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Abstract 
Title: The hard task of cooperation - An essay on meetings between different views on 

standards, ethics, morals and upbringing. 
Author: Jenny Dahlgren 

Mentor: Christian Nilsson 

Term: Autumn 2012 

In this essay, I discuss one of the recurring dilemmas for a working recreational pedagogue, 

namely the hard task of cooperation with parents. As a recreational pedagogue, I am required 

to work by the curriculum Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

This policy document talks about what my responsibilities are, including establishing 

collaboration with parents in terms of the children’s development and education. It happens, 

however, that the pedagogue and the parent's ethical positions differ. When norms collide, it 

is my responsibility as a recreational pedagogue to relate to the different norms in a 

professional manner. In this essay I argue that, one of the main characteristics of a competent 

pedagogue is the ability to meet various parents with their respective backgrounds, to be able 

to interpret the individuals and meet them in an encouraging way for the children's 

development. Personal identity today is multiple, as an individual, I have created myself a 

number of identities which apply at different times. At home, I'm a mother, at family dinners; 

I am a daughter, sister and granddaughter. At university, I am a student and at my workplace, 

I am recreational pedagogue. Thus, I am not only my profession but also a human with my 

own experiences, interpretations and feelings. From them I act. 

In this essay, I draw on my own experiences where my view of ethics and upbringing is 

different from a parent's sight. In essay writing, I reflect on my actions in the events with the 

help of various ethical theories and the intercultural approach. Through my writing, I have 

been given a chance to pause and reflect on my own behavior in situations where I meet 

parents of other opinions than my own. How can I act differently and more professionally in 

these meetings in the future? 

 

Keywords: Cooperation, ethics, morals, education, meetings, the work ethics of a recreational 

pedagogue. 
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Sammanfattning 
Titel: Det svåra samarbetet – En essä om möten mellan olika syn på normer, etik, moral och 

fostran. 

Författare: Jenny Dahlgren 

Handledare: Christian Nilsson 

Höstterminen 2012 

 

I denna essä diskuterar jag en ständigt återkommande utmaning för en yrkesverksam 

fritidspedagog, nämligen det svåra samarbetet med barnens föräldrar. Som fritidspedagog är 

jag ålagd att arbeta efter styrdokumentet Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Detta styrdokument talar om vilka mina förpliktelser är, däribland att få 

till stånd ett samarbete med barnens föräldrar i fråga om barnets utveckling och fostran. Det 

händer emellertid att pedagogens och förälderns etiska ståndpunkter skiljer sig åt. När 

normkrockar uppstår är det mitt ansvar i egenskap av fritidspedagog att förhålla mig till dessa 

på ett professionellt sätt. En av de viktigaste förmågorna för en fritidspedagog är att kunna 

interagera med olika föräldrar med deras respektive bakgrunder, att kunna läsa av individerna 

och möta dem på ett för barnen utvecklingsgynnande sätt. Människans identitet är idag 

flerfaldig, som individ har jag skapat mig ett flertal identiteter som tillämpas vid olika 

tillfällen., hemma är jag mamma, på släktmiddagar är jag dotter, syster och barnbarn. På 

högskolan är jag student och på min arbetsplats är jag fritidspedagog.  Jag är dock även 

människa, med mina egna erfarenheter, upplevelser, tolkningar och känslor. Utifrån dem 

agerar jag. 

I min essä tar jag utgångspunkt i egenupplevda händelser där min syn på etik och fostran 

skiljer sig från en förälders syn. I essäskrivandet reflekterar jag över mina handlingar i 

händelserna med hjälp av olika etiska teorier och det interkulturella förhållningssättet. Genom 

essäskrivandet har jag givits en möjlighet att stanna upp och reflektera över mitt eget 

agerande i situationer där jag möter föräldrar med andra åsikter än mina egna. Hur kan jag 

agera annorlunda och mer professionellt i dessa möten i framtiden?  

 

 

Nyckelord: Samarbete, Etik, moral, fostran, möten, fritidspedagogens yrkesetik 
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Möten med den motsträviga pappan 

 
Telefonsamtalet 

 
– Vem var det som slog först?  

Pappans röst skär knivskarpt i mitt öra där jag håller telefonluren. För en kort stund kommer 

av mig och tystnar. Jag befinner mig i personalrummet på skolan där jag arbetar, barnpärmen 

ligger uppslagen framför mig med kontaktuppgifterna till Tims föräldrar. Jag ska just till att 

berätta för Tims pappa om incidenten på fotbollsplanen när han klipper min mening med sin 

fråga. Jag står vid det lilla telefonbordet och min blick söker sig till pojkarna som sitter i 

soffan intill mig. Avståndet mellan dem där de sitter på varsin ände i soffan vittnar om att 

konflikten ännu inte är löst till fullo. I mellanrummet mellan pojkarna i soffan syns ännu 

avtrycket av mig där jag satt nyss. Den ena pojken, Johan, sitter med en papperstuss i näsan 

för att få stopp på blodet som flödade ymnigt för en stund sedan, hans ögon är aningen svullna 

och rödgråtna. Tyst snyftar Johan med en papperstuss i handen och en i näsan. 

Tim som sitter på soffans andra ände håller armarna i kors framför bröstet, han ler trotsigt mot 

mig och ser nöjd ut. Hans uppsyn säger mig att han är högst medveten om att han har sin 

pappas stöd. Tim vet att hans pappa alltid backar upp honom oavsett vad som skett.  

– Nå, vem var det som slog först? Det måste vara den där andra ungen som slog först, 

fortsätter Tims pappas röst gällt i telefonen. – Jag har minsann lärt min son hur man försvarar 

sig. Han vet att han inte ska ta någon skit från någon. Om någon slår min Tim ska han slå 

tillbaka! Jag kan nu höra hur han byggt upp sin ilska mot mig och mot skolan som fortsätter 

med att envisas ringa och informera om när Tim på något sätt misskött sig genom att bryta 

mot skolans regler. Jag sänder en tacksamhetens tanke till telefonen och det fysiska avståndet 

som skiljer oss åt. Den ilskna tonen i pappans röst är välbekant, den har han använt många 

gånger förr och då i kombination med ett hotfullt närmande av sin stora kroppshydda. 

Fram till nu har dagen varit som den ofta är på just måndagar. Barnen är lite extra buffliga och 

högljudda efter helgen. Det är som om de på nytt behöver känna på och lära känna varandra, 

etablera och fastställa sina positioner med varandra i barngruppen. Som fritidspedagog med 

många års yrkeserfarenhet är detta med röriga måndagar ett välkänt fenomen för mig. 

Vårsolens värmande strålar har nyligen smält bort den sista snön från skolans konstgräsplan. 

Barnen är jublande glada över att äntligen kunna hänge sig åt sin favoritsport igen efter den 

långa kalla vintern.  
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Jag ser att Tim, Johan och några andra barn är på fotbollsplanen, den omständiga proceduren 

med att dela in lagen är till slut avklarad.  

 

Matchen är nu i full gång och Tim får en chans att skjuta in bollen i mål, han måttar in foten 

och sparkar till med full kraft men missar, som så ofta förr med god marginal. Det räckte med 

en suck från Johan, sedan är slagsmålet ett faktum. Jag står en bit ifrån planen och ser på håll 

vad som sker. Jag reagerar omedelbart, och med långa älgkliv är jag snart framme hos 

slagskämparna. Under de få sekunderna det tar mig för att komma fram till mitt mål ser jag 

hur de andra barnen snabbt format en ring runt Tim och Johan där de hejar på bråket med 

ivriga utrop. Väl framme hojtar jag:  

– Hallå där! Nu räcker det! samtidigt som jag med armarna föser några ur den nybildade 

hejaklacken åt sidan för att komma åt pojkarna. Jag lyfter av en sprattlande Tim från Johan 

som nu ligger under. Samtidigt som jag håller om Tim med ena armen håller jag upp min 

andra hand mot Johan som för att hindra honom att flyga på Tim nu när han är fasthållen. 

Johan ligger dock kvar på konstgräset och Tim verkar lugna sig aningen av min närvaro, men 

svär fortfarande som en borstbindare mellan de hopbitna tänderna. 

– Vad är det som händer? fortsätter jag.  

– Han började! Svarar de båda högt i kör. 

Snabbt fattar jag beslutet att det är nödvändigt att komma bort från alla barnen på skolgården 

och in i lugnet för att kunna lösa den här konflikten på ett bra sätt. ”Kom så går vi in och 

pratar” säger jag. Om jag istället valt att stå kvar bland de nu uppjagade barnen på planen, 

skulle konflikthanteringssituationen blivit ineffektiv då jag misstänker att jag fått ägna en hel 

del tid åt att få hela gruppen att lugna sig för att överhuvudtaget kunna lyssna på Tim och 

Johan. 

 

Jag lägger mina armar och händer om ryggen på pojkarna och får dem att följa med mig in, 

för att utan de andra barnens nyfikna ögon och öron kunna hjälpa dem att sansa sig och lösa 

sin konflikt utan inblandning av knytnävar. Dessutom behöver jag få Johans näsa att sluta 

blöda.  

Med en svärande, ilsk pojke på min ena sida och en blödande skrikande pojke på min andra 

ser jag mig om på skolgården efter min kollega. Jag vill försäkra mig om att hon ser mig gå in 

med pojkarna. Hon behöver veta att hon resten av rasten är ensam vuxen på gården. Jag 

vänder mig om och våra blickar möts, vi har arbetat så länge ihop att blickarna ofta räcker för 
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att förmedla det vi vill säga. Ann, min kollega nickar till mig som ett tecken på att hon ser vad 

jag behöver göra. Anar jag inte ett drag av lättnad i hennes ansikte över att det är jag och inte 

hon som får ta itu med den stundande uppgiften att medla och förmedla?  

