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Abstract  

Title: Being here and now: in listening to quiet and shy children’s opinions and wishes  

Author: Nadine Mayor Carreon 

Mentor: Maria Wolrath-Söderberg 

Term: Spring 2013 

 

 

Quiet and shy children are often set aside or have to wait to get their needs fulfilled. As a recreation 

teacher it is an important task in my work to socialize children into the community. The question is: how 

do you deal with children who prefer to be on their own? To what extent should their wishes be 

respected and when should socialization be prioritized before the child’s free will? 

 

In this essay I examine how a recreation teacher can understand these children’s needs through concepts 

such as child’s perspective and children’s perspectives, a child’s right to participation, influence and 

welfare. I also reflect on how I can deal with such situations, approaches such as object and actor 

perspective and symbolic interactionism.  
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Sammanfattning 

Titel: Att bara vara – en essä om att lyssna på tysta och blyga barns åsikt och vilja 

Författare: Nadine Mayor Carreon 

Handledare: Maria Wolrath-Söderberg 

Termin: Vårtermin 2013 

 

 

Tysta och blyga barn är ofta de som lämnas åt sidan eller får vänta med att få sina behov tillgodosett. 

Som fritidspedagog är det en viktig uppgift att insocialisera barn i gemenskap, men hur gör man med 

barn som inte vill? Hur handskas man med barn som föredrar att vara för sig själva? I vilken grad ska 

deras önskan respekteras och när blir insocialisering ett värde som bör överordnas barnets fria val?  

 

I denna essä undersöker jag hur jag som fritidspedagog kan förstå dessa barns behov och förhålla mig 

till dem utifrån begreppen barnperspektiv respektive barns perspektiv, barns delaktighet, inflytandet och 

bästa. Jag kommer att utgå från några problem från min egen arbetslivserfarenhet och belysa dem med 

hjälp av olika synsätt som objekt- och aktörsperspektiv och symbolisk interaktionism.  
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Torsdagar är barnets val på fritidsverksamhet eller är det verkligen så? 

Del 1 

Jag sneglar på väggklockan som pryder väggen i det lilla rummet som ligger intill personalrummet. 

Klockan visar snart 13:00. Jag sitter och måste pusta ut lite för att fritidsverksamheten snart börjar. Med 

tunga steg lämnar jag rummet och försöker glömma bort samtalet jag nyss hade med en förälder. 

Tankarna snurrar runt i huvudet och irritationen bubblar inuti mig. Eftersom Sandra är blyg och har 

svårt att uttrycka vad hon vill så tycker mamman att hon inte ska tvingas umgås med andra barn än de 

hon brukar leka med under aktivitetstillfällena på fritids. Det blir nog tryggare för henne på det viset 

tillägger hon. Samtidigt tycker hon att det blir roligare och bättre för Sandra på fritids om hon rör på sig 

också, istället för att ”bara” sitta och rita hela tiden med sin målarbok på torsdagar när det är barnets val. 

Men är det verkligen bra för Sandra? Vet Sandras mamma vad som är bäst för Sandra? Vad är 

egentligen bäst för Sandra? En känsla av osäkerhet smyger sig in i mitt huvud varje gång jag funderar på 

vad barnens bästa verkligen är. Sedan tänker jag att jag alltid försöker se alla barn på fritids så gott det 

går. Frågan är dock om det är tillräckligt för att kunna veta vad det är som är bäst för ett barn. Hinner 

jag verkligen se alla barns olika behov? Jag känner på mig att det inte är rätt tillfälle nu att grubbla över 

dessa saker eftersom barnen i åk 2 väntar på mig. Jag försöker skaka bort mina tankar och tar ett djupt 

andetag istället. Nu är det dags!  

 

Det är stimmigt när jag kommer in i klassrummet. Barnen har precis börjat plocka undan sina 

skolarbeten och precis när de ser mig hör jag några barn säga till varandra: 

- Yes! Fritids börjar. Nadine är här. Vi spelar bandy sen, ok? 

- Det är torsdag idag och det är barnens val. Vad ska du välja att göra?  

- Vi tar en re-match på fritids, ok? 

- Ska vi leka sen?  

 

Jag går mot Martina som är barngruppens klasslärare. Denna barngrupp är även min ansvarsgrupp på 

fritids. Hon och jag har jobbat ihop i nästan två år nu. Martina står bredvid ”vuxenbordet” och tittar på 

mig lite fundersamt medan jag går mot henne. Hon undrar om allt är bra med mig och jag svarar: 

- Sådär, sa jag. Fick precis ett samtal från en mamma, men det ordnar sig. Det är ingenting. Vi får 

prata om det imorgon på mötet. 

- Säg till om det är något jag kan hjälpa dig med, säger Martina. 
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Martinas kommentar låter mig veta att jag inte har lyckats sluta fundera över samtalet jag precis hade. 

Med mitt största leende försökte jag övertyga henne att allt blir nog bra. Hon ler mot mig och klappar 

mig på axeln. Martina vänder sig mot barngruppen och avslutar skoldagen. Hon säger: 

- Tack för idag mina kära och underbara barn! Ha en fortsatt rolig dag på fritids. Vi ses imorgon! 

- Hej då Martina! säger alla barn. 

 

Martina lämnar klassrummet och jag står kvar framför barngruppen. Jag kollar på Sandras plats och ser 

att hon sitter och väntar på att hennes klasskamrater ska bli klara med att plocka undan sina saker. Hon 

verkar vara nöjd och lugn. Hon möter min blick och ger mig ett litet leende. Jag ler mot henne också och 

av någon konstig anledning så ger jag henne en slängkyss. Sandra rodnar lite. De andra barnen ser vad 

jag gjorde mot Sandra.  

- Jag vill också ha en slängkyss Nadine! ropar Maria. 

- Fånga den då, säger jag. Här kommer den! 

- Nej, jag vill inte ha den! Här, du får tillbaks den, säger Maria. 

- Nej, jag vill att du behåller den, svarar jag och ler.  

 

Jag vänder min blick mot Sandra igen och frågar henne:  

- Sandra, tänker du också kasta tillbaka min slängkyss till dig? 

 

 De andra barnen tittar på henne och skriker,  

- Ja, gör det Sandra! Lämna tillbaka den till Nadine! Gör det då! 

 

Sandra tittar bort och täcker sitt ansikte med sina händer och jag inser på en gång att det inte var en bra 

idé att ställa Sandra i rampljuset på det viset. Jag måste göra något, fort! Jag försöker komma på 

någonting för att locka de andra barnens uppmärksamhet mot mig istället och säger:  

- Här Markus! Du får också en slängkyss från mig, säger jag.  

- Jag tar den Nadine! Tack, säger Markus. Jag behåller den så länge så får du den imorgon, 

fortsätter han med ett glatt leende.  

- Nej, jag vill inte ha den någon mer. Det är bara din, Markus. Det är min present till dig! skojar 

jag. 
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Barnen skrattar och hela rummet fylls av glädje. Barnen glömmer bort Sandras reaktion. Jag ser att 

Sandra tar bort sina händer från ansiktet. Hon tittar på Markus istället och då tänker jag: puh, det där var 

nära! Vilken tur att jag var snabb med att se hur Sandra reagerade. Jag borde inte ha gjort så med 

Sandra. Jag vet ju att hon inte klarar av att hantera sådan uppmärksamhet. Varför utsatte jag henne för 

en sådan situation? Vad är det som är fel med mig? Jag borde vetat bättre. Jag är en pedagog som har 

många års erfarenhet och ett barn som Sandra som är blyg och tyst är någon som jag vet att jag kan 

hantera. Men ändå … 

Eller var det verkligen fel det jag gjorde? Är det fel att vilja att blyga barn som Sandra ska stå i centrum 

ibland? Är det inte bra för hennes självförtroende att jag ser och uppmärksammar hennes närvaro 

framför hennes klasskamrater? Mår hon verkligen bra av att vara osynlig? Hur vet jag att det är bäst för 

henne att vara i bakgrunden? 

Efter mellanmålet samlas vi igen i klassrummet och nu är det äntligen dags för fritidsaktiviteterna att 

börja. Alla barn är så ivriga att komma fram till tavlan och skriva sitt namn under den aktivitet de vill 

göra med kompisar. Det tisslas och tasslas i barngruppen, men så fort jag vänder mig om och börjar 

prata blir det tyst.  

- Nu har jag skrivit de olika aktiviteterna, på tavlan, som ni själva har valt för idag. Det enda som 

ni ska göra är att skriva ert namn där ni vill vara. En liten påminnelse bara, glöm inte bort att 

sudda ert namn om ni ska gå hem eller så säger ni till personalen som är stationerad där ni är! 

säger jag.  

- Jo vi vet det redan Nadine! svarar alla barnen. 

- Då så, jag har inget mer att säga förutom att barnens val börjar NU! säger jag högt framför hela 

gruppen. 

- Jipppppiiiiii! Nu börjar roligheterna, säger några barn som sitter längst fram. En och en kommer 

de fram för att skriva sitt namn på tavlan.  

 

Jag ser att Sandra, Mila och Janna går fram till ena hörnet av klassrummet och hämtar sina dockor. Det 

är roligt att se att flickorna redan har kört igång med deras lek. Jag sitter kvar en stund till i klassrummet 

för att kolla att alla barn har kommit igång. Vissa barn börjar gå till gympasalen och bildsalen. Jag går ut 

till kapprummet för att hjälpa några barn som byter om till gympaskor. Efter en stund hör jag att Mila 

och Janna börjar höja sina röster. De diskuterar högt om vem Sandra ska ”välja att gå på bio” med. 
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- Men Sandra, jag var din bästa kompis före Janna! Välj mig istället, säger Mila med en mallig 

röst. 

- Vadå, bara för att ni har känt varandra längre betyder det inte att det är så, eller hur Sandra? 

säger Janna.   

- Du kan inte ALLTID bestämma hur leken ska gå till Janna, säger Mila argt. 

- Det är jag som hittade på leken! Så klart att jag bestämmer! säger Janna 

- Nej du! Du ljuger! Vi har alla hittat på leken! skriker Mila. Eller hur Sandra? 

- Jag vill inte leka med dig, Mila, du är så jobbig! skriker Janna. 

- Vem vill du leka med Sandra? frågar Mila.  

- Jag vet inte, svarar Sandra med en ängslig ton. 

 

Jag ser att Sandra börjar bli ledsen och bråket börjar eskalera. Jag går fram till tjejerna och hjälper dem 

att lösa konflikten. Under tiden allt detta händer märker jag att Sandra, sakta men säkert, går undan och 

lämnar hörnet där vi alla står. 

 

- Sandra, vart ska du? frågar jag. 

- Jag ska på toa, svarar Sandra utan att titta på mig 

- Jaha ok, men kom tillbaka hit efteråt. Jag vill också prata med dig. Du kan kanske hjälpa till och 

berätta hur det hela började, säger jag till Sandra. 

