i mig. Vilket                 

perspektiv ska jag ta? Kan konflikten i mig lösas eller är perspektiven oförenliga? Alsterdal              

(2014, s.49) menar att en gestaltning inbjuder liksom ett konstverk till olika tolkningar som              

sällan leder till en upplösning av dilemmat. Det är en aktivitet som rymmer både gestaltande               

och problematiserande förhållningssätt, och där tänjs gränsen mellan praktik, konstnärlighet          

och vetenskap. Det är även så jag tolkar Nietzsche här ovan. Genom att ta ett steg tillbaka och                  

se på mitt dilemma utifrån kan får jag syn på nya saker. Tar jag även in andras perspektiv och                   

teorier förändras min syn på dilemmat ytterligare och leder till nya tolkningar. Jag vill              

undersöka perspektivens betydelse men de väcker även frågor om positioner, positionering,           

tolkningsföreträden, makt och språk. För att undersöka perspektiven tar jag hjälp av Arnér,             

Tellgren (2006) och deras definitioner av barnperspektiv och barns perspektiv. Jag använder            

mig även av E Jensens (2011) förklaring av positioner och H Jensens (2003) förklaring av               

positionering.  

 

 

Etiska överväganden 

När jag nu skriver min vetenskapliga essä handlar det om en situation som jag själv har varit                 

med om och jag använder mitt eget namn men det finns det några etiska överväganden jag                

behöver göra. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna          
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huvudkrav på forskningen. Dessa krav är enligt Forskningsetiska principer inom          

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning(vetenskapsrådet,2002,s.6) informationskravet,   

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet tar jag       

hänsyn till eftetrsom det är detta som gäller när man skriver en vetenskaplig essä. Jag har                

ändrat alla namn och inte skriver ut vilket år det beskrivna dilemmat inträffade. Jag nämner               

inte heller vilken skola det rör sig om men jag ser ändå en svårighet i att anonymisera texten                  

helt då den handlar om mig i en specifik situation. En nyfiken läsare kan alltid ta reda på var                   

jag jobbar/har jobbat och med vilka. Det går alltså inte att vara helt konfidentiell. Jag har inte                 

informerat eller bett om deltagarnas samtycke då det skulle påverka mitt skrivande negativt.             

Jag skulle kanske inte våga skriva på samma sätt om jag visste att det skulle läsas och                 

granskas av deltagarna. Den här texten handlar om mig och mina tolkningar av det som sker                

och det finns inget som säger att övriga personer i gestaltningen tolkar det på samma sätt och                 

det kan jag inte ta hänsyn till i min text.  

 

Reflektion 

Jag kommer i den här texten att reflektera över mitt dilemma/min frågeställningar “varför             

agerar jag inte” och frågeställningen “vad bör jag göra”. Då jag inser att jag intar en mängd                 

olika perspektiv under samma lektion; lärar-, fritidspedagog- och barnperspektivet och att det            

kan vara en av orsakerna till att jag inte agerar kommer jag att försöka tolka vad de olika                  

perspektiven innebär för mig och situationen. Jag känner att det finns en motsättning mellan              

perspektiven. Går perspektiven att förena eller är det så att de är oförenliga? Jag anar dock att                 

det är mer som står på spel än bara mina tolkningar av perspektiven. Jag kommer därför även                 

att reflektera kring hur jag och läraren positionerar oss i förhållande till varandra och              

eleverna. 

 

Eftersom det till stor del handlar om olika perspektiv och min tolkning av dessa tar jag hjälp                 

av hermeneutiken. Thomassen (2006, s.178) skriver att hermeneutiken kommer från det           

grekiska ordet hermeneutiken som betyder “tolka” eller “uttolka”. Det handlar alltså om att             

tolka och att gå från helheten av exempelvis en text för att sedan gå till dess delar och sedan                   

tillbaka till helheten. Det är jag som skrivit texten och det är också jag som kommer att tolka                  

den utifrån min förståelse av perspektiven.  
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För att få någon rätsida på alla perspektiven behöver jag reda ut hur jag ser på dessa och vad                   

de innebär för situationen. Jag är anställd som fritidspedagog och har varit det i snart tio år                 

dessutom är jag snart färdigutbildad grundlärare mot fritidshem. Det är i det uppdraget jag              

känner mig trygg. Arnér och Tellgren (2006, s.39) menar att det egna perspektivet alltid är               

utgångspunkten medan andra perspektiv måste väljas. När jag går in som lärare på             

bildlektionen är det ett perspektiv jag väljer att ta. Jag har också med mig en tolkning av vad                  

det innebär att vara lärare.  

