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Abstract  

Title: “Tell me in a nicer way!” – an essay on responsibility and freedom 

The purpose of this essay is to examine the concept of responsibility, mainly in terms of 

human responsibility among primary school children. Through two narratives based on my 

experience working as a teacher at leisure-time centers for school children, I am analyzing the 

concept of responsibility and what it means to me in my daily work. The perspectives and 

theories I have used include psychotherapist Jesper Juul's distinction between personal and 

social responsibility, mentalization and the philosophers Jean-Paul Sartre and Ann Heberleins 

existentialist approach. My conclusions are that the world of today places high demands on 

the human ability to navigate as moral beings. As a teacher I am faced with the task to 

strengthen the students' ability of mentalization and agency and support them in their 

development to become future citizens. 

Keywords: responsibility, personal responsibility, social responsibility, mentalization, 

freedom, practical knowledge,  

Sammanfattning 

 

Titel: ”Du kan väl säga till mig lite schysstare!” – en essä om ansvar och frihet. 

Syftet med denna essä är att undersöka ansvarsbegreppet, främst vad det gäller barns 

personliga ansvar. Detta genom att gestalta två egenupplevda händelser och använda dessa 

berättelser som utgångspunkt för att pröva mina erfarenheter gentemot, för mig, nya 

perspektiv. Mina frågeställningar är: Vad är ansvar? Vad är det för ansvar eleverna ska 

utveckla enligt styrdokument och forskning? Hur kan jag hitta ett fungerande förhållningssätt 

till mina elever vad det gäller deras personliga och individuella ansvarsutveckling? Hur kan 

ansvar tolkas i förhållande till begreppet mentalisering? Hur kan jag förstå ansvarsdiskursen i 

ett samtida ideologiskt perspektiv? De perspektiv och teorier jag använt mig av är bland andra 

psykoterapeuten Jesper Juuls distinktion mellan personligt och socialt ansvar, mentalisering, 

filosoferna Jean-Paul Sartre och Ann Heberleins existentialistiska grepp på ansvar i 

förhållande till individens frihet. Vad jag kommit fram till är bland annat att dagens samhälle 

ställer höga krav på människans förmåga att navigera och handla i ansvarighet. Jag som lärare 
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ställs inför att stärka elevernas förmåga till mentalisering, agens och stötta dem i utvecklingen 

mot framtidens samhällsborgare.   

Nyckelord: ansvar, personligt ansvar, socialt ansvar, mentalisering, frihet, praktisk kunskap 
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Inledning  

”Du har inte löst konflikten” 

Våren har kommit med all sin kraft och jag är ute med treorna på skolgården. Det är 

förmiddagsrast och kyligt i skuggan men i solen för varmt för jacka. Basketbollarna dunkar 

och det är full aktivitet med allt från fotboll, ”burken”, hopprep och hästlek. Jag placerar mig 

på bänken där jag har full uppsikt över gården, när jag sitter här är det lätt för barnen att 

komma om det skulle vara så att de behöver. Några flickor gör mig sällskap innan de kommit 

på vad de ska göra på rasten. Någon dröjer sig kvar för att prata en stund om helgen.   

Men så kommer Molly
1
 med tårar i ögonen och berättar hur bästisen Sara sagt något taskigt 

och sen hoppat iväg med Katja och inte brytt sig ett dugg om Molly som blev ensam kvar. 

Jaha, tänker jag uppgivet, nu är det dags igen. Never ending story - för de här bästisarna har 

konflikter för jämnan. Jag suckar inombords.  Molly gråter och blänger argsint på Sara som 

står en bit bort. Hon sitter en stund vid min sida på bänken medan vi pratar. Snart kommer 

Sara gråtandes för hon har nu sett hur Mollygråter och blänger. Så snart Sara närmar sig går 

Molly snabbt därifrån. Kroppen är rak och stel, händerna knutna längs sidorna. 

 ”Vad ska jag göra? Hon är jättearg på mig!”. Sara är uppgiven och sjunker ner bredvid mig 

på bänken medan ögonen tåras. Hon menar att hon inte alls vet vad som hänt, hon har ju inte 

ens varit med Molly på rasten. 

 ”Ja”, svarar jag lite dröjande, ”vad finns det för alternativ och är det något du tror skulle 

hjälpa?”.  

Nu går Molly i vida cirklar runt oss, men försvinner med bestämda kliv iväg när Sara närmar 

sig. Sara i sin tur ser sårad ut, som om luften helt gått ur henne. Jag ber Sara avvakta lite och 

låta Molly vara arg en stund, det går nog att prata med henne när hon ”argat av sig”. Vi pratar 

en stund om att Molly blir så tvärarg och inte vill prata, medan Sara istället ofta blir ledsen 

och gärna vill prata med en vuxen. Sara menar fortfarande att hon inte har en aning om varför 

Molly blivit så arg. Hon bara märke att Molly satt här bredvid mig och blängde på henne helt 

plötsligt. Jag tror henne inte en sekund men det säger jag inte, utan istället ”Du kan ju fundera 

                                                 
1
 Alla namn i min text är fingerade 
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lite till på det medan du väntar då”. Men så är den korta rasten slut och fröken ringer in. Vi 

pratar mer senare bestämmer vi. Molly går snabbt och bestämt in i skolbyggnaden, hon ser 

inte ut att vilja prata. Hennes sida får jag höra mer av emellan nästföljande lektioner när jag 

ber att få prata med henne. Hon känner sig utfryst och ignorerad av kompisen. Vi samlas flera 

gånger under dagen. Enskilt och alla tre. Sara är fortsatt förtvivlad för att Molly är avvisande. 

Molly fortsätter att ömsom blänga och ömsom biter hon igen mot Sara. ”Hur tror du det känns 

för MIG när min bästa vän säger så där och går iväg med nån ANNAN?”.   

Jag tycker att jag försökt allt i de tidigare konflikterna. Prata med Molly och Sara var för sig, 

tillsammans, jobba med tillit, jobba att leka med andra kompisar (förödande på kort sikt visar 

det ju sig idag eftersom de använder stackars Katja som slagbräde).  Vad finns kvar att göra? 

undrar jag och börjar surna till. De kanske bara ska få känna på konsekvenserna då funderar 

jag. Hur skulle det vara om de inte lyckas lösa det här idag? De kanske kan göra det ikväll 

med mammorna och papporna till hjälp. Jag hinner ju inte med det andra jag skulle göra idag. 

Det är ju fler som behöver ha sin fröken!  

När de slutar skolan kommer flickorna till mig en i sänder där jag står på skolgården. Jag 

vallar bort dem till en bänk där vi kan slå oss ned. ”Kaaaarin, hon blänger fortfarande på 

mig!”. Jag svarar ”Ja men hon tycker ju att du var så himla taskig förut. Kan hon ha rätt i att 

du var det?”. ”Jaaaa”, hulkas det fram”, men jag har ju sagt förlåååt!”. Jag känner att 

tålamodet tryter. Det är så att det nästan börjar krypa på kroppen på mig. Huvudvärken 

kommer plötsligt och det liksom flimrar i synfältet – å nej inte migrän! Jag känner samtidigt 

hur min professionalitet sviktar och osäkerheten kickar in. Varför kan jag inte hjälpa dem att 

reda upp situationen? Vad gör jag för fel? Flickorna beter sig illa mot varandra. Ingen är värre 

än den andra, är det inte Sara som är skurken så är det Molly. Här har jag en som bara tjurar 

och den andra som följer efter och gråter utan att visa att hon visar att hon alls uppfattat varför 

kompisen blev sur. Men varför kan jag inte förmå dem att bara sluta? Kan de inte bara leka 

och vara glada för att de har varann? Det är dammigt på skolgården, solen steker på asfalten 

och gruset dammar. Ska de inte sopa gården snart? tänker jag.  Solen bländar och jag önskar 

att jag fick gömma mig i skuggan, dricka vatten och ta en migräntablett eller två. Jag suckar 

inombords, kanske till och med så det hörs. Jag hör mig själv säga med bestämd röst att ” Om 

man gjort något taskigt då får man fundera ut hur man ska gottgöra det. Ta hand om den man 

sårat. Ta hand om din kompis!”. Med de ganska ilskna orden lämnar jag Sara för att rusa bort 
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mot fotbollplanen där en spelare just halkat på gruset och ligger på marken med händerna om 

sitt knä. Jag hjälper den skadade in i köket där jag tröstar, tvättar och plåstrar. Då kommer 

Sara efter, återigen gråtandes.”Men Sara, inte igen!” utbrister jag samtidigt som jag tänker att 

så ska jag verkligen inte bemöta mina elever. ”Gå och ta hand om din kompis!”. ”Men hon 

vill inte det”, svarar Sara gällt. ”Nä, det kan jag förstå, hon behöver väl vara sur på dig ett tag. 

Gör något annat då och försök senare, nu MÅSTE jag ta hand om det här!”. Jag svarar stressat 

och visar med handen mot det skadade barnet. När jag så småningom kan återvända till 

skolgården har Saras mamma hämtat henne. Jag önskar att jag hunnit prata med mamman 

innan de gick hem. Med Mollys pappa hinner jag byta några ord innan de går hemför dagen. 

Han suckar lite men är inte förvånad och säger att han ska prata med Saras föräldrar, de 

umgås ju ofta privat. Tydligen hade flickorna även blivit osams i helgen när familjerna fikade 

tillsammans.  

Nästa förmiddag sitter jag i soffan i fritidsrummet och har planering tillsammans med mina 

närmsta kolleger. Vi dricker kaffe och njuter av lugnet som blir när en hel drös elever sprungit 

till gympalektion. Dörren står öppen och det doftar vår ända in till oss. Vår och kaffe. Av 

gårdagens frustration känner jag inget just nu. Kanske suckar jag lite och skrattar åt hur 

jobbiga jag tyckte att de var igår, flickorna som bråkar och hur frustrerad jag känt mig. Idag är 

det nya tag. Men så ringer min mobil i fickan. Jag tar upp den, ett nummer jag inte känner 

igen? ”Hej det är Henrik, Saras pappa”. Jag känner hur jag liksom darrar till av tillbakahållen 

frustration. Hur har han fått tag på mitt nummer, mitt privata nummer? Det känns inte okej. 