 

Sandra går därifrån utan att vända sig om för att svara mig. Mila och Janna bestämmer sig till slut för att 

hitta på någonting annat att leka med och lämnar klassrummet. 

- Ska ni inte vänta på Sandra? frågar jag flickorna. 

- Jo, men det tar lång tid för henne att bestämma sig. Vi vill gå till gympasalen nu! Kan inte du 

säga till henne att gå dit när hon kommer tillbaka, Nadine? säger Janna. 

- Ok jag kan väl säga det till Sandra men jag tycker att det vore bättre om ni frågar henne själva 

istället, säger jag. 

- Vi går och frågar henne nu, säger Mila. 

- Vad bra! Vilka bra kompisar ni är, säger jag stolt. 

 

När jag kommer tillbaka till klassrummet ser jag att det är tomt där inne. Jag går till lugna rummet som 

ligger bredvid klassrummet och där hittar jag Sandra som sitter ensam och ritar i sin målarbok. Jag går 

fram till henne och sätter mig på stolen bredvid. 
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- Sandra, ska du inte skriva ditt namn på tavlan? Jag ser att dina kompisar Mila och Janna har valt 

att vara i gymapasalen. Jag trodde att du också skulle vara där? Du gillar väl att vara där med 

dem? frågar jag Sandra. 

- Nej inte just nu, svarar Sandra. Jag gillar inte att springa hinderbana eller spela innebandy, 

forsätter hon. 

- Jaha, har du provat det någon gång? frågar jag. 

- Jag kan inte komma ihåg om jag har provat det, svarar Sandra. Jag tror det, fortsätter hon. 

- Men det kanske är bra om du provar att göra det nu, antingen bandy eller hinderbana. Jag vet att 

det är en rolig hinderbana som vi har förberett! De flesta barnen tycker mycket om den, säger jag 

i ett försök att övertyga Sandra. 

 

Hon tittar på mig med sina bruna ögon och säger ärligt: 

- Nadine, jag trivs att sitta här själv just nu och rita i min målarbok. Det är tyst och lugnt! Jag vill 

inte göra nåt annat idag än att fortsätta måla klart i min målarbok, förklarar Sandra. Snälla får jag 

bara sitta ensam här i lugna rummet? säger Sandra. 

- Men har det hänt något annat tokig mellan dig och kompisarna? undrar jag. 

- Nej, jag har inte bråkat med dem! Men jag leker ju med dem hela tiden på rasterna. Jag orkar 

bara inte idag, säger hon.  

- Okej, om det är det du verkligen vill göra. Du vet att Cissi bara är utanför klassrummet med 

några barn som bygger lego ifall det är något, svarar jag Sandra.  

- Ja, hon tittade förbi lite tidigare, säger Sandra utan att titta på mig. Hennes fokus är bara på sitt 

målararbete. 

 

Jag ser att det inte finns någonting annat jag kan göra för Sandra i denna stund. Hon verkar nöjd med att 

sitta och rita och när jag är på väg att lämna stolen öppnar hon sin mun och frågar mig om en sak som 

kommer att förändra alla mina förväntningar till detta barn som inte säger så mycket. Hon frågar:  

- Nadine, kan inte du säga till min mamma att jag inte var ensam idag? Jag vet att hon kommer att 

fråga dig vad jag har gjort idag på fritids. Kan du vara så snäll och säga att jag har lekt med mina 

kompisar istället? säger Sandra med en bedjande röst. 

 

Det växer en klump i min hals när hon säger det där. Jag ler lite försiktigt medan jag försöker hitta de 

rätta orden för att visa henne att jag förstår hennes önskemål. 



 
11 

 

- Men Sandra varför vill du att jag ska säga så till din mamma? Du kan ju väl berätta för henne att 

det är så här du vill ha det på fritids, förklarar jag.   

- Nej, hon kommer inte fatta. Hon tycker att jag inte ska vara ensam. Jag fattar inte varför mamma 

alltid tjatar på att jag ska leka med mina kompisar, förklarar Sandra medan hon fortsätter att 

måla i sin målarbok. Jag tittar på henne och försöker få kontakt med henne genom att lägga min 

hand på hennes axel. 

- Det kommer att ordna sig Sandra. Vet du vad jag kan göra så att du inte är riktigt ensam här? Jag 

kan hålla dig sällskap tills din mamma kommer och hämtar dig. Jag måste först gå till 

gympasalen och sen kommer jag tillbaka. Är det okej för dig Sandra? säger jag.  

 

Jag hör inget svar från Sandra när jag går mot dörren och jag vänder mig om för att försäkra mig om att 

allt är bra med henne. Hon är helt uppslukad igen i sin egen lilla värld och ingen kan ta det ifrån henne: 

den där stunden – att bara vara för sig själv. 

Jag tror nog att jag ska ha ett till samtal med Sandras mamma. Det verkar som man behöver sova på 

saken för att se en klar helhet.  

Mitt dilemma  

Del 2 

På väg till gympasalen tänker jag på Sandra. Jag försöker intala mig själv att jag oroar mig i onödan, 

men denna tanke försvinner fort. Rösten i mitt huvud säger en annan sak: Varför vill hon vara ensam? 

Hennes mamma tycker att det bra om hon leker med sina kompisar. Vad tycker jag själv då? Jag börjar 

tvivla på mitt eget omdöme kring hur jag hanterar barn som Sandra, ett tyst och blygt barn som vill bara 

vara. Är det nödvändigt att tvinga henne att leka med sina kompisar även om hon själv tycker att det 

bästa för henne är att vara ensam? Hon har sagt att hon trivs ensam eftersom det är tyst och lugnt. 

Gjorde jag rätt i att låta henne vara ensam? Blir hon inte utfryst från gruppen i längden om hon fortsätter 

välja att vara ensam? Efter vems önskemål bör jag handla? Vems önskan ska jag ta hänsyn till först? 

Barnets eller förälderns? Vem är det som vet bäst vad gäller Sandras bästa: föräldern eller pedagogen, 

jag? Hur vet jag att de handlingar jag gjorde för Sandra var bäst för henne? 

Tankarna snurrar runt mitt huvud och jag känner mig kluven. Jag måste dels ta hänsyn till Sandras vilja 

och behov, dels ta hänsyn till hennes mammas krav och önskemål. Däremellan måste jag även tänka på 

mitt arbetsuppdrag som fritidspedagog som styrs av lagar, styrdokument, förordningar och lokala mål 

som jag måste förhålla mig till.  
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En kort introduktion till mitt problemområde 

På min arbetsplats har vi under detta skolår, 2012-2013, barn- och elevinflytande och delaktighet som en 

del av den förbättringsplan som organisationen utformade i somras. Både skolan och fritidshemmet 

strävar efter att lägga större fokus på hur dessa mål ska förverkligas i våra verksamheter. Alla vi 

medarbetare ser över vilka teoretiska och praktiska pedagogiska verktyg som behövs för att vi ska kunna 

implementera dessa förbättringar. Detta projekt lade grunden för mitt val av ämnesområde för mitt 

examensarbete - tysta och blyga barns vilja och bästa. Deras åsikter och viljor glöms oftast bort eller får 

vänta när tiden inte räcker till. Det är en utmaning för oss pedagoger att ge dem röst och utrymme som 

inte vill ha det.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som pedagog kan förhålla sig till 

insocialiseringsuppdraget och samtidigt respektera de tillbakadragna barnens önskningar och behov. 

Mina frågeställningar är följande: 

 Vad är det bästa för barn som har samspelsvårigheter? 

 Vilket förhållningssätt kan man som fritidspedagog ha gentemot blyga barn i fritidsverksamhet? 

Jag kommer inte att gå igenom de olika maktpositionerna mellan vuxna och barn och de olika kognitiva 

aspekterna av dessa. Värderingsprinciperna kommer inte heller att ligga i fokus i detta arbete. Istället 

koncentrerar jag mig på hur det blyga barnet kan förstås, insocialiseringsidéns möjligheter och problem 

och hur jag som fritidspedagog kan navigera bland olika behov och förväntningar. 

 

Metod och forskningsetiska övervägande 

Denna uppsats är skriven i essäform. Detta i förhoppning om att få en djupare förståelse för mina 

arbetserfarenheter genom den reflektionsprocess som skrivandet innebär. Författaren Maria Hammarén 

(2005) påpekar hur skrivandet kan vara en bra metod ”både för reflektion och för att synliggöra 

erfarenhetsgrundad kunskap. (Hammarén 2005, s. 17). I arbetet pendlar jag mellan praktik och teori. 

Detta för att ge mig ett reflekterande förhållningsätt gentemot de subjektiva och objektiva aspekterna i 

mina undersökningar av min berättelse. Under skrivandets gång ska jag alltså göra tolkningar av min 

berättelse mot bakgrund av mina egna arbetserfarenheter och med hjälp av perspektiv från olika 

relevanta begrepp och teorier. Forskartänket och pedagogtänket i mig kommer att sammanvävas i min 

undersökning.  
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Ehn och Klein (1994) beskriver forskarens förhållningssätt med hjälp av begreppet reflexivitet. Enligt 

deras mening sker sökandet efter kunskap genom att förena objektivitet och subjektivitet i forskningar 

och undersökningar. Forskarens subjektivitet menas här som författarna Ehn och Klein framhäver den: 

”forskarens subjektivitetet – medvetenheten om den egna närvarons betydelse – [kan] bli en väg till 

djupare insikt om hur kunskap kommer till.” (Ehn & Klein 1994, s. 10). Detta växelspel mellan objekt 

och subjekt, dvs. mellan forskare och informant, har en stor påverkan på båda parters uppfattningar och 

tolkningar i de olika sammanhangen. I slutändan blir den färdiga texten en gemensam produkt, dvs. 

uppsatsen eller annat forskningsmaterial. Författarna Ehn och Klein har vidare poängterat att gränsen 

mellan objekt och subjekt försvinner så småningom och detta resulterar i att forskaren, i möten med sina 

informanter, börjar att ”ifrågasätta sig själv och sin egen kultur” (Ibid, s.11) och blir på så sätt ”mer 

reflexiv”. Med andra ord menar Ehn och Klein att reflexivitet innebär att vara medveten om sin egen 

medvetenhet. I denna uppsats har jag inte informanter i Ehn och Kleins mening, men jag finner ändå 

deras resonemang relevant. Här är det jag som är min egen informant. Jag undersöker min egen 

erfarenhet. Jag är både subjekt och objekt. I min uppsats talar jag med mig själv – tolkar, undersöker och 

problematiserar mina handlingar och beslut.  

 

I min berättelse är alla personers namn fingerade förutom mitt eget. Syftet är att skydda personernas 

identiteter. ”Sandra” är en sammansatt figur av olika typer av introverta barn som jag har stött på under 

mina år på fritids. 

