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Abstract  
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In my essay, we get to meet Olle who goes in first class. The essay takes off after school and 

when recreational activities have started. Olle comes running towards me to ask for help, he 

has gotten into trouble with three classmates and he feels unfairly treated. A true classic or 

normal event, which I think takes place in most schools. What I am interested in examining is 

how my feelings affect the whole course of events in the conflict arising. What emotions do I 

show my surroundings and what are the consequences of them. 

 

My essay addresses not only the professionals and teachers but also the staff of the school 

administration and everyone else who works in school. My purpose in this essay is to 

illustrate how important the hospitality is in a school and after-school activities. How we act 

towards children and colleagues is essential if the business will work in a satisfying way.  To 

act wisely requires knowledge and that is the headline in my essay. How do you act wisely? 

What qualities have those who possess this wisdom?  These are some of the questions I will 

raise in my essay and explore. I want to show that knowledge is so much more than math and 

spelling. A knowledge that takes in ethical values and that strives for human welfare must be 

a priority.  
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Förord 
I min essä får vi möta Olle som går i ettan. Essän tar fart efter skolans slut och 

fritidsverksamheten har dragit igång. Olle kommer springande mot mig för att be om hjälp, 

han har hamnat i bråk med tre klasskompisar och jag uppfattar att han känner sig orättvist 

bemött.  En rätt klassisk eller vanlig händelse som jag tror utspelar sig på de flesta skolor. Det 

jag är intresserad av att undersöka i min essä är hur mina känslor påverkar hela 

händelseförloppet i konflikten som uppstår vid en koja. Jag är också intresserad av vilka 

affekter jag visar min omgivning och vilka konsekvenserna kan bli.  

 
Min essä vänder sig inte bara till fritidspedagoger och lärare utan min tanke är att all personal 

i skolan kan lära sig något av den. Jag har för avsikt att belysa hur viktigt bemötandet är i 

skola och fritidshem. Hur vi handlar och agerar mot barn och kollegor är avgörande för om 

verksamheten ska fungerar på ett tillfredställande sätt. För att handla klokt är kunskap 

avgörande, det är också det som är den röda tråden i min essä. Vilka de kunskaperna är 

kommer jag undersöka. Hur handlar man klokt? Vilka egenskaper har den som besitter denna 

klokhet?  Jag vill visa att kunskap är så mycket mer en matematik och rättstavning. En 

kunskap som väger in etiska värderingar och strävar efter människans välbefinnande måste 

värdesättas högt.  

 

 

 

 

Jag vill passa på att tacka några som hjälpt mig med min essä. Jag börjar med min handledare 

Christian, tack för goda råd och för att du delar med dig av din kunskap, eller ska de vara 

kunskaper? Jag vill också tacka Linda och Magie för stöd och ovärderlig hjälp. 

 

Huddinge, november 2011 
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          Fritidspedagogens känslor och handlande  

 

 

En vanlig dag för Olle på fritishemmet 

Skolan är slut för dagen och mellanmålet är avklarat. Solen skiner på Tegelskolans
1
 fasad och 

alla barnen är ute på skolgården och leker. Jag ser mig omkring, allt verkar flyta på bra. 

Skolgården känns stor och än så länge är vi bara två vuxna ute med barnen. Det är ingen 

planerad aktivitet på schemat idag vilket jag inte alls gillar. Jag gillar att veta vad som ska ske 

under dagen och med vilka. Jaja jag är student och snart klar med min utbildning, när jag 

börjar jobba kan jag påverka verksamheten på ett annat sett tänker jag. Efter jag gått runt på 

skolgården ett varv och småpratat med några elever stannar jag vid bandyplan som ligger mitt 

på gården. Det är lite hetsigt på planen men det lugnar ner sig och matchen fortsätter. Jag tar 

plats i solen där jag har en bra överblick över skolgården och bandyplanen. Plötsligt hör jag 

mitt namn ropas och Olle
2
 från årskurs ett kommer springande mot mig med bestämda steg. 

När han kommer fram börjar han prata ivrigt och tårarna blänker i ögonen.  

 

   – Jag får inte vara med! säger han och tårarna börjar nu rulla ner från kinderna. 

   – Jag får inte vara med och bygga koja, de säger att jag bara förstör, men jag har inte 

gjort det, säger Olle. 

   – Vilka då, undrar jag. 

  – Jesper, Leo och Linus, de säger att jag förstör men jag har inte. Det är min koja också 

och Leo han börja bråka också, snyftar Olle.  

   – Har du ont, var slog han dig? Frågar jag. 

   – Han typ slog mig här på armen och puttade också men de gör inte ont längre svara 

Olle. 

    – Slog du också eller var det bara han som slogs? 

    – De var han som börja säger Olle snabbt, jag ska fan mörda han. 

 

Olle får några gliringar från bandykillarna som går i trean. Dom har hört vår konversation och 

frågar vad som har hänt. En av bandykillarna vill förklara för mig hur Olle är och att han alltid 

bråkar. Jag svarar att ni inte behöver lägga er i det här, det här klara vi själva. Ni kan fortsätta 

                                                 
1
 Namnet på skolan är fingerat. 

2
 Alla namn på personerna i texten är fingerade. 
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spela bandy istället säger jag kort. Jag tittar strängt på killarna och känner hur hela deras 

beteende stör mig. Vilka asgamar tänker jag, killarna tar alla tillfällen som ges för att hacka på 

Olle. Jag tittar på Olle och han står helt tyst och skruvar på sig. Olles och mitt inledande 

samtal och bandykillarnas iver att smutskasta Olle gör mig ledsen. Inte bara ledsen det börjar 

också växa en känsla av avsmak och vrede inför denna iver. Jag är ledsen för Olles skull, det 

gör ont att se en pojke kämpa med sig själv och samtidigt vara tvungen att stå emot 

kränkningar från olika håll. 

Vreden och avsmaken överaskar mig lite. Det är sällan jag blir arg i skolan och jag är inte 

beredd på hur hela situationen påverkar mig. Jag stirrar argt på bandykillarna, nästan för att 

visa att, bråkar ni med Olle så får ni med mig och göra.  

 Det är många faktorer som spelar en avgörande roll men just Olles utsatthet tror jag är 

avgörande för hur mina starka negativa känslor påverkar mig.    

 

Olle och jag går iväg en bit från bandyplanen, jag vill inte att han ska behöva höra bandykillarnas 

snack. Jag torkar tårarna på Olle och frågar om han vill att jag följer med upp till kojan för att 

snacka med killarna. Olle vill att vi går och jag ser att han växer och får en hållning som visar: nu 

ska de få. På vägen upp till kojan funderar jag på varför Olle så ofta hamnar i trubbel. Jag har goda 

förhoppningar om att få ordning på konflikten men jag börjar tvivla på vägen upp. Kombinationen 

Olle och Leo vet jag av tidigare erfarenheter inte är helt problemfri. Det är bara två dagar sen 

killarna slogs i omklädningsrummet och jag fick sära på dem tänker jag. Vid det bråket fick Leo 

hejarop från flera klasskamrater vilket inte Olle uppskattade direkt. Med bråket i 

omklädningsrummet färskt i minnet tror jag det bara blir värre om jag lägger kraft på Leo och Olles 

tidigare bråk. Troligen blossar bråket bara upp mera då tänker jag. Båda killarna ser upp till Jesper 

så det är där jag får lägga fokus. Mina förhoppningar är att genom Jesper nå en lösning som kan få 

in Olle i leken igen trots bråket. På något sätt dras Olle och Leo till varandra och kanske pågår en 

hierarkisk kamp mellan dem för att befästa sina roller i klassen. I många fall handlar denna kamp om 

att få vara med Jesper.  

 Jag tycker jag känner mig lugn inför situationen men känslan jag har i kroppen är svår att förstå. 

Ena sidan av mig vill bara hjälpa Olle och beskydda honom från sina antagonister. Den andra är en 

känsla som riktar sig mot Olle, jag blir lite irriterad på honom ”hur lyckas han hamna i trubbel hela 

tiden?” tänker jag.  

När jag kommer till kojan är de tre killarna i full gång med bygget. När de ser mig och Olle märker 

jag hur killarna stannar upp ett tag och tittar på varandra. Tjena grabbar säger jag och samlar ihop 

killarna. Jag är ivrig att komma igång så jag frågar direkt varför inte Olle får vara med och bygga på 
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kojan. De tre killarna ser skyldiga ut och tittar sneglande på varandra. Sen börjar de samtidigt 

förklara sig. Alla börjar först prata i munnen på varandra men jag säger att en i taget får prata.  

 

      – Jesper du kan väl börja prata, vad är problemet? förklara vad som hände säger jag. 

 – Alltså vi vill bygga kojan och Olle lyssnar inte han bara förstör. Liksom bara gör som 

han vill, förklarar Jesper. 