 

Lektionen startar en viss tid på en bestämd plats och lektionen har ett bestämt slut. Jag har                 

med mig en uppgift som jag vill att eleverna ska genomföra i det här rummet under den här                  

tiden och den ska ligga till grund för lärarens bedömning av om eleverna klarar målen eller                

inte. Eleverna kan inte själva välja om de ska delta eller inte. På fritidshemmet är det inte                 

samma tydliga ramar. Verksamheten ska vara situationsstyrd, grupporienterad och         

upplevelsebaserad. (Lgr11 2017, kapitel 4). Även om det kan finnas en början på aktiviteten              

så finns det sällan ett klart slut då aktiviteten kan hålla på i dagar eller så länge som eleverna                   

är intresserade. Det finns heller inga krav på deltagande från eleverna även om det är               

önskvärt. Både fritidspedagoger och ämneslärare arbetar med lärande och undervisning men           

på väldigt olika sätt. Andersson (2013,  s.165) beskriver det så här: 

 

Lärande är idag både lärares och fritidspedagogers objekt vilket också avspeglas i den nya              

examensbenämningen Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Samtidigt finns skillnader,         

eftersom lärarnas lärandeobjekt främst utgörs av kognitiv, skol-ämnesrelaterat lärande medan          

fritidspedagogernas lärandeobjekt huvudsakligen innefattar värdegrund, relationer och sociala        

färdigheter samt estetiska uttryckssätt.  

 

Jag tolkar det här citatet som att lärarens fokus ligger på undervisningen i klassrummet och               

rör det ämne som lektionen avser t.ex. svenska, matte osv. Fritidspedagogens           

undervisningsfokus ligger tydligare på att skapa relationer och lära eleverna sociala           

färdigheter och värdegrunden vilket oftast sker på raster och elevernas fria tid. 

 

Så i mötet med Lisa skulle jag ur ett lärarperspektiv försökt att få Lisa att göra uppgiften som                  

var bestämd för lektionen Men det gör jag inte. Jag ber Lisa lägga sig på golvet. Genom att                  
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jag själv lägger mig på golvet förlorar jag fokus på uppgiften och fokuserar på relationen till                

eleverna och värdegrunden. Jag intar alltså ett fritidspedagogiskt perspektiv. Förutom att vi i             

båda yrkesgrupperna arbetar med lärande har vi en annan sak gemensamt; vi har ett vuxet               

perspektiv på eleverna. Vi gör det vi tror är bäst för eleverna och vi ser på eleverna som                  

objekt. Jag tar mig friheten att bestämma vad jag anser vara bäst för eleverna men jag tror vi                  

glömmer en sak och det är elevernas kunskap om sin egen situation. 

 

Väl på golvet får jag ta del av elevernas tankar om en lärare; det är elevernas perspektiv. Jag                  

inser att jag i samma stund som jag ställer mig upp för att avsluta lektionen helt tappar vad de                   

egentligen sa där på mattan. Jag intar ett barnperspektiv där jag ger mig själv rätten av att                 

bestämma vad som är bäst för eleverna. Jag reagerar starkt på Lisas ord om att hon hatar                 

läraren och jag snöar helt in på liknelsen om häxan. Barnen förmedlar sin upplevelse och jag                

som vuxen tar mig rätten att tolka den. Arnér och Tellgren (2006, s.36) menar att det handlar                 

om “möjligheten men också svårigheten för vuxna att tillägna sig ett barnperspektiv som             

bygger på kunskap och inlevelse utifrån barns egna värderingar, känslor, erfarenheter,           

kunskaper med mera”. När Lisa säger att hon hatar läraren får jag lite panik. Det är otroligt                 

starka ord och jag tolkar dem bokstavligt, som att hon hatar hela läraren och allt vad hon står                  

för. Om jag stannar upp och försöker tolka uttrycket utifrån elevens perspektiv kan jag se det                

som en missnöjesyttring över situationen på lektionerna. Lägger jag dessutom in hennes            

beskrivning av lektionen där hon säger att hon inte hänger med under de timslånga              

genomgångarna och att det inte är någon ideé att fråga för att svaret blir att det har läraren                  

redan sagt skapar det en ny förståelse för Lisas yttring om läraren. Det skulle kunna vara så                 

att Lisa känner sig misslyckad. Det kanske har att göra med hur läraren ser på henne eller vad                  

läraren förväntar sig av henne. 