 

Jag tillämpar ett hermeneutiskt förhållningssätt i min uppsats. Patel och Davidson menar att den centrala 

i den hermeneutiska forskningen är forskarens förförståelse. Förförståelse är kunskaper, tankar, uttryck 

och känslor som oundvikligen påverkar forskarens perspektiv, urskiljningsförmåga och tolkning. Denna 

förförståelse ska ses som ”en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. ” 

(Patel & Davidson 2011, s. 29). Detta förutsätter att man är medveten om att man måste hitta det bästa 

möjliga sättet att tydliggöra sina förförståelser. Här kan jag inte kartlägga min förförståelse innan jag 

börjar mitt arbete. I själva verket är min förförståelse en del av det som jag undersöker.  

 

I den första delen av denna uppsats ska jag göra en genomgång av några olika begrepp och därmed 

sammanhängande teorier som har betydelse för hur man kan se på problemet. Utifrån dessa begrepp och 

teorier tänker jag därefter fördjupa mig och föra en diskussion som ska ses i förhållande till min 

berättelse. I den senare delen av uppsatsen kommer jag också att göra en reflektionsanalys som knyts an 
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till mina arbetsfarenheter för att förstärka min undersökning. Innan dess ska jag först gå igenom 

relevanta ramar och styrdokument som pedagoger måste förhålla sig till. 

Ramar och styrdokument  

Ramar och styrdokument är viktiga pedagogiska redskap. Dessa inkluderar lagar, förordningar, råd och 

rekommendationer. Det är en skyldighet för alla som arbetar inom skolan att förhålla sig till dessa och 

försöka tillämpa dessa regler och råd i praktiken. I dessa dokument finns tankar som relaterar till mitt 

problem – att förhålla mig till insocialiseringsuppdraget och samtidigt respektera de tillbakadragna 

barnens önskningar och behov. Vi börjar med FN:s barnkonvention om barnens rättigheter.  

De fyra grundartiklarna i FN:s barnkonvention om barns rättigheter 

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. 

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 

Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. (Alla artiklar är förkortade, 

för den längre versionen, se Lärarens handbok 2010, s. 205-227).  

 

Barnkonvention har 54 artiklar, varav 41 handlar om barnets rättigheter. De övriga artiklarna reglerar 

hur varje stat som har undertecknat dessa artiklar ska arbeta med konventionen. Barnkonventionen är 

författat på ett sådant sätt att de artiklar som handlar om barnets rättigheter bör läsas som en helhet. De 

fyra artiklar som nämns ovan är barnkonventionens fyra grundprinciper. Dessa utgör en vägledning för 

hur hela barnkonventionen ska tolkas. Artiklarna är grundpelarna för mitt förhållningssätt i mitt 

dilemma. 

 

Jag kommer att lägga störst vikt vid artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma först. Denna 

artikel utgör även själva grunden för konventionen och ska därför genomsyra de övriga artiklarna. 

Artikel 12 är också en till artikel som jag tänker lägga ett större fokus på. Den handlar om barnets rätt att 

få säga sin mening och uttrycka sina åsikter. Som pedagog kan man tycka att denna rättighet är 

självklar, speciellt i ett demokratiskt samhälle. Det är däremot svårare att veta hur denna artikel ska 

tillämpas i praktiken. Det finns många faktorer som bör tas hänsyn till när man praktiserar artikel 12, t 

ex barnets behov, erfarenheter, mognad, intressen osv. 
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Senare kommer jag att dra paralleller mellan barns rättigheter och de beslut jag tog i min berättelse. Som 

fritidspedagog ska man emellertid samtidigt verka för insocialisering. Det framgår exempelvis i 

Skollagen. 

14 kap. Fritidshemmet i Skollagen  

14:e kapitlet i skollagen (2010:800) behandlar fritidshemmet och dess uppdrag. I 14:e  kap. 2 § står det 

att ”[f]ritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. ” [min kursivering] (Skollagen 

2010:800). Denna bestämmelse visar klart och tydligt att fritidshemmets uppdrag är att stimulera 

barnens sociala utveckling genom att erbjuda olika aktiviteter som stödjer detta. Uppdraget att förbereda 

individen för samhällsmedborgarskapet betonas också i läroplanerna på olika vis. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR 11) 

Skolans läroplan 2011 bygger på de demokratiska grunderna. Detta kan vi exempelvis se i LGR 11, s. 

22 där det står att ”utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheter och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar 

inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö.” Den kulturella mångfalden är en central aspekt som skolan ska stimulera. Skolan ska stödja 

elevernas förståelse och förmåga för andra människors sociala och kulturella värderingar, dvs. kön, 

ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.   

 

En av skolans främsta uppdrag är att utveckla barns förmåga att kommunicera, dvs. genom att samtala, 

läsa och skriva. ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 

att pröva egna idéer och lösa problem.” (Skolverket 2011, s. 9). Det är skolans uppgift att ge eleverna de 

teoretiska kunskaperna, medan det är fritidshemmets uppgift att ge dem de praktiska. Ett annat uppdrag 

som skolan har är att främja skapande arbete och lek, t.ex. fysiska aktiviter, bild och form, drama och 

musik därför att dessa praktiska och estetiska ämnen stimulerar barnens nyfikenhet och kreativitet 

(Ibid.). Dessa uppdrag förhåller vi fritidspedagoger oss till när vi planerar olika aktiviteter på vår 

verksamhet. Några exempel på aktiviteter är lek och rörelse, bakning och pyssel. 

 

De demokratiska dimensionerna syns också i resonemang om samspelet mellan föräldrar, elever och 

skola. ”Rättigheter och skyldigheter” i läroplanen 2011 på sidan 8, handlar om att skolan ska klarlägga 

utbildningens mål och krav för elever och föräldrar. Elevernas och vårdnadshavarnas rättigheter och 
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skyldigheter regleras också i läroplanen. Genom att skolan tydliggör skolans mål och krav kan man 

skapa bra förutsättningar för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande i hur utbildningen formas. 

Utöver detta poängteras även att pedagoger under undervisningen ska tillämpa demokratiska 

arbetsformer. Detta ska uppnås genom att ge elever möjlighet att delta i planering av olika lektioner, 

men också i utvärderingar av samtliga ämnen. Syftet är att hjälpa eleverna att bli aktiva medborgare i 

framtiden. De allmänna råden för fritidshemmen är än mer konkreta när det gäller 

insocialiseringsuppdraget. 

Kvalitet i fritidshem – Allmänna råd och rekommendationer 

De allmänna råden och rekommendationerna säger att all personal ska arbeta aktivt med att stödja barns 

utveckling med hänsyn till varje barns egen förmåga att kunna ta ansvar. Social kompetens och barns 

självständighet formas i kamratgruppen, men stöd från vuxna är fortfarande en viktig bidragande faktor 

som kan öka barnets möjligheter att våga ta eget ansvar för sig själv och bland kamrater. (Skolverket 

2007, s. 24). Under rubriken ”Normer och värden” står följande:  

 

Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. [min 

kursivering]. Barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. I en väl fungerade grupp har 

barnen glädje av varandra. Det är också inom gruppen som sociala normer och värden provas och utvecklas. 

Gruppen utgör därför ett forum där ett demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra värdegrundsfrågor kan 

omsättas i konkret handling. Tillsammans med andra lär sig barnen hantera konflikter och 

intressemotsättningar och att lösa dem på ett positivt sätt. (Skolverket 2007, s. 25) 

 

En viktig del av arbetet i fritidshemmet är emellertid barns delaktighet och inflytande. Det kan också ses 

som en del av insocialiseringsuppdraget. I Allmänna råd och rekommendationer står det att personalen 

aktivt ska arbeta för ”barns rätt till ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån 

erfarenheter, ålder och mognad och att tydliggöra för barnen sambanden mellan delaktighet, inflytande 

över och ansvar för fattade beslut.” (Skolverket 2007, s. 27). Frågan är hur vi kan förstå och hantera 

barnets inflytande när det gäller en ovilja till insocialisering? 

Definition av begrepp – begreppsförklaring genom de olika teoretiska 

perspektiven 

Jag har valt att undersöka min berättelse och mitt problem med hjälp av några begrepp som alla är 

förankrade i olika perspektiv. Jag kommer först att presentera mina perspektiv för att sedan i nästa 

kapitel tillämpa dem på mitt exempel. 
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De första perspektiven är några olika sätt att förstå fenomenet blyghet och det blyga barnet. Därefter 

tittar jag på några olika begrepp som används för att resonera om barnets inflytande, nämligen 

barnperspektiv och barns perspektiv. Därefter tar jag upp några begrepp som jag tror kan hjälpa mig att 

förhålla mig till dilemman som uppstår när insocialiseringsuppdraget krockar med respekten för de 

tillbakadragna barnens önskningar. Dessa är objekt- och aktörsperspektiv samt symbolisk interaktionism.  

Det blyga barnet och blygheten  

Boken Det blyga barnet (1982), skriven av de amerikanska psykologerna Shirley Radls och Philip 

Zimbardos, båda verksamma vid Stanford University, handlar om blyghet hos barn och ungdomar. 

Boken ger olika konkreta och praktiska tips om hur föräldrar och andra vuxna kan hjälpa och stödja 

blyga barn, särskilt när detta blir ett hinder i det sociala samspelet. Enligt författarnas definition är 

blyghet ”en psykisk hållning som gör människor extremt fixerade och upptagna av hur omvärlden 

uppfattar dem.” (Radl & Zimbardo 1982, s. 10). De menar att blyga personer har en tendens att fly från 

situationer, särskilt om deras egna handlingar ska sättas på prov eller kritiseras. De flyr för att inte väcka 

uppmärksamhet. Radl och Zimbardo förklarar att blygheten fungerar som en skyddsmekanism. Blyga 

människor vill ha en möjlighet att kunna tänka efter innan man utför en viss handling. Författarna menar 

även att detta kan jämföras med social fobi. 

 

Författarna poängterar vidare att många blyga människor har en tendens att avskärma sig från 

omvärlden. Ängslan som blyga personer känner gör att de isolerar sig från omvärlden tills de känner att 

de har fått kontroll över själva situationen. Problemet med isoleringen är att det skapar bara ännu mer 

blyghetskänslor och dessa hindrar dem från att utvecklas rent socialt. Radl och Zimbardo pekar också på 

att en vanlig karakteristisk egenskap hos blyga personer är självupptagenhet eller självcentrering. Dåligt 

självförtroendet går hand i hand med blyghet eftersom dessa personer oftast ställer höga krav på sig 

själva (Ibid, s. 10-12).  