 – Olle bara vill bestämma allting själv. Vi har försökt att prata med honom men han blir 

bara arg och så slog han mig på armen jätte hårt, fyller Leo på. 

 – Vi har planerat hur vi vill bygga kojan hela veckan, det ska liksom bli som ett fort med 

två ingångar. Olle bara skiter i det och bygger helt fel, fortsätter Jesper. 

 – Har ni förklarat hur ni vill ha det då, har alla fått vara med och bestämma? Ska ni bygga 

koja är det viktigt att alla får vara med, säger jag. 

 – Nej det har ni inte! Jag byggde bra och ni bara sa åt mig hela tiden att jag gjorde fel, jag 

bygger ju fan ett fort ju säger Olle. 

 – Det gör du inte alls det eller hur Jesper, säger Linus som har stått tyst hela tiden. Du kan 

väl bygga en egen koja som du vill, så gör vi som vi vill forsätter han. 

    – Vi har förklarat, jag sa att han gjorde fel men Olle lyssnar inte han bara förstör, det gör han 

alltid, säger Jesper bestämt. Du bygger ju inget fort du bara lägger alla grenar fel hela tiden. Alltså 

jag pallar inte, nu går hela rasten till tjafs forsätter han och börjar grina lite smått.   

 

Nu snurrar mina tankar runt och jag försöker medla mellan pojkarna men situationen börjar bli 

väldigt hätsk och aggressiv. Jag försöker rädda situationen genom att vända mig till Jesper och fråga 

vad som är problemet, varför kan inte Olle vara med?  Jag märker hur irriterad jag börjar bli eller 

rättare sagt hur irriterad jag är. Jesper vill inte svara på min fråga och börjar bli sur och uppgiven. 

Mina medlingsförsök är nu bara enstaka meningar utan någon tanke bakom. Jesper hävdar nu att det 

är deras koja och Olle får inte vara med helt enkelt. Han kan väl bygga en egen säger Leo och flinar. 

Nu höjer jag rösten för första gången och säger åt Leo att ta bort det där flinet från ansiktet. Jag 

börjar tappa tålamodet och det är framförallt Leo som irriterar mig. Hur modig är du?  Tre mot en 

som vanligt? frågar jag Leo. Jag tolkar hans flin som avsiktligt för att enbart förödmjuka Olle. Åter 

igen fylls jag av negativa känslor. Jag får kämpa för att inte börja skälla ut killarna för deras ovilja 

att samarbeta. Kanske vill jag bara ställa dem mot väggen och fråga hur de tror det känns för Olle att 

alltid få stå ensam mot alla andra. Jag är spänd i hela kroppen och min ilska börjar ta över, nu börjar 

det nästan bli en maktkamp mellan mig och killarna. Leo tittar på mig och försöker se oberörd ut, 

sen tittar han på Olle och härmar en gråtande bebis. Från ingenstans ser jag då i ögonvrån att Olle tar 
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upp en gren från marken och skriker åt de tre killarna. ”Ni ljuger era jävlar” skriker Olle och tar sig 

hastigt fram till kojan och börjar förstöra en av sidorna på kojan. Jag tar tag i Olle som är ursinnig 

och får honom att släppa grenen. Nu har det också samlats flera barn som tittar på och många börjar 

kommentera Olles beteende. Olle får nu höra från flera barn hur dum och jobbig han är. Linus, Leo 

och Jesper är arga och skriker på Olle och mitt i allt står jag och försöker lugna ner situationen. Olle 

vill nu slåss han är väldigt beslutsam och vill framförallt fram till Leo. Det är många som spär på 

Olles ilska och jag beslutar mig för att ta Olle där ifrån. Jag håller om honom ett tag och säger att 

han och jag ska gå iväg till en bänk utanför fritidshemmet.  

Det fullkomligt kokar om Olle han är så arg och ledsen så mina ord når inte fram känner jag. När vi 

sitter på bänken är vi båda tysta i början och Olle har satt sig väldigt nära mig. Jag svär för mig själv 

och börjar fundera på vad som gick snett. Vad skulle jag gå upp till kojan för, vad fan hjälpte det 

tänker jag. 

Jag känner att jag svikt Olle och ändå vill han sitta här med mig. Han tittar upp på mig och börjar 

lite trevande prata om hur Leo bara slåss. Men varför slåss ni så mycket när ni ibland leker så bra 

frågar jag. Olle har inget svar utan rycker på axlarna. Vi sitter åter tysta och jag tänker, vad hände? 

Jag har svårt att se vem som startade allt det här. Hur ska jag lägga fram det här för mina kollegor 

undrar jag. 

Till slut säger jag åt honom att vi struntar i de där grabbarna nu och att jag ska prata med 

klassläraren Mona sen. Vi småpratar lite om allt möjligt och efter ett tag så börjar två killar från 

grannklassen spela fotboll bredvid oss. Jag frågar Olle om vi ska vara med och spela och efter en 

viss tvekan säger han okej. 

När jag i efterhand tänker tillbaka på hela händelsen och försöker få en klarare bild på mitt agerande 

så är min första tanke ”nu får det räcka”. Det var nog det jag kände när Olle kom springande till mig 

för hjälp. Jag hade nog länge gått och irriterat mig på hur han behandlas av vissa på skolan, hur de 

gaddar ihop sig mot honom. Kanske blev jag än mer irriterad när bandykillen la sig i. Jag kommer 

längre fram i essän ta upp hur mina känslor och mitt humör kan ha påverkat hela 

konflikthanteringen. 
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Min essäs syfte och frågeställning 
Den här berättelsens är en egenupplevd händelse som ägde rum under min praktik på en skola i 

södra Stockholm. Berättelsen är skriven i essäform och skildrar till början en konflikt på skolgården 

som jag ville se lite närmare på. I mitt skrivande har sakta olika frågeställningar växt fram och fått 

mig att börja undersöka vissa av dem mera noggrant. Jag har valt en situation som när den hände 

berörde mig men som sen sakta föll i glömska. Varför vet jag inte men livet går vidare och nya 

uppgifter kommer upp. Styrkan med just essäformen är att jag undersöker en fråga eller en händelse 

där jag inte riktigt vet var jag kommer att hamna och vilka svar jag får. Essän präglas av ett sökande 

och det jag söker efter i första hand är nya idéer och tankar på hur jag kan handla när en konflikt 

uppstår, men också hur man förebygger konflikter. Det som framförallt växt fram starkt och berört 

mig, är hur mina egna känslor påverkat mig i mitt handlande. Framförallt i konflikten vid kojan. 

Under mitt skrivande har också en andra fråga kommit till känna. Det är en mera allmän fråga där 

jag undersöker om personalen i skolan kan bidra till Olles konflikter. Utgångspunkten i dessa frågor 

är mina egenupplevda händelser och erfarenheter. Essän har vuxit fram till en väldigt personlig 

forskning om mig själv och mina känslor men jag tror ändå att många kan känna igen sig i den. 

 

Dilemman i min konflikt  
Jag har valt att utgå ifrån berättelsen om konflikten vid kojan för den visar tydligt hur flera 

barn hade synpunkter angående Olle och la sig i. Alla tog också parti för Jesper, Leo och 

Linus utan att ha någon aning om vad som hade hänt. Istället för någon form av medling och 

försoning så blev avståndet bara större mellan Olle och killarna, ja även alla åskådare också 

för den delen. Det är nu jag börjar närma mig mitt dilemma. Situationen växte och fick 

motsatt effekt. Istället för att Olle och Killarna kom närmare varandra, ökade avståndet.  

   När Olle kom till mig arg som ett bi och med gråten i halsen var kanske inte en 

konfrontation med de tre killarna så lämpligt. Eller om jag nu tog tag i konflikten, hur skulle 

jag gjort för att nå barnen? Det är många frågor men jag ska försöka gå in närmare på mitt 

agerande och vilka tankar och känslor som påverkade mig under konflikten. 

   Innan jag slutade för dagen gick jag för att prata med en kollega om händelsen. Vi bestämde 

att vi skulle ha ett möte dagen efter och gå igenom hur vi skulle gå vidare med problemet. 

Anledningen till att vi väntade till morgondagen var att både Jesper och Linus snart skulle gå 

hem. Min kollega sa att hon skulle berätta för Olles pappa när han hämtade att det varit lite 

bråk på eftermiddagen och att vi ska reda ut det imorgon. När jag satt i bilen hem så tänkte jag 

åter på händelsen. Undrar hur många gånger jag har torkat tårar på Olle funderar jag. Jag har 
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en inte så tillfredställande känsla i kroppen, mitt samvete gnager och jag börjar åter bli 

irriterad. Jag är irriterad på barnen som så ivrigt vill smutskasta Olle men börjar också tänka 

på att inget görs för att lösa problemet. Min resa är kort och jag är framme vid min dotters 

förskola, jag släpper min praktik och alla konflikter och går in för att hämta min dotter. 