Han berättar att han ringer för att Sara var så ledsen igår kväll för det här bråket med Molly 

och att hon kände att hon inte fått någon hjälp av mig. Jag tar ett djupt andetag medan jag 

funderar över hur jag ska svara honom. För jag vet ju med mig att jag faktiskt inte orkat med 

igår. Jag är skittrött på flickorna om jag är ärlig! Men det säger jag så klart inte. Jag säger att 

jag försökt stötta kontinuerligt under dagen men inte kommit någon vart. Att flickorna beter 

sig oschysst mot varandra men ändå envist håller fast vid vänskapen. Att jag förstår om Sara 

kände sig illa till mods för hon hade faktiskt betett sig illa och sårat sin kompis. Jag hör att 

han hummande känner igen en del av vad jag berättar. Men så svarar han att han inte kan 

acceptera att hans dotter kommer hem från skolan och mår dåligt och att hon känner att jag 

inte löst konflikten. ”Men vadå, jag kan inte lösa elevernas konflikter åt dem”, svarar jag, 

”Det måste de ju göra själva”. Pappan avbryter mig och han talar om att han inte vill att hans 

dotter ska komma hem ledsen från skolan igen. Jag förstår på hans ton att det inte är någon 



7 

 

mening med att gå vidare med samtalet. Dessutom är jag upprörd för att han ringer mig privat 

när vi har telefon på avdelningen. Jag lovar att jag ska följa upp med Sara hur det känns under 

dagen och återkoppla till dem när de hämtar. När vi lägger på känner jag mig illa till mods. 

Jag känner att han ifrågasatt min kompetens samtidigt som jag motvilligt måste erkänna att 

han kan ha rätt i det för jag har inte lyckats hjälpa hans dotter. Samtidigt är jag säker på att det 

inte går att lösa konflikter åt någon annan, barn eller vuxen spelar ingen roll. De måste själva 

lösa knutarna. Men jag hade inte identifierat dem, vilket är min uppgift. 

”Du kan ju säga till mig lite schysstare!” 

 Jag är rastvakt och ser på håll att Albert och Sigge är upptagna i ett intensivt samtal. De 

övriga kompisarna cirklar omkring dem. De är ett gäng som nästan alltid sluter upp för rollek 

så fort de får tillfälle. Jag undrar hur det går för Albert och Sigge för jag ser att det är något på 

gång. Kanske är de osams? Jag närmar mig men låtsas som att jag är på väg mot något annat, 

jag vill inte stolpa fram och lägga mig i om det inte behövs. Nu ser jag att Sigge gråter argt 

och Albert ser irriterad ut. Albert slår ut med armarna och han ser ut att sucka djupt, axlarna 

åker ner medan ryggen kutar. Han tittar frågande på Sigge. Jag placerar mig några meter bort 

och riktar blicken mot skogsslänten medan jag ser dem i ögonvrån. ”Du är inte schysst när du 

säger sådär”, hör jag Sigge säga. ”Men vadå, du är ju alltid så KÄNSLIG”, menar Albert, ”du 

börjar ju gråta för att jag säger till dig att jag inte vill leka så, det var inte så i LEKEN!”.  ”Ja 

men det är inget fel att gråta”, försvarar Sigge. ”Du kan ju säga till mig lite schysstare!” 

 Jag väntar in och överväger om jag behöver hjälpa till men låter dem försöka själva 

ytterligare en stund. Sigge drar sig in bakom en repstege och torkar tårarna med baksidan av 

vanten. Albert håller sig i en stolpe och liksom hänger på armen och pendlar med kroppen.  

 ”Ja men vadå”, frågar Albert snart, ”ska jag alltid ba´ Sigge ta det luuugnt?” säger Albert 

med tillgjord snällhet. Sigge svarar att ”Nää men inte låta så himla arg ju! Eller säga att jag 

inte får va med, då är du ingen kompis!”. Mer tårar och gråtsnor torkas bort. Samtalet 

fortsätter men de både är avsevärt lugnare nu, de pratar lågt och jag hör inte riktigt vad som 

sägs. Sigges tårar har torkat. Snart närmar sig en kompis, som just nu är någon form av 

köttätande dinosaurie. ”ROOOAARR” lockar han med stora kliv och armarna uppdragna 

precis som en T-rex. Strax är Sigge och Albert med i leken igen.  
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Jag funderar över om de blev klara med sin konflikt. Efter en stund passerar Sigge nära mig 

och jag passar på att fråga hur det känns nu eftersom jag sett att de varit osams. Han nickar 

glatt. Det känns bra! Just då ringer klockan och rasten är slut. Vi pratar vidare medan vi slår 

följe in, även Albert ansluter. Nu är de bästa kompisar igen och tycker båda, när jag frågar, att 

de fick sagt vad de behövde. Vilken tur att jag inte lade mig i utan att de fick klara ut det där 

själva funderar jag. Vad var det som gjorde att jag lät bli? 

Inledande reflektion 

Vad som fick mig att intressera mig för ansvarsbegreppet är bland annat författaren och 

etikern Ann Heberlein som i sin bok Det var inte mitt fel – om konsten att ta ansvar (2015), 

diskuterar människans skyldighet att ta ansvar för såväl sitt liv, för sina val och för sina 

handlingar i relation till andra men också för vår (mänsklighetens) gemensamma framtid. Det 

är inte så att jag genom boken är överens med Heberlein men hon har utmanat mitt sätt att 

tänka kring ansvar och skuld. Mina reflektioner och förgivettaganden sätts genast på prov i 

min yrkesvardag där jag upplever att det är något som skaver vad det gäller förutsättningarna 

för elevers utveckling i fråga om ansvar, personlig integritet och faktisk delaktighet inom 

fritidshemmet. Jag har en önskan om att i vardagssituationer ta tillvara på varje möjlighet att 

stärka barnens sociala kompetensutveckling medan jag i praktiken går i samma fälla som jag 

kritiserar andra för – att inte ge tid och plats för gemensam eftertanke. Varför är det så svårt? 

Mina berättelser handlar båda om konflikter kompisar emellan och hur jag förmår hantera 

dem i min praktik inom fritidshemmet. Den ena berättelsen handlar om två lite större flickor 

medan den andra om något yngre pojkar. I flickornas berättelse skildras en konflikt som 

eventuellt är en del av en djupare och mer långdragen konflikt. Kanske handlade och tänkte 

jag annorlunda just på grund av att det ingick i något annat, en utdragen slitning. Det kan 

tyckas typiskt att skildra pojkar och flickors konflikter på detta sätt, att flickor fryser och 

spelar ut varandra och drar in vuxna i sina konflikter, medan pojkars konflikter är mer ’här 

och nu’ och ofta snabbt avklarade. Jag kommer inte att fördjupa mig i genusaspekterna denna 

gång även om jag är medveten om att det är ett perspektiv som skulle kunna vara intressant 

för mig att fördjupa mig i. Det får om möjligt bli nästa gång. 

Vad jag vill fokusera på i mina berättelser är hur barnen förhåller sig till sig själva och där 

igenom till kompisen. Hur tar de hand om sig själva och hur tar de hand om relationen till sin 
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vän? Med utgångspunkt i att det handlar om att ta ansvar för det egna handlandet, de egna 

känslorna men samtidigt också förhålla sig till och handla ansvarigt gentemot den andre. Men 

så funderar jag över hur mycket vi vuxna kan överlåta på våra barn? Ger vi dem för mycket 

eller för lite ansvar att hantera sociala relationer? Pojkarna i sin berättelse ser ju ut att lösa 

situationen förhållandevis snabbt och rakt, de säger hur de känner och vad de behöver och tar 

ansvar för det medan de kommer överrens om hur de kan gå vidare. Flickorna däremot, eller 

framför allt den ena, kräver mycket prat med vuxen men lyckas ändå inte identifiera vad som 

står på spel, vad som behövs och hur hon kan agera i relation sin bästis men också i relation 

sig själv. Hur kunde jag ha stöttat henne i det på ett annat sätt? Sedan tillkommer faktumet att 

hennes pappa hörde av sig och menade på att jag borde ha gjort annorlunda. Enligt honom ska 

hans barn inte känna sig ledset, utan jag skulle sett till att Sara var glad och vid gott mod när 

hon kom hem. Han kanske har helt rätt i det, men jag funderar då på om han nöjt sig med att 

flickan inte tagit ansvar för situationen utan att jag som personal i skolan istället tagit över? 

Vilken typ av ansvar skulle hon ha tagit enligt honom? Vad var hennes del, och vad var min? 

Det kan ibland suckas över tjejtjafs och intriger bland mina kollegor på fritidshemmet, en typ 

av relationella konflikter som jag själv har mycket liten erfarenhet av. När det blev bråk löste 

jag själv det genom att gå därifrån om det blev för infekterat, jag hade inte tålamod att reda ut. 

Jag tror att jag tänkte så att om vi inte kan leka och ha kul så är det ingen mening med att 

fortsätta, då går jag till någon annan eller leker ensam. Min historia inverkar med största 

sannolikhet på hur jag idag bemöter mina elever.  Jag tror att jag har lätt att tappa tålamodet i 

komplicerade och utdragna konflikter då jag är mer pragmatiskt lagd.  

Vi vuxna är ofta snabba med att säga stopp, ta över och tala om för barnen hur de ska handla 

och tänka. Jag tror att det begränsar både våra elevers handlingsmöjlighet som deras chans att 

ta ställning i problematik som rör dem. Ofta kan de vara riktiga problemlösare och tänka 

friare och med mer förståelse än vad vi vuxna vill tro. Jag tänker att vi tar ansvar ifrån 

eleverna, det vill säga, ansvar som de har rätt att ta själva. Vad jag önskar är att kunna lära 

eleverna att klara sig i livet, att de ska veta hur de ska handla och samtidigt vara solidariska 

medmänniskor. Att de ska bli ansvarsfulla vuxna, men redan som barn börja ta ansvar för vad 

de gör och vad som kommer ut ur deras munnar.  

