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Abstract 

 

Title: The art of divide my attention in the best way 

Author: Kea Terneborg 

Mentor: Maria Wolrath-Söderberg 

Term: Spring 2013  

 

My essay is about situations where I find it difficult to allocate my attention. My focus is either on 

the child with special needs or on a children's group. In this essay I discuss my own attitude and 

about how I treat persons in my work environment. 

 

Recently, we have experienced a trend that children with special needs should be included in all 

school activities. The aim is of course good, but my experience is that it can sometimes lead to a 

new form of exclusion. That is to say that the children who do not work as expected may feel even 

more outside which may have implications for achieving the learning objectives. How can I 

handle this as a teacher? In my essay, I examine the problem using a number of ethical theories 

such as, deontology, utilitarianism, discourse ethics and fronetisk ethics 

 

 

Keywords: children with special needs, educator, and youth recreation center, inclusion, 

integration, segregation, ethic theories. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Konsten att fördela min uppmärksamhet på bästa sätt  

Författare: Kea Terneborg 

Handledare: Maria Wolrath-Söderberg 

Termin: VT 2013 

 

Min uppsats handlar om situationer där jag har svårt att fördela min uppmärksamhet. Mitt fokus 

läggs antingen på barnet med speciella behov eller på barngruppen. 

I essän för jag en diskussion runt mitt eget förhållningssätt kring detta. 

 

Den senaste tiden har vi upplevt en trend att barn med särskilda behov ska inkluderas i all 

skolverksamhet. Syftet är naturligtvis gott, men min upplevelse är att det ibland kan leda till en ny 

form av exkludering. Det vill säga att de barn som inte fungerar som förväntat kan känna sig ännu 

mer utanför vilket kan få konsekvenser för att uppnå kunskapsmålen. Hur kan jag hantera detta 

som pedagog? I min essä undersöker jag problemet med hjälp av ett antal etiska teorier, pliktetik, 

utilitarism, diskursetik och fronetisk etik. 

 

Nyckelord: Barn med speciella behov, fritidspedagog, fritidshem, inkludering, integrering, 

segregering, etiska teorier. 
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Berättelse 

Del 1 
Öppningsdags 

Klockan är fem i halv sju på morgonen när jag larmar av skolan för att öppna upp för en ny dag på 

fritidshemmen. Den första timmen fram till halv åtta, är alla barn och personal på en och samma 

avdelning. Min kollega ringde mig för en stund sedan och berättade att han är sjuk. Jag är alltså 

ensam fram till klockan sju när nästa två personal börjar. Det är alltid mellan tre och sex barn som 

står utanför och väntar på att vi ska öppna. En del av dem tillsammans med förälder, andra 

ensamma. Petter står som vanligt närmast dörren, det gör han alltid, för han vill att allt ska fungera 

enligt samma rutiner varje dag och vid alla tillfällen, han har mycket svårt för förändringar över 

huvud taget. 

 

Jag känner inne i mig att hans morgon inte helt flutit planenligt och jag tänker att jag kommer nog 

säkerligen snart bli varse vad det handlar om. Jag öppnar dörren och säger god morgon allihop. 

Petter svarar mig att jag är en subba och att jag öppnar exakt på klockslaget. Jag ignorerar honom, 

för jag är medveten om att han säger saker utan att veta varför, och jag är ensam personal, så jag 

beslutar mig snabbt för att välja mina strider. En pappa som hör det hela muttrar för sig själv att 

det är inte konstigt att världen ser ut som den gör, för allt är slappt och ungar kan bete sig hur de 

vill och säga vad som helst utan att vuxna reagerar. Jag kommenterar inte vad han säger, för jag 

vill inte starta en konversation om detta i barnens närvaro. När vi kommit in och barnen hängt av 

sig ytterkläderna konstaterar en flicka att Petter har en annan jacka på sig än vad han brukar ha. 

Reaktionen kommer omedelbart och han svarar henne med massor av svordomar och att hans 

vanliga jacka gick sönder i dragkedjan på morgonen. Jag tänker att de här är anledningen till att 

jag kände att något inte var som vanligt för Petter på morgonen. 

 

Klockan är nu sju och femton, en annan personal har börjat och hon stannar kvar på avdelningen 

så att jag kan gå till matsalen för frukost med de tidiga barnen, som nu är minst tjugofem stycken 

till antalet. Det är ett stycke för oss att ta oss till matsalen. Fritidshemmet ligger i en helt annan 

byggnad. Det finns möjlighet att komma till matsalen både genom att gå utomhus och inomhus. I 

vanliga fall ska alla använda utevägen, men jag väljer att fuska, för att vara säker på att jag har alla 

barn med mig när vi kommer fram. 
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I matsalen serveras alltid en näringsriktig frukost. Barnen kan välja på gröt eller yoghurt och 

smörgås. Det brukar finnas ost och skinka samt kaviar och mjukost som pålägg. Denna morgon 

finns det ytterligare några varianter av pålägg som är mycket tilltalande upplagt. Petter reagerar 

genast. Han ska inte ha någon frukost alls och talar i starka ordalag om vad han tycker om 

kökspersonalen. Både jag och kokerskan försöker tala om för honom att påläggen serveras i all 

välmening, och att han inte behöver välja något annat än vad han brukar ta. Petter svarar med att 

dra handen snabbt över bänken så faten med nya påläggen flyger all världens väg. Andra barn blir 

både arga och ledsna, men då de är rädda för att hans utbrott ska bli ännu värre muttrar de mest. 

Jag får slutligen Petter att sätta sig på den plats han alltid sitter på, vilken är i ett hörn, långt från 

övriga barn. Där sitter han utan att äta något och väntar tills övriga är klara och vi åter ska gå till 

avdelningen. Jag låter honom sitta där för jag har ju fler barn med mig i matsalen och det är 

blandade åldrar mellan sex och tio. 

 

Det är en pärs att vara ensam för det hinner hända mycket under frukosten. Någon tappar sin 

bricka med gröt på golvet och det startar en våg av applåder. Barnet som råkade ut för olyckan blir 

förtvivlad och nästan otröstlig. Samtidigt som jag gör mitt bästa för att trösta, städa upp och ge 

barnet ny gröt är det ett par andra gossar som retas med en flicka. Flickan blir arg och slår till den 

ena pojken. Den pojken har svårt med sin impulskontroll och han blixtrar omedelbart till och de 

börjar slåss. Jag får dem att sluta och måltiden avslutas så småningom. Åter på fritids har 

ytterligare personal startat sin arbetsdag. Det är fullt med aktiviteter överallt och de barn jag haft 

med till matsalen hittar snabbt kamrater de vill leka med, det gör inte Petter, för han vill inte vara 

med andra barn. Petter trivs bäst med att vara för sig själv eller någon enstaka gång göra något 

med någon vuxen. Petter är tio år gammal. Han är lång och kraftigt byggd. Petter går i tredje klass 

och är vad som kallas överårig, han gick om årskurs ett. Detta är första skolåret han är med sin 

klass på heltid, tidigare gick han i en liten undervisningsklass och hade enbart idrott och slöjd 

tillsammans med hela stora klassen. 

 

Undervisningsklassen han gick i bestod av nio elever och fem vuxna. Det var två lärare, två 

förskollärare och en barnskötare. Eleverna hade där heldagsomsorg vilket innebär att de hade sin 

hela dag där, med fritids både före och efter skoltid. Petter har inget problem med att lära sig, 

tvärtom är han duktig och det som intresserar honom kan han mycket bra. Petter har ett starkt 

intresse för pengar och han kan de flesta valutor som finns i världen och han kan snabbt räkna ut 

vad olika valutor har för värde i svenska pengar. Problemet för Petter är att han får enorma 
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aggressionsutbrott vid förändringar och det har gjort att han inte hunnit med baskunskaperna för 

gällande årskurser. 

 

Vi har sextiosex stycken elever på vårt fritidshem. De kommer från tre olika klasser, och från vår 

förberedelseklass. Det kommer även två barn från en annan skola. Det är barn som går i 

förberedelseklass. Hos oss på skolan är den klassen full, därför får de åka buss till en annan skola 

som också har denna undervisningsform, och kommer sedan tillbaka till oss efter skoldagens slut. 

Majoriteten av barnen på vårt fritidshem är flerspråkiga, de vanligast förekommande språken är 

arabiska, somaliska och spanska. Vi är tre stycken personal. Vi har två rum varav det ena är kök 

med diskbänk och spis samt ett mycket litet rum som även används som grupprum på skoltid. Vi 

har tillgång till klassrummen, men av fler orsaker är det inget som används i någon större 

utsträckning. Lärarna är inte positivt inställda till samverkan av lokaler. De vill ha möjligheten att 

ha arbetsmaterial framlagt och de vill kunna nyttja klassrummet till att sitta och arbeta i 

eftermiddagstid samt vid utvecklingssamtal. 

 

Våra lokaler är långt från ändamålsenliga och ett exempel på detta är att det inte finns någon 

genomgång mellan rummen. För att komma till det ena rummet från det andra måste man gå ut i 

vår korridor och gå in genom dörren till rummet. Korridoren använder vi både till kapprum och till 

en plats för sällskapsspel. Vi har ställt ut några bord och stolar, något mer får vi inte placera där 

för det måste vara framkomligt vid exempelvis brandutrymning. Väggarna i korridoren används 

som anslagstavla där alla till exempel kan se vad vi har planerat för aktiviteter under veckan. 

 

Planerar gör vi på måndagar. Vi har två timmar till vårt förfogande. Det är en bra dag för oss, för 

på fredagar har vi stormöte på fritidshemmet. Då har alla barn möjlighet att komma med önskemål 

och förslag inför kommande vecka. Barnen utvärderar också den gångna veckan. Det är uppskattat 

av barnen att få möjlighet till reflektion över vad de gjort som de är mer eller mindre nöjda med. 

 

I dag har vi har fått en vikarie istället för min sjuka kollega. Jag hälsar på vikarien och visar var 

vår planering sitter och vad hon ska ansvara för under eftermiddagen. Varje eftermiddag har vi 

minst en planerad aktivitet som barnen har varit med och bestämt. Ibland önskar de något som tar 

längre tid att iordningsställa och då brukar vi göra den aktiviteten på skollediga dagar. Just denna 

aktuella dag ska vi gå till gymnastiksalen och spela bollspel. 