 

Psykiatrikerna Murray B. Stein och John R. Walker definierar i Våga besegra din rädsla - om blyghet 

och andra sociala hämningar blyghet så här: ”Blyghet innebär en benägenhet att dra sig undan andra 

människor, framförallt obekanta människor.”  (Stein & Walker 2002, s. 13). Författarna menar att 

blygheten i sig är en mänsklig egenskap hos många och att den i viss utsträckning kan visa sig mer eller 

mindre beroende på situationen. I deras undersökning var det många som hamnade på medel i 

blyghetsskalan. Däremot var det betydligt färre som hade en hög grad av blyghet som innebär att man är 

så blyg att det blir ett hinder i det sociala samspelet. En intressant fråga som författarna ställer är om det 

är möjligt att inte vara tillräckligt blyg. Det skulle i så fall kunna resultera i en omedvetenhet om andras 
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känslor som gör att man kan framstå som okänslig. Ett sådant synsätt pekar mot att ett visst mått av 

blyghet kan fylla en social funktion. 

 

En annan intressant synpunkt är följande: social ångest och blyghet har vissa likheter och överlappar 

varandra i vissa avseenden, men skillnader kan fortfarande ses - åtminstone av dem som studerar 

människors beteenden och mentala hälsa. Stein och Walker menar att blyghet är ofta något som man är, 

medan social ångest är något som människor känner i sitt inre tillstånd (Stein & Walker 2002, s. 13-16).  

 

Charlotte Alm (2006) är en forskare som har varit inne på samma spår som Stein och Walker. I sin 

avhandling har hon diskuterat blyghetens olika aspekter i den behavioristiska disciplinen. Enligt Alm 

kan blyghet uppenbara sig för de flesta människor i obekväma situationer som bland främlingar där de 

känner sig underlägsna. Blygheten kommer med kognitiva och emotionella symptom som oro kring vad 

andra tycker och tänker, negativa tankar om saker och ting som har hänt tidigare och oro kring att dessa 

kommer att upprepa sig samt osäkerhet kring hur man ska uppföra sig. Dessutom påpekar Alm att 

blyghet kan uppstå både när man är ensam eller när man är bland andra (Alm 2006, s. 12-13).  

 

Året 2010 ordnade Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, ett nationellt utvecklingscentrum för att 

stödja barns och ungdomars psykiska ohälsa i ett tidigt stadium. Fokus låg på hur förskolor och skolor 

kan upptäcka symptom såsom blyghet, ångest och oro hos barn som riskerar att hamna i en ond psykisk 

cirkel. Blyga och ängsliga barn är en av de fem kunskapssammanfattningar som institutionen har gett 

ut. Boken är skriven av Malin Gren Landell (2010), barnpsykolog och universitetslektor vid Linköpings 

universitet. Gren Landell beskriver blyghet som ”ett medfött personlighetsdrag” (Socialstyrelsen 2010, 

s. 11). Vidare skriver hon om ett temperamentsdrag hos blyga barn som kallas för behavioral inhibition 

(BI) eller beteendemässig hämning. Det rör sig om en extrem blyghet. Sådana barn reagerar starkt med 

oro och ängslan i okända miljöer och med främlingar. Däremot poängterar hon att majorititen av barnen 

som är extremt blyga inte utvecklar ångestsyndrom, men risken är större för dessa barn att hamna i 

ångestproblematiken jämför med barn som är icke-blyga (Ibid, s. 29).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att blyghet är ett personlighetsdrag som innebär att personen i fråga 

har svårt att hantera sociala situationer. Faktumet att dessa individer ibland drar sig undan från sociala 

situationer resulterar i olika grader av samspelssvårigheter med deras omvärld.  Detta kan dock 

förändras och förbättras med tiden med både föräldrarnas och skolans stöd. Dessutom påpekar ovan 

nämnda forskare att blyghet överlappar med begrepp som social fobi, social ångest och 
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självmedvetenhet. När vi nu vet lite mer om blyghet som fenomen så ska vi övergå till några olika 

perspektiv på barns inflytande i största allmänhet, som jag tänker sedan kan tillämpas för att resonera 

om blyga barns inflytande. 

Barnperspektiv och barns perspektiv   

Pedagogisk forskning i Sverige gjorde för tio år sedan ett temanummer om barn. Forskarna, som deltog i 

ett tvådagars seminarium som ägde rum i november 2002, problematiserade frågor kring begreppen 

”barns perspektiv” och ”barnperspektiv” och hur dessa ska tillämpas inom den pedagogiska 

forskningen. Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2003), båda verksamma vid Institutionen 

för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, har sammanställt några olika synsätt på dessa 

begrepp (Pramling Samuelsson & Johansson 2003, s. 1-4).  

 

Gunilla Halldén (2003) är en forskare vid Linköpings universitet som problematiserat begreppet 

barnperspektiv. Hon menar att begreppet kan tolkas på flera olika sätt i både ideologiska och 

vetenskapliga sammanhang. Kärnan i barnperspektiv är att man tar tillvara på ”barns villkor och verkar 

för barns bästa eller för att studera en kultur skapad för barn.” (Halldén 2003, s. 14).  

Halldén menar att skillnaden mellan ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv” är att det senare är ett 

perspektiv som utgår från barnets kultur, medan det förra utgår från en kultur som har skapats för 

barnet. 

 

Birgitta Qvarsell (2003), verksam vid Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, har i sin 

artikel skrivit om hur barnperspektiv relaterar till barns socialisation och kunskapsbildning i olika 

sammanhang och under olika kulturella förutsättningar. Hon belyste problemet med att vuxna ska 

avgöra vad som är det bästa för barnet. Vuxna vet rent generellt vad som är bäst, men barnet måste 

också få en möjlighet att kunna uttrycka sig om sin vilja och sina behov. Till skillnad från Halldén 

menar Qvarsell att barnperspektiv är hur pedagoger ser på barn, men att det också kan betyda hur barn 

ser på sig själva och sin omgivning (Qvarsell 2003, s. 102). När ordet är uppdelat i två och man talar om 

barns perspektiv lägger Qvarsell ett större fokus på ordet ”perspektiv”. Perspektiv kan enligt hennes 

mening innebära ”position”, ”utsiktspunkt”, ”teori” eller ”synsätt” (Ibid.). 

 

Eva Johanssons artikel i temanumret (2003) tar till utgångspunkt Patel och Davidsons 

livsvärldsfenomelogi som handlar om hur man studerar människans uppfattningar för att närma sig barns 

perspektiv (Patel & Davidson 2011, s. 32). Enligt Johansson innebär barns perspektiv ”det som visar sig 

för barnet, barns intentioner och uttryck för mening. /…/ barnets sätt att vara, i kroppsliga, sinnliga och 
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språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett sammanhang där också forskaren ingår.” 

(Johansson 2003, s. 44). 

 

Så som redan har nämnts är begreppen barnperspektiv och barns perspektiv mångtydiga. Det finns alltså 

ingen enhetlig definition på begreppen, utan man får se begreppet för vad det är: stort och komplext. 

Barns delaktighet och inflytande 

Monica Nordenfors (2010), verksam vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, har 

skrivit en bok som heter Delaktighet – på barns villkor? Boken handlar om barns delaktighet inom 

kommunens ansvarsområden och är en kunskapsöversikt som har sin utgångspunkt i FN:s 

barnkonvention. I boken uppges olika exempel på forskningsstudier inom olika områden där fokus 

ligger på barns delaktighet på samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Nordenfors menar att syftet med 

barns delaktighet är att de vuxna ska hjälpa dem utvecklas till goda medborgare i samhället. Genom 

barns delaktighet kan även deras maktposition gentemot vuxna öka.  

 

Nordenfors hävdar att barns delaktighet omfattar olika rättigheter, som t.ex. informations- och 

yttrandefrihet. Hon anser att barn har en rätt att bli tillfrågade och de har en rätt att ifrågasätta beslut som 

berör dem (Nordenfors 2010 s.17). Vidare hänvisar hon till Harts åtta steg av delaktighet: 

 

                  8 Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna 

                  7 Beslutsfattandet initierat och styrt av barn 

               6 Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn 

            5 Barnet är Konsulterat och informerat 

         4 Barnet blir anvisat, men är informerat 

      3 Symbol 

   2 Dekoration 

1 Manipulation (Ibid, s. 39).  

 

Modellen visar vilka steg som inkluderar barns delaktighet. De tre nedersta stegen (manipulation, 

dekoration och symbol) exkluderar barn helt och hållet. Det är inte förrän vid steg fyra (anvisad, men 

informerad) som barn inkluderas i beslutsfattandet. Därefter ökar barnens delaktighet gradvis för varje 

steg. För ett bra samarbete med barn bör man enligt Nordenfors låta barnen vara med i själva processen 

istället för att presentera färdiga projekt för barnen att välja mellan. Det är få lägen där barnen både får 

initiera och styra situationen, men det sker exempelvis i barnens egna lekar (Ibid, s. 39-40). Det som 

uppmärksammas här är att barn ska våga att själva ta initiativ och be vuxna om hjälp. Här förutsätts ”att 
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barn litar på sin roll som medlemmar i ett samhälle och vet att vuxna respekterar deras åsikter och inte 

kommer att nonchalera dem. Olika grader av delaktighet är lämpligt beroende på vilka omständigheterna 

är. Det vill säga att stegen inte ska tolkas som att det översta steget alltid är målsättningen eller det 

ultimata. Valfrihet är ett viktigt element vad gäller delaktighet.” (Nordenfors 2010, s. 40).  

 

”Delaktighet som värdering och pedagogik” är titeln på en artikel skriven av Ingrid Pramling 

Samuelsson och Sonja Sheridan (2003) som också arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik 

vid Göteborgs universitet. Författarna diskuterar vikten av barns delaktighet och inflytande och hur 

dessa är ömsesidigt beroende av varandra. De framhäver att det perspektiv de grundar sig på när det 

gäller barns inflytande och delaktighet är ”att barn blir delaktiga i både ord och handling. Att barn 

behandlas med samma respekt som vuxna och att vuxna försöker tolka barns meningsskapande utifrån 

deras sätt att uttrycka sig och agera i såväl pedagogisk praxis som forskning.” (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2003, s. 71) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att barns delaktighet och inflytande innebär att barn ska vara med i 

beslutsprocesser som handlar om dem. De ska betraktas som individer som också har kapacitet att kunna 

påverka situationer som särskilt berör dem. Vuxna måste inse detta och inte nonchalera deras åsikter. 

Barnets bästa 

Barnets bästa har förstås varit syftet för många ideologier, teorier och metodologiska utgångspunkter. 

Begreppet ”barnets bästa” utgör grunden för hela barnkonventionen, vilket belyses i artikel 3 i 

konventionen. För att vidare betona vikten av detta begrepp har den även en central plats i skollagen 1 

kap. 10 §:  

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. 

Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det vara möjligt klarläggas. Barn 

ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (Skollagen: 2010:800) 

 

Forskarna Bengt Sandin och Gunilla Halldén (2003), båda verksamma vid Linköpings universitet, 

inleder en diskussion om barnets bästa i boken Barnets bästa – en antologi om barndomens innebörder 

och välfärdens organisering. Enligt deras mening har statens roll som barnens tolkningsföreträdare 

förändrats under 1990-talet. Staten har blivit mindre auktoritär vad gäller hur de framställer 

begreppsbildningen av barnets bästa.  
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Författarna påpekar att det kan finnas svårigheter att förhålla sig till de motsägelsefulla bilderna om 

barndomen. Barn ska ses som kompetenta individer, samtidigt som de är i behov av skydd och omsorg. 

När samhället skapar ramar för ansvaret för barnets välbefinnande är det ett sätt att skydda dem, men 

samtidigt är det ett sätt synliggöra barnens kompetens. Detta genom att exempelvis låta barn uttrycka sig 

och framföra sin vilja i skolan (Sandin & Halldén 2003, s. 15-17). 

 

I den senare delen av deras diskussion om begreppsbildningen kring barnets bästa och barnperspektiv 

har författarna poängterat att barnet i Sverige infostras både som medborgare utifrån barnkonventionens 

principer och som en individ där statens makthavares roll nedtonas som barnets representant (Ibid, s. 18-

20). På grund av detta kan man säga att begreppet ”barnets bästa” har en vidare innebörd än vid första 

anblicken. Det handlar inte bara om barnet i sig och vad som är bäst för barnet, utan det har även en 

politisk innebörd både på en nationell och på en internationell nivå. Begreppet blir därmed ”en länk 

mellan individen och statsmakten, mellan barns vardag och en internationell normbildning och mellan 

normbildning och politik.” (Ibid, s. 20-21). 

 

Elizabeth Englundh (2009), forskare inom sociologi vid Stockholms universitet, diskuterar begreppet i 

sin bok Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning? utifrån ett pedagogiskt synsätt. Hon 

beskriver olika sätt för vuxna, som dagligen möter barn i sina verksamheter, att praktisera 

konventionens artiklar dels för att ge dem vissa verktyg, dels för att uppmana till vidare eftertanke att ha 

barnet i fokus. Englundh förklarar att när man gör en prövning vad som är barnets bästa ”ska beslut 

fattas om hur tungt barnets bästa ska väga i beslutet.” (Englundh 2009, s. 123). Hon konstaterar att 

prövningen är till en viss del fråga om en pedagogisk utmaning, medan själva beslutet om hur tungt 

barnets bästa ska väga är en politisk utmaning. Det som bör vägas in här är ”gällande lagstiftning, 

konventionen, grundprinciperna, forskning, praxis, den beprövade erfarenheten samt barnens/barnets 

åsikter.” (Ibid, s. 123-128).  

Sociologen Kristina Bartley (2001) är inne på samma spår som Englundh vad gäller begreppet barnets 

bästa. Enligt hennes mening kan det finnas två grundläggande tankar för hur man kan förklara detta 

begrepp. Bartley hänvisar till Barnombudsmannen (1999) och menar att den första tanken är att inse att 

barn har samma människovärde som vuxna. Det andra är att barn är sårbara, känsliga individer som 

behöver särskilt stöd och skydd för att kunna överleva. Dessutom påpekar Bartley att principen om 

barnets bästa inte alltid kan vara avgörande i den situation som ska beslutas, däremot ska barnets bästa 

alltid uppmärksammas och övervägas i alla beslut. Samhällsekonomiska faktorer och säkerhetsaspekter 

kan avgöra eller påverka situationen (Bartley 2001, s. 31). Hon fortsätter med att förklara att barnets 
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bästa också kan växla över tid, ”från ett samhälle till ett annat, och från ett barn till ett annat beroende på 

varje barns individuella situation. Begreppet barns bästa är således beroende av kulturella, sociala, 

ekonomiska och politiska värderingar.” (Ibid, s. 32).  

 

Med hänsyn till det ovan anförda kan man säga att begreppet ”barnets bästa” inte har en tydlig 

definition. Det finns många faktorer som man bör tänka på när man avgör vad som är barnets bästa. 

Det här var några perspektiv som kanske kan fördjupa förståelsen av blyga barn och av olika sätt att se 

på rätten till inflytande. Nu ska vi möta några begrepp som förhoppningsvis kan ge belysning av 

konflikten mellan socialiseringsuppdraget och det blyga barnets eventuella rätt att välja bort 

insocialisering.  

Objektperspektivet och aktörsperspektivet  

Sociologen Kristina Bartley (1998) har i sin avhandling använt två perspektiv, nämligen 

objektperspektivet och aktörsperspektiv. Det är två analytiska redskap för att kunna tolka barnets 

rättigheter. Enligt Bartley innebär objektperspektivet ”att barnet ses som ett objekt i behov av omsorg 

och skydd. Här utgör barn en svag och sårbar grupp. Aktörsperspektivet innebär att barnet ses som ett 

aktivt subjekt, en aktör med eget handlingsutrymme. Här handlar det om frigörelse, från föräldrars och 

andra vuxnas makt, och individualisering. ” (Bartley1998, s. 37-38). Vidare nämner hon att det i 

analysprocessen finns två dimensioner. Den ena är relationen mellan stat och familj och den andra är 

relationen mellan föräldrar och barn. Bartley konstaterar dessutom att en analys av barnets rättigheter 

visar att ”barnets frigörelse samtidigt innebär en balansgång mellan barnets rätt till skydd och barnets 

rätt till självständigt agerande.” (Ibid, s. 38) 

 

Denna balansgång är komplex och skapar konflikter. Det är dessa motsatsförhållanden (barnets behov 

av skydd samt frigörelse) som utgör drivkraften bakom denna förändringsprocess, dvs. barnets 

utveckling till en självständig individ. Hon hänvisar till Simmel som säger att dessa 

socialisationsfaktorer sätter individen i dubbla positioner. Enligt Simmel är socialisation en 

”växelverkansprocess /…/ Samhörighet å ena sidan och individualitet å den andra.” (Ibid). Dessa två 

motpoler är båda viktiga och skapar tillsammans barnets individualisering som innebär distans från 

föräldrarna samtidigt som barnet behöver omsorg och skydd. Slutsatsen är alltså, enligt Bartley, att 

aktörs- och objektperspektiven ska finnas samtidigt och ska inte utesluta varandra (Ibid).   
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Människan som social varelse - symbolisk interaktionism  

Många moderna pedagogiska teorier utgår från att människan (huvudsakligen) skapar mening genom 

social interaktion. En sådan teori är den symboliska interaktionismen som utgår från att vi förstår vår 

värld med hjälp av kollektivt utvecklade symboler. Dessa symboler i symbolisk interaktionism mening 

kan vara betydelsefulla och signifikanta som finns överallt i alla sammanhang.  

 

En professor från Minnesota State University som heter Joel Charon (2004) beskriver dessa symboler 

som kan vara ord, dvs. det talade och skrivna språket. Det kan också vara handlingar eller beteende som 

har en stor betydelse i ett socialt sammanhang och olika föremål som man antar har en symbolisk 

karaktär i några kretsar, t ex. märken som Escada, Chanel visar lyx och dyrbara varor. Dessa symboler 

är sociala objekt som används för att kommunicera med de andra eller med sig själva. Det som 

komplicerar med dessa ”symboler” är att när man använder dem kan de andra personerna i sin 

omgivning tolka dem, även om man är medveten eller omedveten om sina egna handlingar, kroppsspråk 

eller ansiktsuttryck. Charon menar alltså att alla handlingar är någonting som man uppfattar av de andra 

vare sig man kommunicerar eller inte. Dessa handlingar blir sociala objekt för de som försöker tolkar 

dem (Charon 2004, s. 50-51).  

 

Samhällsforskarna Jan Trost och Irene Levin (2004) förklarar att termen symbolisk interaktionism är en 

del av socialpsykologisk teori om socialisationsprocessen. Enligt dem handlar denna 

socialisationsprocess om ”människan successivt blir mera social och lär sig hur hon skall bete sig och 

hur hon beter sig i varierande situationer.” (Trost & Levin 2004, s. 10). Trost och Levin beskriver också 

hur människor i ett samhälle inte bara interagerar med varandra men också med sig själva genom att 

tänka både medvetet och omedvetet. Det kommunikativa språket är däremot inte det enda sättet 

interaktion sker, utan även genom vår syn, hörsel och lukt. Vi ser, hör och luktar saker och ting i vår 

omgivning och sedan tänker vi på hur vi ska agera eller inte agera bland andra (Ibid, s. 98-99).  

 

Charon är också inne på samma spår som Trost och Levin. Enligt Charon är människors beteende 

”included action that is not directly seen, action that takes place within the actor, action we might call 

thinking, or minded action” (Charon 2004, s. 34). Alla författarna hänvisar till den amerikanska 

filosofen George H. Meads tankegångar om människors beteende. Alla dessa tre författare diskuterar     

”the Self” eller ”jaget” och att detta har två delar: ”me” och ”I”. De fortsätter med att beskriva att ”me” 

är den som innehar allting som man har varit med om, dvs. erfarenheter, medan ”I” är den som är nuet, 

den aktiva och spontana delen av vårt jag. Dessa teoretiska konstruktioner ”me” och ”I” är enligt dem 
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bra redskap så att man kan förstå människors handlande, känslor och tänkandet. ”Jaget” utvecklas 

successivt eller förändras genom hela livet och sker i den sociala interaktionen (Trost & Levin 2004, s. 

101-102; Charon 2004, s. 90-91).  

Min berättelse och erfarenhet genom de olika teoretiska perspektiven 

Som tidigare nämnt är syftet med mitt examensarbete att ta reda på hur jag kan förhålla mig till 

insocialiseringsuppdraget som pedagog samtidigt respekterar tillbakadragna barns önskan och behov. I 

det följande kommer jag att undersöka mina två frågeställningar. Den första behandlar frågan om vad 

som är det blyga barnets bästa. Här tänker jag diskutera blyghet som ett beteende. Jag kommer även att 

undersöka hur jag som pedagog kan inta ett barnperspektiv respektive barns perspektiv i förhållande till 

det blyga barnets delaktighet och inflytande. Den andra frågeställningen behandlar vilket 

förhållningssätt pedagoger kan ha gentemot blyga barns bästa på fritids. Här belyser jag även mina 

arbetserfarenheter som jag anser hjälper mig närma interaktionistiska perspektivet, barnperspektivet och 

kanske även barns perspektiv. Genom min undersökning hoppas jag även på att kunna utföra en rimlig 

analys av mitt dilemma och reflektera över mina handlingar och Sandras behov kontra mitt 

insocialiseringsuppdrag.  

Det bästa för barnet: hur och vad? 