”Det sociala” brukar slarvigt uttryckas vara fritidshemmets uppdrag. I Skolverkets allmänna 

råd för fritidshem formuleras fritidshemmets uppdrag i ett helhetsperspektiv. Där skriver 



10 

 

Skolverket bland annat att ”uppdraget handlar om att stödja utvecklingen av såväl normer och 

värden som kunskaper, ansvarstagande och inflytande” (Skolverket, 2014, s. 13). Och i 

läroplanens två första kapitel, som är fritidshemmets främsta del, handlar mycket om 

elevernas fostran till ansvariga och demokratiska samhällsmedborgare. Hela tolv gånger 

används ordet ansvar. Men ingenstans förtydligar styrdokumenten vad de menar med ansvar 

och ansvartagande. Hur är en ansvartagande elev? Jag uppfattar styrdokumenten som en 

politisk anvisning om vilken slags samhällsmedborgare som efterfrågas. Fritidshemmet och 

skolan ska fostra elever som har de förmågor, kvaliteter och kunskaper som kan fungera och 

skapa framtidens samhälle. Så hur kan jag förstå det? Å ena sidan uppfattar jag att det begärs 

mer än tidigare av barnen i att de ska vara sin egen autonoma person i världen med rätten att 

besluta kring mycket av det som rör dem. Å andra sidan hindras de av vuxenvärlden till det 

när det bränner till, då det blir obekvämt eller de riskerar att bli ledsna. Hur ska jag som lärare 

balansera mellan dessa poler? 

Syfte och frågeställning 

Jag vill i denna essä undersöka och reflektera kring mitt förhållningssätt till mina elevers 

ansvarsutveckling och autonomi. Jag utgår själv från att det är viktigt och nyttigt att ta ansvar 

för sitt eget liv, de egna tankarna och de handlingar vi gör. Gällande styrdokument visar också 

på att elevernas förmåga att ta ansvar och utveckla ansvarstagande är en politisk angelägenhet 

i mitt arbete. Däremot ger de mig lite knapphändig, eller ingen, information om vad det 

innebär i praktiken.  

Jag bär med mig flertalet frågor genom texten: 

1. Vad är ansvar? 

2. Vad är det för ansvar eleverna ska utveckla enligt styrdokument och forskning? 

3. Hur kan jag hitta ett fungerande förhållningssätt till mina elever vad det gäller deras 

personliga och individuella ansvarsutveckling? 

4. Hur kan ansvar tolkas i förhållande till begreppet mentalisering?  

5. Hur kan jag förstå ansvarsdiskursen i ett samtida ideologiskt perspektiv? 
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Fritidshemmets uppdrag kritiseras ofta enligt min erfarenhet för att vara luddigt, både bland 

fritidshemslärare själva och massmedialt. Att på detta sätt studera yrkesnära frågor är ett sätt 

att synliggöra och undersöka och pröva uppdraget samt verksamheten som sådan.  

Metod 

Denna uppsats är skriven i form av en erfarenhetsbaserad essä. Enligt Merete Mazzarella som 

är professor emerita i litteratur utgår essäistiskt skrivande ifrån att läsaren blir personligt 

engagerad. Det ställer krav på essän att vara dialogisk och att författaren lyckas förmedla att 

texten är angelägen även för andra än författaren (2011, s. 130). Typiskt för essäskrivande är 

den personliga ansatsen, uppriktigheten och att den är sökande, det menar Lotte Alsterdal som 

är docent i praktisk kunskap och yrkeslivsforskning (2014a, s. 172).  

Den här essän inleds med en berättelse från min yrkespraktiska vardag, ett dilemma. Detta 

dilemma karaktäriseras av att den beskriver en handlingssituation som är svårbedömd på det 

sätt att det inte finns en givet rätt eller fel handling (Alsterdal, 2014a, s.163). Dilemmat kan 

också gälla något som oroar eller något som kan tolkas på olika sätt. Gemensamt för olika 

typer av dilemmaberättelser är att där finns något att lära av (ibid., s. 188).   Kring berättelsen 

låter jag mina erfarenheter, tankar och funderingar synas. Essä är franska för försök och i 

essäskrivandet innebär det för mig, som jag tolkar Alsterdal, att där finns ett tydligt 

berättarjag som i dialog med teoretiska perspektiv prövar att byta position mellan dessa och 

mina egna erfarenheter. Andra teoretiska perspektiv kan utmana min berättelse och min 

förförståelse. De kan ge mig ytterligare perspektiv på berättelsen som hjälper mig att förhålla 

mig till vad jag upplevt (Alsterdal, 2014b, s. 48f). Enligt Alsterdal påminner denna skrivform 

om estetiska lärprocesser på så sätt att det handlar om att hitta nya infallsvinklar, tolkningar 

och att tänja gränserna mellan praktik och vetenskap. Därför är målet inte att i skrivandet nå 

en upplösning av dilemmat utan som Alsterdal beskriver ”måla en bild med allt fler och allt 

finare penseldrag med studentens berättelse i centrum” (ibid., s. 49f). 

Att skriva essäistiskt kräver mycket och grundlig reflektion. Maria Hammarén, docent i 

yrkeskunnande vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm framhåller vikten av reflektion 

för utveckling av yrkesskicklighet. Hon menar vidare att skrivande är en bra metod för 

reflektion och synliggörande av erfarenhetsgrundad kunskap (2005, s. 17). Dessa erfarenheter 

och de kunskaper som kommer därur är helt unika och beroende av sitt sammanhang, men 
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kan enligt Hammarén förstås som etik eftersom de formar våra handlingar och vår förståelse 

(ibid., s. 18).  Att reflektera över sitt eget tänkande på det sätt som möjliggörs i essän är 

kritiskt tänkande (Mazzarella, 2011, s. 131), och syftar till att lära av erfarenheten (Alsterdal, 

2014, s.50). Syftet är för mig att lyfta mina tankar och erfarenheter och utmana dem mot för 

mig nya perspektiv för att se var jag till slut kan landa.  

De frågor som rör mänskligt liv och behöver förhålla sig till det motsägelsefulla är essäns 

frågor. Min essäistiska undersökning är inte allmängiltig i strikt vetenskapsteoretisk mening, 

däremot har den ett sanningsanspråk. Även om essäns undersökning inte ger ett slutgiltigt 

resultat har där ändå skett en rörelse eller förflyttning, menar Alsterdal (2014b, s.58f). 

Karakteristiskt för den essäistiska texten så som essäns skapare Montaigne skrev den är, enligt 

Alsterdal, att den uppehåller sig vid författarens egna erfarenheter och tankar. Texten är 

personligt och konkret samtidigt som den är dialogisk på det sätt att den pendlar mellan 

författarens erfarenheter och andra positioner och andra tänkare (ibid.). Till hjälp att skapa 

denna pendelrörelse och vidga min förståelsehorisont finns bland annat filosofen Jean-Paul 

Sartres existentialistiska perspektiv på människans ansvar och frihet, teorin om mentalisering 

och individens agentskap, Jesper Juuls distinktion mellan social och personligt ansvar samt 

Karin och Lars-Göran Permers forskning om elevers ansvar i klassrummet.  

Den vetenskapliga essän söker att på ett konkret vis undersöka genom att balansera mellan det 

objektiva och det subjektiva, genom att låta mitt ämne och mina frågeställningar stå i centrum 

utan att tappa sambandet till mina erfarenheter (Alsterdal, 2014b, s. 58ff). Under 

skrivperioden läses min text av handledare samt andra studenter som ingår i min skrivgrupp. 

Enligt Alsterdal (2014b, s. 60) kan det fungera som en form av kvalitetskontroll där texterna 

granskas och diskuteras. Genom att låta andra ta del av texten får jag som författare chans att 

höra andra infallsvinklar samt låta textens relevans granskas. Utmaningen består också i att 

förmå mig att kritiskt granska den praktik jag ingår i och är en del av. Det gör att även jag 

själv kan komma att omfattas av kritik och upptäcka egna brister i min kompetens. Det kan 

utgöra ett hinder i skrivarbetet men kan också, menar Alsterdal, öppna för större allvar och 

träffsäker kritik (ibid., s. 57). Syftet med att utgå ifrån en berättelse är att konkretisera 

kunskaperna och göra dem tillgängliga för reflektion. Det går inte att använda samma 

förfarelsesätt för att nå praktisk kunskap som teoretisk kunskap om man betraktar den 

teorietiska kunskaper som absolut och precis (Alsterdal, 2014b, s. 51).  
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I min text är alla namn fingerade samt vissa detaljer ändrade för att inte röja förekommande 

personers identitet.  

Vetenskapsteoretisk reflektion   

Praktisk kunskap innebär enligt Alsterdal det kunnande som gör att vi kan handla klokt och 

utifrån vad situationen kräver. Vi vet inte alltid på förhand vilken handling som är klokast när 

vi ställs inför nya situationer eftersom omständigheter alltid varierar. I efterhand kan vi välja 

om vi vill glömma och skaka av oss eller om vi vill lära av det erfarna (Alsterdal, 2014b, s. 

50). Praktisk kunskap är kunskap som finns överallt där människor verkar och lever, menar 

Fredrik Svenaeus, professor i Praktisk kunskap. Det vi tänker i den omedvetna bakgrunden, 

förförståelsen, som vi bär med oss som personligt erövrad kunskap och använder intuitivt – är 

en viktig del av praktisk kunskap (Svenaeus, 2014, s. 13). Ibland kallas den praktiska 

kunskapen för tyst kunskap och skulle då kunna förstås som något som inte går att vare sig 

uttrycka eller granska. Det godtar inte Svenaeus som menar att det finns goda skäl att lyfta 

denna kunskap vid sidan om natur- och samhällsvetenskapliga studier, ge den en röst genom 

berättande och begreppsligande (ibid., s. 15). Svenaeus argumenterar för det hermeneutiska 

bidningsperspektivets relevans för yrkespraktiker där förförståelsen och förmågan att göra 

kunskap till sin egen är det som ger kunskapen vikt och mening (ibid. s. 19f). Filosofen och 

hermeneutikern Hans-Georg Gadamer menade att ingen kan närma sig en text utan 

förförståelse och att det är omöjligt att i tolkningsprocessen bortse från sig själv som 

samhälls- och kulturvarelse. Förförståelse kan förklaras som `fördomar´, som baseras på våra 

individuella upplevelser, uppfattning om världen, människor och samhället, om erfarenheter i 

sociala sammanhang, språk och så vidare.  Det innebär att när läsaren förhåller sig till texten 

samspelar läsarens erfarenheter med textförfattarens erfarenheter och texten får en ny 

innebörd (Bergström & Boréus, 2015, s. 31f).  

Den praktiska kunskapens fader brukar anses vara Aristoteles. Han menade att den 

vetenskapliga kunskapen (episteme) att veta att, bara är en av flera kunskapsformer. Vid sidan 

av den finns även den praktisk-produktiva kunskapen (techne) som också kan uttryckas som 

att veta-hur eller färdighetskunskap, samt den filosofiska kunskapen (sofia), förnuftets 

kunskap (nous) samt den praktiska klokheten som bär det goda omdömet att veta när en 

handling eller ett beslut är lämpligt och i vilken grad (fronesis) (Svenaeus, 2014, s.20f). 