 

Petter kommer och han är på väg till sin favorithörna för att sätta sig och läsa. Jag hinner aldrig 
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uppfatta att en flicka som nyss börjat hos oss redan sitter i hörnan. Flickan är nyanländ till Sverige 

och går i förberedelseklass här på skolan och är på fritids på eftermiddagen. Hon har lärt sig två 

ord på svenska, hej och tack. Jag hör ett vrål! Petter har ett stadigt grepp i flickans hår och han 

sliter, drar och skriker. Flickan är vettskrämd och försöker få bort hans händer samtidigt som hon 

skriker av smärta. Jag rusar dit och tar tag i Petter samtidigt som jag försöker bända upp hans 

fingrar. Min kollega kommer till undsättning och hon lyckas få bort flickans hår från hans grepp. 

Hon tar hand om och tröstar flickan så gott hon kan. Det är svårt när man inte kan kommunicera 

med varandra och flickan har ingen aning om varför Petter gav sig på henne. Jag däremot kan inte 

släppa. Han vrålar så det gör ont i öronen. Vi faller i golvet och jag gör allt för att hålla honom, 

samtidigt som jag andfått stönar fram att du vet Petter att jag håller till du lugnat dig. 

 

Jag orkar till slut inte, för han är otroligt stark och det känns som han får ytterligare styrka i 

upprört tillstånd. På en bråkdels sekund är han uppe på fötter och i färd med att kasta i väg alla 

saker som kommer i hans väg. Barnen flyr åt alla håll och jag ropar till vikarien och min kollega 

att de kan gå upp till gympasalen med övriga barn och börja spela. När jag får tag i honom håller 

jag greppet och förflyttar både mig och honom mot hans hörna. Där sitter vi i stort sett resten av 

eftermiddagen. Jag vet inte vem som är mest slut, han eller jag. 

 

Petters armbandsur börjar pipa strax före klockan sexton. Det är ett alarm som informerar honom 

att det är dags att klä på sig och gå hem. Han säger rakt ut i luften att det är tid att gå hem, och går 

ut och tar på sig sina ytterkläder. Jag går efter och säger hejdå till honom och att vi ses följande 

dag. Han svarar inte. 

 

När jag samlat ihop mig är det dags för mig att ringa Petters föräldrar och informera om dagens 

händelser. Jag tycker det känns mycket tungt och påfrestande att ringa, jag vet att Petter inte gör 

något med illvilja och jag vet också att föräldrarna får dessa samtal i stort sett varje dag. Jag ringer 

och framför mitt ärende, jag är noga med att informera dem om att min kollega är sjuk och att det 

har påverkat dagen för oss alla. Det känns som att jag vill trösta dem och hitta förmildrande 

omständigheter till att dagen inte blev den bästa. Jag måste nu även ringa hem till flickan och 

berätta vad som inträffat. För att vi ska förstå varandra tar jag hjälp av tolkningstjänst via telefon. 

Det går till så att jag ringer till tolkningstjänst och säger vad jag vill att de ska framföra, de noterar 

och läser upp vad de skrivit och frågar mig om de uppfattat korrekt. När jag gett mitt godkännande 

ringer de till familjen och framför vad jag vill att de ska veta. Tolken ringer sedan tillbaka till mig 

och berättar vad föräldrarna vill ha framfört till mig. 
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Del 2 

Utifrån Petters nu rådande situation beslutades att han ska få gå till Bryggan några timmar varje 

dag under skoltid. Bryggan består av en speciallärare och en pedagog med mycket erfarenhet av 

att arbeta med barn med särskilda behov. Det är endast ett fåtal barn i taget som får komma till 

dem och ett krav är att eleven ska ha det som en åtgärd i sitt åtgärdsprogram. Här kan de under en 

del av skoldagen få möjlighet att arbeta i en lugnare miljö och med en tätare kontakt till de vuxna. 

Vad de arbetar med beror på vad det individuella barnet har för behov av stöd. Det betyder i 

praktiken att de cirka fyra till fem barn som befinner sig på Bryggan samtidigt arbetar med helt 

olika saker. 

 

Petter har nu gått till Bryggan varje dag i cirka en månads tid. Då det är lättare för personalen i en 

mycket mindre grupp att hålla kontinuitet och se till att det inte är stora förändringar för eleverna 

som kommer till dem fungerar det tillfredställande för Petter. 

 

Han kommer som förut direkt när vi öppnar på morgonen, påpekar att vi öppnar exakt på 

klockslag och använder något mindre tilltalande uttryck till personalen. Han är på fritids efter 

skolans slut. Om allting flyter på exakt som vanligt fungerar tillvaron för honom. Det vill säga att 

han håller sig gärna för sig själv, vill ogärna bli störd och absolut inte delta i gemensamma 

aktiviteter. Han föredrar att sitta i sin hörna och läsa böcker eller använda datorn till att läsa 

faktatexter på, fram till hans armbandsklocka signalerar hemgång då han likt en robot reser sig, 

påpekar att det är tid för att gå hem och går ut i korridoren för att hämta sina tillhörigheter och går. 

 

Det känns som att vi är bättre rustade att möta upp alla barn på skoltid än på fritidstid, eller är det 

möjligen för att alla resurser sätts in den tiden. Petter får komma till Bryggan, på skoltid. På 

fritidshemmet är allt som vanligt, sextiosex stycken kamrater ska dela utrymme och personal med 

varandra. 

 

Tidigare gick Petter i en liten undervisningsgrupp. Barnen i gruppen hade heldagsomsorg där. De 

hade fritids innan och efter skolan. Just i denna grupp var det två barn som hade oss som 

hemskola, de övriga kom med buss från andra delar av kommunen. Det var ingen åldershomogen 

grupp utan barnens åldrar varierade, yngsta barnet var sju år och den äldsta tio år. När de hade 

som flest barn i gruppen hade de nio stycken. Sammanlagt var de fem stycken personal, alla med 

god utbildning för specialpedagogiskt arbete och lång erfarenhet av att arbeta med barn med 
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särskilda behov. 

 

Under några år arbetade jag på ett fritidshem som låg alldeles bredvid dem och det har gett mig 

förmånen och glädjen att få följa deras arbete på nära håll. Jag minns att jag ofta var imponerad av 

deras förmåga att möta barnen och av deras tålamod. Jag berömde dem ofta för deras 

arbetsinsatser och de berättade för mig att deras lyckade koncept berodde mycket på att de varje 

månad hade handledning där de kunde lyfta frågor och funderingar de hade om hur de arbetade 

och agerade med barngruppen och den enskilda individen. De hade även ett resursteam med 

personal från BUP vilket betyder barn och ungdomspsykiatri, psykolog, kurator och 

specialpedagoger kopplade till sig som de träffade kontinuerligt tillsammans med föräldrar till 

barnen för att få stöd och vägledning. 

 

2008 gjorde kommunen jag arbetar i en översyn av samtliga särskilda undervisningsgrupper 

kommunen då hade i sin regi. Det ansågs att måluppfyllelsen var för låg och att kommunen ska 

sträva efter att ha en inkluderande skola. De flesta undervisningsgrupperna lades ned sommaren 

2012 och det var då Petter kom till sin stora klass. De grupper som finns kvar i dag är de som har 

elever som går i särskola. 

 

Vi som arbetar ska uppmärksamma varje barn så de får stöd i sin utveckling och en meningsfull 

fritid (Skolverket 2007, s.11). Vi ska även enligt samma skrift se till att barn som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver få särskilt stöd ska få sina behov tillfredsställda (2007, s.11). Jag 

har mycket svårt att se att vi på min arbetsplats kan säga att vi lever upp till detta till fullo. Det är 

många orsaker som påverkar hur vi mer eller mindre lyckas ge särskilt stöd. En orsak är det stora 

antalet barn. Det är fler barn än Petter som ofta påpekar att de tycker att det är arbetsamt med så 

många andra barn runt sig. 

 

Att dela in barnen i mindre grupper är inte så lätt då vi är tre stycken och vi vill erbjuda minst en 

aktivitet per dag som många vill vara med på. Att någon gång ensam få ha en barngrupp på cirka 

tjugo stycken individer kan kännas helt otroligt lyxigt, vilket jag tycker känns rätt allvarligt. På 

skoltid där det är en mycket mer upp strukturerad tillvaro under lektionstid är det totalt någonstans 

mellan tjugo till tjugosex elever i en klass. Då tycker alla lärare på min arbetsplats att det är stora 

klasser, läraren har ofta en fritidspedagog vid sin sida samt vid flera tillfällen i veckan hjälp av 

specialpedagog med enskilda barn. 

  



11 

 

Syfte och frågeställning 

Det händer inte allt för sällan att man som fritidspedagog ställs inför oväntade situationer. 

Personaltätheten är låg och när någon blir sjuk kan det vara svårt att få verksamheten att fungera 

som vanligt. Förmåga till flexibilitet är ett måste och en vanligt förekommande aktivitet kan bli en 

stor utmaning för den enskilda pedagogen. Min berättelse speglar olika aspekter av samma 

dilemma. Dilemmat att som fritidspedagog inte ha förmåga att möta upp alla barn oavsett vad det 

enskilda barnet har för behov. Dilemmat för mig är att jag har svårt att veta hur jag ska förhålla 

mig till min känsla av otillräcklighet, både i mitt eget agerande och av teoretiska kunskaper. Jag 

har svårt att hitta ett tillvägagångsätt som tillgodoser det enskilda barnet och samtidigt ha fokus på 

hela barngruppen. 

 

I min berättelse önskar jag att det ska framgå att jag på grund av Petters agerande lägger hela mitt 

fokus på honom, vilket olyckligt resulterar i att jag inte möter upp övriga barn på ett för mig bra 

pedagogiskt sätt. Hans agerande i exempelvis matsalen gör övriga barngruppen orolig och som 

följd av det händer det fler incidenter, vilket resulterar i att jag inte till fullo möter upp behov hos 

något av barnen. Detsamma sker på fritidshemmet när personalen tar med övriga barn till 

idrottssalen för att skydda dem. 

 

Syftet med min text blir en fråga om mitt eget förhållningssätt. Kan jag genom mitt eget skrivande 

få syn på vad jag behöver utveckla för kunskaper för att vara bättre rustad för att samtidigt möta 

den enskilda individen och hela barngruppen när det finns en konflikt mellan deras intressen? Jag 

kommer titta på mitt dilemma ur ett etiskt perspektiv då jag tror att social rättvisa och vårt 

förhållningssätt till det handlar om etiska frågor. För mig innebär ett etiskt perspektiv alla frågor 

som handlar om mina val och handlingar jag gör som rör vad som är gott respektive ont, eller rätt 

och fel och vilka konsekvenser mitt handlande får för mig själv och människorna i min omvärld.  