 

Nu står jag här i personalrummet med telefonluren i handen. Vi har som policy på min 

arbetsplats att omgående informera barnens föräldrar om det hänt barnen något akut under 

dagen. Jag bedömer att ett slagsmål med näsblod som följd är att betrakta som akut. Att 

informera barnens föräldrar omgående, istället för att vänta till dagens slut, är något vi i mitt 

arbetslag har haft många och långa diskussioner om för att komma fram till. På ett av våra 

möten beslutades det att vi behöver ha föräldrarna med på tåget då alla dessa 

konflikthanteringssituationer tar enormt mycket tid från verksamheten och kraft från 

pedagogerna. Vår avsikt var att vi tillsammans med barnens föräldrar skull hjälpas åt att 

förmedla till barnen de värderingar och budskap skolan har. Vi märkte snart en tydlig positiv 

effekt på barnens uppförande gentemot varandra om föräldrarna omgående fick veta vad som 

hänt. Även föräldrarna har gett uttryck för att de gärna vill veta om deras barn varit inblandat i 

något utanför reglernas ramar. Som fritidspedagog är det dessutom viktigt för mig att 

samarbetet med barnens föräldrar fungerar tillfredsställande, det är ju trots allt deras barn jag 

tillbringar mina arbetsdagar med. Jag bannar mig själv ljudlöst för att jag än en gång hoppats 

på förståelse och ett samarbete med Tims pappa, ett hopp om att våra tidigare motsättningar 

var tillfälligheter.   

 

 Jag svarar på Tims pappas krav på att få veta vem som slog först att det för mig inte är 

viktigt.  

– Jag anser att om två barn slåss så är det två barn som handlar fel. Två fel kan inte enligt mig 

bli ett rätt bara för att den ena slog före den andra.  

Nu håller jag andan, aningen förbluffad över mitt mod att faktiskt stå på mig och våga hävda 

min ståndpunkt. Jag väntar oroligt på pappans reaktion på mitt utspel. Den korta väntetiden 

känns som en evighet. Båda pojkarna iakttar mig under tystnad, jag är glad att jag denna gång 

fick sagt det jag ville säga, mest för att jag i detta nu är medveten om att budskapet jag 

framfört till pappan i telefonluren, samtidigt är riktat till pojkarna som lyssnar från soffan och 

då Tim i synnerhet. 

 

– Tim ska i alla fall lära sig att försvara sig. Nu är pappans röst inte lika hög längre, han 

muttrar: 
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–Du kan säga åt Tim att gå hem vid fyra idag.  

Han har i och med det markerat för mig att det är slutdiskuterat och vi avslutar samtalet. 

 

Tim är en pojke som jag ofta ser hamna i trubbel. Min tolkning av Tim och de konflikter han 

hamnar i är att han har svårt att läsa av de sociala koderna som barnen på skolan lever i och 

agerar efter. Detta leder ofta till missförstånd mellan Tim och andra barn eller kanske snarare 

det är Tim som missförstår andra barns intentioner såväl som lek- och spelregler. Jag upplever 

ofta att Tim är ett barn som handlar impulsivt och med kort stubin. Min tolkning av Tim är att 

han lider av låg självkänsla, ofta visar sig den i lek och spel med andra barn. Jag har vid flera 

tillfällen iakttagit Tim när han står vid sidan om barn som leker eller spelar något och liksom 

väntar på en inbjudan. Det är sällan Tim själv tar initiativ till interaktion med andra barn. Min 

tolkning av detta beteende är att Tim inte riktigt törs eller vet hur han ska ta för sig. Jag tror 

helt enkelt att det beror på en osäkerhet hos Tim, kanske en rädsla i att bli avvisad eller 

utpekad som den som inte förstår eller vet hur man gör. Den korta stubinen jag nämnde visar 

sig extra tydligt när Tim själv inte lever upp till sina egna förväntningar på fotbollsplanen. Så 

var fallet just idag. 

När telefonsamtalet med Tims pappa är över och pojkarna som verkar ha blivit sams igen och 

sprungit ut, sitter jag ensam kvar en stund i personalrummet. Jag funderar över varför vi har 

så svårt att komma överrens, Tims pappa och jag. Jag har ofta känslan av att han medvetet 

motarbeter mig. Jag vill hjälpa Tim att förstå det sociala samspelet med andra människor, vad 

som är okej att göra och säga och vad som inte är det. Jag är fullständigt övertygad om att 

Tims föräldrar vill hans bästa, så vill även jag. Men även om jag många gånger förstår deras 

argument för vad Tim tillåts att göra såsom att slå tillbaka så kan jag inte hålla med. Vi har 

helt enkelt olika syn på vad som är bäst för Tim, samt hur man bäst hanterar Tim. Tim själv är 

högst medveten om sin pappas beskydd, vilket är något han ofta utnyttjar till sin fördel.  

 

Sparkcykeln 

 

I tankarna vandrar jag med en känsla av uppgivenhet till två andra situationer där jag upplevt 

Tims pappa som en bromskloss i Tims sociala utveckling. Jag kommer att tänka på den där 

eftermiddagen några veckor tidigare då följande inträffade: När Tims pappa hämtar honom på 

fritidshemmet har han med sig Tims sparkcykel in i hallen. Tim har haft en bra dag och jag 

hjälper honom att samla ihop sina saker, vi pratar och småskojar lite med varandra medan 
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Tim gör sig i ordning. Det känns så skönt att avsluta dagen på ett bra sätt. För mig är det även 

viktigt att inför Tims pappa visa att jag tycker om Tim. Jag vill inte att han ska få 

uppfattningen att jag på grund av våra olika etiska meningsskillnader hyser agg mot hans son. 

När jag sagt hejdå, vi ses i morgon och vänt mig om för att rikta uppmärksamheten mot ett 

annat barn hör jag bakom ryggen hur Tim sätter fart genom korridoren på sin sparkcykel.  

På skolan är det inte tillåtet att åka på en sparkcykel inomhus. Korridoren är trång och flera 

barn vistas i samma utrymme, i full färd med påklädning inför hemgång. Risken att någon blir 

påkörd är överhängande. 

– Tim! säger jag, ganska högt för att han ska höra på min röst att jag menar allvar.  

 Du vet ju att vi inte får åka på sparkcykel inomhus, du får leda den tills du kommer ut.  

Då vänder sig Tims pappa till mig och fräser: - Han är med mig, då är det jag som 

bestämmer! Perplex av en reaktion från Tims pappa jag inte alls förväntat mig förstummas jag 

ett ögonblick, i nästa har Tim och hans pappa försvunnit ut genom ytterdörren. Kvar dröjer sig 

ljudet av de små hjulen på sparkcykeln som hårt snurrar mot golvet och bilden på min 

näthinna av pappans breda ryggtavla som försvinner ut. 

 

Gympaskorna 

 

En annan situation som dyker upp i mina tankar sker en eftermiddag när alla barnen är på väg 

ut efter mellanmålet. Jag står och hjälper en flicka att få rätsida på sin tröja som olyckligt 

hamnat ut och in, då jag hör hur min kollega Ann grälar på någon längre bort i korridoren. Jag 

hjälper flickan färdigt med sin tröja och skickar ut henne till de andra barnen och pedagogerna 

på gården. Jag anar vem det är Ann grälar med och går dit för att se efter vad som står på, 

kanske jag kan vara behjälplig. Tim sitter i en fåtölj och han har tagit på sig sin allra 

trotsigaste min, armarna har han som så ofta i kors över bröstet. 

 – Jag tänker inte gå ut era jävlar! Säger han. Min pappa har sagt att jag inte behöver gå ut om 

jag inte vill, så det så!  

– Näe, det här går inte! Säger Ann med en ljudlig suck.  Jag har försökt och försökt, jag får 

inte med honom ut.  

– Gå ut du, säger jag till Ann, jag pratar med Tim. Ann rycker på axlarna och går ut till barnen 

på gården. Jag sätter mig vid Tim och lägger min hand på hans spända arm. Hur är det? Säger 

jag, varför vill du inte gå ut?  
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– Min pappa säger att jag får bestämma själv om jag vill gå ut och jag vill inte. Han har sagt 

att jag inte behöver lyssna på er. 

– Men du, säger jag då, när du är med oss här på fritids då är det ju vi vuxna här som 

bestämmer. Just nu vill jag att du kommer ut till de andra barnen för vi har utedag idag, då går 

det ju inte att du sitter ensam här inne. 

– Det skiter jag i. Det är min pappa som bestämmer över mig och inte du. 

– Ja, det stämmer, säger jag, det är din pappa som bestämmer över dig när du är hemma, men 

här bestämmer vi. Irritationen på Tims pappa växer inom mig, hur kan han säga till sin son att 

han inte behöver lyssna till pedagogerna på fritidshemmet? Undrar jag. Jag bestämmer mig 

dock för att inte låta min irritation skina igenom och synas inför Tim. 

Efter en stunds lirkande med Tim kommer jag underfund med var skon klämmer denna gång. 

Det är faktiskt just skon som klämmer denna gång, Tim berättar att han denna dag har alldeles 

nya gympaskor med sig, som han är rädd att någon ska säga något nedlåtande om.  

– Men du, Tim. Vilken tur att det nyss har regnat ute, då passar det ju ändå inte med 

gympaskor, ta dina stövlar istället. Säger jag.  

– Ja, vad bra! Säger han, nu med en gladare röst och springer iväg till skohyllan. 

