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Abstract 
 

Title: Why are you brown? – Relationship between leisure-time teacher-pupil in the light of 

norms, authority perspective and leadership that leads to action.   

 

Author: Ramona Hjelte & Daniel Mohseni-Tabrizi 

 

Mentor: Katji Lindberg  

 

Term: 2016 Spring   

 

The purpose with our essay is to research the situation of leisure-time teachers within the 

Swedish school that has foreign background, specifically the situation when pupils question 

them of being different from the norm through the color of their skin. We have written stories 

that we have based on our own experiences from our professional lives and that we view as 

dilemmas. We have been able to form four questions from our dilemmas. For us to be able to 

understand our dilemmas and to answer our questions we have used theories that are about 

dialogue, experience, intercultural leadership, norm and authority perspective, Swedish 

regulation documents for school and work-ethics.  

 

Our conclusion, amongst other things, is that through dialogue about our personal experiences 

one can understand oneself and others better. In our essay, it also shows the importance of the 

regulation documents as support to the leisure-time teachers in their actions that influence 

pupils`, social developement.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Varför är du brun? - Relation fritidshemslärare-elev i ljuset av normer, maktperspektiv 
och ledarskap som leder till agerande.  
 
Författare: Ramona Hjelte & Daniel Mohseni-Tabrizi 
 
Handledare: Katji Lindberg 
 
Termin: VT 2016 
 
 
Syftet med vår essä är att undersöka situationen för fritidshemslärare med utländsk bakgrund 

inom svensk skola. Vi har fokuserat på situationer då elevers ifrågasättande av att de avviker 

från normen på grund av att deras hudfärg. Vi har skrivit berättelser som bygger på våra egna 

erfarenheter ifrån vårt arbetsliv som vi ser som dilemman. Fyra frågeställningar har vi kunnat 

forma utifrån våra dilemman. För att kunna förstå våra dilemman och besvara våra 

frågeställningar har vi använt teorier som handlar om dialogiska samtal och erfarenheter, 

interkulturellt ledarskap, normer, maktperspektiv, svenska styrdokument för skolan och 

yrkesetik.  

 

Vår slutsats är bland annat att genom dialog om våra personliga erfarenheter kan man förstå 

sig själv och andra bättre. I vår essä framgår det också hur viktiga styrdokumenten är som 

stöd för fritidshemslärare i sina ageranden som påverkar elevernas sociala utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fritidshemslärare, Styrdokument, Maktperspektiv, Interkulturellt Ledarskap, 

Normkritisk pedagogik 
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Ramonas berättelse 
 
Jag öppnar porten och promenerar mot jobbet. Det blir en lugn promenad mot skolan som tar 

ungefär tio minuter. Det första jag ser när jag kommer fram är en tom skolgård. Jag går in mot 

skolan och passerar flera klassrum. Jag fortsätter att gå mot personalrummet för att lämna min 

matlåda i kylskåpet och tar ett glas vatten innan jag lämnar rummet. Klockan är nu tio över 

nio och jag ska vara rastvakt på skolgården. Jag sätter på mig gula västen och går ut på 

skolgården. Så småningom börjar elever komma ut på rast. Några springer runt på skolgården 

medan andra står och pratar om vad de har gjort under helgen.  

 

När klockan är tjugo i tio är det dags att gå in på lektion för alla elever. Jag börjar gå mot en 

annan byggnad där förskoleklasselever finns och där jag jobbar med fritidsverksamheten på 

eftermiddagar. Efter att jag har haft min planering och varit rastvakt på lunchen ska jag nu 

jobba på förskoleklassens fritids, Solen. När jag går in på avdelningen hör jag ljudet av barn 

som skrattar och har roligt. När jag kommer in ser jag att de är sysselsatta i olika lekar. Några 

barn leker i dockvrån, några färglägger mandalas och fyra barn spelar Uno. Jag sätter mig 

bredvid dem som spelar Uno och lyssnar på hur de samtalar med varandra under spelets gång. 