 

I min text kommer jag även att ta upp inkludering av barn med särskilda behov. Jag kan se olika 

former av inkludering och önskar genom skrivande och reflektion förstå och kanske påverka mitt 

eget förhållningssätt. 

 

I min text vill jag för det första förstå situationen och för det andra undersöka mina egna 

handlingsmöjligheter. De frågor jag vill reflektera och diskutera utifrån min text är därför: 

•Vilka olika perspektiv kan det finnas på principen att inkludera alla barn och vilka problem kan 
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det föra med sig?  

•Vilket stöd för mina handlingsval kan jag finna i etiska teorier?  

Metod 

Jag har valt att skriva min uppsats i essäform och önskar med hjälp av reflektion utforska mina 

egna yrkeserfarenheter. Forskaren Maria Hammarén skriver att ”skrivande kan vara en metod både 

för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap” (1995, s.18). Journalisten tillika 

författaren Jo Bech-Karlsen skriver att en essä bjuder in sin läsare till en slags upptäcktsresa, där 

både läsaren och författaren till essän har möjlighet att upptäcka nya sätt att reflektera över de 

nedskrivna tankarna. Samma författare skriver att essä kommer från franskans essais som kan 

översättas med försök (1999, s.47). Ett försök är exakt vad jag vill göra, ett försök att skriva om 

mina erfarenheter och var dessa leder mig. Samhällsvetaren Ove Karlsson skriver att ”reflektionen 

kan hjälpa oss att uppmärksamma handlingsalternativ och bryta oreflekterade beteenden och 

rutiner” (2007, s.146). Möjligen kan jag genom mitt skrivande komma fram till nya 

handlingsalternativ eller åtminstone bättre förstå varför jag beter mig som jag gör i olika 

situationer. Mitt dilemma visar på de svårigheter man som pedagog kan ställas inför. Jag är inte 

ute efter att hitta en lösning på dilemmat en gång för alla utan jag vill fördjupa mig i min praktik 

och om möjligt utveckla min yrkeskunskap. Jag har många års erfarenhet i mitt yrke men det 

räcker inte till alla gånger om jag inte reflekterar över den. Jag kommer först undersöka de synsätt 

som kan tänkas ligga till grund för idén om att inkludera barn med särskilda behov och också 

problematisera dem. Utifrån denna undersökning övergår jag sedan till mitt eget praktiska 

förhållningssätt till dilemmat och tittar på det utifrån fyra olika etiska teorier. 

 

Alla namn i min berättelse är fingerade. Namnet Petter kan inte kopplas till något barn på skolan. 

Min avsikt är att Petter får representera de barn som behöver extra stöd för att kunna fungera väl i 

en klass eller på ett fritidshem. Som anställd i skola lyder jag under sekretesslagen vilket innebär 

att jag inte har rätt att röja uppgifter om någon elev varken muntligt eller skriftligt (Bengtsson & 

Svensson 2011, s.306).   

 

Förutsättningar för, och olika idéer om inkludering 

Fritidspedagogens uppdrag kan ibland kännas svårt att uppfylla. Det är många krav som ställs som 

syftar till att se verksamheten överlag med hela barngruppen i fokus. Jag kan se att det är svårt att 

leva upp till det som förväntas av oss och jag tror att det finns en risk för att de planeringar som 
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skrivs blir en pappersprodukt. En pappersprodukt som inte kan följas utan blir en börda för den 

enskilda pedagogen. En börda så till vida att man ständigt går med dåligt samvete för att man på 

grund av olika situationer som uppstår inte har möjlighet att genomföra det som är planerat till 

fullo. Orsakerna kan variera, några exempel är, återkommande personalbrist, för stort antal barn i 

gruppen, att enskilda barn får oväntade aggressionsutbrott eller att ekonomin på skolan inte tillåter 

genomförande av aktuell aktivitet. För att få en förståelse av vad som förväntas av 

fritidspedagogen i sitt yrkesutövande har jag studerat och gjort en tolkning av fritidshemmens 

uppdrag enligt Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem som Skolverket gett ut. Min 

tanke var att välja ut det jag kan relatera till mitt dilemma och som handlar om inkludering och 

exkludering. Men ju mer jag försöker och funderar på detsamma, desto mer inser jag att det är 

omöjligt, för allt hänger ihop. Utan insikt om helheten av en fritidspedagogs uppdrag tror jag att 

det är svårt att sätta sig in i hur problematiskt det kan vara att uppmärksamma en enskild individ 

på det sätt som förväntas av oss, och när gruppen består av mer än sextio barn. Med styrdokument 

vill jag också skapa en förförståelse till varför jag senare i texten skriver om barnkonventionen och 

Salamancadeklarationen. I kapitlet tittar jag också på idén om inkludering utifrån några forskares 

tankar och ställer dessa idéer i relation till mitt exempel med Petter. 

 

Allmänna råd för fritidshem 

När verksamheten planeras ska vi utgå från nationella styrdokument såsom skollag, 

barnkonventionen och aktuell läroplan. Fritidshemmets verksamhet ska präglas av den 

pedagogiska utgångspunkten att hjälpa barnet att göra världen begriplig och hanterbar, vidare ska 

verksamheten stödja barns utveckling både intellektuellt, socialt, emotionellt och fysiskt. Vi 

förväntas erbjuda en varierad lustfylld verksamhet som bygger både på barnens fria vilja och 

inslag initierade och planerade av personalen. Leken ska vara grundläggande likväl som både 

informellt och situationsstyrt lärande, som ska bygga på barnens lust att lära och deras nyfikenhet. 

Vi ska beakta att alla barn är olika, med olika erfarenheter och planera utifrån deras ålder, behov 

och intressen. Vi ska skapa sammanhang och helhet över hela skoldagen. Skapande verksamhet 

såsom dans, rörelse, drama ska erbjudas, likaså anknytning till aktuellt skolarbete, men då genom 

mer praktiskt och vardagsinriktad verksamhet som t.ex. vår miljö. Vi ska arbeta med 

värderingsfrågor och förhållningsätt och personalen och barnens relationer till varandra ska vara 

god. Vi ska träna barnen i demokratisk fostran och träna dem att lyssna på andra, men även träna 

dem att göra sin egen röst hörd. Barnen ska ges möjlighet att utveckla egna intressen och tränas i 

självständighet. Verksamheten ska ge god omsorg och barnet ska känna både trygghet och 
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tillhörighet. Tillsyn och säkerhet ska alltid vara god och nolltolerans mot kränkningar gäller hela 

tiden. Personalen ska hjälpa barnen att hantera konflikter. Verksamheten ska värna om allas 

fysiska välbefinnande och motverka stress och andra former av obehag. Personalen ska ha 

kunskap och förmåga att hjälpa och stödja alla barn och särskilt de som är i behov av särskild 

omsorg. Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas och pedagogiska syften och mål ska 

diskuteras. Ledningen ska vara väl insatt i uppdraget och stödja personalen i det pedagogiska 

arbetet och utveckling av denna. (Skolverket 2007). 

 

Integrering och inkludering vad är skillnaden? 

I skolans värd talas det just nu mycket om inkludering. Trenden pekar mot att all verksamhet med 

barnen ska utgå från att vi ska ha ett inkluderande förhållningssätt. Jag har hittat två olika källor 

som oberoende av varandra påpekar vikten av att veta skillnaden på begreppen inkludering och 

integrering. 

 

Pedagogerna Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger och Arne Tveit skriver i boken 

Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar- teoretiska och praktiska perspektiv om 

inkludering som att bilda och trygga för samhörighet, där varje enskild individ upptas som 

fullvärdig medlem och att de verkligen känner sig som en av gruppen. Det kan vara i hemmet, 

skolan eller på fritidshem. Det viktiga när man skapar en inkluderande miljö är förhållningsättet 

mot varandra, det är mycket viktigare än själva organiseringen och vilka resurser som finns. 

Författarna skiljer mellan inkludering och integrering. Integrering handlar till skillnad från 

inkludering om att organisera verksamheten så att alla ska delta. Kommer någon ny utifrån 

förväntas att denne intar samma förhållningssätt som övriga (2007, s.20). Inkludering kräver ett 

mer ömsesidigt förhållningssätt. Jag tror att för att nå till en inkluderande miljö måste vi arbeta 

med att vara tillåtande och med att hålla samtalen igång. Vi måste vända och vrida på våra 

argument för att skapa förståelse för varandras åsikter och för att komma till någon slutsats vi kan 

enas runt. Jag återkommer senare i mitt skrivande om hur viktigt det är med dialog. 

  

Specialpedagogerna Claes Nilholm och Kerstin Göransson menar att för att nå inkludering måste 

olika kriterier uppfyllas. Dessa är; gemenskap gäller för alla- alltid, inte olika system för vanliga 

elever och elever med särskilda behov, en demokratisk gemenskap samt att olikheter ses som 

tillgångar (Skolverket 2012). Även Nilholm och Göransson påpekar att det är viktigt att skilja 

mellan inkludering och integrering. ”Inkludering är att helheten ska anpassa sig till delarna medan 
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integrering är att delarna ska anpassa sig till helheten” (Skolverket 2012). De menar att viktig 

förutsättning för att få en inkluderande skola är att viljan till det finns, och för att göra viljan 

möjlig måste en diskussion finnas om vad inkludering innebär. Nilholm säger att det inte är säkert 

att alla förespråkar inkludering. Vissa tycker att särskilt stöd ska ges i lugn och ro. Det kan i vissa 

sammanhang finnas goda skäl för att inte förespråka inkludering (Skolverket 2012). Det står inte i 

texten vilka skäl han åsyftar, men jag kan tänka mig att han avser exempelvis särskola där barnen 

på grund av förståndshandikapp är i behov av annan skolform. Göransson skriver att inkludering 

helt ligger i linje med den nationella planen för funktionshinderspolitiken och att Sverige skrivit 

på internationella dokument som förbinder oss att verka för att en inkluderande skola ska bli 

verklighet (Skolverket 2012). Två av dessa internationella dokument som åsyftas är 

Barnkonventionen och Salamancadeklarationen. 