 

Kanske är det så att läraren försöker positionera barnen till att vara enbart elever som är där                 

för att lära sig teoretisk kunskap. Positionering är en vidareutveckling av Michel Foucaults             

begrepp subjektspositioner. Det kan förenklat förklaras som “att vi som subjekt erbjuds en             

position av de människor (och de diskurser) som omger oss”. Denna position kan vi ta emot                

och rätta oss efter eller vi kan protestera mot den och försöka omdefiniera den (Davies, Harré                

1990 citerad i Jensen, Løw 2009, s.120).  
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Om lärarens syfte är att positionerna eleverna utifrån beskrivningen ovan missar hon här den              

goda relationens vikt för eleverna lärande. Det är möjligt att eleven i fråga motsätter sig               

positioneringen eftersom hon inte klarar av att inta positionen som elev under de rådande              

förutsättningarna, hon förstår inte uppgiften och hon får ingen hjälp att förstå den. När Nils               

sedan säger att läraren inte bryr sig och Lisa säger att läraren aldrig frågar hur det är med                  

eleverna så blir bilden tydligare. Det här är elevernas upplevelse och deras känsla. Jag kan               

aldrig säga att den är fel eller falsk.  

 

Genom att ställa barnens egna perspektiv mot de vuxnas perspektiv, alltså både lärar- och              

fritidspedagogperspektivet, inser jag att det eleverna förmedlar är en guldgruva när det gäller             

att utvecklas som lärare. Eleverna förmedlar något som vi alla i arbetslaget skulle kunna              

jobba med, inte bara läraren som benämns som “häxan”. Eleverna vill klara skolan, de vill               

förstå vad de ska göra, de vill bli sedda och de vill känna att vi bryr oss om dem som personer                     

och inte bara som elever. Jag tar det här till mig för det rör även mig. Jag missade helt                   

elevernas perspektiv vid min första tolkning av situationen där jag satt med mina blöta byxor               

efter bildlektionen och det är något jag kan ta lärdom av. Eleverna är kompetenta nog att veta                 

vad de behöver för att klara av situationen och jag höll på att missa det.  

 

Då jag utifrån min roll som fritidspedagog arbetar med ett situationsstyrt förhållningssätt            

leder det ofta till ett individanpassat lärande baserat på barnens/elevernas egna behov och             

uppfattningar. Jag märker att jag positionerar mig själv som ett av barnen i den här               

situationen. Jag internaliserar deras känslor för läraren, med andra ord, jag gör dem till mina.               

Jag ser dem inte som elever där jag ligger. Jag ser dem som informanter så att jag kan lära                   

mig hur man inte ska göra men också som ett medel för att bekräfta mina egna tankar och                  

känslor kring läraren. Det kan vara en av sakerna som försvårar min strävan att finna en                

lösning på dilemmat eftersom jag intar positionen som barn som också definierar läraren som              

en “häxa”. Detta göra jag dock med viss akademisk förklädnad. Juul och Jensen (2003, s.233)               

menar att man kan “undersöka och involvera barnets självupplevelse utan att det innebär att              

den vuxne måste förlora sin upplevelse, mål och värdeföreställningar och ta över barnets,             

utan skapa ett gemensamt rum”. Jag försökte ta barnens perspektiv och istället positionerade             

jag mig som ett barn gentemot en vuxen. Eftersom barnets självupplevelse och min egen              

självupplevelse låg så nära varandra förlorade jag mitt eget yrkesperspektiv.  
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Situationen går också att tolka utifrån hur människor definieras utifrån en given kontext. I det               

här fallet är kontexten skolan. 

Juul, Jensen (2003, s.233) menar att: 

 

Barn som känner sig utsatta för vuxnas definitionsmakt öppet börjar definiera de vuxna. Ju              

oftare de upplever sig negativt definierat av en pedagog ju mer benägna är de att definiera den                 

vuxne som “idiot”, “kärring”, “häxa”, “pucko” etc. Barns språkliga kategorier har inga            

akademiska förklädnader och det gör dem direkt mer moraliskt stötande än det professionella             

språkbruket, även om detta är lika personlig kränkande. 