Filosofen Christian Nilsson beskriver fronesis som den, enligt Aristoteles, högsta formen 
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praktisk kunskap. Enligt Nilsson existerar fronesis endast i relation till en konkret 

handlingssituation. Det rör sig om hur vi ska handla. Att veta hur vi ska handla gott är inte 

nog, enligt Aristoteles, det betyder inte att vi sedan väljer att handla gott (Nilsson, 2014, s. 

48). Fronesis innefattar förutom den etiska aspekten även att handla med gott samvete, och en 

praktisk insikt (nous) där man inte behöver analysera situationen vidare utan faktiskt kommit 

så pass långt att en bedömning av handlingssituationen kan äga rum (ibid., s. 50f). Fronesis 

kan inte användas för att handla medvetet oetiskt skriver Nilsson, utan den som har fronesis 

har förmågan att överväga sådant som avser ett gott liv överhuvudtaget (ibid., s. 53). 

Fronesis funktion är att klargöra och vägleda det mänskliga livets egen struktur, det liv som också 

inrymmer möjligheten till teoretisk kunskap.   (Nilsson, 2014, s. 54).  

 För att undersöka den praktiska kunskapen krävs andra former av utredningar än för 

vetenskaplig teori, här ansluter sig hermeneutiken och fenomenologin till varandra på ett 

naturligt sätt (Svenaeus, 2014, s. 21 och 29).  Svenaeus skriver att yrkeskunskap inte är något 

som bara består i att man inhämtar vetenskapligt kunskap som man sedan tillämpar utan den 

består ”en personligt baserad orienterings- och handlingsförmåga, ett uppövat sätt att »vara-i-

världen» på”(ibid., s.28). Genom att betrakta teoretisk/vetenskaplig kunskap som något som 

odlas ur den praktiska kunskapens vardagliga förståelse breddas kunskapsbegreppet (ibid. s, 

28f). För mig innebär det att jag genom mitt arbete med den undersökande essän ges en 

möjlighet att inte bara bredda min teoretiska kunskap på så sätt att jag sedan kan tillämpa den 

i mitt praktiska arbete, jag är också övertygad om att jag genom detta arbete kommer att 

utvecklas i mig själv. Precis som Alsterdal menade att essäns läsare inte kommer att vara på 

samma plats i slutet av texten som i början (2014b, s. 59) kommer inte heller jag som 

författare att vara på samma plats i slutet av mitt uppsatsarbete som jag var i starten.  

”Det som inte manualer förmår fånga kan dock det personliga och det reflekterande samtalet 

tydliggöra” skriver Svenaeus (2014, s. 31). För praktisk kunskap finns ingen manual, men 

genom att kombinera mina fallbeskrivningar och teoretiska perspektiv med personlig 

reflektion har jag förhoppning om att fördjupa och förtydliga det praktiska kunnandet och 

göra mitt arbete mer allmängiltigt och intressant för fler än mig själv.  
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Vad är ansvar? 

En inledande förståelse 

Enligt Nationalencyklopedin betyder ansvar ungefär att stå till svars (ne.se). Vardagligt 

använder jag ordet i likande betydelse, men med de inneboende tilläggsfrågorna – vem ser till 

att det blir gjort? Om det alls ska göras? Och hur det i så fall ska göras? I denna undersökning 

är kanske den största forskningsfrågan att reda ut begreppet och skapa en djupare förståelse 

för de aspekter av ansvar som jag söker för att begripa omfattningen av ansvarsbegreppet.  

Ansvar kan enligt pedagogikforskarna Karin och Lars Göran Permer knyta an till 

moralfilosofins mer vetenskapliga begreppsförståelse som relaterar till viljefrihet och 

determinism. Permer och Permer menar att begreppet på så vis bör tolkas utifrån människans 

möjligheter att välja att göra rätt eller fel, handla ansvarfullt eller ansvarlöst därför att man 

utgår ifrån att människan är fri att välja (2002, s. 21). Jag kommer i undersökningen 

återkomma till denna tolkning av ansvar i förhållande till frihet och självreglering. Enligt 

Permer och Permer kan ansvarbegreppet å andra sidan, så som det utläses i läroplaner (där en 

implicit förståelse av dessa texter som politiskt koordinerade, normativa texter enligt 

författarna är konstaterad) tolkas utifrån styrdokumentens normativa och politiska förankring 

då de förmedlar de grundläggande värden som skolan och samhällslivet anses vila på (ibid., 

21). Även denna tolkning är något som jag återkommer till längre fram.  

Permer och Permer definierar slutligen ansvar som handlingar i överensstämmelse med 

omgivningens uppfattning om det rätta. Det beror alltså på omgivningens förväntningar om 

eleverna anses handla ansvarigt eller inte, även lydnadsinriktat handlande kan därför betraktas 

som ansvarigt (ibid., s. 276). Permer och Permer beskriver i vilka ordalag elevers ansvar 

beskrivs av skolans aktörer samt av elever själva. Dels, menar de, är det när det talas om att 

följa ordningsregler så som att komma i tid eller att räcka upp handen, men det handlar också 

om hur eleverna beter sig mot sina kamrater för att ordningen ska upprätthållas eller för att 

hålla fungerande interaktion (ibid.).  

Heberlein menar att ansvar i grund och botten handlar om att svara an på de yttre krav som 

ställs på oss. Hennes utgångspunkter är att alla människor har makt, över våra liv, våra val 

och våra handlingar. Denna makt är grunden till vårt ansvar och ju mer makt vi har desto 



16 

 

större ansvar har vi. Alla möten med andra människor ställer ett etiskt krav på oss, skriver 

Heberlein med referens till filosofen Knut Eijlert Løgstrup, det etiska kravet är att ta ansvar 

för det förtroende varje möte med en annan människa innebär (Heberlein, 2008, s. 10f). 

Ansvar i styrdokument 

De två första kapitlen i läroplanen är tillsammans med skollagen fritidshemmets viktigaste 

styrdokument. I läroplanens två första kapitel handlar mycket om elevernas fostran till 

ansvariga och demokratiska samhällsmedborgare. Hela tolv gånger används ordet ansvar. Här 

är några exempel: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 

genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Skolverket, 2011, s. 7) 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Skolverket, 2011, s. 7) 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.  (Skolverket, 2011, s. 8) 

För mig ryms mycket utrymme för egen tolkning kring hur jag och vi på min arbetsplats ska 

förverkliga innehållet i läroplanen. Det är mycket att leva upp till och jag önskar att jag var 

mer på det klara med hur jag ska förhålla mig. Vad menas med ansvar? Det är ansvarstagande 

i förhållande till vårt samhälles normer och det är ansvarig frihet inför individens unika 

egenart och samhällsliv och ansvar för planering och utvärdering av daglig undervisning och 

ansvar och solidaritet med svaga och utsatta. Och så personligt ansvar, vad är det egentligen?  

Socialt ansvar och personligt ansvar 

Psykoterapeuten Jesper Juul gör en distinktion mellan socialt ansvar och just personligt 

ansvar. Han menar att det sociala ansvaret är det vi vanligen uppfostras till inom familj och 

skola. Det sociala ansvaret behövs för att kunna ta del i grupper och gemenskaper.  Tätt 

samman med det sociala ansvaret hänger det personliga ansvaret som rör ansvaret för det egna 

livet (Juul, 1995, s.127f). Tillsammans med psykoterapeuten Helle Jensen förtydligar Juul det 
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personliga ansvaret. Den enskilda människans förmåga och vilja att ta ansvar för sin integritet, 

sina handlingar och sina livsval är vad det personliga ansvaret handlar om. Detta 

ansvartagande är både medel och mål med barnuppfostran och pedagogik, skriver Juul och 

Jensen. Med stöd från vuxna som värnar om barnets integritet bör det personliga ansvaret 

utvecklas, menar författarna, det är inte meningen att de ska ”klara sig själva” (Juul & Jensen, 

s. 73f). Men så rör Juul och Jensen till det för mig genom att definiera en människas integritet 

som förmågan att handla självständigt och i överensstämmelse med sina moraliska principer. 

Dessutom inbegriper integritet en upplevelse av helhet och sammanhang mellan inre och yttre 

ansvartagande. Det inre ansvartagandet består i det ansvar den enskilde har inför sig själv 

bestående av de egna gränser, behov, känslor och mål som bottnar i barnets egna erfarenheter 

i samspel med föräldrar och syskon. Det inre ansvartagandes utvecklas oberoende av social 

tillhörighet, förmågor och anlag medan det yttre ansvartagandet som består i sociala och 

kulturella värden är beroende och social, kulturell och intellektuell tillhörighet. Den process 

som uppstår då det inre och det yttre ansvartagandet försöker skapa mening och helhet 

benämner Juul och Jensen som socialisationsprocessen (ibid., s.38).  

Jag återvänder till det personliga och social ansvaret en stund med förhoppning att det klarnar 

längre fram. Juul anser att många vuxna fått för sig att man måste kompromissa med sin egen 

identitet för att ge värde åt det gemensamma. Därför har barn uppfostrats på detta vis där det 

personliga ansvaret har fått stryka på foten för det sociala ansvaret, i tron om att barnet har en 

egocentrisk natur som måste tuktas. Istället bör barn växa upp och fostras av vuxna som 

värnar om dess integritet, som ingriper när barnet samarbetar allt för mycket, det vill säga tar 

allt för stort socialt ansvar. Genom att erbjuda utvecklingen av en sund självkänsla och hög 

grad av eget ansvar utvecklas så barnet, enligt Juul, till en sensitiv, hänsynsfull och social 

vuxen (1995, s. 128). De tre begreppen integritet, självkänsla och ansvarighet hänger olösligt 

samman, menar Juul (ibid., s. 140).  