 

Barnkonventionen och Salamancadeklarationen 

Sverige har ratificerat barnkonventionen, vilket innebär att den är juridiskt bindande. Detta gjordes 

efter ett beslut i riksdagen den 21 juni 1990. I konventionen slås fast att alla barn har rätt till 

utbildning som ska ges på grundval av olika möjligheter. Vid behov av särskilda insatser har 

barnet rätt till individuell särskilt anpassad undervisning. I artikel 2 står att alla barn har lika värde 

och rättigheter och ingen får diskrimineras. Konventionen består totalt av 54 artiklar och det är 4 

av dem som ska ses som vägledande för hur hela konventionen skall förstås när det gäller denna 

fråga. Dessa fyra är: artikel 2 som jag redan skrivit om ovan, artikel 3 som säger att barnets bästa 

ska komma i första hand i alla beslut som rör barnet, artikel 6 som säger att barnet ska ges rätt att 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar samt artikel 12 som behandlar respekt för barnets 

åsikter (Ekelund & Dahlöf 2009, s.20). Hur man än letar sägs här ingenting explicit om 

inkludering. Den som läser det måste göra en ganska kreativ tolkning. 

 

Sverige är ett av de länder som undertecknat Salamancadeklarationen. Den handlar om alla barns 

rättighet till undervisning, oavsett det enskilda barnets egna förutsättningar. Svenska Unesco 

skriver i sin handlings ram för undervisning av elever med behov av särskilt stöd följande: 

Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens 

välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader 

människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets 

behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 

inlärningsprocessens takt och natur. En pedagogik som sätter barnet i centrum är till nytta 

för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället (2001, s.23). 
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Inte heller här får vi någon uttrycklig vägledning. För oss som arbetar i fritidshem är dessa 

dokument mycket viktiga. De ingår i våra styrdokument och på min arbetsplats talar vi ofta om det 

vi gör lever upp till vad som står i dokumenten. Själv tolkar jag båda texterna som att det viktiga 

är att försöka ge barnet bästa möjliga förutsättningar, inte hur dessa ges. För att nu få en bredare 

kunskap om vad inkludering kan innebära tar jag hjälp av fil.dr. och professor i pedagogik Peder 

Haug och hans definitioner av begreppen social rättvisa med kompensatorisk hållning, integrering, 

segregerande integrering samt inkluderande integrering. 

 

Social rättvisa med kompensatorisk hållning 

Haug menar att begreppet social rättvisa står för att alla, oavsett möjliga individuella hinder ska 

ges samma rätt till skolgång och utbildning. Alla ska bjudas lika villkor och alla har samma 

mänskliga värde (1998, s.14). Enligt Haug ger detta synsätt en fördel för dem som inte är beroende 

av särskild hjälp och för att ge den enskilda individen möjlighet tillsätts en kompensatorisk 

lösning genom att tillsätta extra resurser för enskilda individen. Tidigare kunde denna hjälp vara 

små undervisningsgrupper och för att barnet skulle kunna få tillgång till sådant stöd krävdes en 

diagnos. Diagnoser ställs av sakkunniga och barn och föräldrar måste underordna sig de lösningar 

som de sakkunniga föreslår även om de inte önskar det. Erfarenhet har visat att elever sällan klarar 

att ta igen kunskapsbristen de har och kompensationen fungerar inte så som den formulerats och 

tänkts (1998, s.17-18). Integrering enligt Haug innebär att barnet bor hemma hos vårdnadshavare, 

går i skola närliggande hemmet där undervisningen ges (Haug 1998, s.21). Haug pekar emellertid 

på två typer av integrering  

 

Segregerande integrering står för olika arrangemang för att möta det enskilda barnets behov. Det 

kan t.ex. vara att barnet får enskild undervisning i eller utanför klassrummet, att eleven har en 

egen assistent, går i speciell undervisningsklass eller grupp, går i särskola eller annan institution. 

Målet är att barnet ska tillbaka till sin egen klass och då ta del av samma undervisning som de 

övriga. Denna form av integrering är helt individanpassad (Haug 1998, s.22-25). 

 

Inkluderande integrering innebär att all undervisning sker i en klass eller grupp med andra barn 

som inte har särskilda behov. Argument som talar för inkluderande integrering är social rättvisa, 

att alla deltar i samma gemenskap och får gemensam undervisning. Tanken är att stor vikt läggs 

vid social träning och att alla ska fungera tillsammans i samhället, både som barn och senare som 

vuxen. Acceptans för olikheter ses som en naturlig del i vardagen och de som behöver ska få 
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individuell anpassad undervisning i klassrummet som ger dem möjlighet att nå så långt som 

möjligt (Haug 1998, s.23-24). Värt att notera är att Haug lyfter själva språkbruket att tala om 

integrerade barn. Det kan upplevas som segregerande, och att barnen stämplas (1998, s.32). Som 

jag förstår det förespråkar Haug inkluderande integrering men han menar då att lärare behöver mer 

kompetens (1998, s.24). 

 

Segregerad integrering på skoltid och inkluderande integrering 

fritidshemstiden  

Så som jag tolkar Haug betyder detta för Petter att han har en segregerande integrering under 

skoltid och en inkluderande integrering under fritidshems tid. Det är möjligt att det just för Petter 

hade det varit bättre om förhållandet varit omvänt. I klassen där det är mer struktur och färre barn 

än på fritidshemmet fungerar det oftast väl för honom. Det är vid aktiviteter utan den fasta 

strukturen och större antal barn med stoj och stim som det blir besvärligt för Petter. Jag undrar 

också, vilket jag inte fått klart för mig utifrån Haugs text, vad eller vem som avgör att någon kan 

anses ha en inkluderande integrering. I exemplet med Petter är både han själv, övriga barn och 

pedagogerna runt honom medvetna om att han avviker i sitt agerande jämfört med övriga barn i 

gruppen. Ser Petter sig själv som inkluderad i integrering med övriga barn och ser de honom som 

detsamma? Känner Petter sig annorlunda behandlad? Får och vill Petter tillägna sig 

undervisningen vi bedriver på fritidshemmet? Kan svaret på min fråga; om inkludering av alla 

barn kan innebära exkludering i inkluderingen, vara ja? Och om jag utgår från att verksamheten 

kan vara exkluderande, vad kan jag göra för att bättre möta upp Petter och de andra barnens olika 

individuella behov? 

 

Barnets rättighet att få sina individuella behov tillgodosedda 

Forskare och med. Dr. Björn Kadesjö menar att ett barn som behöver få gå till en liten 

undervisningsgrupp ska ges den möjligheten och att det bör ses som barnets rättighet. Vidare 

skriver han att om barnet upplever sig annorlunda för att det går iväg till undervisningsgruppen 

ska barnet få hjälp att hantera det problemet (2007, s.213). Barnneurologen Martin L. Kutcher 

skriver: ”Om inte vi godtar dessa problem som verkliga funktionshinder avfärdar vi problemen 

och skuldbelägger i stället personen för att han eller hon inte tar kontroll över dem. En sådan 

inställning lägger en stor börda på individer med särskilda behov” (2010, s.29). 
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Min tolkning av detta innebär att vi vuxna måste göra allt vi kan för att hjälpa enskilda barnet med 

dess självkänsla. Vi måste ta varje tillfälle i akt för att bryta eventuellt negativt språkbruk som 

åsyftar negativa argument om att få hjälp på annan plats eller för att man behöver den hjälpen. 

Haug som jag tidigare refererat till är enligt mig, inne på samma sak när han talar om att barn kan 

känna sig stämplade och att personal behöver kompetensutvecklas för att möta detta (Haug 1998, 

s.24). 

 

Nya skollagen som gäller från 2011 säger att skolans utgångspunkt i arbetet med elever i behov av 

särskilda insatser ska vara allas rätt till en likvärdig utbildning, och till att utvecklas så långt som 

möjligt utifrån sina förutsättningar. Även i läroplan för grundskola, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 står att läsa hur viktigt det är att vi lär elever förståelse för andra människor 

och att ingen ska diskrimineras (Skolverket 2011, s.4). 

  

Möjligen kan vi hjälpa Petter och andra genom vår egen syn på hur stöd ska ges. För att Petter inte 

ska behöva känna sig annorlunda för att han går i väg och får stöd kanske det behövs en 

attitydförändring i samhället. I läroplanen står att ”skolan är en social och kulturell mötesplats” 

(Skolverket 2011, s.4). Jag tolkar det som att skolan speglar i mångt och mycket det samhälle den 

finns i. Det gör att arbetet med en ändrad attityd mycket väl kan starta i skolan. Vore det möjligt 

att istället för att se det som negativt att barn särbehandlas för att få det stöd de behöver, se detta 

som ett privilegium? Vore det möjligt att ändra begreppets innebörd till att särbehandling får 

positiv innebörd, och att hjälpen ses som ett naturligt inslag i vår verksamhet? Jag tänker att det 

måste vara möjligt. Jag tänker på hur vi ser på barn som exempelvis har problem med hörseln, då 

är det självklart att klassrummet utrustas med hörselslingor och barnet med hörapparater. Ett annat 

exempel är barn med dyskalkyli eller dyslexi, de får ofta speciella program till datorer i 

klassrummet, och i skolan jag arbetar får de oftast egna laptops. Här ser vi möjligheter att ändra 

själva miljön runt barnet och jag menar att vi eventuellt kan göra detta i mycket vidare 

utsträckning. 

 

Förhoppningar om en bättre anpassad skola? 

Jag är i grunden positiv till inkludering och jag är förstås för att motverka utanförskap och alla 

former av exkludering. Men jag är inte säker på att det är vad som erbjuds elever i skola och 

fritidshem i dag. Det är många barn som har egna särskilda behov. Jag tror mig kunna säga att 

skolans organisation måste förändras om vi ska bättre lyckas med att inkludera alla barn. Med 
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organisation menar jag allt från antal personal, gruppstorlekar, samverkan mellan skola, hem och 

fritidshem, undervisningsmetoder och inlärningsstrategier. Och som jag tidigare varit inne på så 

behövs en attityd och normförändring komma till stånd. Kanske är det skolan som bättre behöver 

anpassas till alla elever och det därför är skolans behov som behöver ses över. Jag tänker här på 

hur mycket arbete i skolan som läggs på exempelvis individuella utvecklingsplaner. Kanske är det 

arbete med en gemensam utvecklingsplan för demokrati och social fostran skolan behöver 

utveckla. 

 

Kommunen jag arbetar i gjorde under 2012 en satsning på fortbildning för all personal. Där fick vi 

med hjälp av en samtalsledare ge varandra tips hur vi, när barnen är inkluderade i vanliga skolan 

kan möta elever med särskilda behov. Alla som jobbar på fritidshem i hela kommunen har även 

fått en egen plats på kommunens webbplats där vi kan diskutera och komma med råd till varandra. 