När jag kastar en slängkyss till Sandra är min första tanke att visa henne att jag ser henne, även om hon 

för det mesta inte vill stå i rampljuset. Hon tar inte så mycket plats till skillnad från de flesta av hennes 

klasskamrater i min ansvarsgrupp på fritidsverksamhet. En avgörande sak som jag inte riktigt tänkte på 

förut är att Sandra är ett blygt barn. Radl och Zimbardo (1982) menar att blygheten är en del av blyga 

barns personlighet och att s.k. situationsbetingade blyga personer ”tror att det är speciella oönskade 

situationer som får dem att reagera onaturligt och blygt.” (Radl & Zimbardo 1982, s. 8). Telefonsamtalet 

med Sandras mamma gjorde att jag tog ett ogenomtänkt beslut där jag medvetet valde att visa Sandra att 

det är naturligt att stå i centrum ibland. Som pedagog är det en del av mitt arbete att få barnen att 

fungera tillsammans med andra. Strategin som jag valde var dock inte den lämpligaste i just den 

situationen. Radl och Zimbardo påpekar att blyga barn framträder på ett annorlunda sätt och att man ska 

se till att välja en försiktigare metod för att hjälpa dem i sociala situationer (Ibid, s. 68- 69). Jag borde ha 

tänkt på att Sandra är känslig och att min handling skulle göra henne ängslig och kanske till och med 

rädd att få någon sorts kritik för situationen jag utsatte henne för. Det är visserligen så att jag under mina 

två år med barngruppen har etablerat en relation genom ömsesidig respekt, men jag borde inte ha ställt 

Sandra inför en sådan utmaning. Däremot är ett av mina uppdrag att se till att Sandra tar del av det 

sociala samspelet för att hon på så vis ska utvecklas. Utifrån Sandras perspektiv är det bättre om hon 
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slipper stå i rampljuset och är för sig själv. Det interkationistiska perspektivet hävdar däremot att ens 

sociala utveckling sker genom samspel med andra människor. Här i ligger alltså dilemmat: Sandras vilja 

kontra mitt uppdrag.  

 

När jag närmare funderar på hennes reaktion så tror jag att det inte bara var hennes blyghet som gjorde 

att hon reagerade som hon gjorde. Kanske även hennes humör i just den stunden bidrog till situationen. 

Är hon verkligen så blyg att det hindrar henne från att vara med i den sociala gemenskapen? Eller skulle 

jag försätta Sandra i något sorts ångest-tillstånd om jag fortsatte låta henne vara i centrum? Stein och 

Walker (2003) påpekar att blyghet och social ångest överlappar med varandra, men de innebär inte 

samma sak. Enligt deras mening finns det ytterligare ett begrepp som också förknippas med blyghet och 

det är självmedvetenhet (Stein & Walker 2003, s. 15). Jag vill hävda att Sandras beteenden är del av 

denna ”självmedvetenhet”. Hon är väldigt medveten om sig själv och saknar viss självdistans, vilket gör 

att hon är väldigt försiktig med att välja vilken situation hon deltar i.  

 

Stein och Walker menar också att blyghet är förknippat med att observera hur andra beter sig i olika 

situationer. Enligt dem har undersökningar visat att vissa människor på fest tar längre tid på sig att starta 

konversationer med personer, medan andra kastar sig genast in i ett samtal. De menar att slutsatsen kan 

vara att de personer som tar längre tid på sig att prata med främlingar helt enkelt är försiktigare, men att 

vi inte kan veta om långsamheten beror på blyghet. De som gör studierna vet inte vad festdeltagarna 

känner (Ibid, s. 16). Jag håller med om detta eftersom det stämmer överens med hur Sandras beteende är 

i vissa situationer, som till exempel när hennes kompisar hamnar i en konflikt med varandra. Sandra går 

därifrån och vill inte ha någonting med den att göra. När jag sedan går fram för att hjälpa tjejerna 

bestämmer hon sig för att gå till toaletten. Det verkar som så att Sandra också är konflikträdd. Denna 

rädsla har Radl och Zimbardo (1982) beskrivit som ett typiskt kännetecken på blyga barns ängslighet. 

Även Alm (2006) och Grandell (2010) framhäver dessa temperamentsdrag hos blyga barn. De flyr från 

situationer som de tycker är obehagliga och isolerar istället sig själv från den yttre världen. Ett slags 

skyddsmekanism som Radl och Zimbardo diskuterar i deras bok (Radl & Zimbardo 1982, s. 10-12). 

Därmed blir det rimligt att ställa sig frågan om Sandra utnyttjade denna skyddsmekanism när hon valde 

att sitta ensam i det lugna rummet och måla i sin målarbok. Syftet med detta kan alltså ha varit att 

Sandra ville isolera sig själv. Detta kan å andra sidan vara ett sätt för Sandra att hitta sitt inre lugn efter 

en lång dag på skolan.  
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Oavsett om det är så att Sandra är försiktig och långsam, eller att hon helt enkelt har större behov av 

lugn än andra barn eller att hon faktiskt är blyg så är det ju ingen orimligt tanke att hennes vilja har rätt 

att bli respekterad. Inte minst eftersom vi pedagoger har bestämt att det på fritids ska vara barnets val på 

torsdagar, då måste vi kunna möjliggöra, i den mån det är skäligt och inom våra förutsättningar, barnens 

fria val av aktivitetet på verksamheten. En del av barnen vill genomföra fysiska aktiviteter, medan en del 

andra vill, som Sandra, ”bara vara”. Vad ser jag om jag tillämpar ett barnperspektiv på situationen? 

Barnets perspektiv i min berättelse är Sandras röst och som pedagog bör jag beakta och lyssna på hennes 

önskan. Hennes vilja är klar och tydlig för mig: hon tycker att hon jämt leker med sina kompisar på 

rasterna och att kunna vara ensam och få det lugnet som hon vill ha på en torsdag är hennes enda sätt att 

bara vara. I den här situationen menar jag nog att jag intar ett barnperspektiv genom att respektera det.  

Eventuellt vittnar Sandras bön om att jag inte ska säga något till hennes mamma om att hennes önskan 

klingar ohörd även hemma. Kanske är vi vuxna kring Sandra ofta dåliga på att uppfatta hennes 

visserligen ganska svaga signaler. Ett sätt som jag tror vi vuxna kan göra för att tyda dessa svaga 

signaler är att stanna upp en stund och se dessa tysta och blyga barn. Även om deras röster inte hörs så 

har dessa barn något viktigt att säga. Såsom alla andra barn har de också behov av att bli sedda och bli 

hörda. Det som jag tycker är viktigt för att möjliggöra detta är att vi vuxna ger dem mer utrymme för att 

tala så att de också kan få fram deras åsikter.  

Kruxet är emellertid att jag som pedagog har styrdokument, förordningar, lokala mål, skollagen och 

förstås FN:s barnkonvention om barnets rättigheter att förhålla mig till som alla betonar vikten av 

socialisering – och helt enkelt ser det som barnets bästa. Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv 

som jag strax återkommer till så sker Sandras meningsskapande i interaktion med andra. Hon lär sig i 

samspel med andra och hon lär sig att lära sig i samspel med andra. Tänker jag långsiktigt så kan det 

hända att hennes blyghet övergår till social fobi eller social ångest om hon fortsätter bete sig på det viset 

eller isolerar sig själv ifrån gruppen (se Radl & Zimbardo 1982, Stein & Walker 2003; Socialstyrelsen 

2010).  

Frågan är hur jag stödjer Sandras sociala utveckling samtidigt som jag respekterar hennes önskan. Enligt 

min mening handlar det mycket om att se efter hur Sandras humör är. Är hon på ett gott humör som t ex. 

när hon ler mycket och när hon leker med sina kompisar, råder det en större chans att hon känner sig 

säkrare när hon står inför en utmaning. Om hon däremot är på sämre humör som t ex. när hon helst vill 

vara för sig själv, är det bättre att ge henne lugna stunder där hon kan vara för sig själv. Det väsentliga 

här är dock att hon känner sig trygg och att hon litar på mig. Det är därför viktigt att jag är lyhörd och 

inte försätter henne i sådana situationer som kan bli för mycket för henne. Det är även viktigt att hon 
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känner sig trygg i sin omgivning. Mina erfarenheter säger mig att den ömsesidiga respekten mellan 

barnen och mig är en bra grund för den tryggheten barnen känner för mig och för varandra. Det är därför 

barnen inte reagerade negativt på Sandras reaktion när hon skämdes av slängkyssen – Sandra är 

accepterad av sina klasskamrater. När jag sedan försöker övertyga Sandra om att det är roligare i 

gympasalen med resten av barnen får jag en bekräftelse på att hon känner sig trygg med mig: hon vågar 

att uttrycka sin vilja och åsikt. Hon vågar dessutom be mig hålla det hemligt för sin mamma. Det 

uppfattar jag som ett tecken på att hon litar på mig. 

Ett annat sätt att kunna tolka barnets bästa är utifrån Bartleys (1998) två analytiska perspektiv som hon 

tillämpar i sin avhandling. Det första är att se barn som ett objekt som behöver omsorg, kunskap och 

skydd. Det andra är aktörsperspektivet och handlar om barnets frigörelse från föräldrar och andra vuxna, 

dvs. barns rätt att kunna agera, välja, uttrycka sig själva om saker som berör dem (Bartley, s. 37-38). 

Dessa två perspektiv är viktiga komponenter som inte utesluter varandra. Med andra ord ska dessa 

existera parallellt för att man ska kunna tolka denna socialaprocess. Utifrån objektperspektivet innebär 

detta för mig att, som en av de närmaste vuxna i Sandras omgivning, jag måste stötta henne så att hon så 

småningom klarar att vara i en större grupp under olika fritidsaktiviteter. Under dessa sociala situationer 

ska jag sträva efter att få Sandra att känna sig trygg så att hon känner sig som en del av den sociala 

gemenskapen. För Sandras del innebära detta aktörsperspektiv att hon behöver träna oftare fast i mindre 

doser. Det kan handla om att ge henne enklare ansvar som hon klarar av att göra och att hon får delta i 

fritidsaktiviteter i en mindre grupp istället för en större. Jag som pedagog ska se till att hon får olika 

möjligheter att göra detta, särskilt på fritids. Jag anser att jag, utifrån dessa perspektiv, kan troligen hitta 

en balans i mitt handlande och beslut kring ett tyst och blygt barn som Sandra.     

Frågan är nu hur barnen kan påverka deras fritidsdag? Ett sätt skulle kunna vara genom barns 

delaktighet och inflytande. Faktorer som är båda mycket viktiga i detta sammanhang. 

Nordenfors diskuterar detta genom att undersöka Harts modell av delaktighet. Hart menar på att barn 

ska vara med i själva processen istället för att presenteras färdiga projekt (aktiviteter) av de vuxna. 