Vad Juul anser att ett barns personliga ansvar kan omfatta är: sinnena (vad som smakar gott 

eller inte, vad som luktar gott eller inte, vad som känns varmt eller kallt), känslorna (glädje, 

kärlek, vänskap, vrede, frustration, sorg, smärta, lust i förhållande till vem eller vad), behov 

(hunger, törst, sömn, närhet, avstånd). Detta omfattar barnets personliga ansvar redan från 

födseln. Lite senare i barndomen tillkommer fritidsintressen, utbildning, klädsel, utseende och 

religion (Juul, 1005, s. 138f). Det är alltså inte så att barnet ensamt ska ansvara för dessa 
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områden, däremot ska det ges möjlighet och tas på allvar. Till de tre sammanhängande 

begreppen integritet, självkänsla och ansvarighet vill Juul därför ansluta att ta en annan 

individ på allvar. Det innebär att erkänna den andres rätt att ha de behov som den har, att se 

dennes behov utifrån dennes synvinkel, att koncentrera sig på den andres uttryck i syfte att 

lära känna dennes verklighet samt att svara på den andres initiativ utifrån hur man själv 

uppfattar det och där igenom att ta sin egen position på allvar (ibid., s. 140).  

Barn som får stöd att utveckla det personliga ansvaret utvecklar nästan som på köpet en hög 

grad av socialt ansvar, menar Juul (ibid., s. 162). Det är ett ansvar som börjar märkas i barn i 

tre-fyra årsåldern och som är fullt utvecklat vid puberteten. Det sociala ansvaret innebär att 

förstå att det inte finns något som ditt problem eller mitt problem, allt är våra problem och vår 

framgång, skriver Juul. Det gäller både inom familjen som i samhället i stort även om de kan 

värdesätta olika aspekter av social samvaro eller värdesystem (ibid., s. 163).  

Ansvar, agens och mentalisering  

Enligt Margareta Normell, lärare och psykoterapeut, innebär mentalisering att kunna se sig 

själv utifrån och andra inifrån (2015, s. 13). En god mentaliseringsförmåga ger förmåga att 

koppla ihop yttre beteenden med inre upplevelser medan en sämre förmåga ger svårigheter att 

läsa av såväl egna som andras upplevelser (ibid., s.15). Förmågan att mentalisera varierar 

precis som alla förmågor, menar Normell, vissa kan med lätthet förstå bakomliggande 

intentioner och kan därmed tolka både sig själva och andra, medan det för andra blir 

missförstånd och svårigheter (ibid., s.17). Genom att sätta ord på tankar och känslor kan vi 

förflytta händelser ur oss själva vilket gör att vi får möjlighet att undersöka dem och sätta 

händelser i perspektiv (ibid., s. 18, 20). En väl utvecklad mentaliseringsförmåga innebär att 

man kan reflektera utan att värdera samt på ett flexibelt sätt se händelser ut olika perspektiv.  

Denna förmåga överförs automatiskt till barn som är nära föräldrar, lärare och andra vuxna 

som har en god mentaliseringsförmåga och kan spegla barnet, menar Normell, något som i 

förlängningen ger god psykisk hälsa. Den som blir allt bättre på att läsa av andras känslor, 

viljor och avsikter blir också allt bättre på att läsa av sig själv (2015, s. 20). Det barn som inte 

genom en anknytningsperson kan få tröst och lugnt när det känner oro kan känna sig 

skräckslaget och försvarsbeteendesystemet tar över, det skriver Per Wallroth, leg psykolog 

och psykoterapeut (2010, s. 72f). Barnet blir stressat vilket påverkar hjärnans tillväxt. Det 
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barnet kommer inte lära sig grundläggande stress- och känslohantering, menar Wallroth 

(ibid.). Nu avser jag inte att påstå att något av de barnen som förekommer i min berättelse 

lider av anknytningsproblem orsakade av bristande omsorg i småbarnstiden. Vad jag däremot 

tar till mig är att jag själv är en form av anknytningsperson för om inte samtliga av mina 

elever, så åtminstone somliga. Jag följer ofta mina elevgrupper genom hela lågstadiet och 

måste inse mitt värde som länk mellan hemmet och skolan. Med somliga av dessa elever 

knyts ett nära band. Sara var en av dem. Hon var en elev som redan som litet skolbarn sökte 

mycket trygghet, närhet och stöd hos mig. Ofta kändes det bra även för mig, i annat fall tror 

jag inte att vi tillsammans utvecklat denna relation. Andra gånger, så som skildrad i denna 

berättelse fanns privata och oprofessionella känslor hos mig av att bli kvävd och hämmad. Om 

jag hade kunnat agera på ett bättre sätt gentemot Sara, det vill säga vara den person som 

erbjöd tröst och lugnt tror jag att hon kunnat hantera situationen på ett bättre sätt.  

En viktig faktor för att utveckla mentalisering är att känna agentskap. Det innebär att känna 

att man är ett jag, ett jag som kan få saker att hända. Motsatsen är att vara ett mig, som blir 

utsatt för hemskheter, skriver Wallroth (2010, s. 76). För att kunna se jaget som agent krävs 

att kunna se sig själv i perspektiv, dessutom måsta man veta vem man är och känna sin 

historia. Då kan man se att det är man själv som bestämmer över nuet och framtiden. 

Däremot, påpekar Wallroth, begränsas människan från att bestämma i alla situationer på 

grund av bland annat politiska och sociala förhållanden, psykisk och fysisk hälsa. Trots det 

finns alltid ett visst utrymme för agentskap. Wallroth menar att det gäller att använda det 

utrymmet för att kunna utnyttja sina möjligheter fullt ut (ibid.). För mig i min praktik betyder 

det att måna om mina elevers agentskap. De är begränsade av samma förhållanden som 

Wallroth beskriver men också, eftersom de är barn, av individuell utveckling och mognad. 

Vissa elever har större utrymme än andra att vara agenter och det gäller för mig att värna om 

det och hjälpa dem att utveckla agentskap. 

Wallroth beskriver att en del av att utnyttja sitt agentskap är att ta ansvar. Det går inte att 

skylla ifrån sig och låtsas vara ett passivt offer. Jag tänker på alla de konflikter där barnen 

menar att ”det var han som börja!” eller ”men hon gjorde så!”. Jag brukar bemöta det 

ifrågasättande eftersom det inte finns någonting som säger att bara för att en annan gjorde 

orätt blev det plötsligt rätt sak för en själv att göra det samma. Tvärtom har jag ju 

uppmärksammat en orätt och borde därför kunna ta avstånd från den. Det kan vara svårt att stå 
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ut med för eleverna, men brukar kunna bli intressanta och tankeväckande diskussioner. Med 

Wallroths ord har jag nu kunnat sätta ”vad jag brukar göra” i ett teoretiskt sammanhang. 

Däremot känner jag att Sara i min berättelse hade svårt att se sig själv som en agent. För 

henne kanske det var så att saker bara hände runt omkring utan att hon egentligen uppfattade 

att hon gjorde något. Jag kommer nu att tänka på att Sara, i sin iver att komma först ut igenom 

dörren, ibland puttade eller viftande smällde till klasskompisarna. Kompisarna blev arga eller 

puttade tillbaka medan Sara stod oförstående. Vi tog upp det med henne och föräldrarna och 

konstaterande att hon faktiskt inte alls märkte att hon gjorde så. Därför stod hon också 

förvirrad och upplevde sig felaktigt anklagad när kompisarna sa ifrån. Var det så att hon hade 

svårt att se sig själv med agens kan jag på ett djupare sätt förstå vilka svårigheter Sara måste 

ha haft att förhålla sig till kompisarna, bland annat Molly, när hon själv inte vet var hon börjar 

och slutar vare sig kroppsligt eller mentalt. Wallroth beskriver att för var och en som känner 

oro aktiveras anknytningssystemet. För barn gäller då att söka upp till exempel en förälder, 

medan vuxna gärna ringer till en partner eller nära vän för att ventilera det som hänt. Genom 

att få hjälp på detta sätt med känsloreglering återfås möjlighet att mentalisera. Får barnet 

däremot inte kontakt är risken stor att oron stiger så pass att det aktiverar 

försvarsmekanismerna (Wallroth, 2010, s. 87).  

Om vi då utgår ifrån att jag fungerade som en anknytningsperson för Sara under skoldagen, då 

ser jag att jag fanns tillgänglig i fysisk form, men jag fanns inte där som ett mentalt stöd som 

kunde lugna, filtrera eller sätta ord på Saras känslor. När hennes försvarssystem aktiverades 

kopplades alltså möjligheten att mentalisera bort. Och eftersom jag i min tur inte tog mitt 

ansvar, utan stängde ner min mentaliseringsförmåga därför att jag var sur och trött, stod hon 

utan stöd. Vad jag borde gjort är naturligtvis att som Wallroth råder, trycka på pausknappen. 

Genom att göra det skulle jag kunna växla upp från implicit mentalisering, eller ingen alls, 

som han skriver, till explicit mentalisering för att kunna reflektera över vad som håller på att 

hända och därmed kunna vidta konstruktiva åtgärder (ibid., 113). Att jag hade ”en dålig dag” 

fungerar inte som ursäkt. På det sättet känner jag att Saras pappas kritik är befogad. Inte på 

det sättet att jag borde ha löst konflikten åt flickorna, det är jag fortfarande övertygad om är 

en omöjlighet. Däremot hade jag kunnat möta dem i de känslor de befann sig i och stötta dem 

i att hitta rätt i känslor och handling, i att känna agentskap - det var mitt ansvar. Kanske var 

det något liknande Saras pappa hade sagt till mig om jag hade öppnat upp för ett samtal kring 

vad som hänt. Jag kände det som att han inkräktade i min privata sfär när han ringde mig på 
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min mobiltelefon istället för direkt till avdelningen. Som det nu var klarade jag inte att samla 

mig så pass att jag kunde erbjuda ett professionellt samtal. Givetvis kan jag i efterhand förstå 

vilka känslor av frustration, ilska, oro och maktlöshet som kan ha rört sig hos honom. Varför 

han valde att inte ringa det vanliga numret till avdelningen, som han ringt så många gånger 

förr, det får jag aldrig veta men jag kan ju såhär i efterhand sätta mig in i hans situation och 

kan se att jag nekade honom dialog. Vi hade egentligen en bra relation och hade känt varandra 

i flera år, sedan Sara började skolan. Att jag reagerade så starkt berodde kanske inte fullt så 

mycket på att han ringde mig privat som det faktum att jag kände skuld gentemot hans dotter. 

Jag kände mig anklagad, gick i försvar gentemot honom istället för att möta honom ärligt och 

stå för mina egna handlingar, eller brist på dem.  