Detta är ett bra initiativ från arbetsgivaren men det känns som att det inte är tillräckligt. Mer 

behöver ses över och en stor roll spelar gruppstorlekar. Kan kommunen ge mer ekonomiskt anslag 

till skolorna så grupperna kunde göras betydligt mindre, vore det lättare att möta upp alla olika 

barn och ge alla en god pedagogik. Personalen skulle även vara piggare då det är slitsamt att alltid 

vara i en enormt högljudd miljö och att alltid se det bästa för individen. Det finns alltså praktiska 

problem med att realisera det inkluderande förhållningssättet. 

 

Jag hoppas naturligtvis på bättre praktiska, organisatoriska och värdemässiga förutsättningar att 

hantera inkludering, men fokus i min uppsats är hur jag som fritidspedagog kan förhålla mig till de 

förutsättningar jag har idag. Jag hoppas emellertid att själva medvetenheten om de olika synsätten 

kan hjälpa mig att hantera situationer då olika värden kan komma på kontrakurs. Nu vill jag gå 

vidare och undersöka vad några etiska förhållningssätt skulle kunna få mig att se när det gäller 

mina egna möjligheter att navigera i dilemman som kan tänkas uppstå. 

 

Etiskt perspektiv 

Varje dag i min mänskliga gärning gör jag prövningar över vad jag tycker är rätt, fel, falskt eller 

sant. Det betyder för mig att jag hela tiden gör etiska bedömningar. Hur jag som enskild pedagog 

ska handla i olika situationer eller tolka våra styrdokument anser jag handlar om etik. Jag finner 

stöd för detta hos socionomen Jenny Gren som skriver i sin bok Etik i pedagogens vardagsarbete, 

att etik handlar om att titta på sitt eget förhållningssätt och fråga sig vad det är för värden och 

normer som jag använder mig av och tydliggöra för mig själv vad eller vilken av dem jag behöver 
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ompröva. Gren nämner i sammanhanget moral som både kan vara god eller ond då moralen avser 

de handlingar vi gör, och hon menar att etiken är reflektion över moralen (1994, s.18-19). Mitt 

dilemma kan i ett vidare perspektiv öppna upp för fler etiska frågor, exempelvis hur vi ska tolka 

våra olika styrdokument, ska vår verksamhet ha inkluderande integrering eller ej. Även hur jag 

som pedagog ska förhålla mig i konkreta situationer med barn med särskilda behov kan vara en 

etisk fråga. Alla situationer som uppstår är unika och det finns många sätt att bemöta dessa. Olika 

etiska tanketraditioner ger olika vägledning. Jag har valt ut fyra olika etiska hållningar, nämligen 

pliktetik, utilitarism, diskursetik och fronetik. Genom att se på mitt dilemma ur dessa olika 

perspektiv vill jag fördjupa min förståelse för hur jag kan tänka och agera.  

Ett pliktetiskt perspektiv 

Professor Jan-Olav Henriksen och Docent Arne Johan Vetlesen beskriver i boken, Etik i arbete 

med människor, en plikt som en handling vi gör utifrån vad vi tycker är moralisk riktigt. Vidare 

skriver de att det finns tre kännetecken för en plikt. För det första är plikten något absolut som 

alltid gäller och inte är förhandlingsbart, för det andra kan den oftast ses som norm eller som en 

generell regel. Tio guds bud är exempel på pliktetiska regler. För det tredje hjälper plikten oss att 

inse vad som är rätt att göra (2007, s.146). Om vi förstår vad vår plikt är, förstår vi hur vi ska 

agera. Jag inser nu att läroplanen innebär en sorts pliktetik. Den beskriver plikter. Den säger också 

att skolan ska arbeta ”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism” (Skolverket 2011, s.4). Henriksen och Vetlesen skriver att den 

människosyn den kristna traditionen vilar på är hämtad från berättelserna om hur Jesus bemöter 

människor och hur han erkänner deras människovärde (2011, s.126). Samma författare skriver att 

det som betonas i humanistisk tradition är människans förmåga att använda sitt förnuft (2011, 

s.123). Den kanske mest inflytelserika pliktetikern är Immanuel Kant. Låt oss därför bekanta oss 

mer med denne upplysningsfilosof. 

 

Kants pliktetik 

Immanuel Kant var en tysk filosof som levde på sjuttonhundratalet. Forskaren Christer Stensmo 

skriver i boken Pedagogisk filosofi om bland andra Kant, han räknas till upplysningsfilosoferna 

som ”utgår från att man med förnuft och argument kan förändra livet och världen”(Stensmo 2007, 

s.115). Hans teori var att det som kan sägas vara moraliskt förnuftigt måste vara möjligt att 

förallmänliga, alltså att det är universellt och utan möjlighet att motsäga (Henriksen & Vetlesen 

2011, s.148). Kant menade att människan bör ha något han kallade för maxim, ett slags moraliskt 
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riktiga och acceptabla handlingsregler. Dessa maximer ska vara så till sin natur att jag ska kunna 

önska att de vore allmän lag. Detta kallar han ”det kategoriska imperativet”. Handlar jag utifrån 

detta så gör jag min plikt. Henriksen och Vetlesen skriver att det kategoriska imperativet blir 

Kants tolkning av gyllene regeln som uppmanar oss att behandla andra som vi vill att de behandlar 

oss (2011, s.152). Konsekvenser utifrån mitt handlande tar Kant inte med då det är av underordnad 

betydelse eftersom jag handlar förallmängiltigt och moraliskt riktigt. Då blir det inte fel 

(Henriksen & Vetlesen 2011, s.150). 

Mitt dilemma ur ett pliktetiskt perspektiv 

Som jag tidigare varit inne på kan man se läroplanen som en beskrivning av plikter. Läroplanen 

kan ses som ett hjälpmedel för oss som arbetar med barn och pedagogik. Vi får i skriften hela 

tiden vägledning om vad som gäller, alltså vår plikt för hur vi på bästa sätt både som pedagoger 

själva ska agera i demokratiska former, samt att vi ska förmedla grundläggande värderingar och 

kunskaper till elever. Jag vill här ge några exempel på värden och plikter som kan relateras till 

mitt dilemma samt till inkludering och exkludering. I läroplanen står att; ”Skolan ska främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande 

och utveckling ska prägla verksamheten” (Skolverket 2011, s.7). Vidare står att ”undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2011, s.7). Jag tänker tillbaka 

på det jag tidigare skrev om inkluderande integrering och att all undervisning sker inom den egna 

klassen och gemenskap, social rättvisa är argument som talar för detta. Att ha ett inkluderande 

integrerande förhållningssätt i sin verksamhet kan ses som att man har ett pliktetiskt 

förhållningssätt, jag menar att se till individen och utgå från den goda viljan. Men hur blir 

konsekvenserna för barnet med särskilda behov i verkligheten? Det är inte säkert att 

konsekvenserna blir lika goda utan istället blir förödande för den enskilda individen. 

Konsekvenser som kan bli möjliga är att barnet känner ett utanförskap gentemot övriga på grund 

av sitt avvikande beteende och barnet kan ha svårigheter i undervisningen och bli efter. Även de 

andra barnen i gruppen kan tänkas märka att vuxna gör skillnad mellan barnen. 

 

Om vi nu går tillbaks till min berättelse, skulle Kant säga att jag handlade rätt när jag höll i Petter. 

Jag blev i situationen rädd för att han skulle skada andra och även sig själv. En plikt handlar om 

att skydda och jag ansåg att det jag kunde göra vara att hålla i tills han lugnat sig. Jag ansåg då att 

det var det rätta att göra och jag handlade av god vilja. Min maxim då var att genom mitt 

handlande att hålla fast honom agera för att ingen skulle skadas. Men då i rådande stund hade jag 

inte en tanke på vad detta innebar för det enskilda barnet Petter, alltså vilken konsekvens som kan 
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uppstå utifrån hur jag agerat. Om jag tolkat Kant rätt så är det av underordnad betydelse. Men vad 

innebär det för barnet att bli fråntagen sin möjlighet att göra vad den vill, även om det i just 

aktuella fall var en destruktiv vilja och att eventuellt efter sitt utbrott känna sig kränkt för att andra 

barn såg att det var fasthållet? Om jag ska försöka tolka situationen pliktetiskt kunde jag använda 

mig av en tanke som finns i både läroplanen och hos Kant nämligen att alltid se varje människa, 

mig själv och andra inte enbart som ett medel utan som ett ändamål i sig självt (Henriksen & 

Vetlesen 2001, s.155). Detta kan då innebära att jag hjälper barnet med min goda vilja från att 

kränka andra och att visa andra respekt vilket i sin tur betyder att jag hjälper barnet att göra sin 

plikt att inte kränka någon och visa andra respekt. Moralfilosofen John Rawls har vidareutvecklat 

Kants tanke om det kategoriska imperativet. Rawls tanke är att man måste göra ett val när det 

gäller frihet kontra nyttighet i specifika situationer och utifrån det sätta sig in i andra berörda 

parters ställe och utifrån det göra ett val (Henriksen & Vetlesen 2001, s.159). Jag menar att jag här 

gör valet att hjälpa barnet att inse sin moraliska plikt mot andra. 

 

När Haug talar om inkluderande integrering uppfattar jag det som en plikt. Bakom denna finns 

god vilja och gott uppsåt. Jag tror emellertid att det är av största vikt att se till vilka konsekvenser 

som kan uppstå och hur verkligheten ter sig för barnen i verksamheten. Jag är inte säker på att 

inkluderad integrering är den bästa formen för barn med särskilda behov. Jag tror de kan känna sig 

annorlunda i den inkluderade integrerade verksamheten. Jag tror de kan känna sig mer avvikande 

trots att tanken med inkluderingen är den totalt motsatta. En plikt värd att nämna i sammanhanget 

är att vi i Sverige har skolplikt. Alla barn i skolålder måste gå i skola oavsett vad de har för 

individuella problem. Detta är ett måste som det inte går att rucka på. Jag tror att det är bra att vi 

har skolplikt för alla behöver få kunskap. Men jag tror att vi måste vara mer öppna för att erbjuda 

olika skolformer som är mer individanpassade. 

  

Det är också möjligt att pappan i berättelsen kände sig kränkt för att jag inte ingrep. Jag kan förstå 

pappan som kommenterar Petters beteende, och jag kunde ha sagt att vi kan diskutera detta vid ett 

lämpligare tillfälle. Tyvärr hade jag inte den sinnesnärvaron just då, men om jag ska se det som 

Kant så agerade jag pliktetiskt utan att tänka på konsekvenser, vilket är just vad Kant förespråkar. 