Sandras val av aktivitet (sitta ensam och måla) är en, av oss vuxna, oplanerad aktivitet eftersom vi måste 

se till att barnen leker med sina kompisar eller umgås med de andra barnen och vuxna på fritids. Vi har 

inte frågat barnen hur de vill att torsdagen ska se ut, istället har vi skapat färdiga aktiviteter som vi tror 

kommer att tilltala alla barn. Det som vi glömde bort i detta fall är att varje barn har olika behov, 

erfarenhet och intresse. Barnen måste därför alltid hävda sig på något sätt varje gång de ska uttrycka sin 

vilja eftersom vi vuxna antar att vi vet vad som är bäst för dem.  
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Det som jag anser brister i min fritidsverksamhet är att vi på fritids inte riktigt har skapat ett bra 

arbetssätt för att låta barnen bli delaktiga i själva processen. Barns delaktighet och inflytande är en del 

av vårt förbättringsområde detta skolår, men vi har ännu inte kunnat förvekliga dessa i praktiken. Det är 

visserligen många olika faktorer som har bidragit till detta, men jag är övertygad om att man alltid kan 

förbättra sig. Rebecca Stern (2006) har i sin avhandling The Child’s Right to Participation- Reality or 

Rhetoric? pekat ut ett sätt för att kunna förbättra just detta område. Hennes utgångspunkt är artikel 12 i 

barnkonventionen som handlar om barns rätt att kunna uttrycka sig. Hon menar att vuxna måste ändra 

sin inställning och sitt förhållningssätt mot barn och deras delaktighet (Stern 2006, s. 263-264). Ett 

förhållningssätt som innebär att man ser barn som kompetenta individer som har en förmåga att kunna 

framföra sitt behov och sin vilja om vi vuxna ska lyssna på dem. Detta är det första steget som vi måste 

ta tag i tycker jag. Andra steget anser jag är att samtala och diskutera med barnen så att de blir är en del 

av hela processen i delaktighet. Av detta skäl tror jag att man skapar ett stabilt arbetssätt på 

fritidsverksamhet. Så småningom kan insocialiseringsuppdraget som vi har på fritidsverksamhet kan 

vävas in genom denna process. 

Socialisationsprocessen innebär att man gradvis blir mer social och lär sig att anpassa sitt beteende efter 

sin omgivning och i olika sociala situationer (Trost och Levin 2004, s. 10).”Fritidshemmets verksamhet 

bygger på tanken att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Barns självkänsla och identitet 

utvecklas i samspel med andra” (Skolverket 2007, s. 25). Detta korta utdrag kan man hitta i Kvalitet i 

fritidshem som är utgiven av Skolverket (2007). Jag anser att detta utgör kärnan i fritidspedagogers 

uppdrag. Fråga uppstår nu om hur vi pedagoger i vårt insocialiseringsuppdrag ska förhålla oss till barn 

som Sandra som har ett behov att vara ensam samtidigt som vårt uppdrag innebär att hjälpa barnen att 

utvecklas genom samspel med andra? För mig är det tydligt att den sociala utvecklingen sker när 

människor interagerar med varandra, men också när de så att säga samspelar med sig själva med hjälp 

av symboliska verktyg som utvecklats eller övertagits i dialog med andra.  

Den inre dialogen kräver förmåga till perspektivbyte. Det tränar vi i samspel med andra. Att kunna inta 

den andres roll och se saker och ting från deras perspektiv kallas i Meads tankegång för rolltagande. 

Med andra ord innebär rolltagande att kunna sätta sig in i hur andra människor tänker och känner, vilket 

också inkluderar människors förmåga att känna empati (Charon 2004, s. 108-115; Trost och Levin 2003, 

s. 105). Detta begrepp är en central utgångspunkt inom det interaktionistiska perspektivet. Charon menar 

att bristfällig förmåga till inlevelse i andras perspektiv resulterar i konflikter och missförstånd. Annars 

konstaterar Charon, har man bara kommunikation, samarbete och sociala relationer baserad på 

”stimulus-response, imitation, habit, or biology” (Charon 2004, s. 108). 
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Rolltagande är väsentligt för Sandras utveckling. Som jag tidigare nämnde har blyga människor en 

tendens att vara självcentrerade och detta gör att det är svårt för sådana personer att se saker och ting 

från någon annans perspektiv. Sandra, till exempel, reagerade starkt mot min slängkyss. Om hon i det 

fallet hade sett situationen utifrån de andra barnens perspektiv hade hon kanske insett att barnen inte 

skrattade åt henne, utan åt mig. Utifrån Sandras perspektiv borde jag inte ha satt henne i rampljuset över 

huvud taget, men mitt uppdrag kräver dock att jag gör Sandra delaktig i gemenskapen. I min berättelse 

borde jag förmodligen ha agerat annorlunda; istället för att ha riktat barnens uppmärksamhet mot mig 

efter Sandras reaktion borde jag på något sätt istället ha påpekat för barnen, speciellt Sandra, att det var 

jag som gjorde mig lustig. Det var mig barnen skrattade åt. Utifrån ett socialt interaktionistiskt 

perspektiv hade Sandra kanske lärt sig någonting av situationen; att det inte är särskilt farligt att bjuda 

på sig själv, men främst att hon inte hade någonting att skämmas för eftersom barnen inte skrattade åt 

henne. 

När jag själv funderar på mina reaktioner över Sandras beteende, ser jag mig själv i hennes situation: 

hon måste anstränga sig för att få fram sin vilja och hon känner sig kluven. Hon förstår sin mammas oro 

och önskan och hon vill behaga henne. Denna kluvenhet att behaga de andra och samtidigt sig själv är 

en ständig kamp i sociala situationer. 

Trost och Levin (2004) diskuterar hur symbolisk interaktionismen, i vissa avseenden, har en likhet med 

psykoanalytiska tankegångar, till exempel: ”att varje människa är en unik företeelse och att 

socialisationsprocessen är viktig för såväl den enskilda människan som för samhället i sin helhet.” 

(Trost och Levin 2004, s. 102). Skillnaden mellan dessa teoretiska perspektiv är emellertid, enligt Trost 

och Levin, att symbolisk interaktionism ”koncentrerar sig kring tänkande och medvetande, om 

varseblivning, om mening, om problemlösning och om att ta den andres roll /…/ (Ibid, s. 103). 

Psykoanalysen poängterar däremot ”det omedvetna, känslor, psykiska krafter som hotar att föra 

människan tillbaka till ”vilda” strategier, ångest och smärta” (Ibid.). De tillägger att medan 

psykoanalysen understryker de biologiska drifterna hos en människa ser visserligen symbolisk 

interaktionism på det biologiska i en människa men antar också att man kan förändra sig (Ibid.). Den 

utvecklingsprocess som psykoanalysen beskriver pekar på olika stadier i barndomen, som de orala, de 

anala, de falliska och de genitala. För symbolisk interaktionism är människans socialisering en 

kontinuerlig process som pågår hela livet ut (Ibid.). 

Om jag nu sammanför ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv med Radls och Zimbardos 

resonemang om det blyga barnet är Sandras blyghet ett kanske medfött personlighetsdrag, men det är 

ointressant. Vi är inte dömda av vår biologi. Vår personlighet formas och omformas genom en process 
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som ständigt kan förändras. Detta interaktionistiska synsätt har belyst en annan sida av Sandras beteende 

för min del. Hennes personlighet kan komma att förändras under olika sociala situationer i hennes 

omgivning. Och jag kan designa sådana situationer. Till exempel jag kan initiera aktiviteter med bara 

några av hennes kompisar till att börja med eller planera aktiviteter som ligger i hennes intresse som att 

rita och måla.  

Det interaktionistiska perspektivet visar också vikten av det sociala samspelet särskilt för sådana barn 

som Sandra som måste lära sig att hantera sociala situationer, som till exempel kompisars konflikt. Det 

handlar inte bara om att utveckla färdigheter utan också om en medvetenhet. Med andra ord menar jag 

att vi förstår våra situationer i förhållande till oss själva, dvs. när vi reflekterar och då kommunicerar vi 

med våra egna tankar. Vidare vill jag uppfatta att hennes blyghet kan vara ett sätt för henne att först 

kunna tänka, fundera och sedan agera eller reagera bland sina kompisar. När hon bestämde sig för att gå 

på toaletten istället för att välja mellan hennes vänner valde hon att först fundera på vilket beslut som 

skulle vara lämpligast. Kanske funderade hon på hur hon skulle undvika vissa följder eller vilka 

situationer hon skulle kunna påverka senare. Det kanske hon behöver få tillfälle till, men det är möjligt 

att vi inte ska lämna henne ensam med dessa funderingar eller att de i alla fall bör följas upp när hon fått 

tänka.  

Charon beskriver tre allmänna kategorier av handlingar: 

1. Self-communication .We talk to ourselves. That is, our self is an object we talk to.  

2. Self-perception. We see ourselves in situations. That is, our self is an object we take note of, or notice. 

Because we can recognize and understand our relationship with other objects in the situation, we are able to 

understand our own actions in the situation, and we are able to develop a self-concept, including self-

judgment and identity.  

3. Self-control. We tell ourselves what to do in situations. That is, our self is an object we use in order to 

control our own actions. To claim that humans direct or control their own actions means that humans have an 

ability to act back on and direct themselves in situations (Charon 2004, s. 79). 

Dessa kategorier visar mig hur Sandras beteende är mot sig själv och mot de andra i sin omgivning. 

”Self-communication” såg jag när Sandra valde att gå till toaletten när hennes vänner bråkade med 

varandra och när hon satt och målade ensam i det lugna rummet. Jag uppfattade dessa situationer som att 

hon behövde en stund att tänka för sig själv. ”Self-perception” såg jag hos henne när hon bad mig att 

ljuga för hennes mamma. Hon förstod att hennes mamma var orolig och bad mig därför att ljuga för 

henne så att hon skulle vara lugn. ”Self-control” kan jag dock inte säga att Sandra har visat. Eftersom 
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hon är blyg väljer hon hellre att vara passiv än att agera i sociala situationer. Hon vill dra till sig så lite 

uppmärksamhet som möjligt. 

 

Dessa handlingar ger mig ett nytt perspektiv på mina egna handlingar och beslut kring sådana barn som 

Sandra. Sådan reflektion tror jag är ett sätt för mig att komma närmare mitt personliga mål i mitt yrke 

och det är att bli en reflekterad fritidspedagog. 

En erfarenhet rikare: några avslutande reflektioner om mina 

arbetserfarenheter som fritidspedagog  

Titeln ovan lånar jag från författaren och historikern Ylva Waldermarsons (2009) text ”En erfarenhet 

rikare?” från boken Vad är praktisk kunskap. I sin text diskuterar hon hur reflektioner bidrar till att 

skapa kunskaper som ger en djupare innebörd i våra erfarenheter (Waldermarson 2009, s. 131). I denna 

allra sista del av min uppsats vill jag minnas och reflektera hur min roll som fritidspedagog är viktig för 

mig i förhållande till hur jag har hanterat mitt dilemma i min berättelse. 