”Medveten känsloreglering kräver en välfungerande explicit mentaliseringsförmåga och en 

upplevelse av att det är du själv som har ansvaret för dina känslor”, skriver Wallroth (2010, s, 

73). Det innebär för barnet att kunna identifiera sin känsla men också vad som föranlett den 

och vad den vill säga barnet. Det krävs förmåga att reglera känslor, att känna lagom mycket 

att kunna hantera den eller undersöka den. Därefter, menar Wallroth, ska känslan uttryckas 

antingen till andra människor eller om det inte är möjligt till sig själv. Det är svårt för mig att 

veta vad Sara gick igenom denna dag men hon var ledsen så hon grät från och till under dagen 

och kändes villrådig i vad hon alls skulle ta sig till varpå hon sökte upp mig. Så tolkar jag det, 

att den handling som Sara såg möjlig var att söka tröst och trygghet hos mig. Vad jag erbjöd 

var just denna dag inte min totala inlevelse och uppmärksamhet utan snarast möttes hon av en 

irriterad och trött fröken som inte var mycket till pedagog denna dag. Inte heller jag hade 

tillgång till min mentaliseringsförmåga just då, inte i förhållande till Sara i alla fall. Hade jag 

haft det kunde jag förhoppningsvis kunnat möta hennes uttryck och hjälpa henne att sätta ord 

på känslor, lugna och trösta och visa på vilken grad av affekt som var lämplig i respektive 

känsla. Därefter kunde vi ha gått vidare med att hon fick uttrycka det till Molly. Molly å andra 

sidan visade med hela kroppen att hon blivit både sårad och kränkt. Med bestämt och 

avvisande kroppsspråk och blängande blick markerade hon at hon blivit orätt behandlad. Sara 

hade inte förmågan att möta Mollys känslor, kanske kunde hon inte identifiera dem. Hade hon 

fått mitt stöd i att göra det kanske det kunnat vara starten för dem att ta sin vänskapsrelation 

vidare och på så sätt inte behöva upprepa scenariot. Att mentalisera i efterhand menar 

Wallroth är en hjälp att förbereda sig för nästa gång, samtidigt som mentaliseringsförmågan 
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övas (ibid., s. 117). Därför hade en god ide varit att fortsätta samtalen med flickorna som en 

form av övning och förebyggande arbete.  

Vad det gäller pojkarnas konflikt tycker jag att det är intressant att se hur de använde både 

kropp och ord. De visade på förmåga att reglera hur starkt de kände sina känslor, det var ingen 

av dem som överväldigades så pass att det hindrade dem att samtala. Jag upplever också att de 

med kroppsspråk uttryckte sina känslor, varpå de inte behövde formulera allt i ord. Albert 

visade med sin hängande hållning och neddragna axlar på ånger medan hans blick öppnade 

för kontakt med Sigge. Sigge å sin sida drog sig efter en stund in bakom en repstege, 

eventuellt i ett försök att freda sig lite medan han samlade sig. Albert stod kvar och väntade. 

Sigge satte ord på sina behov, att bli tillsagd på ett schysst sätt för så gör en kompis. Pojkarna 

behövde mig inte för att reda ut händelsen. Och jag tror att det var deras lugna och behärskade 

kroppsspråk och som avgjorde för mig att jag inte behövde gripa in. De var så inne i sin 

handling, som att en liten bubbla uppstod kring dem. När jag sedan frågar Sigge hur det känns 

verkar han inte förvånad att frågan kommer. Kanske hade han uppfattat att jag fanns i 

närheten. Kanske kände han trygghet i att jag fanns, kanske gjorde det mindre skillnad. Men 

båda pojkarna visade på god förmåga att förstå de egna upplevelserna, framför allt Sigge. 

Albert uttrycker ju att han har svårighet att förstå hur han ska bemöta Sigge på ett mildare sätt 

och låter tillgjord när han visar hur det skulle kunna låta. Jag tolkar dock av deras fortsatta 

samtal att polletten trillar ner när Sigge svarar att bara han inte låter så arg så går det bra. Att 

bli tillrättavisad av sin kompis är tillsynes inga större problem för dem. Jag känner mig i 

skrivande stund riktigt imponerad över den förmåga sin känsloidentifiering, känsloreglering 

som jag tolkar att de båda barnen visade på. De kunde därefter kommunicera ut sina behov 

och enas om fortsatt vänskap.  

Att känna skuld – detsamma som att känna ansvarighet? 

Människan har både en rättighet och en skyldighet att ta ansvar för sitt liv, för sina val och 

handlingar i relation till medmänniskor och vår gemensamma framtid. Och oavsett hur min 

val än påverkar omgivningen, även då mina val är mindre väl övervägda eller till och med 

dåliga, måste jag i efterhand ta ansvar för dem, menar Heberlein (2008, s.16). Heberlein 

knyter samman ansvarsbegreppet med självrespekt och autonomi. För att respektera sig själv 

behöver man bli respekterad av omgivningen. Självrespekten innefattar att ha känsla för sig 

eget värde, att ha tilltro på sin egen förmåga och att ta både sig själv och andras värde på 
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allvar (ibid., s. 17). Enligt Heberlein skapas individens moraliska identitet i samspel med 

andra människor. Det är via andras gensvar som vi” lär oss att navigera mellan rätt och fel, 

ont och gott. Andra människors klander och förebråelser uppväcker känslor av skuld hos oss, 

medan beröm, bejakande och beundran gör att vi känner stolthet” (ibid., s.138). Jag tycker det 

är intressant att Heberlein lyfter aspekterna av klander och skuld därför att jag upplever att det 

är något som kanske inte anses höra hemma inom god pedagogik. Genom att lägga skulden 

där den hör hemma självkorrigeras individen. På det sättet ger skuld, trots att den kan 

upplevas jobbig och skapa ånger, en djupare förståelse för vad en handling orsakat. Om jag 

tittar på min berättelse med Sigge och Albert är det då Sigge klargör vad som känns som 

kränkande och övertramp från Alberts sida, ”du behöver inte säga så där” att det inte känns 

okej för honom som konflikten övergår till att bli konstruktiv. Jag upplever att Sigge tar 

ansvar för sin egen integritet, tydliggör sina gränser och klargör vad han förväntar sig av sin 

vän. Skuld är en känsla som också är kopplad till individens självkontroll, menar Heberlein 

(ibid., s. 82). Att känna skuld är att nedvärdera de handlingar man utfört, skulden är knuten till 

individens eget ansvar och att individen har överträtt normer, regler eller lagar, menar 

Heberlein (ibid., s. 83).  Jag funderar på flickan Sara i min berättelse. Det kanske var skuld 

hon kände? Om jag hade på ett tydligare sätt identifierat hennes känslor som skuld hade jag 

kunnat möta henne i dessa känslor på ett tydligare sätt. Jag tänker mig att skuldkänslorna var 

helt adekvata, hon hade ju faktiskt handlat orätt. Vad hon behövde hjälp med att hantera var 

kanske de känslor som uppkom i samband med denna insikt. Utifrån det hade hon kanske 

kunnat lära sig något inför framtiden. Nu finns risken att hon lämnades med ohanterliga 

känslor av vanmakt och frustration. Även hennes vän kunde kanske bli hjälpt av att få 

förståelse för vännens skuldkänslor utan att för den skull ge avkall på sina egna känslor. Det 

är lättare att förlåta den som ser sitt misstag. 

Jag beskrev ovan mentaliseringen och att känna agens. Jag tycker att Heberlein knyter an till 

det så hon skriver: ”I förlängningen blir en människa som ständigt förväntar sig att andra ska 

ta hand om henne och hennes problem också oförmögen att ta eget ansvar./” (2008, s. 141)” 

För mig handlar det om just känslan av att uppleva sig själv som en aktiv och handlande 

individ som ser att hennes handlingar påverkar andra, både på gott och ont.  
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Frihet och ansvar 

Psykiatern och författaren David Eberhard menar att dagens barn får allt större frihet till följd 

av det informationssköljda samhälle vi lever i idag. Dock, anser Eberhard, har barnen 

fråntagits alla typer av skyldigheter. De tillrättavisas inte och förväntas inte kunna följa regler 

eller normer. De är mindre mogna att ta ansvar för sitt handlande än vad deras föräldrar var då 

de var i samma ålder (Eberhard, 2013, s. 62f). Eberhard argumenterar för att vuxenvärlden 

(inklusive skolan) har gett makten åt eleverna, lärare är rädda att ställa eleverna till svars och 

att ställa krav på dem (ibid., s. 234). Jesper Juul, som ofta förekommer i tv och 

föräldrainriktade magasin, har enligt min erfarenhet fått stor genomslagskraft genom att värna 

om barnets integritet. I vissa fall kanske missförstådd av föräldrar som tolkar honom på så sätt 

att de i praktiken brister i förmåga att sätta gränser och föra befälet inom familjen. Kritiken 

mot Juul känner jag igen i Eberhands kritik av vuxenvärlden.  

Jag provar att tolka ansvar ur filosofen Jean-Paul Sartres existentialistiska perspektiv som jag 

tänker kan hjälpa mig att förstå såväl läroplanens etiska grund som hur frihet och ansvar 

hänger ihop. Sartre ser ansvar i form av handling. Det räcker inte att tänka vad som är en 

ansvarigt, vi måste handla ansvarigt. Vad vi gör är vad vi blir, eller som Sartre uttryckte det 

”existensen föregår essensen” (Sartre, 1966, s. 10). Jag tolkar Sartre så att ingenting existerar 

innan handlandet, det enda som betyder något är verkligheten så som vi är och handlar i den. 

Han skriver ”en människa engagerar sig i livet, formar sin gestalt och utanför denna gestalt 

finns ingenting” (ibid., s. 33). Jag utgår ifrån att det inom varje handling finns ett aktivt val att 

agera si eller så, eller agera över huvud taget. Att handla ansvarigt är att ta ställning, att 

handla utifrån egen navigation och att välja det ”rätta”. Och med det ”rätta” avser jag vad som 

är subjektivt rätt men samtidigt och nödvändigt även för ”den andre” För det krävs att jag vet 

eller tror mig veta vad mina egna och den andres behov består utav. Mina förpliktelser eller 

det som åläggs måste svaras med moralisk handling. Det moraliska består då i att handla i 

enlighet med vad som är rätt för mig själv men innebär inte att vad som är rätt för mig kan 

innebära stora förluster eller smärta för en annan. Det ger då stundtals begränsat 

handlingsutrymme. I min berättelse fanns kanske hos flickorna behov av att utrycka makt 

eller markera oberoende gentemot varandra, det vet vi inte men vi kan föreställa oss vad som 

drev Sara till att frysa ut sin vän och istället välja att gå med en tredje flicka. Kanske hade hon 

behov av att känna frihet att leka med vem hon vill och inte vara bunden till en bästis. Hon 



25 

 

hade ingen lust att leka med Molly, hon vill leka ensam med Katja. Vad jag frågar mig är hur 

detta behov hade kunnat tillfredställas i en moralisk ansvarig handling? För det är ju tänkbart 

att Sara också lider av att vara så tätt bunden till Molly, att hon inte får pröva på att vara sin 

egen person därför att hon och Molly då de gör nästan allt tillsammans på så sätt blir en och 

samma. Finns det ett sätt att komma ur symbios utan att såra?  