De diskuterar hur många gånger de har spelat förut och att de tycker att det är ett bra spel. Jag 

lämnar dessa fyra och fortsätter att gå runt på avdelningen och sätter mig ner med barnen som 

leker i dockvrån. De klär ut sig i olika klänningar och sätter kronor på huvudet, de bjuder på 

te och kaffe. De ställer sig och tittar i spegeln när de lägger sjalar på huvudet och börjar 

skratta. Jag tackar för fikat och går vidare till dem som sitter och färglägger mandalas. När jag 

sätter mig bredvid hör jag hur de diskuterar med varandra om vilka favoritfärger de tycker 

om. De tycker om att rita mandalas, för att man kan färglägga hur man vill. När jag tittar ner 

på deras mandalas ser jag att alla har färglagt med liknande färger och jag frågar varför de 

väljer att färglägga med samma färger.  

En svarade:  

– Vi tycker om samma färger och vill gärna härma varandra. 

Jag svarade: 

– Det är bra att ni tycker om samma färger men glöm inte bort att vara kreativa när ni väljer 

färger.  

Klockan har nu hunnit bli halv två och jag ska gå till matsalen med barnen för det nu har 

blivit dags för mellanmål. När vi kommer fram till matsalen är det framdukat med smörgåsar 

som barnen tar. När alla har ätit upp ställer vi oss i led och går ut på skolgården. Innan vi 
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fortsätter med fritidsaktiviteterna ska vi vara ute och leka. Barnen börjar leka kull, några 

springer till gungorna och fyra barn börjar bygga en snögubbe. Jag hör att ett barn gråter och 

springer fram för att se vad som har hänt. Barnet förklarar att hon hade ramlat från gungan, 

men mår bättre nu. Jag fortsätter att gå runt på skolgården när jag hör hur två barn ropar på 

mig och vill prata med mig. Jag stannar upp och väntar in dem. Då kommer barnen fram till 

mig och tittar på mig. De ser fundersamma ut medan de säger:  

– Fröken, varför är du brun?  

I en sekund blir jag ställd av frågan men svarade ändå att jag har en mamma som kommer 

från Sri Lanka och min pappa är svensk. Efter att de fick ett svar gick de vidare och lekte. Jag 

står kvar. Jag känner mig kluven ju mer jag tänker på detta, ”Varför är jag brun?”. Jag tänkte 

för mig själv om jag kunde ha svarat på något annat sätt. Jag kände en stor osäkerhet i hur jag 

handlade och ett obehag sköljde över mig när eleverna gick vidare. Jag har varit med om 

tidigare händelser där jag har blivit kallad Neger när jag själv gick i skolan. Att eleverna 

frågade mig varför jag är brun gav mig liknande känslor som när jag kallades Neger. Även 

om det är elever som ställer frågan till mig, känner jag en osäkerhet i situationen som uppstod. 

Jag hör hur min kollega visslar i visselpipan. Vi börjar gå in, men jag är fortfarande ställd av 

frågan som eleverna ställde. Jag tar av mig mina ytterskor och ytterjacka i hallen. Jag 

fortsätter in på avdelningen där barnen sitter med olika aktiviteter och jag hör hur det ropas 

mitt namn när jag kliver in på avdelningen Solen. Nu är det inte långt kvar tills arbetsdagen är 

slut och tills alla elever har gått hem men jag är i sinnet fortfarande kvar i det som hände. Det 

upptar mina tankar resten av dagen. Jag frågar mig själv gång på gång om jag hade kunnat 

göra annorlunda, om jag hade kunnat svara på ett annat sätt. Nu känner jag mig besviken, men 

jag vet inte varför. Det känns som att jag svek eleverna men även mig själv.   

 
 
Daniels berättelse 
 

Dagen hade börjat bra. Jag hade kommit till jobbet i tid och det kändes som en sådan där dag 

där allt bara skulle falla på plats. Det kändes lättsamt att komma till jobbet. Nu var klockan 

precis åtta på morgonen och jag hann inte mer än att hänga av mig jackan när en elev redan 

hälsade på mig med en kram. Mina två kollegor hade kommit till jobbet före mig och jag 

hälsade på dem också. En av dem höll på att prata med en förälder medan den andra kom 

fram till mig och berättade att det var några elever som ville gå ner till biblioteket innan 

skolan började och om jag kunde vara den som gick ner med dem dit.  Skönt tänkte jag! Då 
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kan jag komma ifrån morgonrushen. Nere i biblioteket kan jag sitta i lugn och ro och läsa en 