 

- Nadine, jag tycker att det bäst för Sandra att hon leker med sina kompisar på fritids idag, istället 

för att bara sitta ensam. Jag tror att det kan vara bättre för henne eftersom hon är för blyg för att 

säga det till dig, vad tycker du? säger Sandras mamma.  

 

Det enda som jag lyckas yttra när jag hör Sandras mammas röst i luren är: ”Hmm…” Hur förklarar jag 

min ståndpunkt för henne? Och ännu viktigare: hur rättfärdigar jag den? I just denna stund känner jag 

mig lite handlingsförlamad och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det är givetvis så att föräldrarna 

känner sina barn bättre än vad vi gör och de vill alltid sina barn deras bästa. Däremot blir jag lite 

fundersam vad gäller hennes önskemål – Sandra är ju en ganska tyst och blyg flicka som inte har särskilt 

många kompisar. För det mesta sitter hon ensam och vill bara vara för sig själv. Det bildas en inre 

konflikt hos mig och jag känner mig frustrerad. Jag måste ju tänka på att en mycket viktig del av mitt 

arbete är att försöka ha ett gott samarbete mellan skolan och hemmet, så vems vilja bör jag ta hänsyn till 

först? Mammans eller dotterns? 

 

Reflektionerna kring mitt agerande och mina beslut i min berättelse är en mycket betydelsefull aspekt i 

min utveckling som fritidspedagog. Jag anser att det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism 

om ”the Self as an object” (se Charon), som jag tidigare diskuterade, också kan belysa mina 

arbetserfarenheter på ett djupare plan. Under skrivprocessen ser jag mig själv som ett objekt; någon 



 
33 

 

annan som, genom en lupp, tittar på mina begångna handlingar i min berättelse. Mina reflektioner är ett 

sätt för mig att kunna kommunicera med mig själv, ”self-communication”. Att jag intar ett 

barnperspektiv i mitt förhållningssätt ”self-perception” skulle jag tyda som att jag ser mig själv i de 

situationerna mellan mig och Sandra. Till sist ”self-control” menar jag här de beslut som jag har gjort 

kring Sandras vilja och önska. Alla dessa aspekter ger mig ännu mer förförståelse för mina handlingar i 

de sociala situationerna i min berättelse som är en del av mina arbetserfarenheter.     

 

En eftertanke som jag nu reflekterar över är att det finns något som räddade mig i den stunden när jag 

försatte Sandra i en för henne obehaglig situation. Min reaktion (att jag drog barngruppens 

uppmärksamhet till mig istället) till hennes beteende kan bero på hur väl jag känner henne. Samtidigt 

vill jag påstå att mitt snabba beslutsfattande också beror på mina praktiska kunskaper som jag har 

lyckats samlat genom de många år jag jobbat i skolans värld. Det jag undrar över nu är om jag var 

förnuftig nog när jag tog det beslut jag gjorde i de olika dilemman jag hamnar i i min berättelse. Var det 

rätt beslut att locka de andra barnens uppmärksamhet mot mig istället för Sandra? Var det rätt beslut att 

låta Sandra vara ensam i lugna rummet och låta henne bara vara för sig själv? Faktum är att dessa frågor 

resulterar i att jag i mina reflektioner ser hur de olika rollerna i mitt liv har format mig som individ, dvs. 

som pedagog och som förälder. Dessa roller har stor påverkan på hur jag har bildat mitt pedagogiska 

förhållningssätt genom åren gentemot barns behov, intressen och erfarenheter. 

   

Vem jag är idag som person är olika roller som träder fram både i mitt privatliv och mitt arbetsliv. De är 

som olika pusselbitar som jag både har lyckats och misslyckats med att sätta ihop genom åren. Jag 

hamnade i skolans värld av en slump, liksom det mesta i mitt liv. Jag har jobbat inom skolvärlden i mer 

än 14 år och har varit med om olika typer av pedagogiska organisationer som skolvärlden har haft under 

denna tid. Jag började med att arbeta som vikarierande lärare samtidigt som jag studerade och tillslut 

jobbade jag tillsammans med en fritidspedagog som gav mig motivationen och inspirationen att satsa på 

en utbildning som jag kämpar med nu. Det tog mig nästan sex år att bestämma vilket yrke i skolans 

värld jag ville ägna mig åt. Jag har velat fram och tillbaka mellan de olika yrkeskategorierna inom 

skolan som jag verkligen brinner för och till sist hittade jag det rätta i fritidspedagogiken på grund av 

den fritidspedagog jag arbetade med.  

 

Hon är min bästa väninna, kollega och handledare och hon har jobbat som fritidspedagog i mer än 26 år. 

Jag inspireras av hennes förmåga att förutse händelser och på en kort stund hitta lösningar på olika 

problem. När det krisar till på fritids på grund av olika organisatoriska faktorer kan hon besluta om 
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snabba lösningar till exempel genom att dela upp barngruppen. Hennes pedagogik och kreativitet med 

praktiska aktiviteter uppmuntrar också barnens intresse för t ex syverksamhet, bakning, yoga, olika 

spännande och roliga lekar, med mera. Hennes sätt att kommunicera med föräldrar är professionellt men 

samtidigt personligt. Jag har hört mycket positiv feedback från föräldrarna som vill ha henne under 

föräldrasamtal som deras stöd. Hon samtalar med barnen på deras nivå, men ändå kan hon behålla sin 

auktoritet, t ex när hon går igenom instruktionerna för en aktivitet låter hon barnen lägga fram olika 

förslag till hur det kan vara mer intressant och roligt för hela gruppen. Hennes förmåga att kunna se 

varje barn och kunna nå dem på ett synnerligt sätt, t ex så kan hon vara väldigt bestämd och sträng med 

barnen, men ändå vara kärleksfull och ödmjuk. Allt detta är sådana egenskaper och praktiska kunskaper 

som gör att hon är min förebild inom mitt yrke.  

 

För att vidare belysa det symboliska perspektivets huvudbegrepp (rolltagande) använder Mead sig av 

begreppen ”significant others” och ”generalized other” (Charon 2004, s. 110). Dessa är väsentliga delar 

i det symboliska perspektivet om att inta en roll utifrån den andre (Ibid, 110-112). Jag utgår nu från att 

beskriva min kollega som den andre, ”significant others”, dvs. individer som man respekterar, som är 

närstående. Hon har varit en viktig person i mitt yrkesval som fritidspedagog. Det faktumet att hon 

påverkade mitt yrkesval tyder på att hon är och har varit en förebild för mig.  

 

Samtidigt utesluter jag inte heller att det finns många andra personer som har varit en viktig del i mitt liv 

och har format vem jag är idag. ”Generalized other” förklarar Mead kan vara kombinationen av flera 

stycken ”significant others” som bildar en grupp eller en organisation som formar ett samhälle vars 

perspektiv man använder sig så att kunna handla i de olika sociala situationerna. Jag uppfattar detta som 

att man har ett visst sätt när man är bland sin familj och ett annat bland sina vänner och arbetskollegor. 

Detta rolltagande av ”generalized other” kräver att man utgör det perspektivet som finns bland 

majoriteten (Ibid.). För att på något sätt kunna få fram mitt arbetsuppdrag med Sandras önska och 

hennes mammas krav anser jag att de olika rollerna i mitt liv har spelat en central aspekt i detta 

sammahang, dvs. som fritidspedagog och förälder.  

 

I samband med allt detta kan jag nu konstatera att mina arbetserfarenheter är en samling av både mina 

teoretiska och praktiska kunskaper. Reflektioner kring mina kunskaper har hjälpt mig företa de enligt 

min mening rätta besluten. 
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Mina reflektioner under de olika omständigheterna både i mitt yrke och i mitt privata liv har 

Waldemarson (2009) påpekat om hur erfarenheter kan bli en källa till kunskaper genom reflektion: 

”Vilken betydelse våra erfarenheter får i och för våra liv är […] i hög grad beroende av om hur vi 

reflekterar kring dem.” [min kursivering] (Waldemarson 2009, s. 131-132). Jag tror att min kollega har 

lyckats samla alla sina praktiska kunskaper och livserfarenheter, inte bara genom alla sina år som 

fritidspedagog, men även genom reflektion. Detta har jag också tagit tillvara på genom de olika 

pedagogiska handledningarna och utvärderingarna vi har haft genom åren. Jag minns många situationer 

som har uppstått på jobbet som hon har väglett mig genom. Hon har hjälpt mig fatta beslut som har lett 

till handlingar som sedan gett mig en närmare reflektion efteråt. Jag kan också ventilera mina känslor 

och upplevelser för henne vilket är någonting ovärderligt för mig. Det har varit samtal som har gällt den 

professionella, men även den privata fronten genom åren.  

 

När jag reflekterar försöker jag att komma ihåg de beslut jag har tagit och hur jag har tagit dem i olika 

situationer som jag har varit med om i mitt arbete. Waldemarson har framhävt vidare att minnas är något 

som krävs för att kunna reflektera över sina erfarenheter. ”Att reflektera handlar i hög grad om att tolka 

minnen – eller rättare sagt, om att reflektera över hur vi tolkar våra minnen.” (Waldemarson 2009, s. 

132-133). De handlingar jag beslutade om i den händelsen som inträffade mellan mig och Sandra 

berättade jag för min kollega dagen efter. Den diskussionen vi hade om de dilemman som jag stod inför 

var ett sätt för mig att kunna minnas mina handlingar och samtidigt nå en fördjupad reflektion över mina 

beslut. Mina tolkningar och minnen av händelsen kommer att bidra till mina konkreta erfarenheter som 

fritidspedagog i framtiden. 

 

I denna uppsats har jag kommit fram till att mitt synsätt på barn (att de utifrån deras erfarenheter, 

intressen och behov är kompetenta individer) är något som har jag haft med mig genom alla åren på 

skolan. Jag anser att barn är kapabla att på egen hand kunna få fram sina åsikter och viljor i olika 

sammanhang om vuxna verkligen lyssnar på dem. För att närma mig barnens nivå har jag tillämpat 

barnperspektiv i mina reflektioner. Jag vågar däremot inte påstå att jag har intagit ett barns (Sandras) 

perspektiv. Ett sådant perspektiv skulle innebära att jag alltid låter Sandra vara ensam. Det skulle 

komma i konflikt med mitt insocialieringsuppdrag som säger att jag måste försöka få med Sandra i den 

sociala gemenskapen. I samband med detta har jag diskuterat de olika aspekterna av barnets bästa i 

förhållande till mitt dilemma. Mitt resonemang utmynnar i hur viktigt det kommunikativa samspelet, 

dvs. social interaktion på olika nivåer genom samtal, dialoger och kroppsspråk, är i min 

fritidshemspraktik. 
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