  Dagen efter diskuterade vi problemet vid kojan och pratade med de tre killarna och med Olle 

både enskilt och tillsammans. Tyvärr var det mest tomma ord som inte fick någon 

genomslagskraft. Det var mest pekpinnar om rätt och fel och killarna vet hur man ska svara 

för att rädda sitt eget skinn. Dagen fortsatte sen som vanligt med skola och fritids som om 

inget hade hänt.  

  Jag kan inte säga att jag var nöjd med samtalen direkt när det var klart, jag hade både 

hoppats och trott på en mera ingående utredning.  Det var så mycket som lämnades osagt och 

inte togs upp och jag kände mig stressad av min handledare som ville påskynda processen. 

Hur jag tog mig an konflikten var det ingen som frågade och jag sa heller inte något om det, 

varför vet jag inte. Kanske så fick jag inget utrymme eller så läste jag av situationen och kom 

fram till att så här går det till. Lektionen skulle börja och det var viktigast, i alla fall fick jag 

den känslan. Jag skulle hålla en lektion och det tog nu all min koncentration och jag gjorde 

som alla andra, såg konflikten som löst. 

   Som student tar jag in så mycket nya intryck hela tiden. Det kan därför vara svårt att 

reflektera själv över situationen så nära in på. Jag har försökt nå fram med olika synpunkter 

till min handledare och även till läraren Mona men jag har inte känt att intresset finns för 

förändring. Istället fick jag ofta höra att det inte finns tid. Tid för vad kan man undra, det är ju 

konflikter som tar tid. Det som händer sen är att jag kastas in i nya uppgifter som kräver 

engagemang och jag måste gå vidare. Jag kommer i avsnittet praktisk kunskap att gå in 

närmare på begreppet tid då just tid verkar vara en så avgörande faktor i konflikthantering på 

skolan. 

  

Olle i skolan och på fritids  
För att kunna ge en klarare bild av hur Olles vardag ser ut så vill jag beskriva Olle som person 

men också hur han har bemötts av de vuxna som jobbar på skolan och fritidshemmet. Olle är 

en livlig kille som är stor för sin ålder, man kan tro att han är äldre än vad han är. Socialt har 

han problem med kompisar och hamnar ofta i konflikter på rasterna. Under rasterna eller på 

fritids kan leken fungera ett tag men allt för ofta går något snett. Han har en tendens att handla 

först och tänka sen vilket ofta resulterar i att de andra barnen vänder sig emot honom. Olle har 
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svårt att tyda de ”sociala regler” som finns på skolan. Det är svårt att veta om Olle känner sig 

mobbad eller inte men han blir nog väldigt kränkt och sårad i många stunder. I viss mån är det 

ibland svårt att urskilja vem som kränker vem. När Olle hamnar i en konflikt har han ofta 

redan slagit den han bråkar med och när pedagogen ska reda ut situationen står han som den 

skyldige. Den bakomliggande orsaken tas sällan upp och då ses Olle som den bråkige igen. 

Under dessa konflikter samlas det andra barn och tar parti för Olles motståndare. Det blir så 

lätt att ge just Olle skulden när en konflikt tar fart då han syns och hörs mest. Han är också 

helt enkelt ett tacksamt offer för mobbing då han sällan backar för en konflikt utan tar 

”fighten” vilket många äldre barn utnyttjar.  

Händelsen som den med kojan är bara en av många som jag har sett utspela sig på skolgården 

där Olle har varit inblandad. Det är tyvärr ofta som Olle hamnar i konflikt med både barn och 

vuxna. Vid flera tillfällen har jag observerat hur småsaker vuxit och blivit till stora konflikter, 

tyvärr ofta med våld som en lösning. Om jag letar efter ett mönster i hans agerande så är det 

just den sociala delen som inte faller på plats. Den sociala delen är ett vagt uttryck, social 

kompetens kanske närmare beskriver problematiken. Social kompetens är ett relativt nytt 

fenomen som dök upp runt 1990-talet. Ett nytt sätt att tänka spred sig i samhället och företag 

sökte efter medarbetare som hade kompetens att lätt kunna samarbeta med både kunder och 

arbetskamrater. Det var inga nya upptäckter som gjordes, utan arbetskraft med god kännedom 

om andras och egna känslor har efterstävats i alla tider (Svenaeus 2009, s.87).  

   Som jag ser det så är steget inte långt från skolans värld till arbetslivet. I skolan så möts 

människor från alla samhällsklasser, såväl barn som vuxna. Här om något kan social 

kompetens vara till stor nytta. En stor skillnad är dock att barnen inte har valt själva att de ska 

gå i skolan vilket kan resultera i en motsträvig vilja till samarbete. Men om social kompetens 

är något som eftersträvas i arbetslivet bör det också finnas med i skolans planering tycker jag.  

   Den kunskap man då har om man besitter social kompetens kan närmast beskrivas som 

emotionell intelligens. Den som fick stor genomslagskraft med begreppet emotionell 

intelligens är psykologen Daniel Goleman, han nämns också ofta som dess fader. Goleman 

menar att det genom olika emotionella träningsprogram går att träna barn men och oss själva 

till att förstå och i slutändan kontrollera sina känslor. Han menar att genom dessa emotionella 

övningar så kan individen utvecklas på det flesta plan. Faktum är att hela samhället kan 

gynnas enligt Goleman (Svenaeus 2009, s.90). Huruvida det är sant tänker jag inte gå in på 

närmar utan nöjer mig med att säga att det finns kritik att Goldemans teori är allt för 

ideologisk. Och jag är beredd att håla med. Emotionell intelligens definieras enligt Goleman 

som en läggning eller en personlig karaktär där moralen spelar en avgörande roll. I slutändan 
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handlar det om att förstå och tolka både sina egna känslor men också andras och utifrån 

informationen handla på ett ansvarsfullt sätt (Svenaeus 2009, s.90).  

       

Olle har sina känslor utanför kroppen känns det som och det flesta ser honom som jobbig, 

vuxen som barn. Det är också vanligt att han sitter i klassrummet med nytorkade tårar efter 

rasten och dessa tårar är sällan där för att han har ont. Vid sådana tillfällen flackar hans blick 

runt och jag tror han inte riktigt förstår vad som har hänt. Han känner sig nog missförstådd 

och orättvist bemött framförallt känner han nog att alla är emot honom. Redan när Olle gick i 

sexårsklass så hörde jag personal prata om hans problem och ingen av lärarna ville ha honom 

i sin klass. 

 

Min egen relation till Olle har vuxit fram med tiden som jag har varit på skolan. Han tog tidigt 

kontakt med mig och ville att jag skulle vara med honom på raster och på 

fritidseftermiddagarna. Ofta spelade vi fotboll eller bandy, både själva men också med andra 

klasskompisar. När jag var med så flöt spelet på utan större incidenter eller konflikter. Jag 

kom till skolan klockan nio varje morgon och då hade lektionen redan startat. När jag kom in i 

klassrummet så ropade Olle ofta på mig, han ville att jag skulle sitta bredvid honom under 

lektionen vilket jag gjorde ibland. Tyvärr så blev jag trött på Olle, han krävde mycket tid och 

engagemang. Han lyssnade inte på ordet nej utan klängde sig fast vid mig när jag skulle hjälpa 

andra eller vara i ett annat klassrum än hans. Jag kan också säga att jag fick rollen som Olles 

resurs av hans lärare. På utflykter och på gymnastiklektionerna fick jag ofta order om att se 

till Olle lite extra. När klassen skulle gå på led två och två så gick jag alltid sist med Olle och 

var hans ”gåkompis”.  

 

Om jag ska förklara hur min relation till Olle blev så personlig och påverkade mig så 

känslomässigt i kojan tror jag att min roll som student bidrar. Som student hade jag ofta 

uppgiften att etnografiskt granska skolan eller fritidshemmet. Etnografin har som 

grundläggande syfte att se bakomliggande orsaker till människors handlande (Kullberg 2008, 

s.13-14). Jag har alltså sett verksamheten utifrån olika synsätt. I de flesta fallen har jag varit 

deltagande observatör men jag har också enbart observerat till exempel skolgården under 

fritidstid. Under mina observationer har jag alltid haft med mig en loggbok där jag skrivit ner 

tankar och iakttagelser. Jag har under dessa observationer sakta börjat se ett mönster gällande 

Olle och hans samspel med klasskamrater och pedagoger. Konflikterna har uppstått med 

jämna mellanrum och dagarna har gått. Med mera information och kunskap om hur skolan 
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och fritidshemmets verksamhet fungerar har nog ett missnöje börjat växa fram gällande 

konflikthanteringen och Olles bemötande.  

 

Min pedagogiska filosofi 
Jag vill beskriva vilka egenskaper jag tror är viktiga hos en fritidspedagog för att nå barn som 

Olle men också och framförallt nå så många som möjligt. Att få barnen känna tillhörighet och 

bekräftande kan jag se som grundstenar i verksamheten. Just tillhörighet kan kanske vara det 

djupaste behov vi människor har, det är där vi hämtar kraft i form av kärlek, närhet och 

trygghet. I skolan eller i livet i sig så tror jag vi har ett behov av att bli sedda och accepterade. 