 

Det här citatet sätter fingret på flera saker som jag kan se i min reflektion. Som jag ser det                   

definierar läraren i gestaltningen barnen som enbart elever. Vilket eleven i fråga inte själv kan               

definiera sig som då hon inte klarar av att leva upp till de förväntningar som ligger på henne,                  

hon gör motstånd. Kan det vara så att jag känner mig liksom barnen negativt definierad av                

pedagogen utifrån att hon är lärare och jag fritidspedagog där jag och samhället i stort har                

positionerat lärarrollen som mer värd än fritidspedagogens? Jag tycker inte om läraren i fråga              

och även om jag inte säger det högt håller jag med eleverna. Jag har dock svårt att sätta                  

fingret på exakt varför jag inte tycker om läraren men jag anar att det kan ha att göra med hur                    

vi ser på  rollen som fritidspedagog på obligatorisk skoltid.  

 

Vi ingår i olika yrkesgrupper och enligt Jensen (2009, s.64) finns det många sätt att se på en                  

grupp. Jensen (2009, s.64) tar upp ett systematiskt och narrativt perspektiv där positions             

begreppet är centralt för att få grepp om utbytet och maktrelationer. Positioner och diskurser              

konstrueras i utbyten där positioner är möjliga ståndpunkter inom en kontext. Kontexten är             

skolan. Positionerna är lärare och fritidspedagog. En diskurs kan förklaras som de som förser              

oss med en förståelse för ett givet förhållande t.ex lärare fritidspedagog och elever. Dessa              

positioner kommer alltid att innebära både möjligheter och begränsningar menar Jensen           

(2009, s.64). 

 

När jag intar positionen som lärare mot fritidshem i kontexten skola följs det av erbjudanden               

som kan ge positionen innehåll. Jag vill undersöka vidare vad detta innehåll kan vara och hur                
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det kan tolkas utifrån läraren, mig själv som snart utbildad lärare mot fritidshem och för               

eleverna. Andersson (2013, s.160) beskriver det som att “fritidshemmets uppgift är att            

komplettera skolan och det har framförallt tolkats som att fritidspedagogerna ska komplettera            

skolan under skoldagen”. Vad det egentligen betyder att komplettera skolan är för mig väldigt              

tvetydigt och jag mina kollegor på fritidshemmet och lärarna har kanske alla olika syn på vad                

det innebär. Dessutom använder vi inte begreppet komplettera på min arbetsplats när det             

gäller den obligatoriska skoltiden. Då heter det att vi ska samverka vilket för mig inte säger                

någonting om vad det är jag ska göra på skoltid. Läraren i fråga vill gärna berätta för mig vad                   

jag ska göra utifrån vad hon behöver för att klara av att genomföra lektionen. Då jag och                 

läraren inte har samma syn på vad en lärare mot fritidshem har som uppgift på dagtid och vad                  

det innebär att komplettera eller samverka i skolan har vi en intressekonflikt. Andersson             

(2013, s.167-168) har i sin avhandling kommit fram till fyra sätt att se på sin roll, varav jag                  

anser två gällande fritidspedagogens roll extra intressanta då det rör den obligatoriska            

undervisningstiden i skolan, som fritidspedagog. Hon beskriver de två rollerna så här: 

 

[...]backuplärare som arbetar på andra sätt utan undervisningsansvar med skolämnesinnehåll          

under skoldagen då sker det i ett samarbete styrt av läraren med tydligt avgränsade uppgifter.  

Läraren i social kompetens utgår från sin relationella och fritidspedagogiska kunskapsbas och            

ansvarar helt för innehållet i undervisningen[...] Dock styrs ofta deras medverkan av lärarens             

behov exempelvis av att kunna undervisa i mindre grupper.  

 

Jag tolkar det här som att backupläraren bara gör vad den blir tillsagd och inte behöver tänka                 

själv. Det är läraren som bestämmer och fritidspersonalen följer. Lärare i social kompetens å              

andra sidan tolkar jag som att fritidspedagogen utgår från de uppdrag som ingår i fritidshems               

uppdraget och gör det i samråd med läraren. Båda verkar dock ha elevernas bästa för ögonen                

även om de utgår från olika perspektiv: den första utifrån ett lärarperspektiv och den andra               

utifrån ett fritidspedagogiskt perspektiv. 

 

Jag upplever att läraren i gestaltningen anser att jag ska vara “backup-lärare” på lektionen.              