 

Jag betraktar Tim när han ivrigt drar på sig stövlarna och funderar återigen på varför Tims 

pappa underminerar pedagogernas auktoritet på skolan inför sin son. Ibland skulle jag vilja 

vara en fluga på väggen hemma hos Tim och lyssna på vad som egentligen sägs om skolan, 

fritidshemmet och pedagogerna kring middagsbordet. Jag tänker även att nu är det verkligen 

dags att göra något åt Tims pappa, han försvårar vår arbetssituation även i sin frånvaro. Hur 

skulle jag då kunna agera? Handlingsalternativen för mig är här flera; Jag skulle kunna ringa 

upp pappan och tala om för honom att Tim vägrade ta på sig sina gympaskor och gå ut vilket 

lett till en smärre dispyt i hallen med min kollega. Förmodligen skulle han då svara mig att 

Tim får göra som han vill och att vi kan inte tvinga barnen att gå ut om de inte vill. Jag kan 

alltid använda mig av Tims loggbok, för att kunna få sagt det jag vill samtidigt som jag på 

detta vis undviker ett fysiskt möte, lite fegt kan tyckas, dessutom saknas garantier för att 

informationen når den berörda. En loggbok är en bok som alltid skall finnas i barnens väskor, 

denna används som kommunikationskanal mellan skola och hem. Ytterligare alternativ är att 

ta hjälp av mina kollegor, vi arbetar trots allt i ett arbetslag bestående av fritidspedagog, 

lärare, förskollärare samt barnskötare det vill säga ett helt kompani av utbildningspersonal 

som kan stötta varandra i samtal med föräldrar. För att inte glömma min ledning som även 

den är en resurs att tillgå vid svårare samtal. Tillsammans med en kollega samt möjligtvis 
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rektorn på skolan skulle jag kunna bjuda in Tims pappa till skolan för ett samtal där vi 

diskuterar Tims situation på skolan och fritidshemmet samt våra respektive förväntningar på 

varandra. Å ena sidan skulle ett sådant samtal kunna vara gynnande, då jag med stöttningens 

hjälp kunnat finna modet att våga uttrycka mina åsikter. Skolans personal skulle även visa sig 

stå enade om vad vi anser vara bäst för Tim och det vuxna samarbetet. Å andra sidan skulle 

ett sådant samtal kunna leda till en utgång av den mer sämre sorten, då det alltid finns en risk 

när skolan kallar till möte med en förälder och föräldern ifråga möts av en hel hoper personer. 

Risken föreligger då i att föräldern känner sig utsatt, i förhörsposition och går i försvar. Jag 

menar att ett samtal med Tims pappa är ett klokt alternativ men att som pedagog behöver jag 

agera med största omsorgsfullhet i det hela från såväl val av ord i inbjudan, val av mötesplats, 

vilka som skall delta samt förväntningarna på samtalets utgång. 

 

Mina funderingar kring Tim, hans pappa och vårt bristfälliga samarbete. 

 

Läroplanen för skola och fritidshem är fritidspedagogens styrdokument i vilken det 

pedagogiska uppdraget och mina åtaganden klargörs. Där står det bland annat: 

”Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och för samarbete” (Skolverket 2011, s.13). Jag som lärare i 

fritidshem har alltså till uppgift att samarbeta med barnens föräldrar i deras fostran av barnet. 

Hur kan jag möjliggöra ett samarbete när jag känner mig konstant motarbetad?  

 

Det vibrerar av motvilja i hela luften när Tims pappa stiger in över tröskeln på fritidshemmet. 

Svårigheterna att samarbeta med Tims pappa är allmänt känd bland personalen på 

fritidshemmet. Ingen av oss ser det som en speciellt rolig uppgift att behöva ta ett samtal med 

honom. Pappan är storväxt och har ett flertal gånger uppträtt hotfullt mot personalen varpå vi 

alla drar oss för att inleda ett samtal med honom vad det än må gälla. Jag vill dock inget annat 

än att nå fram till honom för att få till en dialog om hur vi kan hjälpa Tim i hans sociala 

utveckling.  

Jag funderar ofta på Tim och på hur han själv upplever sin vistelse på fritidshemmet 

tillsammans med alla barnen. Jag undrar om han reflekterar över sin egen roll i alla de 

konflikter han hamnar i. Jag anar att Tims låga självkänsla ligger till grund för många av de 

knepiga situationer han försätter sig i. Just Tims självkänsla är något jag bestämt mig för att 

arbeta med, han får mycket beröm av mig och ofta. Jag märker hur glad han blir och hur 
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berömmet stärker honom att våga mer. Förhoppningsvis kan en stärkt självkänsla bidra till 

färre situationer där Tim agerar i affekt och i frustration, resonerar jag.  

 

Ett viktigt samtal jag skulle behöva ha med Tims pappa är ett samtal som berör just Tims 

självkänsla och hur jag har den bestämda uppfattningen av att det är något vi gemensamt 

behöver hjälpa Tim att stärka. Jag drar mig dock för ett sådant samtal då min tolkning av 

Tims pappa är att han med sin manliga macho- framtoning skulle anse sådant som trams. Jag 

är rädd att han bryskt skulle avfärda mina farhågor om Tims låga självkänsla som något jag 

missförstått samt att Tim bara behöver tuffa till sig. 

Vidare funderar jag på hur mina och pappans motsägelsefulla reaktioner på Tims uppförande 

påverkar Tim. Jag vet av erfarenhet att Tim ofta anser att han kan göra precis som han vill för 

att han slipper undan med det. ”Du bestämmer inte över mig” är en kommentar vi pedagoger 

på skolan ofta får höra från Tim vid tillrättavisningar. När Tim tar ut sin frustration över en 

missad målchans på en kamrat, kommer han undan med det hemma då pappan bortförklarar 

och bagatelliserar något som för mig är allvarligt. Ibland frågar jag Tim dagen efter incidenter 

av olika slag vad mamma och pappa sagt om det skedda hemma. ”Inget” svarar han som 

oftast. Det verkar aldrig bli några konsekvenser när Tim handlar fel, hur kan han då lära sig? 

undrar jag. Jag vill att Tims föräldrar ska förstå att det är min uppgift att hjälpa Tim och 

vägleda honom i sociala sammanhang men i den uppgiften behöver jag deras stöd. Min 

önskan är även att de, Tims föräldrar, ska kunna känna ett förtroende för mig och att de ska 

kunna se mig som ett stöd i deras fostran av Tim.  

Vi behöver hitta ett sätt att kompromissa och komma överrens om vad som skall gälla för 

Tim. Jag är övertygad om att barn behöver konsekventa vuxna runt sig för att kunna växa och 

mogna till trygga individer med god självkänsla. Än så länge när Tims pappa och jag står så 

långt ifrån varandra vad det gäller etik, moral och konsekvens anar jag att det skapar 

förvirring och kaos hos Tim. Han kommer med all säkerhet att fortsätta att testa och tänja 

gränser tills han stöter på stopp. Tims testande av gränser kan jag se som ett resultat av en 

lojalitetskonflikt mellan pedagogerna och föräldrarna. När Tim på olika ställen möts av olika 

budskap om rätt och fel, hur kan han då rimligtvis veta vilket förfarande han bör agera efter?  

Jag undrar om mitt budskap till barnen som slogs om mitt etiska ställningsstagande nådde 

fram. Jag tror att de hörde och förstod allvaret i min röst och i min intervention. Min 

ståndpunkt om att våld är fel borde inte ha gått dem förbi men har de tagit lärdom av den? 
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Kommer de nästa gång låta bli att slåss då de bär med sig mitt medlande budskap i minnet? I 

mina spekulationer gör jag antagandet att Johan som med all säkerhet får samma budskap från 

föräldrarna hemma rimligtvis tänker efter både en och två gånger innan han slåss med ett 

annat barn igen. Tim som bemöts av ett budskap hemma och ett på skolan får det nog svårare 

med eftertanken anar jag.  

Jag vill här även poängtera att jag inte förespråkar en radikalpacifistisk ståndpunkt, utan 

menar att vid övergrepp av något slag har individen rätt att försvara sig med alla medel, ibland 

även med våld om situationen så kräver. Det vill säga; om exempelvis jag som ensam kvinna 

blir överfallen i en mörk park en natt och våldförd på, så ser jag det som en självklarhet att jag 

har rätt att ta till de medel som är nödvändiga för min överlevnad, vilket jag anser inte kan 

jämföras med två små pojkar som slåss över ett missat mål på en fotbollsplan. Vad jag 

däremot syftar till i denna text när jag förespråkar icke-våld är att vi på fritidshemmet och 

skolan vill ge barnen andra möjligheter att lösa sina tvister på än med fysiska angrepp.  

Vi har sedan en tid tillbaka bestämt på skolan att Tim behöver punktmarkeras, vilket innebär 

att en av oss vuxna har huvudansvaret för att hålla sig i närheten av Tim för att kunna vägleda 

honom i sociala sammanhang. Flera av de andra barnens föräldrar har haft synpunkter och 

klagomål på Tim när deras barn kommit hem med historier om Tims bravader. Vi har ett 

ansvar att se till alla barnens behov på fritidshemmet, vilket innebär såväl Tims behov av 

goda sociala relationer som de övriga barnens behov av garanterad trygghet. Den här insatsen, 

punktmarkeringen av Tim, har vi beslutat att inte informera Tims föräldrar om. 

Min självbild är att jag för det mesta har lätt för kontakten med barnens föräldrar. Jag trivs 

med mitt arbete och föräldrakontakten som är en så stor del av uppgiften. Det brukar vara en 

trevlig stund när vi stämmer av dagen i hallen. Jargongen är oftast lättsam och vi trivs 

tillsammans jag och de flesta föräldrarna. Med Tims pappa är det annorlunda, hans aggressiva 

framtoning skrämmer mig och får mig sätta orden i halsen. Jag kommer av mig och det som 

är så lätt att säga blir så svårt att få fram. Vad är det som får mig att reagera så? Borde inte 

min långa arbetslivserfarenhet och min utbildning ha gett mig modet och styrkan att sätta mig 

över mina egna reaktioner?  

Jag funderar vidare på hur Tims pappas och min relation hade utvecklats om jag inte satt 

orden i halsen utan vågat stå på mig. Tänk om jag faktiskt den där eftermiddagen i hallen 

svarat Tims pappa: – Det spelar ingen roll att du är med, vi har regler här på fritidshemmet 

och dem förväntar vi oss att barnen ska följa oavsett om föräldrarna är med eller inte. 
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Reglerna finns där av en anledning och de handlar faktiskt om barnens säkerhet. Kanske hade 

jag vunnit respekt hos Tims pappa då, eller vilket för mig är mer troligt, hade han svarat 

tillbaka än mer ilsket. Men då jag kom av mig och inte svarade honom alls får jag aldrig veta 

hur det kunde ha utvecklats. Mina egna reaktioner när Tims pappa kommer till oss på 

fritidshemmet är något jag har funderat över genom åren, hur kan jag låta mig skrämmas så? 