Låt mig citera Henriksen och Vetlesen som mycket tydligt förklarar vad jag menar ”världen är inte 

så enkel och översiktlig som Kant tycktes tro, och det är därför inte säkert att man kommer fram 

till det rätta även om man är aldrig så förnuftigt inställd” (2011, s.164). Låt oss därför titta på 

utilitarismen eller nyttoetiken som den också kallas. 
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Utilitarismen 

Den första utilitaristiske teoretikern Jeremy Bentham menade att vi bör göra det bästa möjliga av 

våra handlingar och genom dem förhindra eller minska lidande eller olust. Till skillnad mot 

pliktetiken som inte alls tar med konsekvenser i beräknande bygger utilitarismen just på att 

betänka konsekvenserna. Den bästa handlingen är den som kan ses som nyttigast för så många 

människor som möjligt. Utilitarism kommer från latinska ordet utilitas som betyder nytta, därför 

kallas även denna etik för nyttoetik (Henriksen & Vetlesen 2011, s.180-181). 

 

Jag väljer att ignorera Petter när han säger till mig att jag är en subba. Det skulle jag göra i dag 

också för det finns enligt min uppfattning en mening med strategin att välja sina strider. Kutscher 

skriver att det är värt att tänka på om en strid tär på ens förhållande till barnet (2005, s.43). Ingen 

av oss vinner på onödiga krig som kan påverka förhållandet mellan oss, och jag vill tro att om 

Petter förmådde (han har dock inte den förmågan) så skulle han säga att han uppskattar att vi 

öppnar exakt i tid och att bli tilltalad vänligt. I vår läroplan står att vi ska ”aktivt motverka 

kränkande behandling” (Skolverket 2011, s.9). I detta läge följde jag inte denna uppmaning. Det är 

möjligt att en utilitarist skulle se det som att jag först tänkte på konsekvenser och valde mitt sätt att 

agera just för att undvika att en konflikt skulle uppstå.  

 

Utilitarismen ser handlingen i förhållande till konsekvensen som den leder till eller de mål som de 

uppfyller, vilket betyder att det är nyttan eller följden av vår handling som ska bedömas 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s.180). Bakom idén med inkludering finns en tanke om att den 

kommer att bli det bästa för alla. I en ideal värld med gott om resurser, alltid omdömesgilla 

pedagoger och lite lagom normbrytande barn så kanske det skulle vara så. Men enligt min mening 

är det utopiskt. Om jag kalkylerar med resultatet av total inkludering blir det inte det bästa för de 

flesta. Jag menar att alltför många konsekvenser är följden av att ett barn som exempelvis Petter 

inte får gå till en liten grupp han så väl behöver. De som arbetade med Petter i lilla gruppen har nu 

andra tjänster på vår skola. De säger ofta till mig att han har regredierat i sin utveckling och att de 

upplever honom mycket mer sluten nu. Petters föräldrar uttrycker också saknad av gruppen, både 

för Petter skull och för deras egen. Säkerligen är det samma sak för fler barn från små grupper. 

Konsekvenserna för de andra barnen på vårt fritidshem är uppenbara anser jag. Då en pedagog 

ofta uppehåller sig med enbart ett barn blir de andra helt ignorerade av den pedagogen. Ofta får en 

pågående verksamhet avbrytas för att konflikt uppstår. All verksamhet som barnen önskar kan inte 

genomföras då vi på förhand vet att det inte kommer att fungera väl. Både personalen, hela 
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barngruppen eller enskilda barn blir kränkta och ibland utsatta för våld. Nyttoetiken strävar efter 

att resultatet ska vara övervägande gott och att lidande ska minimeras. Jag kan inte se att 

utilitarismens teori efterföljs i dagens trend med att förespråka total integrering. Något som blir 

uppenbart blir i alla fall när jag tillämpar utilitaristiskt perspektiv på min situation att mina etiska 

problem också är kommunikativa. Låt oss därför titta vidare på vad ett diskursetiskt perspektiv kan 

erbjuda. 

Diskursetik 

Kants etik skulle man kunna beskriva som individuell. Jag gör mina etiska val genom att handla, 

tänka och tala enbart med sig själv. Jag för egen del föredrar att samtala med någon, att 

tillsammans reflektera och bolla tankar mellan oss, fram och tillbaka. Det synsättet är 

grundläggande för diskursetiken. Diskurs menar Henriksen och Vetlesen är samma sak som 

dialogbaserad diskussion. Grundläggande i diskursetiken är människors likvärdighet, vilket 

betyder att alla har rätt att säga sin mening i diskussionsfrågor som rör dem och att de då ska bli 

hörda (2011, s.165). Att bli hörd innebär även att jag som lyssnare är villig att ta ställning till om 

det finns anledning för mig att ändra mina ståndpunkter, mina argument kanske visar sig vara 

mindre bra och insikten av det får mig att ändra min åsikt (2011, s.167). Forskarna Lena 

Wilhelmson och Marianne Döös skriver i boken Dialogkompetens att ”samtala är ett sätt för oss 

människor att stämma av om den egna förståelsen av verkligheten stämmer med hur andra ser på 

samma verklighet” (2012, s.9). 

 

Samtal och samverkan 

Om jag nu ska försöka applicera diskursetisk syn på konflikterna runt och med Petter så är det 

första jag kommer att tänka på att Petter i rådande situationer inte på något sätt är kommunikativ. 

Jag kan helt enkelt inte diskutera med Petter för att lugna ned situationen eller honom. När han får 

ett utbrott är det omöjligt att nå honom och i vanliga vardagen är det tämligen svårt att föra ett 

vanligt samtal då han svarar mycket kortfattat och snabbt. Alltså skulle vi inte bli jämbördiga i 

diskussionen utan det skulle vara jag som diskuterade och la svaren så att säga i munnen på Petter, 

vilket inte är diskursetikens kännetecken. Petter tycker överhuvudtaget inte om att samtala, det är 

många gånger jag försökt att ha ett samtal med honom samtidigt som vi sitter och spelar spel eller 

någon annan lugnare aktivitet. Petter svarar med mycket få ord och jag får inte göra mina 

meningar långa för då blir han störd eftersom det blir för jobbigt för honom att ta in. I samtal med 

honom kan jag inte relatera till hur andra kan känna och på så vis vädja till hans känslor för han 
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har inte förmågan att känna in det andra känner. Han har ingen förståelse för om någon är ledsen 

eller har ont. Jag vill gärna tro att samtal med honom stärker hans tillit till mig, men ibland tror jag 

att jag lika gärna skulle kunna vara tyst och att samtalen mer handlar om att stärka mig själv och 

min egen känsla för att det jag gör är rätt. 

 

Däremot för vi dialoger med de övriga barnen hela tiden. Vi samtalar om det mesta, både stort och 

smått och naturligtvis vid konflikter som de på något sätt varit involverade i. Att föra samtal är ett 

av de sätt vi bygger upp tillit mellan oss på. När vi till exempel har vår samling är samtalet oerhört 

viktigt. Det är framförallt under denna stund barnen säger sin mening både om vad de önskar för 

aktiviteter men också hur de tycker att veckan som gått har varit. Enskilda samtal mellan mig eller 

någon annan pedagog, och ett barn förekommer till exempel när de råkar bli offer vid något av 

Petters utbrott. Dessa samtal ser jag som mycket viktiga för att få barnet att förstå att vi inte på 

något sätt accepterar det som händer och att vi förstår vad barnet upplevt. Samtalen kan ibland bli 

något svåra att föra, för jag har inte tillåtelse att tala öppet om vad Petter har för diagnos. Det är 

föräldrarna som tar beslut om sekretess och den måste vi följa. Men barnen förstår ändå och 

mycket kan sägas utan att röja någon. Jag kan däremot tro att hans situation skulle bli lättare och 

han skulle förmodligen få större förståelse av de barn som är närmast honom om de fick 

information som tydligt och i klartext talar om vad hans problematik består av. Som sagt är det 

inte mitt beslut att avgöra och jag kan enbart fortsätta att ha en dialog om detta med hans 

vårdnadshavare. 

 

Jag ser att diskursetik är en bra teknik. Samverkan med vårdnadshavare är ett exempel jag gärna 

reflekterar lite runt. Mera specifikt tänker jag här på situationen när jag talade med Petters förälder 

i telefon och när jag använde mig av tolk för att tala med flickans förälder. Jag tror att det är av 

största vikt att lyssna in vad föräldern säger, även då jag ringer för att lämna upplysning om vad 

som hänt. Samverkan med hemmet är för mig samma sak som samarbete med hemmet, och för att 

få bästa möjliga samarbete tror jag att alla parter måste känna trygghet och tillit. 

 

Jag tänker på mig själv i min egen föräldraroll. När mina barn växte upp och gick på fritidshem 

var det viktigt för mig att få information kontinuerligt om både innehåll i verksamheten och 

barnen. Jag ville få vetskap om både glädjande saker de gjort och mindre bra. Dessutom var det 

oerhört viktigt för mig att veta att mina barn var accepterade och omtyckta av både kamrater men 

även av personal. Jag är av tron att om jag som förälder är tillfreds och vet att mina barn är 

omtyckta trots deras eventuella tillkortakommanden så förmedlar jag den känslan till barnen vilket 



26 

 

kan hjälpa dem att stärka självkänslan. Det gjorde det även lättare för mig att möta upp mina egna 

känslor de gånger jag fick telefonsamtal som gällde mina barn när de gjort något negativt. 

Barnläkare och docent Lars H Gustafsson uttrycker i boken Elevhälsa börjar i klassrummet det jag 

menar på följande vis: ”Det är vardagssamarbetet skola och föräldrar emellan som lägger grunden 

för ett förtroendefullt samarbete också i svåra lägen. Finns redan en god relation mellan 

klassläraren eller mentorn och föräldrarna är det mycket lättare att ta upp de problem som uppstår, 

utan att det behöver bli så mycket dramatik” (2009, s.139). 

 

Det är på liknande sätt jag önskar kommunicera med exempelvis Petters föräldrar. För mig är det 

viktigt att de förstår att jag och mina kollegor tycker om Petter och att vi är väl insatta i hans 

problematik. Sen kan vi i samtalet diskutera oss fram till vad som är bäst just då i rådande 

situation. Vad gäller flickans föräldrar kan jag säga att kommunicera via tolk är mycket svårt. Jag 

har inte alls samma kontroll över vad vi samtalar om och kan inte vara säker på att mitt budskap 

går fram exakt så som jag önskar. Nu var jag tvungen att ringa för de måste få kännedom om 

händelsen. Men jag kan se att det finns en vinst i att vi möts personligen då jag kan ta hjälp av mitt 

kroppsspråk och även försöka att läsa av deras för att komma fram till ett samförstånd. 