Vilket innebär att jag ska undervisa elever i skolämnen utifrån lärarens direktiv. Jag förväntas              

ta de elever som har svårt att klara en “normal” undervisningssituation och se till att de lär sig                  

det läraren anser att de ska kunna. Jag anser inte att det är min uppgift. Min uppgift som jag                   
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ser det är att arbeta med lärande inom den sociala sfären (medmänsklighet, värden, social              

kompetens). Enligt Jensen (2009, s.65) är “undervisning socialt konstruerat över tid. Det            

betyder att en grupp kommer att utveckla en viss grad av gemensam förståelse av begreppet               

undervisning”. Jag kan se att jag och läraren lägger in olika betydelser av undervisning och               

på vilket sätt jag ska bedriva undervisning på obligatorisk skoltid. Min avsaknad av handling              

kanske bara delvis beror på vad eleverna uttrycker muntligt, det handlar nog också om att jag                

själv är otrygg i min yrkesroll under den obligatoriska skoltiden.  

 

Jag har givit läraren makt att definiera vad jag ska gör. Jag har givit henne tolkningsföreträde                

och gjort avkall på min egen yrkesroll och det har skapat en inre konflikt hos mig. Den här                  

konflikten har jag inte haft förut. Jag har aldrig riktigt reflekterat över vad det är jag ska göra                  

på “skoltid”. Jag har sett det som att under den obligatoriska skoldagen är det lärarna som                

bestämmer och har mandat att bestämma var jag behövs och på vilket sätt. Jag och läraren har                 

haft en samsyn kring mitt uppdrag men i och med att jag började studera till grundlärare mot                 

fritidshem på Södertörns högskola förändrades min bild av vad det innebär att vara just              

grundlärare mot fritidshem. Det är någonting man är hela dagen och inte bara på              

eftermiddagarna under elevernas fria tid. Utgångspunkten för positionering är att man alltid            

kommer att inta en position, även om man inte säger eller gör någonting eftersom man med                

sin blotta närvaro intar en position (Jensen 2009, s.120). Jag har tagit positionen som en som                

arbetar på fritids och den positionen har jag kvar. Mina kollegor vet att jag jobbar på fritids.                 

Det som har hänt är att innebörden av vad som är uppgiften har förändrats för mig.  

 

Jag har varit en “backupplärare” och har inte reflekterat över om det verkligen är mitt jobb.                

Nu med nya kunskaper från utbildningen har min syn förändrats men jag har inte lyckats               

förmedla det till läraren som fortfarande tror att jag ska göra som hon säger och jag gör                 

motstånd. Precis som eleverna känner jag att någonting är fel. Jag känner ett missnöje över               

hur läraren har positionerat mig. Kanske är det också därför jag väljer att lägga mig på golvet                 

med eleverna istället för att fullfölja lektionsplaneringen jag fått av bildläraren.  

 

Jag har arbetat på fritidshemmet i tio år nu och jag har bara kört på. I och med att jag startade                      

min utbildning hände någonting: jag började reflektera över min yrkesroll. Jag ifrågasätter            

mig själv och mitt handlande, i det här fallet att göra ingenting. För att analysera mitt                
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handlande behöver jag först förklara begreppet praktisk kunskap vilket jag anser att mitt             

handlande bygger på. Jag tar hjälp av F.Svenaeus (2009, s.13) beskrivning: 

 

Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos 

individen – och i den mänskliga gemenskap där han eller hon handlar – och den utövas på ett 

intuitivt sätt. Det är förvisso inte frågan om en kunskap som exkluderar teoretiskt kunnande – 

det finns ingen motsättning mellan att vara en god praktiker och att använda sig av 

vetenskapliga  rön för att förbättra sin praktik, tvärtom kan en sådan teorimedvetenhet ofta 

vara ett krav – men det handlar om en kunskap som har fler och andra dimensioner.  

 

Som jag ser det handlar praktisk kunskap om det jag gör utan att tänka och jag gör det i                   

skolans gemenskap. Att det inte finns någon motsättning mellan en god praktiker och             

teorimedvetenhet är nog sant men just nu sätter det lite käppar i hjulet för mig. Jag har trott                  

att jag varit kunnig. Jag har tyckt att jag är bra på det jag gör. Jag har känt mig trygg i rollen                      

som fritidspedagog. Jag och lärarna har delat syn på min roll och arbetet har flutit på. Jag vet                  

nu att jag inte har arbetat med det som man faktiskt kan förvänta sig av en lärare mot                  

fritidshem. Med den nya kunskapen har jag behövt omdefiniera mig själv i min roll och min                

syn på vad som är det bästa för eleverna är inte längre densamma som den en gång var. Jag är                    

fortfarande osäker på vad den nya rollen innebär i praktiken och hur jag ska få övriga på                 

skolan och mig själv att förstå att det inte finns någon motsättning mellan den jag en gång var                  