Vi har ju trots allt ett gemensamt intresse i att vilja Tims bästa.  
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Syfte och frågeställningar 
 

I läroplanen för skola och fritidshem står det tydligt formulerat att en del av det ack så viktiga 

uppdraget är att samarbeta med föräldrar i fråga om barnens fostran vad det gäller etik och 

moral. Hur gör då en fritidspedagog som stöter på motstånd hos brukaren? I möten med 

barnens föräldrar bör varje pedagog ha i beaktande att föräldrarna inte alla gånger bär med sig 

positiva erfarenheter från den egna skolgången. Detta kan medföra svårigheter i samarbetet 

med dem om barnens väl och ve. Föräldrar vars egen motvilja till skolväsendet kan därmed 

upplevas motarbeta pedagogen i hennes uppdrag. Även etiska meningsskiljaktigheter på 

grund av kulturella och ibland religiösa skillnader vad det gäller barnens fostran är något en 

fritidspedagog med all säkerhet kommer att råka på och behöva hantera. Med detta i åtanke är 

den praktiska kunskapen enormt viktig för fritidspedagogen. Förmågan att kunna bemöta och 

kommunicera med alla olika sorters människor med sina respektive kulturella bakgrunder och 

erfarenheter är avgörande. I mellanmänskliga yrken är något av den viktigaste förmågan just 

förståelse för den andre samt kommunikationen med denne. Syftet med denna essä är att 

utifrån ovan nämnda exempel där mina etiska åsikter skiljer sig från en förälders, diskutera 

komplexiteten i mellanmänskliga möten i ett yrke såsom fritidspedagogens.  

 

Jag kommer i min text att diskutera följande: 

 Hur kan jag som fritidspedagog med hjälp av etiska perspektiv se på mitt önskade 

samarbete med Tims pappa? 

 Hur påverkas mitt agerande av mina egna normer, värderingar, rädslor samt 

erfarenheter?  

 Hur kan jag som fritidspedagog agera när mina normer krockar med Tims pappas? 

 Hur påverkas Tim av de vuxnas normkrockar? 

 

Mina diskussioner för jag tillsammans med vetenskaplig litteratur, utgångspunkten för 

diskussionen tas i mina egenupplevda dilemman. 
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Metod 

 

Jag har valt att skriva min uppsats i essäform. Att skriva en essä innebär att jag som forskare 

med utgångspunkt i egenupplevda dilemman i texten pendlar mellan praktik och teori. Detta 

ger mig möjlighet att se mina dilemman utifrån ett antal perspektiv och därmed synliggöra en 

del av komplexiteten i fritidspedagogens vardagliga möten. Jag reflekterar över händelserna 

med hjälp av andra forskare och författare. Reflekterandet över min yrkesroll och de 

dilemman som uppstår i vardagen hjälper mig till en ökad förståelse för fritidspedagogens roll 

och de situationer jag tvingas konfrontera. Författarna Billy Ehn och Barbro Klein skriver i 

Från erfarenhet till text om begreppet ”reflexivitet” som tänkandet om sitt eget tänkande (Ehn 

& Klein 1994, s. 11). Ehn och Klein menar att forskarens medvetande om den egna närvarons 

betydelse kan leda till en djupare insikt om hur kunskap blir till (Ehn & Klein 1994, s. 10). I 

essäskrivandet blir jag både forskningssubjekt, den som undersöker, och forskningsobjekt, 

den som blir undersökt, då det är mitt eget handlande, mina egna erfarenheter som jag 

utforskar. 

 

Detta är en kvalitativ inriktad forskning som jag tar mig an med ett hermeneutiskt synsätt. En 

kvalitativ forskning är en forskning som bl.a. handlar om att tolka och förstå människors 

handlingar (Patel & Davidsson 2011, s.14). Framför allt berör min text tolkningar av mitt eget 

handlande utifrån den mellanmänskliga interaktionen. Hermeneutik är en vetenskaplig 

riktning som betyder tolkningslära. Ursprungligen användes hermeneutiken för att tolka 

bibeltexter men i dag tillämpas hermeneutiken brett inom human-, kultur- och 

samhällsvetenskap (Patel & Davidsson 2011, s.28). Den hermeneutiska forskaren tar sig an 

objektet utifrån sin egen förförståelse, dvs. känslor, tankar, intryck ses inte som ett hinder i 

forskningen utan snarare som en tillgång. Hermeneutiker hävdar att det går att förstå vår egen 

och andras livssituation genom att studera mänskliga handlingar (Patel & Davidsson 2011, 

s.29). Min förhoppning med denna essä är att reflekterandet genom skrivandet hjälper mig till 

ökad förståelse för den praktiska kunskapens betydelse, normers olika värden och min egen 

kommunikationsförmåga i möten med olika människor, samt givetvis att jag härigenom ges 

möjlighet att utvecklas i min roll som fritidspedagog. 
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Mina forskningsetiska överväganden 

 

 Jag har inför denna uppsats gjort etiska överväganden främst gällande de omnämnda 

personernas konfidentialitet. Alla namn i texten är därför fingerade. Skolan och fritidshemmet 

texten handlar om benämns inte heller vid namn. Runa Patel och Bo Davidsson beskriver de 

fyra övergripande etikreglerna, framtagna av vetenskapsrådet som en forskare bör ta hänsyn 

till; informationskravet vilket innebär att forskaren måste informera berörda parter om syftet 

med forskningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter rörande deltagare i 

undersökningen skall hanteras med största varsamhet och med personernas integritet i åtanke. 

Nyttjandekravet innebär att all data som är insamlad till denna forskning enbart får användas 

till forskningsändamål. Särskilt poängterar de vikten av att behandla uppgifter om och från 

individer konfidentiellt (Patel & Davidsson 2011, s.63). Jag tar medvetet stor hänsyn till 

berörda personers integritet då det inte är min mening att hänga ut någon offentligt utan enbart 

redogöra för fritidspedagogens komplexa arbetssituation och hennes praktiska kunskap. Jag 

understryker dock att i denna uppsats som är av arten essä, anser jag informationskravet, 

samtyckeskravet samt nyttjandekravet vara irrelevanta. Detta grundat på att 

forskningsobjektet här är mig själv. 
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Reflektion 

 
Jag utbildar mig för närvarande till lärare i fritidshem eller som det tidigare benämndes: 

fritidspedagog, på Södertörns högskola, vilket är det sammanhang i vilket denna essä kommer 

till. Jag strävar alltjämt efter att bli mitt bästa, för att med allt mer kunskap och insikt kunna 

handla så professionellt som möjligt i de möten jag ställs inför i mitt arbete. En viktig insikt är 

enligt mig den om människors skilda uppfattningar om vad som kan anses vara ett riktigt 

handlingssätt. Professor Jan – Olav Henriksen och docent Arne Johan Vetlesen, båda vid Oslo 

universitet, skriver i Etik i arbete med människor om olika etiska riktningar: ”Kunskapen om 

etiska teorier ska skapa yrkesetisk professionalitet både i närheten och i distansen till 

problem” (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 143). Jag kommer att inleda min reflektion med att 

reflektera över mina frågeställningar utifrån olika etiska teorier. Jag använder mig av de etiska 

teorierna för att vidga min syn på mina yrkesrelaterade dilemman genom att de hjälper mig 

reflektera över mina handlingar utifrån för mig nya perspektiv. De etiska teorierna jag här 

ämnar ta upp är: pliktetik, diskursetik samt lärarens yrkesetik. Då jag anser att kommunikation 

mellan människor är en förutsättning för ett givande samarbete dem emellan väljer jag även 

att i ett stycke i följande text resonera kring det empatiska kommunikationsverktyget kallat: 

Giraffspråket. Slutligen tar jag med hjälp av professor Pirjo Lahdenperä upp det 

interkulturella förhållningssättet, vilket jag anser vara det för mig självklara förhållningssättet 

i det mångkulturella, postmoderna samhälle vi idag lever i. 

Pliktetik 

 

På varje skola har pedagogerna i samråd med skolans ledning resonerat sig fram till ett antal 

förhållningsregler som vilar på det svenska skolväsendets värdegrund såsom den kommer till 

uttryck i styrdokumenten. Dessa förhållningsregler är giltiga på respektive arbetsplats. 

Reglerna handlar om trivsel och välmående hos såväl barn som pedagoger, det vill säga hur 

barn och pedagoger skall behandla varandra med ömsesidig respekt för individens enskilda 

värde. Värdegrunden är jag ålagd att förhålla mig efter. Jag menar att det är min uppfostran 

inom mina kulturella hemmahöranden som gett mig den moraliska uppfattning som är en del 

av mig idag. Jag är dessutom fostrad att värdesätta mitt arbete, att sköta mitt arbete efter bästa 

förmåga, passa tiden, vara trevlig, inte ställa till med bråk och så vidare. Jag ser det som min 

moraliska plikt att följa de regler och förordningar som är uppsatta för oss inom skolan. Kan 

min syn på värdegrunden, reglerna och läroplanen som plikter att följa vara min egen tolkning 

av dessa skrifter? Andra kan se dem mer som riktlinjer, som vägledning i arbetet. Kanske 
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andra människor med andra kulturella hemmahöranden ser annorlunda på skrifterna vi är 

ålagda att följa. Följaktligen tål det att diskuteras huruvida en fritidspedagog bör vara 

plikttrogen i alla sina förehavanden.  