 

Ett diskursetiskt perspektiv skulle också kunna innebära att vi pratar med varandra i personalen 

om vad som händer. Om vi kan etablera en ständigt fortgående dialog så att vi kan hjälpa varandra 

och informera varandra om vad som hänt. Då kan vi också eventuellt planera mer förebyggande. 

Som det är i dag är vår barnfria tid mycket begränsad. Vi har två timmar i veckan för planering 

och den tiden försöker vi att förvalta väl, men den är alls inte tillräcklig. Att ha tid för att i 

arbetslaget sitta och reflektera över vad som hänt och få prova olika perspektiv och lösningar finns 

inte. Men, som det framgår av det jag tidigare skrev angående våra styrdokument ska ledningen 

vara väl förtrogen med vårt uppdrag och stödja oss i arbetet. Så utifrån den reflektion jag nu gör, 

kommer jag tala med mina kollegor om att äska mer tid av ledningen till just detta. Det är 

eventuellt möjligt att vi också kan få handledning av vår skolpsykolog om hur vi ska gå till väga 

för att få ut bästa tänkbara av en återkommande reflektionstid.  

 

Politikerna i kommunen jag arbetar i, som tagit beslutet om att lägga ned de små 

undervisningsgrupperna hoppas jag kommer att använda sig av ett diskursetiskt förhållningssätt 

för att utvärdera hur det gått för barnen som nu integrerats i vanliga skolan. Jag hoppas de lyssnar 

in vad pedagoger säger och kan omvärdera de åsikter som ligger till grund för beslutet. 
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Pliktetik, nyttoetik eller diskursetik 

Flickan som kommenterar Petters jackbyte och blir kränkt av honom när hon får svordomar 

tillbaka som svar, kunde jag ha hjälpt på ett bättre sätt. Jag tänker på det som Kadesjö och Haug 

poängterar när de talar om omgivningens förhållningssätt. Här hade jag verkligen tillfälle att 

använda mig av diskursetiken och med hjälp av mitt kroppsspråk och tal förmedla att vi kan ha 

större förståelse för varandra. Jag kunde sagt något om att Petter troligen inte uppskattar bytet av 

kläder och det är därför han är arg. Detta kunde jag ha gjort för att bekräfta flickan och att hon inte 

gjort något fel. Jag kunde också frågat henne om hon bättre förstod situationen efter att jag försökt 

förklara den för henne. Diskursetiken handlar som jag tidigare nämnt både om att få säga sin 

mening och att bli hörd på. Även Petter kanske skulle förstå att vi kan ha förståelse för att det var 

jobbigt för honom både med byte och att få en kommentar om det av flickan. Kutscher skriver att 

det är omöjligt för oss att veta vad som händer hemma och: ”[…] att vakna upp och klä på sig kan 

ha medfört stora strider” (2005, s.33). Troligen innebar det en enorm frustration för Petter att 

dragkedjan gick sönder och jackan blev obrukbar. 

 

Varför gjorde jag ingenting av det jag nu skrivit? Jag kände att det var något speciellt med Petter 

redan när han kom in genom dörren. Var det min känsla av omtanke om Petter som just då i 

stunden var ledande, och gjorde att jag tog beslutet att ignorera hans dåliga beteende mot flickan? 

Låtsades jag som ingenting för att undvika att han skulle få ett utbrott bland alla som befann sig i 

hans närhet? Använde jag mig av nyttoetikens tanke att göra det så bra som möjligt för de flesta 

genom att förespå att konsekvensen av ett agerande från mig skulle innebära en upptrappning av 

konflikten? I ärlighetens namn tror jag att det var min frustation över att vara ensam pedagog, en 

rädsla över att något negativt inträffar som jag ensam inte klarar ut. Pappan som kommenterade 

situationen och lät mig förstå att han inte var nöjd med mitt agerande påverkade mina känslor och 

agerande starkt. Jag blev både stressad och blockerad och tror inte att jag tänkte överhuvudtaget.  

 

När vi kom till matsalen och Petter fick ett utbrott för att det serverades nya sorters pålägg, 

berodde det troligen på att han har svårt för alla slag av förändringar. Även om det var i all 

välmening blev det för Petter övermäktigt att få fler valmöjligheter. Kutscher kallar detta för att 

barnet överupplever och att barnet just då har det mycket jobbigt (2005, s.59). För att preventivt 

arbeta med att barn ska slippa överuppleva, som Kutscher benämner det, vore en lösning sett med 

utilitaristens glasögon där vi ska göra det så bra för så många som möjligt, att vi varje morgon 

ringer köket och tar reda på exakt vad som serveras. Utilitaristen kan här ta hjälp av diskursetiken 
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och i samtal med samtliga barn informera om dagens frukost innan vi går och äter, och även 

lyssna in barnens åsikter och eventuellt låta det bli till en pedagogisk möjlighet att tala om vad mat 

innehåller och vad som är nyttigt. Men detta ringande skulle upplevas som stressande av all 

personal, framförallt de som arbetar i köket. Dessutom tror jag, att om jag är stressad förmedlar 

jag denna känsla till barnen och i läroplanen står att ”skolan ska främja elevers harmoniska 

utveckling” (Skolverket 2011, s.7). Stressade pedagoger förmedlar enligt min mening inte 

harmoni i någon större utsträckning, alltså var det ingen bra lösning som jag genom mitt tänkande 

här kom fram till. 

 

Det känns som jag behöver något mera än pliktetiska eller nyttoetiska tankar för att hjälpa mig 

vidare i min reflektion. Jag kommer nu att undersöka om jag kan få stöd från filosofen Aristoteles 

fronetiska etik. I boken Etik i professionellt lärarskap står att läsa att det var han som myntade 

begreppet ethos, vilket betyder vana men även karaktär. Aristoteles sa att det som skiljer 

människan från djuren är vår medvetenhet om vad det goda innebär: ”[…] alltså är etiken ett 

signum för mänskligt liv” (Irisdotter Aldenmyr& Paulin& Grønlien& Zetterqvist 2009, s.25). 

 

Fronetik, praktisk kunskap 

Professor Fredrik Svenaeus skriver i boken Vad är praktisk kunskap, att förmåga att möta andra 

människor är avgörande för yrkeskunnande för mellanmänskliga yrken, och fritidspedagoger är 

exempel på ett sådant yrke (2009, s.12). Svenaeus skriver att denna förmåga inte är teoretisk utan 

lärs genom praktik, genom att man utövar sitt yrke. Praktisk kunskap är det vi utför utan att tänka 

på det (2009, s.12.). Svenaeus skriver att Den nikomachiska etiken som Aristoteles skrev för över 

tvåtusen år sedan, är en grund för vad vi ser som den praktiska kunskapens teori. Aristoteles såg 

den vetenskapliga kunskapen som en av fem kunskapsformer - episteme den vetenskapliga 

kunskapen- att veta att, techne den praktiska-produktiva kunskapen- att veta hur, fronesis den 

praktiska klokheten, sofia som står för visdom samt nous som är förnuftsinsikten eller intuitionen 

(2009, s.20f). Här intresserar jag mig för fronesis. 

 

Forskaren Bernt Gustavsson skriver i boken Vad är kunskap, att den aristoteliska etiken inte ser 

till regler i huvudsak såsom regeletik gör, inte heller till handlingens konsekvenser såsom 

utilitarismen utan att det är hur man handlar och kvaliteten i detta hur som är avgörande (2002, 

s.105). Att skaffa god fronesis gör man genom att studera hur andra som man upplever som kloka 

människor, agerar i olika situationer och genom egen erfarenhet. 
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Fronesis utvecklas på två sätt, utåt är det hur jag agerar och inåt är det min personlighet, mitt sätt 

att vara. Jag förstår det hela med hjälp av Gustavssons förklaring ”En människa som vet vad som 

är meningsfullt i en handlingssituation och förmår styra sitt handlande därefter, besitter praktisk 

klokhet, dvs. förmågan att handla på rätt sätt på rätt plats i rätt ögonblick” (2002, s.106). För 

Aristoteles var begreppen copia och kairos i detta sammanhang viktiga. Retorikern Maria 

Wolrath-Söderberg skriver om de olika begreppen i böckerna Finns det genvägar till klokhet och 

Topos som meningsskapare. Copia innebär att jag har ”en repertoar av tanke- och handlingssätt” 

(Wolrath-Söderberg 2012, s.110). Kairos kan översättas med det rätta avgörandet i en viss 

situation (Wolrath-Söderberg 2012, s.107). Jag tolkar detta som att ha det rätta sättet då något 

inträffar, att jag i en given stund har förmågan att läsa av situationen och ha en egen bank av olika 

förnuftiga handlingsalternativ jag kan välja bland. Viktigt är då att ha urskiljningsförmåga och 

kunna känna av vad som är viktigt att göra eller klokt att välja.    

 

Aristoteles talade även om dygd. Wolrath-Söderberg tolkar Aristoteles dygdebegrepp såsom att 

människan har ett inbyggt alarm både förnufts, viljemässigt och känslomässigt för att möta alla 

olika situationer vi ställs inför där vi behöver agera (2003, s.70). Jag tolkar det som att jag, utifrån 

vad som sker i en bestämd situation avgör med hjälp av mina känslor och mitt förnuft vad som är 

en bra handling. Mina dygder som skulle kunna komma till hjälp vid exempelvis en konflikt med 

Petter eller annat barn, skulle kunna vara att jag är modig, försöker vara rättvis, är ärlig och klok. 

Om jag tänker på Petter är det extra viktigt att han i alla situationer kan lita på att jag finns där vad 

som än händer, därför lägger jag till ytterligare en dygd, nämligen att jag är pålitlig. Låt mig citera 

Wolrath-Söderberg då jag tycker hennes ord hjälper mig att förklara vad det är jag försökt 

beskriva ovan. ”Där kantianer och utilitarister söker metoder för att eliminera problem och 

moraliska dilemman som ligger utanför människans kontroll söker aristotelikern sätt att fylla sin 

påse med redskap och förnödenheter för att klara och kanske till och med njuta av resan” (2003, 

s.70).    