Det är ett behov som visar sig djupt och känslomässigt och därför blir fallet tungt om man blir 

frånstött och förnekad detta behov. Att bli avvisad och inte känna sig välkommen är tyvärr allt 

för vanligt förekommande i skolan och på fritidshemmet. Enligt mig är det helt oacceptabelt 

att det händer. Vi kan prata om kunskapsmål och att vi ligger efter övriga europeiska länder i 

matematik men för mig kommer alltid människan före. Skolan blir inte rättvis om någon av 

eleverna känner sig utanför och saknar tillhörighet i gruppen. Det går inte att lära sig 

multiplikationstabellen om man går omkring och är rädd på skolan. Saknaden av tillhörighet 

har tyvärr en förmåga att bryta ner självkänslan och sudda ut ens egen identitet. Jag vill ha en 

rättvis skola och då tror jag att grunden sitter i tillhörighet och det är därifrån jag vill jobba 

mot dessa kunskaper. 

    Jag tror också att man lätt glömmer att pedagogerna också har samma grundstenar, vilket 

gör oss jämbördiga på det planet. Jag tror att dessa grundstenar skapar intresse, glädje och 

nyfikenhet om man lyckas skapa en skolmiljö där alla känner sig välkomna. 

 

Om jag tar Olle som exempel så har han ett stort TV-spelsintresse vilket jag märkt att hans 

lärare ser som ett dåligt intresse. Här finns det mycket att vinna tror jag. Jag har märkt hur 

Olle skiner upp när någon lyssnar på honom när han berättar om spelen. Det finns en konstig 

inställning har jag märkt inom skolan. Det är bara vissa intressen som är fina nog att ta till 

vara på. Så här har det nog alltid sett ut och tyvärr är det ofta som pojkars intressen betraktas 

som olämpliga. För mig blir det självklart om inte ens intressen duger så känner man sig inte 

välkommen eller blir bekräftad. Det man istället har fått är ett utanförskap och ofta är det vi 

vuxna som är skyldiga till det eftersom vi ofta lägger olika värderingar på barnens intressen. 

Pojkars normer är bland annat att vara tuff och stark, vilket visar sig i deras TV-spel som ofta 

har våldsinriktning. Därför fördöms dem och man ser inte att spelen är deras kontaktnät till 
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vänner och det är där de skaffar sig sin identitet. Tv-spelet kan vara en social arena och 

kanske är det där många barn hittar en fristad. 

  

Praktisk kunskap 
Jag vill börja med att beskriva hur den enskilde pedagogens erfarenheter och kunskaper kan 

göra stor skillnad i en verksamhet där konflikter tyvärr uppstår. Det kan vara kunskaper som 

man skaffat sig i olika utbildningar eller kurser men det kan behövas mycket mer för att klara 

vårt jobb som pedagog. All kunskap går inte att läsa sig till utan en del kräver fantasi och 

lyhördhet. Forskaren och läraren Bernt Gustavsson beskriver vikten av att möta olika 

situationer med just lyhördhet och fantasi för att kunna fatta ett så klokt beslut som möjligt. 

Han betonar vikten av att utifrån omständigheter i varje enskild situation krävs en bedömning 

av vilket handlingssätt som är mest lämpligt. Den grekiska filosofen Aristoteles kallade denna 

förmåga för fronesis som på svenska kan översätts till ”praktisk klokhet” (Gustavsson 2000, 

s.189-190). Det finns två former av praktisk kunskap, den ena är den ovannämnda praktiska 

klokheten. Den andra är techne som också kan beskrivas som praktisk-produktiv kunskap. 

Denna kunskap handlar om kunnande och färdighet, det är vad man kan utföra med vår kropp 

eller kan skapa med händerna (Gustavsson 2000, s.31-32). Kunskapsformen Techne kan inte 

ge en förklaring till varför och vilka konsekvenser dess handlingar utgör, kunskapen handlar 

endast om framställandet av tillexempel en produkt (Nilsson 2009, s.47). Det går att likna det 

med en vapentillverkare som tillverkar en pistol men har ingen som helst aning om vilken 

skada den kan göra. Vapentillverkaren är bara i nuet och några konsekvenser för framtiden 

existerar inte. Jag kommer längre fram i essän återkomma till vapentillverkaren.  

    Praktisk klokhet är den senaste erkända kunskapsformen och den är framförallt lämplig om 

man har ett jobb där man kommer i kontakt med människor. Som lärare eller till exempel 

polis ställs man ofta inför dilemman där det krävs att man gör olika handlingar gentemot 

medmänniskor. Dessa dilemman har ofta etiska influenser och rör människans känslor och 

kan påverka en människas livskvallitet. Den praktiska klokheten är en kunskap som i grunden 

syftar till människans välbefinnande. Människan är då både dig själv och dina medmänniskor. 

 

Jag har tidigare tagit upp bristen av tid som en förklaring till varför inga ordentliga åtgärder 

görs i fallet Olle. Bristen av tid verkar vara ett återkommande dilemma som både min 

handledare och klassläraren faller tillbaka på. Men frågan är vilken tid de syftar på. Under en 

skoldag finns det tid och det handlar ju om vad man gör med den, hur den disponeras. Jag 
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undrar om man inte ser lite kortsiktigt här, vad är det som tar tid? Att ständigt få ta tag i små 

konflikter som ofta växer till stora eller att disponera tid för att hitta orsaken till konflikterna. 

Här kommer praktisk klokhet eller fronesis in i bilden. Förmågan att sammanföra det förflutna 

och framtiden och därifrån handla och ta beslut kännetecknar just fronesis (Nilsson 2009, 

s.53). Det handlar om timing och Aristoteles sa ”känna rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt 

tidpunkt, i lagom mängd”. Med andra ord se hela situationen ur ett större perspektiv eller se 

helheten. Kanske skulle man då få mer tid till undervisning och på så vis har tid skapats 

(Svenaeus 2009, s.95). I mitt tycke är det en kortsiktig lösning att inte gå till botten med Olles 

konflikter. Risken är att man tar tag i problemet när det är försent. I takt med att Olle kommer 

upp i åldern kommer kunskapskraven öka, vilket också har med tid att göra. Kanske är det så 

man måste tänka, kommer Olle klara kunskapsmålen om vi inte tar tag i hans, i mitt tycke 

ohållbara situation.  

   Jag vill återgå till vapentillverkaren nu när jag tar upp begreppet tid. Med fronesis förmåga 

att sammanföra det förflutna och framtiden så kan inte vapentillverkaren svära sig fri från att 

någon kan komma till skada från just hans pistol.   

    

Hur skaffar man sig denna praktiska klokhet?  Här finns inga genvägar utan klokheten får 

man genom livet i sig, det vill säga genom livserfarenhet. Att ta sig tid att reflektera över sina 

erfarenheter, gärna diskutera och dela med sig av dem kan ge en större insikt om sig själv och 

andra. Meningen är att man ska lära av sina erfarenheter och utifrån dem fatta beslut och göra 

val som gynnar dig och din omgivning. Det tar alltså tid att nå eller komma till den praktiska 

klokheten. Jag fick en ny värdefull kunskap när jag försökte reda ut kojbråket. En kunskap 

som jag kan ta med mig när ett nytt dilemma dyker upp. Erfarenheterna som man har nytta av 

inom skolan och på fritids behöver inte självklart ha med just den verksamheten att göra. Jag 

kan ta mig själv som exempel. Jag hade aldrig jobbat i skola eller på fritids innan jag 

utbildade mig till fritidspedagog. Däremot har jag ju andra livserfarenheter att ta med mig in i 

min nya yrkesroll. Jag har jobbat i 16 år som målare där det krävts olika former av samarbete 

och ledarskap vilket jag är övertygad om att jag har nytta av som pedagog. Jag har också två 

egna barn som gett mig en inblick i hur både förskola, grundskola och fritids fungerar. Så helt 

oförberedd kommer jag inte till jobbet som fritidspedagog. Sammanfattningsvis så kommer 

jag att ställas inför många utmaningar i mitt jobb som fritidspedagog. Jag känner att ska jag 

lyckas som fritidspedagog är det viktigt att försöka hitta olika sätt att hantera dessa 

utmaningar så att det gynnar barnen och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. 

   Jag tror att det är viktigt att man just delar sina erfarenheter med sina kollegor och 
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reflekterar tillsammans för att utvecklas som pedagog. Det är väldigt sällan man som pedagog 

tar upp händelser som löst sig bra eller problemfritt vilket jag har saknat när jag praktiserat. 