 

Finns det situationer där jag kan eller till och med bör frångå de regler och normer som är 

uppsatta? Ja, givetvis de gånger jag riskerar att utsätta ett barn för fara på något vis. Om jag 

vet att ett barn exempelvis riskerar att bli slagen av förälder om det framkommer från skolan 

att barnet i fråga varit inblandat i något, som jag vanligtvis med självklarhet meddelar 

hemmet. I sådana fall har jag dels anmälningsplikten till socialtjänsten att tillgå, återigen en 

plikt som jag använder mig av. Jag skulle även underlåta att meddela hemmet för att skydda 

barnet från repressalier av skadlig sort. Svaret på min fråga om det finns situationer där jag 

frångår mina plikter är därmed ett rungande ja. Jag skulle absolut frångå alla regler, normer 

och plikter om jag var förvissad om att det skulle gagna barnet. Om jag bara haft den minsta 

misstanke om att Tims eller Johans föräldrar med vetskapen om vad deras söner varit 

inblandade i på skolan, bestraffat sina barn fysiskt eller psykiskt skulle jag med all säkerhet 

låtit bli att ringa dem den där dagen för slagsmålet. Detta hade inneburit att jag frångått min 

informationsplikt till barnens föräldrar, till förmån för en annan plikt, nämligen den att verka 

för barnets bästa. Vilket enligt mig är den högst prioriterade av alla plikter jag har att rätta 

mig efter. 

 

När jag i hallen möter den obstinate Tim som inte vill gå ut, är mitt inre uppsatta mål att få 

med honom ut till de andra barnen. Pedagogerna på fritidshemmet har bestämt att denna dag 

är en utedag, vilket innebär att alla barn är ute. Vi äter mellanmålet ute och vi leker ute. Jag 

hade inte för intention att låta Tim göra annorlunda. Varför var det så viktigt för mig att följa 

de planerade aktiviteterna? Jag vill påstå att det till stor del just den här dagen handlade om 

den praktiska aspekten. Skolan och fritidshemmet är små och resurserna är knappa. Det är 

oftast lättare att bedriva verksamhet utomhus än inne de dagar vi är kort om personal, denna 

dag var en sådan dag. Två av mina kollegor var vid detta tillfälle borta från verksamheten av 

olika anledningar, vilket föranledde den planerade utedagen. Hade jag då kunnat resonera på 

annat vis? Jag kan alltid resonera på annat vis tänker jag. Tim ville inte gå ut då han var rädd 

att de nya gympaskorna skulle väcka uppmärksamhet. Jag hade kunnat övertyga honom om 

att skorna var fantastiska och att de andra barnen säkert skulle hålla med mig. Men det var ju 

ingenting jag med säkerhet kunde garantera. Jag hade kunnat låta Tim stanna inne, antingen 
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ensam, vilket för mig skulle ha känts otryggt, eller letat upp annan vuxen som kunde ta sig an 

Tim under den tid vi andra befann oss utomhus. Risken med att göra undantag är dock att det 

får svallvågskonsekvenser hos de andra barnen. ”Varför får han vara inne? Det är orättvist, vi 

vill också vara inne!” Kanske jag agerar som jag gör då det för stunden är enklast, att jag 

använder mig av uppsatta regler och förordningar som stöttepelare. Det innebär att jag många 

gånger slipper ur långa diskussioner med barnen om varför saker förhåller sig på ett visst sätt, 

det räcker med att säga; ”För att vi har bestämt det”. Med facit i hand är jag ändå glad att jag 

kunde hjälpa Tim med en lösning så han vid gott mod kunde följa med ut.  

När jag nu reflekterar kring situationer som denna inser jag hur ofta jag och många pedagoger 

med mig gör på just detta vis, att jag avfärdar barnens varför- frågor med ett ”för att det är 

så”. Betydligt mer givande för barnen skulle naturligtvis vara att ha vuxna som tar sig tiden 

och med engagemang sitter ned med dem och tydligt förklarar varför det är bestämt på ett 

visst vis. Jag kommer ta till mig av mina reflektioner kring mina pliktetiska handlingar och 

jag inser nu att den enklaste vägen kanske inte alltid är den bästa och framförallt inte den 

enda. 

 

En plikt är något vi är ålagda att göra, en norm vi inte kan bortse ifrån. Professor Jan-Olav 

Henriksen och docent Arne Johan Vetlesen vid Oslo universitet menar att en plikt vanligen 

formuleras som en regel. De nämner Guds tio budord som exempel på pliktetiska regler, till 

exempel: ’Du skall icke stjäla’. En plikt tydliggör det rätta handlingsalternativet (Henriksen & 

Vetlesen 2001, s.146). Som fritidspedagog kan jag se de pliktetiska reglerna formulerade i 

form av mål och riktlinjer i den svenska läroplanen, till exempel: ”Alla som arbetar i skolan 

ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor” (Skolverket 

2011, s.12). För mig som är uppväxt och fostrad efter svenska skolans normer och värdegrund 

är det inte särskilt problematiskt för mig att ta till mig läroplanens och värdegrundens syn på 

fostran och förhållningssätt. Jag kan däremot förstå att den svenska värdegrunden kan te sig 

problematisk om förhållandena varit annorlunda. Ponera att jag som anställd fritidspedagog 

kommit från andra erfarenheter, kulturella värderingar än den västerländska, svenska. Kanske 

hade min tolkning av vad jag är ålagd att göra sett annorlunda ut? Kanske hade jag då på 

fotbollsplanen resonerat på ett annat sätt än det jag faktiskt gjorde, kanske hade jag inte sett på 

pojkarnas slagsmål som min angelägenhet att bryta. Jag hade då kanske kunnat se på 

slagsmålet som något pojkar behöver genomgå för att växa upp till män.  
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Vidare hävdar författarna av Etik i arbete med människor att det att göra något av plikt är att 

ha en bestämd typ av etisk motivation för sin handling (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 147). 

Jag menar att jag är av plikt ålagd att i enlighet med mitt styrdokument Lgr 11 ingripa när två 

pojkar slåss på fotbollsplanen. När två barn slåss är lagsporten på planen långt ifrån präglad 

av solidariteten vi på skolan är ålagda att uppnå och kräver därför mitt fysiska ingripande, 

detta är min bestämda etiska motivering för ingripandet. Vidare anser jag att jag genom mitt 

yrkesval är förpliktigad att förmedla vissa etiska ställningsstaganden om sociala värderingar 

såsom hur barnen bör behandla andra barn, till exempel att det är fel att lösa en konflikt 

genom att slåss. Min plikt som fritidspedagog är dels att främja solidaritet, dels att främja 

samtal och reflektion istället för våldshandlingar, dels att motverka könsstereotypt beteende 

såsom hur pojkar tenderar att hantera sina konflikter med just våld. Genom mina ingripanden 

har jag tydligt markerat min ståndpunkt inför barnen.  

Jag funderar på om man kan bortse från sina plikter? Visst kan man väl det. Jag skulle ha 

kunnat strunta i att avbryta bråket, låtsats att jag inte sett. Men att ignorera sina plikter att 

förmedla etiska ståndpunkter till barn i växande är att inte ta det fritidspedagogiska yrket på 

allvar. I mångt och mycket handlar trots allt fritidspedagogens uppdrag om att fostra barnen i 

sociala sammanhang. Mitt andra handlande i min berättelse ovan handlar om hur jag 

bestämmer mig för att informera Tims pappa om pojkarnas slagsmål genom att ringa upp 

honom på telefonen. Informationen som sådan är även den en plikt, formulerad som lokal 

policy på min arbetsplats. I efterhand inser jag att jag hade kunnat utföra min plikt att 

informera Tims pappa på ett bättre sätt. Utgången för vårt telefonsamtal föll inte så väl ut som 

jag hoppats. Jag hade i min övertygelse om att jag handlat etiskt riktigt trott att jag skulle ha 

Tims pappa på min sida.  

 

Jag trodde då att han likt Johans mamma i samtalet innan, skulle ha förklarat att även han ser 

barnens slagsmål som oacceptabelt och lovat att prata med sonen om det hemma. Tims pappa 

hade uppenbarligen en annan syn på vad som ska anses vara etiskt korrekt. Han menade att 

det rätta förfarandet är att sonen tränas att slåss i försvarssyfte.  Jag har en förståelse för hur 

Tims pappa resonerar men det är inte så jag arbetar. Jag vill istället lära barnen andra sätt att 

hantera sina konflikter på, genom att lyssna till varandra och skapa en förståelse för den andra 

parten kan de lösa en konflikt på ett enligt mig mycket mer konstruktivt sätt. Dessutom är 

detta med konflikthantering en nödvändig kunskap för det kommande vuxenlivet. Om jag och 

min kollega Ann skulle puckla på varandra med knytnävar så fort vi var oense skulle vi båda 
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vara av med arbetet fortare än kvickt. Det är helt enkelt inte gångbart i ett demokratiskt 

samhälle att ta till våld som en lösning på minsta problem. Jag vidhåller fortfarande att ingen 

av pojkarna på planen handlade i nödvärn, de var bara arga på varandra.  

Jag kände mig låst i en situation där två etiska resonemang står i konflikt med varandra. Hade 

jag kunnat utföra min etiska plikt på annat vis? Jag hade möjligen kunnat skriva en notis i 

Tims loggbok om vad som hänt under dagen med risk att den inte läses. Om den ändå lästs 

anar jag, kanske lite cyniskt, att Tims pappa ändå skulle klappa Tim på axeln och nicka ett 

”Bra gjort”. Men kan hända att Tims pappas bryska reaktion på mitt telefonsamtal inte 

handlade så mycket om pojkarna, kanske hans ilska grundades i att han av mig blev störd i sitt 

arbete, nyss fått skäll av sin chef eller kanske bara sovit dåligt, ja spekulera går ju, men 

faktum kvarstår att Tims pappas och mina etiska värderingar inte är lierade.  