 

 

Förnuft, lyhördhet och fantasi 

Jag tänker här på när jag valde att ignorera det Petter sa till mig när vi öppnade på morgonen. Var 

det så att jag tog hjälp av min fronesis? Att jag med hjälp av min erfarenhet undvek att svara 

honom och att det gav resultatet att risken för en konflikt mellan oss eliminerades och jag kunde ta 
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emot och hjälpa alla barn komma tillrätta, som säkerligen alla var rätt nyvakna och i behov av 

lugn och ro. Gustavsson skriver att praktisk klokhet är förmåga att möta konkreta situationer med 

lyhördhet och fantasi och den kunskapen innefattar en god uppfattning om komplexa detaljer som 

kan finnas i rådande situation (2002, s.108). Här behöver även förnuftet kopplas in vilket även 

Gustavsson skriver är förenligt med lyhördheten och fantasin (2002, s.108). Mitt förnuft hjälpte 

mig att agera under morgonsituationen, hade det varit det minsta hotfullt mot någon hade jag 

agerat annorlunda. 

 

Om jag gör en återkoppling till det jag skrivit tidigare kan det vara notervärt att förnuftet skiljer 

aristoteliska etiken från både utilitarism och Kants pliktetik. Utilitarismen ser förnuftet som ” […] 

kalkylerande i relation till den egna, eller maximerade nyttan. För kantianen står det rationella i 

motsättning till begäret” (Gustavsson 2002, s.108). Fronetiken ser inte förnuft i motsättning till 

känsla och fantasi. 

 

Jag har redogjort för att fronesis får man genom exempelvis erfarenhet (Svenaeus 2009, s.12 och 

Gustavsson 2002, s.6). Det är en relativt lång epok av min egen livsresa som jag tillbringat i 

skolans värld. I över trettio år har jag arbetat med barn och jag har även en god teoretisk 

utbildning för att möta barn med speciella behov. Gustavsson skriver att fantasin har samband med 

förnimmelse och det har likaså våra minnen (2002, s.108). 

 

Jag vill säga att min fantasi och mitt minne hjälper mig att koppla ihop tidigare skeenden med 

nuvarande händelser, och med förnuftets hjälp kommer jag fram till hur jag bäst ska agera i en 

specifik situation. Denna resa i praktiska klokhetens farvatten har inte varit kav lugn, ibland har 

det stormat ordentligt och vid andra tillfällen har det varit krusningar på ytan. Med detta vill jag ha 

sagt att jag även lärt mig av mina misstag, och av de gånger jag inte gjort direkta misstag men 

ändå tagit mindre lyckade beslut. Jag har även lärt mig av andra människors tillkortakommanden 

eller när de gjort någonting bra, och ändå kan jag känna tvivel över om jag möter upp barnen som 

finns med mig i min yrkesutövning idag på bästa sätt. Kan en orsak till detta vara att det jag ansåg 

tidigare var ett gångbart förhållningssätt inte är giltigt idag, eller åtminstone inte har samma 

genomslagskraft? Kan det bero på att jag med personlig mognad har ändrat mina åsikter om vad 

som är viktigt eller inte? Kan det vara för att barnen har ett annat förhållningsätt mot oss vuxna, 

eller att vi faktiskt möter barn som vi tidigare inte mötte eftersom de varit på specialskolor? Även 

föräldrar har idag ett annat förhållningssätt mot oss i skolan och är idag mer ifrågasättande kan jag 

tycka.  
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Låt mig gå tillbaka till Gustavsson, han skriver att förförståelse, uppväxtvillkor, skolning, hur vi är 

socialiserade, fördomar vi växt upp med, uppfattningar vi fått genom traditioner och normer är 

starka påverkansfaktorer som avgör hur vi förhåller oss till omvärlden (2002, s.112). Gustavsson 

skriver; ”traditionen utövar en slags auktoritet över oss, så att vår omvärld inte kan tolkas och 

förstås hur som helst” (2002, s.112). Det är eventuellt i detta jag kan finna en del av svaret till 

mina frågor ovan. Jag menar att om jag är fast i mina normer och traditioner bör det samma gälla 

för de människor jag möter. Jag menar att de är fast i sina normer och traditioner. Min arbetsplats 

har förändrats mycket enbart under de sista fem åren. Förutom de barn vi möter som tidigare var 

placerade i små undervisningsgrupper, kommer det människor till oss från alla världens hörn, som 

då enligt detta synsätt har sin tradition med auktoritet med sig och vi ska försöka mötas. Jag 

önskar få en större insikt i detta, jag tar avstamp av Gustavsson som så klokt skriver, att vi för att 

möta det obekanta är beroende av språket. Han skriver att ”när något nytt kommer till, i form av 

tekniska uppfinningar eller människor med annan bakgrund, så förstår vi det från det vi redan 

känner till” (2002, s.113). Det avgörande i sammanhanget är vår förmåga att vara öppna och 

nyfikna på det för oss ovana och nya och inta nya perspektiv och öppna upp oss för nya tolkningar 

vilket innebär: ”[…] att vi glömmer oss själva och vår egen tolkning för en stund” (Gustavsson 

2002, s.113). Gustavsson menar att det kan liknas vid lek. Han skriver, ”På samma sätt sätter vi 

oss själva på spel eller i lek, när vi lämnar våra egna tolkningar för att bli förmögna att möta en 

annan tolkning. Namnet för detta är dialog” (2002, s.113). Vår dialogiska förmåga har vi utifrån 

den tolkning vi gör, den tolkning vi delger andra samtidigt som vi öppnar oss för deras tolkning. 

Det uppstår en tolkningsgemenskap i en gemensam sak, ett slags samförstånd och solidaritet 

mellan samtalsdeltagarna. Målet blir att komma fram till ”[…] en gemensam hållning om den sak 

som diskuteras, att komma till en konsensus” (Gustavsson 2002, s.113). 

 

Om man vill utvecklas tillsammans i dialog kan man ta fasta på det som Wolrath-Söderberg lite 

tillspetsat uttrycker, koncensus tar död på dialogen. Hon menar att det är när vi har 

meningsskiljaktigheter som vi kan finna nya syften som kan vara betydande för oss och få oss att 

söka nya eller ytterligare syften eller betydelser (2012, s.24). Här kan jag med hjälp av 

diskursetiken skaffa mig kunskap och argument. Genom att jag samtalar och diskuterar med mig 

själv och samlar på mig verktyg som exempelvis kan handla om etiska överväganden, människors 

rättigheter, att se olikheter som något positivt m.m. kan jag eventuellt i ett senare skede på ett 

ödmjukt men klokt sätt framföra mina överväganden i en dialog (Wolrath-Söderberg 2012, s.25). 

Kanske jag kan vara bidragande till en attitydsförändring till att se på särskilda behov med en mer 
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tillåtande attityd. Det skulle i sin tur kunna leda till att jag med hjälp av fronesis kan känna mig 

mer nöjd med mitt eget förhållningssätt. 

 

Nu när jag tittat närmare på mitt problem ur olika etiska perspektiv kommer jag fram till att det 

kan vara bra att komplettera de olika teorierna med varandra. Det skulle kännas mycket inskränkt 

för mig att försöka hålla fast vid en teori. Jag kan finna förhållningssätt och tankar jag 

sympatiserar med i dem alla och med hjälp av mitt förnuft hoppas jag att jag har förmågan att 

plocka ut det bästa ur var och en av dem. 

 

Slutord 

Syftet med min essä var att se över mitt eget förhållningssätt. Min önskan var att se om jag kan 

utveckla kunskaper som gör mig bättre rustad att möta alla barn oavsett den enskildes egna behov. 

Den insikt jag fått genom mitt skrivande är att det inte finns någon universalmetod som jag kan ta 

till mig, däremot har jag skaffat mig en större förståelse för att människor har olika etiska synsätt 

och att människans egen uppväxt har en mycket större betydelse än vad jag tidigare varit 

medveten om. 

 

Filosofen Christian Nilsson skriver i boken Vad är kunskap, att karaktärsdygder är omedvetna, 

vanemässiga beteenden som vi använder utifrån att vi har en känsla av att det vi gör är rätt. Vidare 

skriver han att det ibland är nödvändigt att korrigera dessa vanor och att vi då är i behov av 

fronesis, och då är inte frågan fronesis har att hantera om vi ska agera utan frågan är hur (2009, 

s.48) Jag har genom mitt studerande av olika etiska perspektiv fått en större medvetenhet om mina 

egna vanemässiga beteenden och jag ämnar försöka att i olika situationer använda mitt förnuft till 

att försöka tänka efter innan jag agerar. 

 

Maria Wolrath-Söderberg skriver i boken Finns det genvägar till klokhet om sitt intresse för 

trädgård. Det inspirerade mig till att tacka Maria för att hon varit min handledare i mitt 

essäskrivande genom att skriva en metafor gällande mig själv. 

 

Som privatperson är jag mycket intresserad av djur och natur. Till min stora glädje är jag ägare till 

ett stort sexkantigt växthus. Här låter jag mitt intresse för att odla olika grödor frodas. Jag kan i 

mån av tid odla många olika sorter på en gång och alla behöver behandlas på olika vis. En del 

plantor behöver regelbundet ansas för att växa sig stora, starka och vackra, medan andra klarar sig 
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mycket väl med minimal omvårdnad. En del tar lång tid på sig att från ett litet frö växa upp till 

fullt utvecklad växt, andra växer mycket fort. Formen på mitt växthus kan ibland ställa till lite 

förtret då en del behöver stort eget utrymme medan andra växter nöjer sig med en liten yta. 

Växterna är som individer med mycket olika behov och jag gör mitt yttersta för att alla mina 

växter ska ha bästa möjliga förutsättningar för att må bra men även bli till en fröjd för mig att njuta 

av. 

 

Jag hoppas att jag på min arbetsplats i dialog med andra kan komma fram till ett gemensamt 

förhållningssätt som skall ge skolans frön, det vill säga barnen en möjlighet att växa upp till starka 

välmående individer, som senare i livet med glädje kan se tillbaka på sin tid i växthuset vilket vill 

säga skolan och fritidshemmet. 

 

Forskaren Anders Burman skriver om bildning i tidigare nämnda bok Vad är kunskap att bildning 

inte är samma sak som utbildning. Bildning är hur man uppfattar sin omvärld och sig själv, men 

att bildning också handlar om att reflektera över sin egen kunskap vilket ger ett metaperspektiv på 

”[…] själva kunskaps- och bildningsprocessen” (2009, s.114 ). Detta betyder att jag är medveten 

om mitt förhållande till kunskap, hur jag tolkar och förstår det som händer runt mig och hur jag på 

bästa sätt kan förändra den. ”Allt detta förutsätter inte bara att man gjort kunskapen till sin utan 

också att den blivit en integrerad del av personligheten” (Burman 2009, s.114). Den formen av 

integrering tar jag gärna till mig, och det får avsluta min essä. 
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