(en praktiker utan teoretiska kunskaper) och den jag nu vill vara (en praktiker som utför mitt                

uppdrag utifrån vetenskapliga rön och med en ny förståelse för uppdraget) Dreyfus &             

Dreyfus(2015, s.304) beskriver i Fem steg från nybörjare till expert på ett väldig målande sätt               

vad som  händer när man reflekterar över sitt handlande. 

 

Har du någonsin kört omkring utan problem i stadstrafiken och plötsligt medvetet börjat 

fundera på vilken växel du har i och om det är den rätta? Risken är att den plötsliga 

reflektionen över vad du höll på med och reglerna för att göra det åtföljdes av en drastisk 

försämring av din prestation; kanske växlade du vid fel tillfälle eller la i fel växel. 

 

Jag ser det som att jag kört omkring obehindrat men genom min reflektion vet jag inte längre                 

vilken växel jag ska köra på. Ska jag vara ärlig vet jag nog inte en vilken sida av vägen jag                    

ska köra på. Jag kan inte längre bara köra på som jag tidigare gjort. Jag vet inte riktigt vad                   
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min roll innebär och det finns inte några tydliga direktiv från ledningen kring mina              

arbetsuppgifter under den obligatoriska skoldagen. Så jag prövar mig fram. Jag är nybörjare             

inom ett yrke jag haft i flera år. Min praktiska kunskap från min arbetsplats och den                

teoretiska kunskapen jag får på högskolan jobbar inte med varandra utan de utmanar varandra              

genom min reflektion.  

 

Slutord  

I min reflektion har jag undersökt min frågeställning om varför jag inte agerar. Jag kommer               

ganska snart till insikt i att vuxna tar sig tolkningsföreträde över vad barnen behöver, alltså               

vad som är bäst för dem. Eleverna visar ett missnöje över detta på mattan där på golvet. Då                  

även jag tycker illa om läraren ifråga och känner ett missnöje undersökte jag det också. För                

mig handlar det om hur jag har givit läraren mandat att bestämma vad jag ska göra på skoltid.                  

Hon har tolkningsföreträde av min roll. Jag tycker inte om det och gör motstånd precis som                

eleverna. Jag inser att jag är osäker på vad min roll är. Jag känner mig frustrerad och                 

förvirrad. 

 

Precis som eleverna på golvet kan jag sätta ord på vad som är fel men jag har väldiga                  

svårigheter att sätta ord på vad jag vill ha istället. Vad är det jag vill göra på dagarna? Vad får                    

jag göra utifrån mitt yrke och vad är det jag ska göra? Jag hamnar hela tiden i ett läge där jag                     

vill försvara mig och mitt handlande. Jag har ett behov av att försvara varför jag lägger mig                 

på golvet, jag vill rättfärdiga mina känslor för läraren och jag vill försvara min syn på min                 

yrkesroll. Hur löser det mitt dilemma? Förståelsen har ökat. Jag förstår att det som enbart               

verkade handla om elevernas yttranden om läraren även handlar om mig i min yrkesroll. Det               

kanske är dags att sluta försvara mitt handlande och inse att jag agerar som jag gör utifrån                 

min tolkning av elevernas bästa det vill säga att de blir lyssnade på och sedda som de är här                   

och nu och inte bara som elever. Jag agerar inte för att jag inte är trygg i min roll. Jag har                     

ännu inte helt tagit makten över min egen kompetens och yrke. Jag slåss fortfarande med att                

läraren tror sig har rätten att bestämma över mig. Jag och eleverna för samma kamp. Nu inser                 

jag att jag kan förstå läraren, jag tycker inte längre att hon är en häxa. Mitt problem med                  

henne handlade bara om hennes avsaknad av relationskompetens och min osäkerhet i min roll              

som lärare mot fritidshem. Så, det bästa för eleverna är i det här fallet att vi alla vuxna börjar                   

lyssna på dem och jobbar tillsammans med hur vi på bästa sätt kan skapa relationer och                
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genomföra begripliga lektioner för eleverna. Vi är alla nybörjare i början men jag visste inte               

att man kunde vara nybörjare efter tio år i yrket.  
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