 

Jag känner i den här delen av min text ett behov av att kort klargöra distinktionen mellan två 

begrepp som jag upplever ofta blandas ihop, nämligen begreppen etik och moral. Eller snarare 

etiska respektive moraliska problem. Vetlesen och Henriksen skiljer i Etik i arbete med 

människor, mellan moral och etik på följande sätt: Etiska problem förklaras som frågor som 

handlar om rätt och fel eller om vad som är gott och ont. Etiska problem kännetecknas av en 

avsaknad av en klar eller självklar lösning (Henriksen & Vetlesen 2001, s.141). Jag kan se  

Tims pappa och jag är oense om vad som skall anses vara rätt och fel, så det etiska problemet 

är därmed ett etiskt problem i sig. Moraliska problem handlar om hur jag lever och agerar 

utifrån min kunskap om vad som är rätt och fel. Ett moraliskt problem kännetecknas av en 

handling som strider mot något jag vet är rätt (ibid.). Om jag som ovan nämnt skulle ha 

struntat i att utföra mina etiska plikter att ingripa när pojkarna slogs eller när Tim 

sparkcyklade inomhus, skulle jag ha handlat omoraliskt, då jag vet vilket förfarandesätt som 

varit det för mig rätta, men ändå vänt ryggen till. 
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Diskursetik 

 

En möjlig anledning till att Tims pappa ofta brusar upp skulle kunna härledas till hans 

eventuella uppfattning av mig som auktoritär maktutövare. Jag som utbildad, erfaren 

fritidspedagog kanske skrämmer med mitt sätt att tillrättavisa Tim inför pappan. Kanske jag 

med mina förehavanden, hur goda intentionerna än må vara väcker obehagliga minnen hos 

pappan från den egna skolgången med lärare av auktoritär karaktär.  

 

Diskursetiken försöker ta hänsyn till att det är många parter inblandade i en moralisk 

situation. Diskurs översätts som ”dialogbaserad diskussion”. Diskursetiken innebär att våra 

moraliska uppfattningar utvecklas just genom meningsskiljaktigheter och samspel med andra 

människor. Om andra bestämmer över mig utan att jag är enig därom innebär det att jag inte 

är likställd med den bestämmande. Jag blir då föremål för maktutövning, därmed blir makt en 

motsats till diskursetik. All form av paternalism, det vill säga där någon i egenskap av 

auktoritet eller av sin överlägsna kunskap fattar ett beslut står i motsättning till diskursetik 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s. 166-167). Vidare menar Henriksen och Vetlesen att det 

grundläggande inom diskursetiken är synen på människors lika värde (Henriksen & Vetlesen 

2001, s. 165).  

 

Om jag i mina dilemman med Tims pappa hade handlat diskursetiskt hade jag sett honom som 

en jämlike, och han mig. Vi hade på lika villkor satt oss ned för att lyssna på varandra och 

tillsammans komma fram till vilka etiska uppfattningar vi ska förhålla oss efter. Jag önskar nu 

i eterhand att jag handlat mer diskursetiskt då det i detta nu förefaller vara ett för mig rimligt 

och logiskt handlingssätt. Dessutom kan diskursetiken med sin ömsesidiga växelverkan 

jämföras med ett interkulturellt förhållningssätt, vilket för mig är eftersträvansvärt i alla lägen. 

Jag får anledning att återkomma till interkulturaliteten längre fram i min text. 

I kritiken som riktas mot diskursetiken hävdar många att diskurser om moraliska frågor är 

omöjliga att genomföra då det alltid kommer att finnas individer som inte låter sig påverkas 

av goda resonemang (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 169). En aspekt som här är svår att 

bortse ifrån är just den om tidigare nämnda maktförhållanden. Med en framtoning som 

präglas av ilska och hotfullhet utövar Tims pappa sin maktposition över mig, vilket innebär att 

en jämbördig diskussion inte är möjlig. Kanske tanken om ett samtal med Tims pappa på 

jämställd nivå är en tanke av det utopiska slaget. Men jag vill ändå tro det bästa om 

människor, att det bakom en bister fasad finns något tillmötesgående. 
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En andra invändning mot diskursetiken som är vanligt förekommande är att det inte finns 

några garantier för att en etisk diskurs leder till enighet (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 170). 

Den spontana tanken som här dyker upp hos mig undrar då om det någonsin finns garantier 

för en önskad utgång? Jag menar emellertid att de positiva erfarenheterna i form av 

utvecklade moraliska uppfattningar genom en diskussion om dessa, långt överskrider risken 

för ett eventuellt uteblivet enande.  

 

Den svenske etikprofessorn Göran Bexell menar som svar på den sistnämnda kritiken, den om 

utebliven garanti för att en etisk diskurs leder till enighet, att i en fungerande demokrati är det 

dessutom nödvändigt att det lämnas utrymme för diskurser som faktiskt inte leder till enighet. 

Bexell menar att även om parterna prövat varandras argument noggrant kan diskursen leda till 

en välgrundad oenighet. ”En välgrundad oenighet främjar tolerans för andras synpunkter” 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s. 171). Vilket osökt för mig tillbaka till skolans läroplan, Lgr 

11 som menar att skolan skall vara en plats som uppmuntrar skilda uppfattningar samt skall 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden (Skolverket 2011, s. 8).  

 

Lärarens yrkesetik och praktiska klokhet 

 

Om nu etik är ett begrepp som behandlar handlingsalternativ i dilemman i form av rätt eller 

fel, slår det mig som fritidspedagog eller lärare i fritidshem som yrket tituleras numera, att 

lärarkårens yrkesetik torde vara näst intill omöjlig att formulera. Jag grundar påståendet i att 

mellanmänskliga yrken är så väldigt oförutsägbara och därmed komplexa. Från en dag till en 

annan är det så gott som omöjligt att förutspå vad dagen skall komma att innehålla. 

Människors erfarenheter om så bara från morgonen samma dag inverkar på de förestående 

mötena dem emellan. Människor är individer med egna tankar, känslor upplevelser och 

tolkningar av händelser. Vi som arbetar med människor behöver ha ett medvetet 

förhållningssätt till individerna med deras respektive behov. I Tims handlingar tolkar jag in ett 

behov hos honom av tydlig struktur och samstämmiga vuxna. I Tims pappas sätt att vara kan 

jag tolka in ett behov av att jag som fritidspedagog möter honom med ett lugn och förståelse, 

jag poängterar dock att utan att människor uttryckligen talar om vari deras behov ligger, är jag 

hänvisad åt mina egna tolkningar av dessa. Just dessa tolkningar är en stor del av det 

fritidspedagogiska arbetet, att kunna tolka sinnelagen och handlingarna hos människor vi 

möter och omsätta dem i ett behovstillfredsställande möte.  
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Som tidigare nämnt har även lärarkåren, då menar jag all utbildningspersonal, däribland 

fritidspedagogen, ett stort ansvar att förmedla de etiska värderingar som formuleras i skolans 

och fritidshemmens styrdokument efter det svenska samhällets värdegrund. Roger Fjellström, 

docent i praktisk filosofi vid Umeå universitet, diskuterar just detta i boken Lärares yrkesetik. 

Fjellström menar att en god yrkesetik för lärarkåren som professionell grund är än mer viktig 

idag än förr då lärare i allt högre grad fungerar som förmedlare av värderingar. Fjellström ser 

på läraryrkets kärna som ett uppdrag att förvalta ett komplext samhälleligt etiskt projekt. Att 

lärandet bland annat handlar om att forma barnen efter etiska ideal (Fjellström 2006, s.35). 

Jag antar att de etiska idealen som Fjellström skriver om handlar om värdegrunden såsom den 

är formulerad i läroplanen, den som vill att vi, pedagoger skall förmedla jämställdhet, 

solidaritet, medmänsklighet och ansvarskännande (Skolverket 2011, s.7). Jag hävdar dock att 

läroplanen lämnar stort utrymme för egen tolkning av pedagogens åtaganden, framförallt i hur 

dessa värderingar skall förmedlas. Att slå fast ett hur skulle dessutom inte vara möjligt enligt 

mig, då det är människor vi arbetar med som alla kräver olika hur, baserat på sina individuella 

behov. 

 I boken Lärares yrkesetik analyserar och diskuterar Fjellström den yrkesetiska plattform som 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund gemensamt antog 2001. Fjällström försvarar det 

faktum att lärarna överhuvudtaget är i behov av en uttrycklig yrkesetik i tre skäl: 

Professionsskälet anger att läraren genom en formulerad yrkesetik skulle få högre status. 

Professionalismskälet anger att lärare med en uttrycklig yrkesetik skulle arbeta mer 

professionellt, dvs. att de som yrkesmänniskor arbetar mer skickligt och verkningsfullt i vad 

det gäller reflekterad fostran av barnen. Excellensskälet syftar till att lärare med formulerad 

yrkesetik ökar sina chanser till att bli briljanta lärare. Fjellström förtydligar i det sistnämnda 

att tanken är aningen orealistisk men menar att en yrkesetik skulle kunna fungera som 

inspirationsskälla till fulländning (Fjellström 2006, s. 32-39). Jag håller till viss del med 

Fjellström i hans tre skäl till en varför formulerad yrkesetik anses vara viktig för läraren, men 

jag menar ändå att som människa som arbetar med andra människor är jag ofta utelämnad åt 

mitt sunda förnuft, magkänsla och snabba handlingsförmåga, oavsett om jag har en 

formulerad yrkesetik eller ej. När jag står inför två bråkande barn på en fotbollsplan finns det 

inte tid att fundera över olika möjliga tillvägagångssätt. Min handling sker snabbt, instinktivt 

och grundar sig ofta i något diffust som sitter i ryggmärgen. Däremot kan jag se en vinst i en 

formulerad yrkesetik i form av höjd status för pedagogerna samt som ett bra diskussions- och 

reflektionsunderlag.  
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Att med korta ord förklara eller beskriva lärarollens yrkesetik är som tidigare nämnt en till 

synes omöjlig uppgift då yrket är av komplex art. Fjellström förklarar att lärarens etik består 

av flera; yrkeskollektivets etik som syftar till vad som är allmänt bäst för alla lärare, samt 

lärarens personliga etik som utgörs av vad hon eller han själv benämner vara en bra lärare 

(Fjellström 2006, s. 26-27). Dessutom menar Fjellström att ovan nämnda etik inte är fullgod 

utan kompletteras av lärarens tysta kunskap som syftar till att vetandet har oartikulerade 

inslag. Det finns saker vi vet och kan men som inte kan förklaras hur, en intuitiv kunskap 

(Fjellström 2006, s. 30). ”Här tänker man på kunskaper som ett komplex av kognitiva, 

emotionella, sociala, moraliska och tekniskt- praktiska förmågor (ibid.). Denna tysta 

oartikulerade kunskap är min diffusa känsla för etiskt handlande som hos mig sitter i 

ryggmärgen.  