Jag tror aldrig jag har hört att en pedagog kommit in efter en rast och berättat om hur bra en 

konflikt löst sig på Tegelskolan. Det är däremot vanligt att pedagogen kommer in efter rasten 

och tar upp konflikter som inte är lösta. Fokus ligger allt som oftast på just problemet och inte 

på lösningen. Min tanke är att om en situation löste sig utan att konflikten tog över, så måste 

det vara värdefull information och bör givetvis delas med så många som möjligt på skolan. 

Det hela är enkelt om något fungerar bra och man har hittat en lösning som gynnar alla, 

forsätt gör så och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.  

 

Faran med syndabockar  

När jag skriver om hur konflikterna och problemen lyfts fram i Tegelskolan istället för 

möjligheterna och lösningarna så börjar jag tänka efter hur det kunde låta i personalrummet 

ibland. Ett namn som ofta dök upp i samtalen i personalrummet var Olle. Tyvärr så var det 

ingen trevlig diskussion där man ville hitta lösningar utan det var mera rent ”skitsnack”. Det 

känns som Olle ibland får skulden för mycket mer än vad han är skyldig till och pedagogerna 

i personalrummet sitter och bräcker varandra i historier om barn med problem på skolan. Jag 

får en känsla av att man söker en syndabock, någon att kanske dölja sina egna misstag med.  

Psykologen Roger Ellmin beskriver hur försiktig man måste vara med att utse en syndabock i 

konflikthantering. Risken är att de inblandade får ett tunnelseende och mister förmågan att se 

problemen på olika sätt. Detta medför också att konflikten blir en personkonflikt och själva 

upphovet till konflikten ses inte. Överger man sakfrågan i konflikten kan den mycket väl 

utvecklas till en maktkamp (Elmin 2008, s. 82-83).  

  

Under mina dagar på skolan så observerade jag ofta hur elever kom och skvallrade på Olle. 

Personalen tog tacksamt emot informationen. Men när barnen kom till mig hade jag svårt med 

skvallret, det kändes falskt på något sätt. Efter en rast när personalen pratade om Olles alla 

problem så ville jag säga ifrån. Jag gick och pratade med läraren Mona och förklarade hur jag 

upplevde allt skvaller som handlade om Olle. Min tanke var att få Mona att inse hur många 

som är emot honom och att kanske skvallret inte stod i proportion till verkligheten.  Svaret 

kom snabbt, Mona förklarade att hon ville att barnen skulle säga till om någon gjort något fel. 

Hon menade på att på det här sättet får hon reda på vad som händer på skolgården och det är 

viktigt att barnen känner tillit för henne och vågar berätta om de känner obehag över någon 
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eller något. Jo säger jag, men det är så mycket skvaller mot Olle och jag tror inte alltid han är 

så skyldig jämt. Längre än så leder inte vårt samtal, Mona trycker på vikten av att barnen 

vågar komma och prata med en vuxen när något inte har gått bra. Hon säger att hon måste 

jobba nu och går iväg till sitt kontor.  

   Vad jag försöker säga med det här är nog att känslan jag hade i skolan och på fritids var att 

ingen ville höra eller ta tag i konflikter. Jag tror att personalen betraktar deras verksamhet som 

bra och relativt problemfri. Tittar man på resultat så ligger skolan högt i kunskapsproven men 

så ligger skolan också i ett villaområde med näst intill enbart barn med svenska som 

modersmål. Föräldrakontakten är bra och lärarna behöver inte brottas med språksvårigheter 

hos både barn och föräldrar. Förutsättningarna är helt enkelt bra för en lyckad skola. Jag tror 

det kan vara lätt att slå sig för bröstet och inte se problemen när det på pappret ser bra ut.  

     Det var sällan någon frågade mig om hur jag såg på verksamheten utan det kändes som jag 

var där enbart för att lära av dem. Att ifrågasätta deras sätt att jobba var inte så populärt. Så 

det är kanske ett litet försvar till mig själv, varför jag inte stod på mig när jag både såg och 

hörde hur det snackades på skolan. Men hur ska man då göra när man hör ett icke-konstruktivt 

samtal som tillexempel i personalrummet? Jag tror en gemensam tagen policy är ett måste för 

att få till en förändring. För att det ska göra någon skillnad behövs det nog riktlinjer att luta 

sig mot.  

I mina funderingar så här i efterhand kan jag inte förstå varför inget görs, varför får Olle ingen 

hjälp? Om en elev inte når kunskapsmålen i matematik så får eleven stödundervisning men 

Olle når inte målen i ”social kompetens” och får ingenting. Eller någonting får han, skäll. 

Som blivande pedagog har jag lärt mig att kunskap inte införskaffas på ett tillfredställande sätt 

om skam, bestraffning och skuld finns med i bilden. Nu blev det hårda ord och det finns 

undantag men man söker inte syndabockar om någon har brister i matematik, det gör man 

alltför ofta när det gäller brister i den sociala biten.  Genom att försöka motivera elever eller 

för den delen Olle med bestraffning kommer man nog inte lyckas. Bestraffningen medför 

skuld, plikt och skam vilket inte kommer gynna Olle direkt. Med dessa motivationer eller 

drivkrafter kan målen för verksamheten nog inte ses som en demokratisk verksamhet. Risken 

är att målen istället blir att hitta vem som har rätt och fel och i slutändan, lyda auktoriteter 

(Rosenberg 2003, s.21).  

Olle får ofta tillrättavisningar i klassrummet inför sina skolkamrater. Någonstans under skoltiden har 

det blivit legitimt att hacka på just honom. Om man som pedagog skäller på en elev inför hans 

klasskamrater kan det sända signaler till de andra barnen att det är okej att hacka på just honom 

(Normell 2004, s.92-93). 
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   Olle hade redan fått en stor utskällning under lektionen tidigare på dagen innan konflikten med 

kojan. Han kom sent och hade inte stumpor på sig. En utskällning som inte var befogad enligt mig, 

han var inte den ända som kom sent men han fick ta smällen. Han försökte förklara sig men fick ge 

sig. Han tog emot sin utskällning med hela klassen tittandes på honom. Jag står längst bak i 

klassrummet och känner lite obehag. När Mona är klar med sin tillrättavisning så säger jag – det här 

gäller alla, det var inte bara Olle som kom sent eller hur? Ingen svarar och någon säger att jag 

minsann kom i tid. Mona står tyst ett tag sen drar hon igång mattelektionen. Jag tycker synd om 

Olle, det här var inte schysst. Han fick ta hela skulden och han tog den också. Jag går och sätter mig 

bredvid honom och frågar hur det går med matten. Han tar då min arm och kramar den samtitigt som 

han gnyr som ett litet barn. Situationen blir tillslut jobbig, han släpper inte armen och jag försöker få 

honom att räkna. Några barn skrattar lite och Mona tittar lite besvärat på mig. Jag säger åt honom att 

sluta och att det nu räcker, men han vill inte.  Jag vill inte dra någon djupare psykologisk orsak till 

händelsen men enkelt ordat så ville Olle nog ha stöd och helt enkelt någon som stod på hans sida. 

Och han ville gärna visa det för de övriga i klassrummet. Vad denna utskällning hade för inverkan 

på kojincidenten kan man inte med säkerhet veta men jag tror det påverkade oss alla. Jag var lite 

irriterad på hur Olle behandlas och det var kanske därför gick jag på som en polis i 

konflikthanteringen vid kojan. Olle var i obalans och kände sig orättvist behandlad och killarna gör 

ju faktiskt bara som sin lärare gör, skyller på Olle.  

 

Etik  
Vad kan etik eller värdegrund spela för roll i en konflikt? Mitt korta svar är att den spelar en stor 

roll. I livet och då också i skolan så ställs vi inför olika val och frågor som vi måste ta ställning till. 

Under möten med andra människor kommer värden om vad som är gott eller ont att sättas på sin 

spets. Hur vi lyckas leva tillsammans sida vid sida utan att göra varandra illa är beroende av etiska 

värderingar och handlingar (Johansson & Holmbäck 2000, s.89). Johansson beskriver också hur 

etiken växer i ett beroende som är ofrånkomligt mellan människor. Etiken skapas utifrån vår 

livserfarenhet (Johansson & Holmbäck 2000, s.91).  

    Jag tror att etik och värdegrundsfrågor ska ha en framträdande roll i en skola om den ska fungera 

på ett tillfredställande sätt. Om man tar upp Olle och hur han har bemötts i olika situationer på skola 

och fritids så har etik och värderingar en kanske avgörande roll för om han ska klara skolan. 

Någonstans har skolan misslyckats med att få Olle att trivas eller känna sig förstådd. Skolan är 

identitetskapande och faller man ur normen så får man ofta problem. Arbetet med värderingar får 

här en viktig roll och frågan många behöver ställa sig, vuxen som barn är om just deras handlande är 
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schysst och rättvist. Jag tror inte Olle vill hamna i alla konflikter och i många fall triggas han igång 

av andra barn och ibland av de vuxna på skolan. Det blir som ringar på vattnet, problemen ökar och 

Olles chanser att hitta en fungerande vardag minskar. Ser man rent utbildningsmässigt och hur Olle 

ska uppnå målen i skolan så spelar hans välbefinnande in tror jag. Får man lägga så mycket energi 

på att lösa konflikter och samtidigt göra det i hård motvind så är det nog inte lätt att prestera i 

skolarbetet. Pedagogens roll är viktig för om han ska lyckas eller inte. Hela skolans arbete med 

värderingar kan göra skillnaden om Olle lyckas eller inte tror jag.  