Sartre utgår alltså ifrån att människan är fri att välja, att hon väljer sin essens. Men vi väljer 

inte bara utifrån oss själva utan våra val omfattar hela mänskligheten (Sartre, 1966, s. 15). 

Han menar att de livsval jag gör påverkar andra. Det ställer krav på oss att leva och handla 

med medvetenhet om att våra val påverkar omvärlden och reproduceras i en större kontext. 

Sartre exemplifierar, om en person vill gifta sig och skaffa barn, då handlar det inte bara på 

den egna situationen i form av passion eller begär, utan hela mänskligheten i monogamins sak 

(ibid.). Man måste inse menar han att man inte väljer bara för sig själv utan man är samtidigt 

en ”lagstiftare som på samma gång väljer för hela människosläktet (ibid., s. 16). Man står 

alltså väldigt ensam i sina val enligt Sartres existentialism, det går inte att gömma sig bakom 

kollektiva vanor, eller Guds vilja. Om allt faller på mig, att jag måste handla så som hela 

mänskligheten, då innebär det enorma krav på mina beslut. Är det så jag ska förstå ansvar?  

Ibland smärtar beslut och handling andra även då det är moraliskt försvarbart, det är för ”det 

goda” och det är väl övervägt, reflekterat och utfört ansvarigt. Att fundera över är om det är 

handlingens konsekvenser som är avgörande eller om det är handlingens inneboende 

moraliska värde. En kombination kanske. Hur ska man veta vad som är rätt? Sartre beskriver 

en kvinna i hallucinationer där läkaren frågar vem det är som talar till henne. Hon svarar att 

det är Gud. Men hur kan någon veta att det verkligen är Gud som talar, vem kan bevisa det? 

Vi kan inte gömma oss bakom andras röster. Vad han syftar på är, så som jag förstår honom, 

är att det är upp till den enskilde att avgöra. Vi gör alltid ett val och det är vi själva som säger 

att det är det bästa att göra. Enligt Sartre finns ingen världslig moral, det finns endast 

människor. Och människan är, som han säger, dömd till frihet och dömd till att oupphörligen 

uppfinna människan (ibid., s. 19ff). Han menar vidare att vi inte har annat att göra än att 

förlita oss på våra instinkter. Men kan vi verkligen förlita oss på att våra instinkter ska tala till 

oss när vi behöver det? Kanske, om det är så att vi med en väl utvecklad 

mentaliseringsförmåga handlar i linje med vad vi känner är sant. Möjligtvis, om vi i samspel 
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med ansvarsfulla vuxna har utvecklat det personliga ansvaret och därför känner våra behov 

och gränser. Finner vi inte svar inom oss söker vi råd hos någon annan.  

När vi söker efter navigation söker vi den där vi vet att vi får det stöd som skjutsar oss i en 

viss rikting. På det sättet finns, enligt Sartre, redan känslan för den rätta vägen inom oss (ibid., 

s. 27). Jag kan känna igen mig i det. När jag står inför ett val angående låt oss säga uppfostran 

av mina egna barn då vänder jag mig gärna till min syster för att få råd. Det gör jag eftersom 

jag har förtroende för hennes råd och att de i ärlighetens namn oftast ligger i linje med mina 

egna tankar. Ställs jag inför handlingsalternativ inför hur jag ska handskas med en elev eller 

förälder väljer jag att söka upp vissa kollegor för att diskutera med men inte andra därför att 

jag på för hand har en förståelse av vilken slags råd jag behöver. Då är ju också en tanke att 

dessa flickor valde att komma till mig denna dag och inte min kollega. Vad i mig var det de 

sökte? Och vilken typ av stöd hade min kollega erbjudit?  

Agerade jag gentemot flickorna i tron om att de själva hade förmåga att välja handling, att där 

skulle finnas en instinkt i Sara som kunde vägleda henne att reda upp situationen? Så ser det 

ut. Jag tycker att jag kan tolka mina försök till råd eller guidning som att jag då faktiskt tyckte 

mig se att de kunde klara ut det själva bara de ansträngde sig lite. ”Gå och ta hand om din 

kompis” röt jag till stackars Sara. Hur skulle det gå till? Vad jag i efterhand kan se är att 

varken de eller jag egentligen lyckades sätta fingret på vad konflikten på djupet handlade om. 

För jag tror inte att de hade förmågan att välja hur de skulle agera gentemot varandra, det som 

skulle vara ”rätt” handling, men valde bort den. Möjligtvis hade Molly en stark och grundad 

övertygelse om att hon blivit felaktigt behandlad och stred för att få upprättelse.  Sara 

däremot, funderar jag nu, famlade i mörkret för att hitta något att hjälpa henne att kunna 

hantera att hon gjort Molly orätt. Och så länge hon inte klarade det fortgick konflikten. Sara 

behövde då stöd i att hantera sina känslor samt hitta adekvat handling för att åter upprätta det 

vänskapliga förtroende med Molly.  

Jag är i tron om att kausalt tänkande är en nödvändighet för att förstå vad handling innebär 

inte bara för mig själv utan också för den andre. Det innebär att jag kan se vilka konsekvenser 

som kommer av min handling, vilka ringar på vattnet som blir effekten. Men det är också min 

erfarenhet att det inte är alla nioåringar som utvecklat denna förmåga. Är det så att människan 

väljer sin moral och att människans ansvar består i att ”man griper tag i sig själv utan någon 

annan till hjälp och förmedling” (Sartre, 1966, s. 34) och visar på det egna engagemanget för 
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att hitta moralisk handling? Och om det är så att människan faktiskt väljer sin moral och gör 

det på ett sätt där den enskilda friheten såväl som den andres frihet är ett mål, då undrar jag 

om alla människor klarar av det? Och hur stora förväntningar kan vi ha på våra barn?  

Det gäller att lära sig vilka regler och värden som gäller i olika sociala sammanhang och 

införliva detta i sin egen person. Detta sker i ömsesidighet mellan barnet och den vuxne, 

menar socionomen Jenny Gren (2012, s. 86). Jag kan här knyta åter till Juuls 

socialisationsprocess, eller som Gren kallar det, samvarokompetens (ibid., s. 87). Och visst är 

det så att det inte går att säga att nioåringar kan klara det här medan åttaåringar behöver hjälp. 

Alla människor är olika. Barn har kommit olika långt i sin identitetsutveckling och 

kompetensutveckling och därför behöver därför olika mycket stöd (Gren, 2012, s. 89). Det är 

mitt jobb att identifiera hur jag kan stötta barn i utveckling och lärande oavsett om det gäller 

ansvar och identitetsutveckling eller annat.  

Från lydnadssamhälle till frihetssamhälle 

Under femtiotalet skedde en förändring av barns livsvillkor i de nordiska länderna, enligt Juul 

och Jensen (2012, s. 19), de menar att det är fråga om lydnadssamhällets sammanbrott (ibid., 

s. 39). Från att ha talat om barn anpassning började man under femtiotalet istället föredra 

utveckling. Istället för att skapa lydiga och (väl-)anpassande barn skulle man nu stimulera 

barn till dess individuella potential. Även Gren framhåller, med fokus på skolan, den 

förändring som skett där läraren inte längre ses som en förmedlare av kunskaper utan denna 

kunskap ska i allt högre grad nu sökas av eleven med läraren som vägledare (Gren, s.74). Juul 

och Jensen skriver: 

I samspel med de följande årtiondenas politiska, sociala och psykologiska tendenser och kanske 

inte minst det ökade ekonomiska välståndet, visade det sig att barn inte bara tog sin 

samhällsnyttiga individualitet till sig utan helt enkelt rätten att vara sig själv (2012, s. 19). 

Dagens barn går omkring i världen som om de hade rätt att vara här, skriver Juul och Jensen 

(2012, s. 22). Idag förväntar sig barn att bli tagna på allvar menar de. Men dagens samhälle 

ställer alltså krav på människan att själv skapa mening och sammanhang i sitt liv. Valet att 

underordna sig ett värdesystem existerar fortfarande, men det är inte längre ett auktoritärt krav 

och en social nödvändighet, utan just ett val (Juul & Jensen, 2012, s. 39). Det stämmer väl 

överens med Sartres existentialistiska skildring av människan i det vi kan kalla 
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frihetssamhället, även om jag uppfattar att Sartre förtydligade människans ansvar att välja 

såsom det vore för hela mänskigheten.  

Permer och Permer menar att det finns en lydnadskonstruktion inte bara i skolan, där många 

elever blir tvungna att fungera tillsammans för att lära, utan också i hela samhället där 

människan i allt större omfattning måste ta hand om sig själva utan att vara under kontant 

yttre kontroll. Det är nödvändigt, enligt författarna, att människor fås att sköta detta 

omhändertagande på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska alltså välja att, utifrån inre moraliskt 

arbete, studera och följa grundläggande sociala och ordningsrelaterade regler. De kallar det ett 

självständigt konstruerat ansvar, som de menar, måste framställas som ett mål i dagens 

samhällsdiskurs. För att inte samhället ska gå under är detta moraliska ansvar en medborgerlig 

nödvändighet (2002, s. 276f). 