Christian Nilsson, doktorand på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, 

redogör för de olika kunskapsbegreppen myntade av den gamla grekiska filosofen Aristoteles, 

i Vad är praktisk kunskap. Den kunskapen som ger mig vägledning i mina handlingsalternativ 

i en konkret situation, kallade Aristoteles för fronesis, den praktiska klokheten, och ansågs 

vara den högsta formen av praktisk kunskap (Nilsson 2009, s. 47-48). Fronesis är inte en fråga 

om vi skall handla utan en fråga om hur vi ska handla när vi står inför en situation (Nilsson 

2009, s. 48). Jag menar att jag vill tillskriva min praktiska klokhet min fleråriga 

yrkeserfarenhet samt min utbildning, att enbart förklara mina handlingar i något oartikulerat 

skulle vara att förringa min utbildning. Min intuitiva handling genom mitt ingripande i 

pojkarnas bråk, skulle kunna ses som en handling präglad av praktisk klokhet som tar sin 

grund i erfarenhet såväl som utbildning. Likväl som min vetskap om hur jag lugnar en 

upprörd Tim i hallen när han inte vill gå ut kan ses som en handling präglad av praktisk 

klokhet. Istället för att som min kollega Ann tjata och gräla på Tim, valde jag att sätta mig 

ned, lägga min hand på hans arm. Man skulle kunna läsa in min text att jag menar att jag äger 

fronesis, praktisk klokhet och inte Ann, min kollega, som i de här fallen handlade annorlunda.  

Detta är inte min mening, jag tror att vi alla besitter ett visst mått av fronesis, en förmåga att 

handla klokt, men som de individer vi är med olika dagsform kan handlingar som utförs ses 

som moraliska problem. Det vill säga; vi vet vilket handlingssätt som är det mest etiskt riktiga 

men handlar ändå mot bättre vetande för det är det vi mäktar med för stunden.   

 

Som exempel på lärarens yrkesetik nämner Roger Fjellström att läraren förbinder sig att i sin 

yrkesutövning verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med elevernas föräldrar 
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samt vara lyhörd för deras åsikter (Fjellström 2006, s.226). Fjellström har översatt den 

yrkesetiska deklarationen av Education International som utgör ett såväl kollektivt som 

individuellt åtagande för utbildningspersonal, där står bl.a. följande att läsa:  

1. Utbildningspersonal ska erkänna föräldrars rätt till information ifråga om deras barns 

välbefinnande och utveckling. 

2. Utbildningspersonal ska respektera den lagenliga föräldraauktoriteten samt ge 

professionella råd om vad som är i barnets intresse. 

3. Utbildningspersonal ska anstränga sig för att få föräldrarna att bli aktivt involverade i 

barnets läroprocess (Fjellström 2006, s.233). 

Dessa tre punkter klargör för mig att det är jag själv som brustit i frågan om samarbete med 

Tims pappa. När jag reflekterar över mitt handlande när Tims pappa och jag mötts inser jag 

att jag har brustit enligt ovanstående punkter i mina yrkesetiska åtaganden. Visserligen ringde 

jag upp Tims pappa den där eftermiddagen för att informera om Tims inblandning i 

slagsmålet. Men det faktum att vi, pedagoger på skolan beslutat att punktmarkera Tim har jag 

underlåtit att informera om. Hur kommer det sig att jag handlat så inkonsekvent? undrar jag. 

Kanske för att jag anar vilken reaktion jag kommer att få om jag talar om att vi tittar extra 

noga på Tim för att undvika konflikter runt honom. Denna eventuella ilskna reaktion drar jag 

mig för att frammana då den skulle innebära ett för mig obehagligt möte med Tims pappa. 

Dessutom har jag underlåtit att ge professionella råd till Tims pappa om hur man kan se på 

vad som är det bästa för Tim i hans sociala utveckling. Inte har jag heller ansträngt mig för att 

få Tims pappa involverad i Tims läroprocess. Hur hade jag då kunnat göra istället? Jag skulle 

givetvis ha bjudit in Tims föräldrar till ett möte där vi sitter ned och samtalar kring hur vi ser 

på Tim och hans sociala situation. Förmodligen skulle jag ha bjudit på kaffe för att visa på 

min välvillighet. Jag skulle ha börjat med att be dem berätta om Tim och deras syn på hans 

skolgång, och jag skulle ha lyssnat. Vidare skulle jag berättat hur jag ser på Tim och målet för 

mötet skulle ha varit en utgång med ett väl fungerande samarbete, skola och hem emellan i 

sann diskursetisk anda.  

 

Empatisk kommunikation 

 

En av de mest fundamentala egenskaperna hos en duglig fritidspedagog kan anses vara den 

kommunikativa förmågan. En förmåga som ger pedagogen möjlighet att kommunicera med 

såväl kollega som barn samt förälder, vilket i sin tur ligger till grund för ett väl fungerande 
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samarbete. Jag tror att det här är viktigt att skilja mellan sitt privata jag och sitt professionella 

jag, vilket inte är helt lätt. Möjligtvis kan den oerfarne pedagogen, ja, även den erfarne, vara 

behjälpt av en modell eller metod för ett givande samtal. 

 

Att föra ett professionellt samtal när man själv är ovan är som sagt inte det enklaste. Ett 

professionellt samtal är ett samtal där jag låter min erfarenhet och kunskap tala. Min kunskap 

om Tim och hans utveckling hade jag behövt förmedla så att det emottagits på ett sätt som lett 

till konstruktiv utgång. Vid tiden för händelserna i min berättelse hade jag ännu inte fått vanan 

att möta föräldrar av den motsträviga sorten såsom Tims pappa. Jag lät mina egna känslor ta 

överhand och förstummades av hans hårda ton. Känslan jag upplevde var precis som när jag 

som barn blev utskälld av min pappa för något ofog jag ertappats med. Jag reagerade med 

förstumning och kände hur blodet snabbt lämnade huvudet, hjärtat som pulserade hårt i 

halsgropen. Min egen då dåliga självkänsla och låga självförtroende kan även vara en 

anledning till att jag så väl kände igen densamma hos Tim. Forskaren och pedagogen Bodil 

Weirsöe som skrivit boken Empatisk kommunikation menar i likhet med mig själv att ett 

samtal med föräldrar angår ett ämne som är känsligt för båda parter, nämligen ansvaret för 

och omsorgen om barnet (Weirsöe 2004 s.116). Vidare poängterar Weirsöe att sårbarheten i 

ett sådant samtal lätt kan leda till en aktivering av försvarsmekanismerna, samt att det är 

pedagogens ansvar att kommunicera empatiskt (ibid.) Nu vill jag ju inte påstå att Tims pappa 

och jag kom så långt som till ett samtal utan att det mest handlade om ensidig kommunikation 

från min sida som bemöts av mothugg från hans. Mothuggen från Tims pappa kan tolkas som 

en aktivering av hans försvarsmekanismer. Han, alfahannen som försvarar sin avkomma från 

den utomstående fritidsfrökens tillrättavisningar.  

 

Bodil Weirsöe skriver i Empatisk kommunikation om giraffspråket. Giraffspråket beskrivs 

som ett kommunikationsverktyg som har till syfte att främja kontakten med såväl egna som 

andras behov och känslor (Weirsöe 2004 s.15). Giraffspråket syftar även till att skapa 

förhållanden som grundar sig på ärlighet och empati på ett sätt som låter allas behov bli 

tillgodosedda i slutändan (Weirsöe 2004 s.16). Kanske jag skulle ha gagnats av ett 

kommunikationsverktyg då min egen kommunikation låste sig. Det är enligt mig alltid bra att 

ha olika redskap till hands som hjälpmedel, som en trygghet att luta sig mot när allt annat 

sviker. Jag menar även att det står var och en fritt att ta till sig precis så mycket av de 

formulerade metoderna som passar individen bäst. Läs på en metod men gör om den till din så 

att den passar dig, brukar jag resonera. 
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Giraffspråket beskrivs bestå i fyra steg: 

1. Iakttagelse. Jag beskriver situationen utan att lägga en värdering i vad jag har sett.  

2. Känslan. Vilka känslor har min iakttagelse väckt hos mig? 

3. Behov. Jag uttrycker mina behov utan att bedöma den andra parten. 

4. Begäran. Jag berättar specifikt vad jag vill be den andre göra, en konkret handling (Weirsöe 

2004 s.17-18). 

För att omsätta denna metod på mig, när jag tillrättavisade Tim då han åkte sparkcykel i 

korridoren och i samma veva utlöste en försvarsmekanism hos hans far, skulle jag kunna ha 

uttryckt mig enligt följande: 

- Jag ser att du åker på din sparkcykel inomhus, Tim. Jag blir lite orolig för att någon kan bli 

påkörd. Jag skulle önska att alla barnen som är i hallen nu, får klä på sig i lugn och ro. Jag vill 

att du kliver av sparkcykeln och leder den till du kommer ut. 

Ja, så skulle jag kunna ha uttryckt mig till Tim när han sparkcyklade i korridoren, kanske hade 

pappans försvarsmekanismer få bli kvar i stilla träda och kanske Tim skulle ha lyssnat. Mer 

troligt är dock att jag inte skulle ha hunnit få sagt det jag ville då allt skedde så snabbt, 

situationen inbjöd inte till eftertänksamhet och långa meningar från min sida. Mitt behov var 

att snabbt få stopp på Tim innan olyckan var framme. Vad jag däremot kan ta till mig av just 

denna kommunikationsmetod är att inte lägga anklagelse i mina iakttagelser och tillsägningar 

utan mer utgå från mig och mina behov; ”Jag blir glad när jag ser att ni är hänsynsfulla mot 

varandra”.  Eller; ”Det gör mig ledsen när jag ser att ni är så arga att ni slåss”. 