    Eva Johansson som är doktor i pedagogik och forskar kring barn och ungdomsvetenskap 

beskriver etik som något som ”skapas genom vår livserfarenhet”. Hon menar att etikarbetet aldrig 

får komma i skymundan för skolan och jag vill mena att arbetet är lika viktigt i grundskolan och på 

fritidhemmet. När man arbetar som pedagog har man ett stort ansvar för hur värderingar bemötts. 

Det är helt upp till pedagogen att se eller blunda för problem som strider mot de värderingar som 

skolan och fritids ska ha. Pedagogen har alltså makten att undgå att ta ställning inför olika frågor 

som gäller, rättigheter, respekt och hänsyn. Detta ser Johansson som ett oroande problem som kan få 

konsekvenser och hota de demokratiska och mäskliga värden som läroplanen slår fast. Pedagogen 

ställs inför stora krav och kunskap och medvetenhet i etiska frågor bör betraktas som viktiga. Jag 

citera Johansson men enligt mig är fritidshemmets betydelse lika viktig som förskolans ”frågan är 

om vi förstår digniteten i den betydelse som pedagoger i förskolan har för kommande generationers 

människosyn” (Johansson & Holmbäck 2000, s.91). 

   Vad skulle då kunna hjälpa en pedagog i denna svåra utmaning och vilka kunskaper skulle kunna 

bidra? Enligt mig så spelar känslor en stor roll i etiken och även om man säger att en person inte har 

några känslor ibland så finns det så vitt jag vet ingen människa som lever ett helt liv utan känslor. Vi 

känner oss lyckliga eller ensamma vid olika tillfällen. Ibland har vi känslor för någon fast andra inte 

har det. Vi kan älska en människa som någon annan tycker illa om. Kort och gott känslor är svåra att 

förstå men det är just till känslan en pedagog måste vända sig när ett val måste göras. Känslan 

påverkar hur man handlar i olika situationer. Känslornas betydelse eller hur man ska förstå sina egna 

men också andras känslor ska jag under nästa rubrik gå in på lite mera ingående.  
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Känslomässig mognad 
Jag spolar tillbaka till konflikten vid kojan och när Olle kom till mig för hjälp. Redan där kanske jag 

skulle handlat annorlunda om jag stannat upp och reflekterat över händelsen. Den lösningen jag såg 

var att gå upp till kojan direkt och ta tag i problemet. Men med facit i hand var det nog inte så bra, i 

alla fall inte när känslorna tagit över. Med tanke på hur jag tog åt mig personligt och tänkte ”nu får 

det fan räcka” så gick jag inte direkt upp till kojan objektivt. Mina intentioner var nog bra men så 

eftertänksamt var det inte. Varför reagerade jag som jag gjorde? Ett svar kan vara att Olle visade 

med sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck hur han mådde. En människa har över hundra muskler i 

ansiktet och en av deras uppgifter är att visa medmänniskor vilket känslotillstånd som råder 

(Normell 2004, s.24). Det är känslor som får oss motiverade att handla men ger oss också 

information om hur vi mår och även hur andra mår. I Olles fall så visade han med hela ansiktet en 

mängd olika negativa affekter. Skillnaden mellan termen affekt och känsla är att affekten beskriver 

de kroppsliga reaktionerna en känsla frambringar. Amerikanen Tomkins som kan ses som en av den 

främsta inom affektteori fastslår att det finns nio stycken grundaffekter. Dessa nio affekter visar sig 

starkast i ansiktsuttrycket men syns även i kroppsspråket. Tomkins delade upp affekterna i tre olika 

grupper och kallade dem grundaffekter. 

 

 Neutrala affekter: Förvåning och häpnad 

 Positiva affekter: Intresse, iver, välbehag och glädje.  

 Negativa affekter: Skam, förödmjukelse, rädsla, skräck, ledsnad, förtvivlan, vrede, raseri, 

                              avsmak och avsky. 

 

Varje affekt har sitt eget uttryck i både kropp och ansikte. Dessa uttryck kan ge sig tillkänna vare sig 

man vill eller inte. De nio ovanstående grundaffekter är också enligt Tomkins medfödda (Normell 

2004, s.24-25).  

   De affekter som Olle visar mig när han kommer ner till mig är ledsnad. Hans ögon ljuger inte när 

tårarna blänker. Det finns också en vrede som ligger och pyr, han vill ha revansch eller 

återupprättelse. Först är han ledsen men det hela går över till hämnd och vrede och när han har sagt 

att han ska mörda Leo så spänns hela kroppen. Jag ska förklara varför jag inte tog ordet mörda på så 

stort allvar. Det händer väldigt ofta att både Olle och Leo säger just så till varandra och ibland till 

andra. Kanske var det därför som jag inte reagerade på just det ordet så mycket men med en djupare 

kunskap i affektteori kunde mitt handlande möjligtvis tagit en annan vändning. Då skulle jag sett att  
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orden inte bara var tomma hot utan att hela Olle visade tecken på raseri och att han var beredd på 

kamp.  

Nu är det inte så lätt alla gånger, tyvärr så spelar mina egna känslor en stor roll också. Tomkins 

beskriver affekt som en fysisk eller ett kroppsligt uttryck. Det är fysiska reaktioner som fungerar 

som drivkraft i vårt handlande och påverkar det val vi gör i livet. Det är först när vi blivit medvetna 

om affekternas reaktioner och förstått oss tolka dem som affekten övergår till känsla (Normell 2004, 

s.33). 

   Jag och min omgivning har alltså affektiva förmågor och ska man dra nytta av dem måste man lära 

sig förstå och handskas med dem. Tomkins delar upp dessa förmågor i fyra olika delar (Normell 

2004, s.33-37).  

 

 Identifikation: Här gäller det att inte bara kunna se andras känslor utan också att förstå 

och känna igen sina egna. Hur känns de när jag är tillexempel rädd, skamsen, arg eller 

ledsen.  

 Expressivitet: Kan förklaras med att sätta ord på sina känslor och inte bara säga till 

exempel ”jag är arg”. Expressivitetens förmåga är också att kunna tala om varför och på 

vilket sett man är arg. 

  

 Tolerans: Hur påverkar känslan dig? För att veta det behöver man våga stanna kvar i 

känslan och det kan variera hur länge det behövs. Det här är något vi vuxna ofta inte klara 

av när vi jobbar med barn. Hur ofta har man inte hört ”upp och hoppa, det var väl inte så 

farligt” till en kille som ramlat och blivit ledsen. Det som händer är ju att killen till slut 

inte vågar vara ledsen eftersom den vuxne hela tiden ser bort från den känslan. Förmågan 

att tolerera känslan är också att bekräfta den känsla som verkligen visas och inte avisa 

den. 

     

 Härbärgera sina känslor och ta till vara på informationen som känslouttrycken ger: Denna 

förmåga kan uppfattas som lite luddig men är inte mindre viktig, tvärtom. Härbärgera skulle 

också kunna förklaras som att ta till vara på eller ge plats för information som känslorna ger 

och sen använda sig av den. Man ger känslorna husrum hos sig själv för att sen analysera och 

använda sig av informationen. Denna förmåga är helt enkelt en sammanställning av de tre 

föregående förmågorna. 

De fyra affekterna ska ses som en helhet och tillsammans kan det göra stor skillnad, resultatet 
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kan vara att man inte behöver ödsla tid och ork på att dölja sina känslor. Känslomässig 

mognad är när dessa affektiva förmågor verkar i symbios.  

 

Jag tror att känslomässig mognad kan hjälpa mig i mina beslut som jag kommer att ställas inför i 

mitt framtida yrke som fritidspedagog. Det är däremot nog svårt att bara dra igång själv. Jag tror det 

skulle underlätta om det gavs tid till hjälp och handledning, jag kommer att gå in på mera om just 

handledning senare.  

   Nu åter till fallet med Olle och kojan. Jag hade faktiskt läst en kurs om känslomässig mognad 

innan kojkonflikten dök upp. Men när situationen uppkom var det inget jag direkt tänkte på. Här vill 

jag återgå till vad jag skrev tidigare om praktisk klokhet. I stunden när konflikten uppstod så 

handlade jag efter mina egna premisser och erfarenheter. Jag har inte upplevt så många konflikter av 

det här slaget men jag fick i och med den mer erfarenhet som kanske kommer till användning senar i 

mitt yrkesliv. Förmodligen kommer jag att ha nytta av mina nya kunskaper utanför skolan också. 