Jag förstår att vi går mot en gemenskap där individen får ta allt större eget och gemensamt 

ansvar för vårt samhälle. Det ställer krav på människan att känna sig själv och förmågan att 

läsa av såväl sig själv, andra och omvärlden. Ansvara för det egna handlandet, fatta beslut 

istället för att lyda. Ska man aldrig lyda?  Jag kan ju tänka att jag inte vill att mina elever i 

första hand ska lyda. Kanske vill jag inte att de ska lyda alls? Eller kanske, som Juul och 

Jensen menar, välja att lyda. Vad jag tror att jag önskar är att de utvecklar sitt personliga 

ansvar, både för sig själv och sin sociala omgivning (och givetvis vår gemensamma fysiska 

miljö). Att de får prova på känslan av att fatta beslut och handla utifrån eget huvud. Ibland blir 

det rätt och ibland blir det fel och vilka erfarenheter kan man göra utifrån det?  Däremot visar 

mina berättelser att jag har svårt att vara konsekvent i tanke och handling. Stundtals brister jag 

både vad det gäller att ge eleverna möjlighet att ta personligt ansvar samt i min förmåga att 

anpassa min verksamhet utifrån de konsekvenser som kan bli när eleverna tagit personligt 

ansvar. Det kräver av mig både kompetens och tid för samtal och reflektion.   

Dagens elev är en uppfinning, menar Permer och Permer. På samma sätt som sjuttio och 

åttiotalens ”naturgivna” elev är en uppfinning, är dagens fria, självständiga och ansvariga elev 

en konstruktion. ”Alla dessa elever har, menar vi, fungerat eller fungerar som mönster utifrån 

vilka subjekten kan styras på sådana sätt att de görs tillgängliga för de synsätt som finns 

inbyggda i själva styrningsformerna”, skriver de lite krångligt (2002, s. 302). Jag uppfattar det 

såhär: utifrån de värden som upphöjs och önskas i rådande samhällsdiskurs formas eleverna 

utifrån bland annat styrdokument (så som skollag och läroplan) vid sidan av samhället i stort 
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så som vänner, media, andra institutioner, lagar, arbetsmarknad. I dagens samhälle är bland 

annat etiskt och moraliskt ansvariga, självdrivande, självkontrollerade och solidariska 

individer med entreprenörsanda eftertraktade. Tidigare värnades kanske på ett annat sätt 

kollektivet gemensamma krafter. På det sättet har diskursen kring eleven förändrats. Istället 

för att formas utifrån regler och anpassning ställs idag i högre grad krav på eleverna vad det 

gäller autonomi och självreglering (Permer & Permer, 2002, s. 302). För att nå det krävs att 

elever ges större frihet, mer makt samt vidgat ansvar, menar Permer och Permer. Jag funderar 

om det inte lika gärna kan vara vice versa. Permer och Permer tolkar utifrån filosofen 

Foucault denna liberalism som en form av maktutövning och styrning där strävan efter 

maximal individuell frihet måste försvaras mot statlig inblandning(ibid.). Friheten har ett pris, 

menar författarna, och den består i att den frihet som förväntas iscensättas i (bland annat) 

skolan har en följeslagare i form av ett rättesnöre. Om man inte känner lust att lära är det 

viljan det beror på. ”Det handlar om en identitetsfrisering av individen”, skriver de, ”en 

omstöpning som ska upplevas komma inifrån individen själv” (Permer & Permer, 2002, s. 

305). På samma gång som man talar om att värna den individuella friheten finns allstå hotet 

om indragen frihet genom åtgärder, i skolan till exempel i form av extra samtal med föräldrar 

och lärare.  

Etik och värdegrundsarbete får inte kompromissas, menar Permer och Permer, utan får en 

framträdande plats inom dagens skola. Det är värdegrundarbete omsorg om sig själv och 

omsorg om andra ska sammanfogas (ibid., s. 306f). Heberlein anser att det är nödvändigt att 

enas kring några grundläggande normer och värderingar för att få gemenskapen att fungera 

(2008, s. 104). Men det kräver också av vuxna att lära barnen att uttrycka sina behov så att det 

blir möjligt för andra att ta ställning. Juul och Jensen menar att införa regler egentligen endast 

medför att barnen lär sig att bryta mot dem. Genom att fokusera på utveckling av deras 

personliga integritet och självkänsla är vad som bidrar till att barnen känner sina behov och 

gränser och därmed kan uttrycka dem. Därur kommer deras förmåga att ta personligt ansvar 

samt kunna göra kvalificerade val (2012, s. 76).  

Avslutande reflektion 

I min undersökning kring begreppet ansvar tar jag stöd från bland annat barnforskare, 

psykologer såsom Juul och Jensen, men också existentialistiska filosofer som Sartre och 

Heberlein. Enligt mig har de det gemensamt att de i grunden ser människan som fri att välja. 
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Inte på ett oproblematiskt vis, Sartre skildrar ganska ingående den ångest och ”optimistiska 

hårdhet” som följer på frihet. Jag har dock några grundläggande problem med att betrakta 

människan som fri, även om jag också kan hålla med till viss del. Blir det inte oerhört orättvist 

att hävda att alla människor har det individuella ansvaret till moralisk handling? Är det inte 

det samma som att säga att vi alla har samma förutsättningar att forma våra liv, vår framgång 

och vår välfärd? Jo, det tycker jag är problematiskt. Strukturell makt och intersektionalitet ger 

tydliga begränsningar för människan. Om samhället på detta vis är individens samhälle och 

var och en ska vara sin egen lyckas smed finns en betydande risk att bortse från samhälleliga 

strukturer som gör skillnad på folk och folk. Det är därför jag tycker att det är så oerhört 

viktigt att utveckla en god förståelse och respekt för våra medmänniskor, för att kunna känna 

solidaritet och omtanke. Det känns som att skriva floskler att jag utrycker mig på det sättet. 

Må så vara.   

Jag märker när jag läser min text att jag inte ägnat så mycket utrymme åt Molly, Albert och 

Sigge. Jag känner när jag genom att pröva min berättelse mot framför allt mentaliseringsteorin 

att det var främst Sara som behövde mitt stöd. Molly känner jag reagerade adekvat även om 

inte heller hon fick mitt odelade stöd. Det är främst gentemot Sara som jag känner att jag 

handlat orätt, oansvarigt och brustit i min kompetens. Att jag på grund av migrän eller är 

slutkördhet inte förmått hantera de händelser jag ställs inför på allra bästa sätt kommer med 

största sannolikhet hända igen. Vad jag tar med mig är erfarenheten av vad som händer när 

jag duckar för krav som ställs på mig. Vad enkelt det känns i efterhand att be en kollega ta 

över för att kunna ha möjligheten att pausa och samla ihop tankarna. Pausa och återfå 

möjligheten att själv mentalisera. Varför gjorde jag inte det?  

Jag har en större kunskap om mentaliseringsbegreppet och de mekanismer som sätts i verket 

när vi hamnar i oroliga situationer och därmed också verktyg för att kunna hantera situationen 

på ett konstruktivt sätt. Jag beskrev ovan hur att mentalisera i efterhand i lugn och ro är ett sätt 

att reda ut vad som hänt för att förbereda inför nästa gång det händer. Det är också en övning i 

att mentalisera så att förmågan är bättre tränad när jag återigen hamnar i ett känsloladdat 

tillstånd. Denna essä kan därför ses som en sådan övning. 

För några år sedan talades det ofta i media om föräldrar som curlade sina barn. Att curla kan 

beskrivas som att försöka göra livet perfekt för barnen genom att (överbe-)skydda dem från 

livets alla motgångar, att sopa banan så de kan glida friktionsfritt. I en artikel i Svenska 
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Dagbladet beskriver den danske psykologen Bent Hougaard barnen som ”Gulan i ägget. 

Skyddade från allt ont” (Carling, 2004). Jag har under essäskrivandet funderat över om det 

inte kan vara så att vi vuxna å ena sidan vill uppfostra kompetenta barn som ansvarfullt och 

med glädje utforskar sina möjligheter. Å andra sidan har vi svårt att stå ut med att barnen 

ifrågasätter våra regler och normer för hur vi tycker att det "ska" vara. När de råkar på socialt 

motstånd vill vi skydda dem och sopa banan. Då får de plötsligt inte tänka själva längre, 

framför allt får de inte må dåligt. Jag menar att genom att pedagogerna bestämmer åt eleverna 

behöver eleverna inte lära sig att tänka själva. De behöver inte tänka efter hur de ska bete sig 

mot kompisarna för det finns alltid en vuxen där som visar och pekar och tillrättavisar innan 

konsekvenserna visar sig. De behöver inte känna efter hur många köttbullar som är lagom för 

just dem att äta, för de vuxna har redan bestämt att alla barn får åtta köttbullar. Kan de inte 

låtas pröva ansvaret själva i dessa fall? Hur många köttbullar kan jag ta så att det räcker till 

alla? Hur är jag en schysst kompis? Och hur känns det i kroppen när jag inte är en schysst 

kompis? När jag känner skuld? Jag som pedagog finns med för att vid behov sätta ord på 

känslor och stödja i valet av handling. Tidigt i min skrivprocess fann jag följande dikt som 

följt med mig genom arbetet: 

På den 

åtta meter långa 

träbänken 

var det förbjudet att sitta. 

 

 För hur skulle det gå om alla 

elever 

skulle sätta sig där  

samtidigt           

Av Lars Andersson (i Gren, 2012, s.126)

När jag läser Lars Anderssons dikt känner jag att det där är precis vad det handlar om för mig, 

eller snarast tvärtom, men att det är sådär skolvardagen ofta ser ut. Dels betyder dikten för 

mig att vi inte ger tid och utrymme för eleverna att tänka ut lösningar på vardagliga 

dilemman. Kanske har vi en rädsla för att beslut måste vara allmängiltiga med krav så som 

Sartres att välja för hela mänskigheten. Så fungerar naturligtvis inte vardagslivet. Inte heller 

det politiska livet kommer jag på, det har vi fått se prov på inte minst under hösten där 

budskapet att öppna gränserna för de i behov av skydd snabbt förvandlades till betydligt 

hårdare kontrollerade gränser och ett sätt att tala om flyende människor i form av statisktik. I 

det fallet önskar jag de etiska principerna fått råda framför de ekonomiska. Dina problem blev 
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tydligen inte våra problem utan tvärtom. Men i vardagssituationer upplever jag att det finns 

fler nyanser där det kan vara okej att bryta mot regler, mot det förgivettagna. Det kan också 

vara att ta ansvar - att göra en situationsbedömning och utan att formulera en princip kunna 

avgöra vad som är rätt beslut, och stå för det. Det kan vara tidskrävande att bjuda in eleverna 

till reflektion och diskussion, det går snabbare för de vuxna att upprätta en regel. Men nog 

finns det väl tillräckligt med regler i skolan?  
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