 

Det interkulturella förhållningssättet 

 

Då jag som fritidspedagog och Tims pappa till Tim förmedlar olika budskap om hur Tim bör 

agera i olika lägen, kan jag se och förstå att det blir svårt för Tim att veta hur han bör göra och 

vem han bör lyssna på. Våra olika etiska ståndpunkter har bidragit till en lojalitetskonflikt hos 

Tim som visar sig i hans stundvis trotsiga beteende, ”Min pappa har sagt att jag inte behöver 

göra som du säger”, kan han säga till mig. Professor Pirjo Lahdenperä skriver i Interkulturellt 

ledarskap, förändring i mångfald att det i lojalitetskonflikter mellan skolan och hemmet kan 

föreligga en risk för en stigmatisering, vilket innebär ett nedvärderat utpekande av individen 

(Lahdenperä 2008, s. 97). Detta är något som jag till varje pris vill undvika för Tims skull, då 

set skulle kunna ge negativa följder för Tims redan låga självkänsla. Min kollega Ann har 
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däremot från gång till annan signalerat att hennes tankar om Tim och hans familj inte är 

särskilt höga. För att undvika att Tim hamnar i lojalitetskonflikter är det nödvändigt att vi 

vuxna möts på ett för Tim givande sätt. Att vi skaffar oss en förståelse för varandra och hittar 

former för samarbete. Lahdenperä skriver om begreppet interkulturalitet som ett tudelat 

begrepp där inter syftar till växelverkan eller mänsklig interaktion. Begreppet kultur talar 

Lahdenperä om i den bemärkelsen meningsskapande kulturer såsom etniska, religiösa, 

socioekonomiska, generationsmässiga, och tankemässiga (Lahdenperä 2008, s. 29). 

Interkulturaliteten innebär därmed hur ovan nämnda kulturer samverkar och berikar varandra, 

samt att interkulturaliteten skall ses som en process, en händelse (ibid.).  

Jag ser stora likheter i interkulturaliteten och diskursetiken som båda förespråkar en 

interaktion i respektfullt samförstånd, där båda parter hänsynsfullt lyssnar till den andre. Samt 

att jag som diskursetiker eller med det interkulturella förhållningssättet ser på mänskliga 

möten som något positivt och för mig berikande. Lahdenperä skriver: ”Interkulturaliteten 

sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten. Ömsesidig respekt, tolerans, 

jämlikhet, demokrati och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta förekommer som 

mål för interkulturaliteten” (Lahdenperä 2008, s. 29). Jag menar att det för mig ultimata 

förhållningssättet är just det interkulturella. Jag vill att alla människor med vilka kulturella 

kontexter de än må komma ifrån möter varandra med hänsyn och respekt. Jag önskar vidare 

att fler kunde förstå och ha insikten om att ett sådant vidsynt synsätt kan bara, enligt mig 

berika allas våra liv. För att problematisera interkulturaliteten vill jag nämna att det kräver en 

förmåga till självkritiskt tänkande. Jag förstår att det ibland kan vara svårt att se sina egna 

ståndpunkter som något annat än de enda rätta. Dessutom kräver synsättet ett medvetet 

förhållningssätt från alla inblandade parter. Jag kan sitta inne med hur mycket interkulturella 

värderingar som helst som inte hjälper mig ett dyft om människor jag skall interagera med är 

mer trångsynta. Jag förstår Tims pappas argument om att Tim behöver kunna försvara sig, vad 

hjälper det när han inte förstår mina argument om att jag vill att Tim tränas i att argumentera 

istället för att slåss?  

För ett för båda parter givande interkulturellt möte krävs kommunikation.  

Lahdenperä skriver om just den interkulturella kommunikationen i tre faser:  

*Medvetenhet. Det vill säga insikten om att jag har växt upp en viss miljö och Tims pappa i 

en annan. Vilket har bidragit till att vi har olika mentala programmeringar, med denna insikt 

följer kunskapen om människors skilda tankesätt, känslor och värderingar. 

*Kunskap. För att kunna samverka med människor från andra kulturer behöver vi kunskaper 
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om dessa. Jag behöver därmed skaffa mig en förståelse för varför Tims pappa resonerar som 

han gör. 

*Färdighet. Färdigheten hjälper oss att lösa de eventuella problem som uppstår i umgänget 

med andra människor. Genom min utbildning på Södertörns högskola med inriktning 

interkulturalitet är det just min förmåga att interagera interkulturellt med alla sorters 

människor jag utvecklar (Lahdenperä 2008, s.56).  

För mig handlar det interkulturella förhållningssättet i fallet med Tim om att bygga broar med 

hans pappa. Att ifrågasätta mina egna ståndpunkter som de ”rätta”. Lahdenperä föreslår 

humor som en metod att avdramatisera en konflikt (Lahdenperä 2008, s.103). Möjligtvis 

skulle ett lite mer lättsamt bemötande från min sida mjuka upp Tims pappa. Kanske han 

därmed skulle tona ned sin spända framtoning och möta oss pedagoger mer avslappnat. Kan 

humorn vara den öppning jag sökt efter i min önskan om ett samarbete med Tims pappa? Jag 

tänker att humorn skulle kunna bidra till att hans eventuella uppfattning av mig som auktoritär 

pedagog, mer skulle övergå till en uppfattning av mig som medmänniska med en med honom 

gemensam omtanke om Tim.  

Människor härstammar från olika kontexter, barnen och föräldrarna vi möter i yrket kräver 

vidsynta pedagoger. Pedagogerna kan inte utgå från att barnen och deras familjer har samma 

värdegrund, referenser och tankestruktur som de själva. I de fall då skolans normer inte 

stämmer överrens med förälderns bör personalen vara rustad att möta de eventuella konflikter 

som uppstår (Lahdenperä 2008, s. 96). Ja, som fritidspedagog behöver jag rusta mig med 

kunskap, klokhet, respekt, tolerans, vidsynthet och insikten om det perspektivberikade liv som 

följer av de interkulturella mötena.  
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Slutord 

 
Jag har i ovanstående essä med hjälp av pliktetiska och diskursetiska teorier diskuterat mitt 

möte med en förälder som jag upplevde svårigheter att samarbeta med. Jag har försökt att 

förstå mina handlingar och hitta alternativa sätt för mig att agera framöver. Jag har även 

belyst behovet av en formulerad yrkesetik för lärare, såväl som behovet av hjälpmedel i form 

av kommunikationsmetoden Giraffspråket, även känt som Non violent communication.  

Vidare har jag i min text diskuterat det interkulturella perspektivet i möten mellan människor. 

Essäskrivandet har för mig varit en resa fylld av reflektion över mina handlingar och 

kunskaper såväl som brister. Jag har insett att den enda jag kan förändra är mig själv och mina 

egna handlingar. Som fritidspedagog är det mitt professionella ansvar att få samarbetet med 

barnens föräldrar att fungera. 

 

I min roll som fritidspedagog med ett ansvar för barnens sociala utveckling och mognad 

tänker jag mig ibland en liknelse med ett äkta par som lever i ett särboförhållande. Där jag 

representerar den ena parten i förhållandet och barnets föräldrar den andra parten. Båda parter 

har ett ansvar att fostra det gemensamma barnet. Föräldrarna efter egna värderingar och 

normer och jag efter den svenska värdegrunden som den formuleras i skolans läroplan. 

Emellertid händer det att parterna kommer ihop sig om vad som skall anses vara det bästa 

förfarandet i fråga om barnets väl och ve. Fostran menas här i den vida meningen att barnen 

skall med vuxen hjälp formas till autonoma, samhällsdugliga individer med etiska insikter att 

kunna handla med praktisk klokhet.  

 

Vad är det då jag som fritidspedagog vill skicka med barnen i form av värderingar när de 

lämnar fritidshemmet? Vad är det för kunskaper som är viktiga för mig att förmedla till barn i 

växande? För mig handlar det om kunskaperna om ett demokratiskt förhållningssätt, insikter 

om människors lika värde, respekt och uppskattning av våra medmänniskor. Men även 

vetskapen om att människor är olika, resonerar och tycker olika. Så länge människor med 

olika åsikter om vad det än må vara, är redo att på ett sansat sätt diskutera de olika åsikterna 

och lyssna till varandra, kan det i sig vara något barnen drar lärdom av. Livet efter barndomen 

kommer att vara fullt av möten med oliktyckande människor, som alla kan bidra med ett 

givande och vidgat perspektiv på tillvaron om man bara ger sig tid att med ett öppet sinne 

lyssna till den andre. 
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Min ståndpunkt har tidigare varit att kämpa för att få med föräldrarna, den andra parten, på 

min sida, den rätta. Jag inser nu efter många timmars reflektion över mitt eget handlande att 

det kanske inte skall vara mitt mål. Dels så är jag medveten om att mitt sätt som dock är 

rimligast för mig inte är det enda rätta, samt att det viktigaste för barnen kanske inte är att vi, 

jag och barnets föräldrar står eniga utan att låta kontentan vara en välgrundad oenighet. 

Händelserna som beskrivs i början av texten skedde för många år sedan. Sedan dess har jag 

skaffat mig mer mod och skinn på näsan och vågar numera ge uttryck för min professions 

kunskap. Visst händer det att föräldrar som uppträder aggressivt fortfarande skrämmer men 

med barnets bästa i åtanke måste jag som fritidspedagog låta min yrkesroll tala före mina 

känslor. Att agera professionellt och inte personligt är en lärdom jag tagit.  
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”Erfarenhet är ett destillat av 

livets myllrande flöde, en 

provisorisk sammanfattning av 

händelser och känslor som inte 

ordnar sig själva. Det är det som 

blir kvar när livet går vidare: 

kontentan” 

 (Ehn & Klein 1994 s.39). 
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