Det som slår mig så här i efterhand är just hur mycket känslorna betydde i konflikten. Hur allas 

känslor spelar en så stor roll och styr konflikten i olika riktningar. 

   När jag kom upp till kojan har jag två affekter som styr mig, iver och framförallt vrede. Jag är 

irriterad och det är nog så killarna ser mig. Resultatet blir att killarna intar en försvarsställning som i 

sin tur visar mig affekter som rädsla, förtvivlan och kanske skam. Det är just min inledning som jag 

tror försämrar mina chanser till medling. Därför vill jag ta det från början och nu med en 

känslomässig mognad som vägledare. 

   Nu kan jag se det klart men under själva början på konflikten gjorde jag inte det. Skulle jag 

identifierat hur jag kände hade jag antagligen kommit fram till att jag var arg och besviken. Hade jag 

kunnat säga till mig själv (kanske tyst så inte de andra barnen tror jag är galen) att nu är jag arg och 

irriterad över hur Olle behandlas i skolan. Och därifrån handlat så hade hela situationen kanske 

ändrats.  Jag tror en god expressiv förmåga möjligtvis hade lett mig till att jag tog kontakt med en 

kollega för att berätta vad jag kände. Så redan här i början på konflikten skulle jag kanske handlat 

annorlunda om jag förstod mina känslor bättre. Att just våga berätta vad man känner kan vara svårt, 

jag tror det hela bottnar i att vi inte vill visa oss svaga eller sårbara. Denna ”jag klarar mig själv” 

mentalitet tror jag lätt kan bli ett hinder i ett arbetslag och på det personliga planet om man ska 

jobba med känslomässig mognad.  

   Det var två affekter, identifikation och expressivitet som redan i min första kontakt med konflikten 

möjligtvis hade ändrat hela scenariot. Den tredje affekten tolerans har också en viktig roll i 

konflikthantering. Genom att våga vara kvar i känslan så ger man sig själv chansen att ta reda på hur 
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känslan påverkar en. Detta är nog lättare sagt än gjort mitt i ett vredesutbrott. 

    Här mins jag en händelse som kan hjälpa till att förklara vikten med affekten tolerans. Jag byggde 

för några år sedan ett hus och som det är med alla byggen så krävs det en massa bygglov på både 

hus och tomt. Ett av byggloven gick inte igenom och processen var trög. Jag skickade in alla papper 

igen vilket tog tid att få ihop. Det som hände sen var att beslutet om att bygglovet hade gått igenom, 

drog ut på tiden och snart skulle bygget dra igång. Jag försökte ringa flera gånger men inga var 

anträffbara. När jag till slut kom fram efter en halv dag i telefonkö så var jag riktigt arg. Jag började 

samtalet med att skälla ut handläggaren vilket resulterade till en inte så samarbetsvillig handläggare. 

Att identifiera känslan som arg behövde jag inte, det visste jag. Hade jag istället tolererat min känsla 

och ställt mig frågan hur mitt humör kommer att påverka mitt telefonsamtal kanske utgången blivit 

annorlunda. Dagen efter ringde jag tillbaka, lugn och sansad och resultatet blev ett bygglov.   

Känslomässig mognad handlar om kunskap, kunskap om sina och andras känslor. Det handlar om att 

ta in information och på så vis få erfarenheter som i sin tur kan användas i vardagslivet. 

  

Att våga stanna upp en stund och känna efter skulle också Olle har stor nytta av. Hans handlande 

sker impulsivt och direkt med en problematisk utgång allt för ofta. Det här kan man inte kräva av 

Olle, han kan inte lära sig det här själv. Jag tror att han skulle få nytta av hjälp med dessa bitar och 

det är viktigt för hans framtid. Hur hjälpen ska se ut kommer jag inte gå in på men jag tror att 

mycket är vunnet om hans lärare och fritidspedagoger stannar upp och känner efter vad de känner 

innan de konfronterar honom.  

Det är nu han ska lära sig grunderna i skolan och hamnar man i så många konflikter nästan dagligen 

kommer man tappa i kunskap. Jag tror just kunskap måste vara målet för att få med lärare, rektorer 

och föräldrar. Det gäller att se hela bilden, små konflikter nu kan betydda stora i framtiden. Om man 

bara ser till Olles problem och alla konflikter han hamnar i tror jag inte man kommer nå några 

resultat. Jag menar om Olles skolvardag forsätter som den gör så är risken stor att han inte når 

kunskapsmålen i slutändan. Då har vi helt plötsligt ett mycket större problem än det vi ser nu när 

han går i ettan.  

 

Handledning – våga se våra behov och brister   
Jag vill återgå till pedagogernas attityd i personalrummet. Varför är detta skitsnack och ältande så 

viktigt för vissa? Jag är rätt så säker på att pedagogerna vill väl. Kanske ser de inte problemen som 

deras eget beteende och språkval kan åstadkomma. Det jag vill betona är att det verkar finnas ett 

behov av att prata av sig och det ska man nog inte bortse ifrån. Men i personalrummet hör det inte 



24 

 

hämma, där måste det få vara en fristad. Jag tror vi behöver en paus för att hämta kraft. Behovet att 

få prata tror jag är stort och viktigt. Därför tror jag det kan vara bra att ha någon form av möte där 

det finns plats för personalen att ventilera sina åsikter. 

   Det finns handledning att söka, där någon utomstående kan se och lyssna på verksamheten med 

nya ögon och öron. Jag tror det är väldigt lätt att bli hemmablind och helt enkelt inte se 

verksamhetens och sina egna brister och behov. Att just våga be om hjälp kan vara ett steg i rätt 

riktning. 

   Som i alla verksamheter finns det människor som är rädda för förändringar och nya metoder. 

Dessa människor kommer kanske sätta sig på tvären och undra varför. Frågan ska givetvis ställas. 

Visst kan man tycka att sin verksamhet fungerar men enligt mig så går det alltid att bli ännu bättre. 

Faran med att luta sig tillbaka är att man vänjer sig tillslut, man blir bekväm och då kommer 

verkligheten ikapp. För det är ju så att samhället förändras och då måste skolan och fritidshemmet 

också utvecklas. 

    Jag vill dra en parallell till fotbollens värld. I varje elittänkande lag i de högsta serierna i Europa 

så finns det en tränare. Tränaren vill jag likna med lärare och fritidspedagoger i skolan. Som både 

tränare och pedagog befinner du dig på ”golvet” när du jobbar. De fotbollslagen har insett är att 

under matchen så ser inte tränaren alla brister eller detaljer från sidolinjen. För att nå bästa resultat 

har man en hjälptränare som ser matchen från läktaren och på så vis kan få en helt annan bild av det 

som händer på planen. Det är en slags handledning tränaren får, någon som ser detaljer från en helt 

annan synvinkel och kan upptäcka både svagheter och styrkor. På liknande sätt kan man se skolan, 

att ha någon som ser verksamhetens styrkor och svagheter och kan förmedla den kunskapen vidare. 

Det ska inte vara någon som bara kritiserar för sakens skull, utan för att det ska bli bättre.   

 

Har man löst en konflikt innan den uppstod måste det väl ändå ses som den mest effektiva 

konflikthanteringen. Det är så många faktorer som spelar avgörande roller i en verksamhet som 

skola och fritidshem. Hur är lokalerna utformade, vilka aktiviteter erbjuds, hur ser barngrupperna ut, 

hur pratar vi till barnen och hur fritidshemmet planerar sin dag är några. Det kan vara svårt att se 

brister och behov i verksamheten om man är mitt i den. Allt går på rutin och man gör som man alltid 

har gjort. 

Jag skulle verkligen uppskatta en bra handledning när jag börjar jobba. Det jag är rädd för är om jag 

som ny kommer till en arbetsplats där redan arbetslagen är inkörda och inte släpper in nya idéer. Lite 

så kände jag på Tegelskolan och framförallt i personalrummet. När jag ställde en fråga som 

ifrågasatte verksamheten så var svaret oftast brist på tid och resurser.   
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Om man tillåts drömma eller önska hur det istället kunde vara i personalrummet kunde det 

kanske låtit så här. 

   – Vet ni vad? På rasten skulle Olle spela bandy med killarna i tvåan och det brukar ju bli 

bråk så fort matchen börjar säger fritidspedagogen Moa 

    – Hmm hur gick det sa klassläraren Pia, det vore så kul och bra om han kunde hitta sin roll 

på skolgården  

    – Vänta ska ni få höra svarar Moa. Jag följde med till bandyplan och gick igenom reglerna 

lite extra och var sedan domare. Killarna hade hur kul som helst och matchen flöt på nästan 

utan gnäll.  

   – Men vad bra, vi får kanske göra så ett tag säger Pia. Liksom vara med och starta upp olika 

aktiviteter och sen se om Olle dels hittar nya vänner men också så han inte hamnar i bråk så 

ofta. Bra! Skriv ner det så tar vi upp det på nästa möte. 

   – Visst det var min tanke också säger Moa.  

 

Det Moa gör här är ju att komma in i personalrummet och dela med sig av sina erfarenheter 

av en konflikt. En konflikt som aldrig ägde rum, kanske är det så att den bästa 

konflikthanteringen görs förebyggande. 

   En förutsättning för en god stämning i personalrummet eller i hela skolan för den delen tror 

jag är en god social miljö och för att nå dit krävs det att alla drar åt samma håll. 

Så hur skapar vi den här stämningen i personalrummet eller hur skapar vi den goda skolan? 

Den före detta läraren och barnombudsmannen Gunnar Höistad betonar vikten av att det är 

den enskilde pedagogen som måste börja med sig själv. Vad har jag för syn på mig själv som 

pedagog, hur ser min relation till mina elever och kollegor ut är frågor som kan ge insikt i hur 

verksamheten fungerar. Han beskriver också hur ett förebyggande arbete kan se ut och delar 

in åtgärderna i sju punkter (Höistad 2001, s.140). 

1. Alla vuxna på skolan så som rektor, städare, lärare, kökspersonal, fritidspedagog och 

vaktmästare ska inleda med att se på sitt förhållningssätt till: 

a) Sig själv 

b) Sina kollegor 

c) Fritidsbarn och elever 

d) Barnens föräldrar eller vårdnadshavare 

2. Därefter se till hur stämningen är i personalrummet och i arbetslagen. 

3. Kartlägga skolans och fritidshemmets psykiska och fysiska miljö. Kanske saknas det 

rum för avkoppling på fritids, det kan vara små saker som gör stor skillnad. 
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4. Diskussion om vilka mål som ska nås, se till att alla är med och överens. Det kan bli 

en stoppkloss om några dra åt ett annat håll. Därför bör frågan diskuteras ordentligt 

om vad som är OK. Ska man lyckas är det en viktigt att alla är med, en förutsättning! 

5. Formulera en policy. 

6. Skriv ner skolans och fritidshemmets policy. 

7. Sätt i gång, genomför den nya policyn.  

Det är alltså den vuxne på skolan som först måste se över sitt förhållningssätt till alla 

medarbetare, elever och föräldrar men framförallt sig själv. Jag tror att samtal mellan 

medarbetare är en viktig del i ett arbetslag. I diskussion i arbetslaget kan frågor som dessa tas 

upp: 

 Var känner jag mig osäker och säker? 

 När mår jag bra i mitt arbete? 

 När mår jag bra på min fritid? 

 Tycker jag att vissa elever är svårare än andra? varför? 

 När känner jag mig stark och duktig på jobbet? När känner jag mig mindre stark? 

varför? 

 Vad kan jag bidra med? Vilka kunskaper sitter jag inne med som kan gynna skolan? 

 

I personalrummet på Tegelskolan finns det ju en tradition att prata öppet om elever med olika 

problem. Det kan vara svårt att ta upp frågan utan att riskera att trampa på någons tår. 

Personalen kanske inte vet att just de är konfliktskapare när det pratar om eleverna. Ska en 

förändring ske måste ett gemensamt beslut tas där alla är med på att inte hänga ut enskilda 

elever. Det låter så självklart men jag tror inte personalen är medveten om hur det låter och 

vilken skada det kan göra. I slutändan handlar det om att vi är skyldiga att göra något när 

någon far illa, annars är vi medskyldiga. 

   Jag tog upp personalrumssnacket med en specialpedagog och hon höll med. Vi diskuterade 

saken ett tag, sen var det inget mer med det. Vad jag förstår togs aldrig frågan upp och jag var 

för feg för att ta upp det när det hände, det ska aldrig upprepas. 
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Lösningsinriktad pedagogik 
Jag har varit inne på vikten av att söka efter lösningar och inte problem. Vad just detta 

resonemang innebär ska jag titta lite närmare på med hjälp av de två specialpedagogerna 

Måhlberg och Sjöblom. Deras arbetsmodell har de döpt till Lösningsinriktad pedagogik eller 

LIP. Jag tror det kan vara bra att ha en metod eller ett tillvägagångssätt i skolan och på 

fritidshemmet att arbeta efter. Kanske kan Lip vara en metod som fungerar. Jag har inte 

arbetat med metoden själv men tycker den innehåller en hel del intressanta delar. Det som 

först fick mig intresserad är några rader i deras bok som har samma namn som deras metod. I 

boken går det att läsa ”vi fokuserar mer på lösningen än på problemet” (Måhlberg och 

Sjöblom 2001, s.28). Med den meningen i åtanken så blir det svårt att ”snacka skit” i 

personalrummet. Det skulle också vara mycket lättare och säga ifrån som kollega när 

”skitsnacket” tar fart i personalrummet, om man kunde hänvisa till den meningen. Som det är 

nu på Tegelskolan så finns det inga riktlinjer hur man ska bemötta problem eller konflikter 

som dyker upp. När väl problemet uppstår är man helt oförbered och försöker lösa det så gott 

det går och metoderna kan variera från fall till fall.  Jag tror att barnen blir tryggare om 

personalen har samma grundtankar och tillvägagångssätt när de arbetar med konfliktlösning. 

 I LIP så ska barn och föräldrar också vara införstådda med metoden vilket jag tror är en 

förutsättning om man ska lyckas.  

 

Så vi går tillbaka till när Olle kom till mig och bad om hjälp för att han inte fick vara med och 

leka. Vad ville han ha hjälp med? Var det att genast få gå upp till kojan och få leka igen? 

Tveksamt. Det var den lösningen jag såg och jag ville ta tag i problemet direkt utan att tänka 

på konsekvenserna. Med facit i hand kan jag nu se klart att det inte skulle gå bra att ta med 

mig en arg och ledsen Olle upp till kojan. Definitivt inte med de känslor som jag själv hade 

samlat på mig. Det hade nog varit bäst om vi satt oss på den där bänken direkt istället för att 

gå upp. Kanske behövde han mera tröst eller närhet, en stor kram kunde gjort underverk. Jag 

hade också fått chansen att samla mig och närmare gått igenom hur jag skulle handla. Skulle 

vi suttit där hade han fått chansen att prata det var kanske det han ville. Det jag vet är att det 

är många val jag har att välja mellan och det är inte lätt att välja rätt. LIP som arbetsmodell 

inriktar ju sig på själva lösningen istället för problemet. Den betonar vikten av att bygga 

lösningar istället för att försöka lösa ett enstaka problem. Så när ett problem uppstår bör man 

som pedagog ställa sig frågan, är mitt agerande lösningsinriktad (Måhlberg & Sjöblom 2001, 

s.28).  

   Så med andra ord skulle jag utgått från Olles problem men inte koncentrerat mig på 
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problemet utan försökt hitta alternativa lösningar. Nu är det ju så att Olle ofta hamnar i dessa 

situationer och allt för ofta konfronterar man problemet med utökat bråk som resultat. En 

lösning på kojkonflikten kan jag med hjälp av lösningsinriktad pedagogik lyfta fram. Det 

handlar om positiva förstärkningar och fokus på förmåga och kompetens. Återigen har 

känslorna en stor roll för utgången. Jag kunde lyft fram Olles bästa förmågor vid kojan. 

Föreslagit att jag och Olle kunde bära de stora grenarna som inte de andra orka, Olle är stark 

och gillar att visa det. Här fanns det en chans att han fick använda sig av sin styrka på ett bra 

sätt. Att lägga stor vikt på Olles positiva förmågor kan ge ringar på vattnet och få inverkan på 

flera områden (Måhlberg & Sjöblom 2001, s.60-63).  

 

Slutord 

Att jag under skrivandes gång blir irriterad, dels på mig själv men också på hur hela skolan tar sig an 

konflikter och bemöter elever är ett tecken för mig att det jag skriver om är viktigt. Det har varit en 

stark process att självgranska sina egna känslor och dess inverkan på mina handlingar. Jag har lärt 

mig massor om mig själv och hoppas essän kan ge inspiration för ett bättre klimat i skola och 

fritidshem. Min slutsats är att mina känslor stod i vägen för mitt handlande, hela mitt uttryck och 

mina affekter tror jag fick killarna vid kojan att inta en försvarsinställning. När väl konflikten 

urartade som den gjorde är en medling eller försoning svår. Det är i konfliktens begynnelse som 

arbetskraften måste läggas in. En insikt som går hand i hand med praktisk klokhet, där rätt handling 

vid rätt tidpunkt kan göra skillnad.  

Jag hoppas också kunna visa hur viktigt ett rättvist och lösningsinriktat bemötande från lärare och 

pedagoger är. Kanske kan min essä vara en väckarklocka eller ge ny inspiration. Jag hoppas också 

att min essä kan bidra till att skolor och fritidshem hela tiden måste se över sin verksamhet och 

aldrig stanna upp och känna sig nöjda. Det går alltid att bli bättre.  
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