saga eller två för barnen innan skolan börjar halv nio. Just nu är det inte mer än tio elever på 

avdelningen, men snart är hela skaran förskoleklassfritids, på cirka 40 elever, här. Jag går runt 

till avdelningens alla rum och låter eleverna veta att jag kommer att gå ner till biblioteket om 

en stund, och de som vill följa med ner får komma med mig. Fem elever vill följa med mig 

ner och vi börjar gå trapporna ner som leder till biblioteket. Väl där är vi helt själva och 

eleverna blir euforiska eftersom vi får hela rummet för oss själva. Det tar en stund innan de 

hittar böcker att titta och läsa i. När alla väl har satt sig ner blir det lugnare. Jag tittar runt och 

ser att de verkar ha kul. Det är bra stämning och jag känner mig lite stolt över att vara ledaren 

i den stunden eftersom jag har lyckats med att aktivera dem i något som gynnar deras 

utveckling.  

 

Jag sätter mig ner bredvid två av eleverna och iakttar dem medan de läser. Jag märker att det 

är den ena som läser medan den andra mer fokuserar på att peka och titta på bilderna. Efter en 

stund vill de att jag ska läsa för dem. De ger mig boken och jag hinner läsa lite om hur en liten 

flicka är rädd för monster som kommer fram från mörkret om nätterna. Några minuter senare 

hör jag hur dörren mot trapphuset öppnas och jag ser två av våra elever komma in. De berättar 

för mig att de har fått lov att komma ner från en av mina kollegor på fritids och att de också 

vill vara i biblioteket innan skolan börjar. Jag säger till dem att det absolut är okej så länge de 

sätter sig och läser eller tittar i en bok. De lyssnar på det jag säger och gör det. Jag fortsätter 

att läsa för eleverna bredvid mig.  

 

Det hinner inte gå lång stund innan dörren öppnas igen och en till elev kommer in. Den eleven 

kommer in ensam och verkar leta efter någon. Jag avbryter min läsning för de två för att möta 

blicken från eleven som kom in varpå eleven kommer mot mig och säger samma sak som de 

tidigare, att min kollega har gett lov att komma ner hit till biblioteket för att jag var här. Jag 

säger att det är okej och att eleven kan ta fram en bok att läsa eller titta i. Men eleven gör inte 

det utan istället säger: 

– Daniel, varför är din hy bajsbrun?  

”Oj då”, tänker jag! Var kom det där ifrån? Just nu kände jag en massa saker, jag är arg, jag är 

ledsen, jag är road, jag är nyfiken, jag är kanske till och med kränkt? Men strunt i det, jag 

måste svara eleven på ett vettigt sätt eftersom denne verkar vilja ha ett svar.  
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Jag hör hur de andra eleverna som sitter bredvid mig fnittrar lite. De fnittrar över det som 

eleven hade frågat mig. Det sätter förstås lite press på situationen eftersom det nu även finns 

åskådare till det som har hänt och kommer att hända. Eleven som har ställt frågan har nu 

kommit lite närmare mig och tittar på mig och väntar sig ett svar. Då säger jag: 

– Jo, så här är det, att mina föräldrar är från länder där det är mycket varmt, och människorna 

har anpassat sig för den värmen…  

Jag hör mig själv säga det där, men känner att jag egentligen inte borde behöva det. Jag tänker 

för mig själv, ”när ska detta ta slut?”. Eleven tittar på mig och verkar vara nöjd med min 

förklaring om mina föräldrars ursprung och att det har att göra med varför jag har min 

hudfärg. Sedan säger jag: 

– Sen vill jag säga att jag tycker att min hud är lite mer lik choklad än bajs, faktiskt.  

Detta sa jag med baktanken att försöka styra in samtalet till något mindre negativt laddat än 

bajs. Men eleven svarar:  

– Fast det tycker inte jag.  

Sedan går eleven vidare och de två som sitter bredvid mig fnittrar ännu mer. Nu står jag där 

med en frustration över att allt gick förbi mig utan att jag fick mycket uträttat. Nu är känslan 

av att vara stolt ledare som bortblåst och jag tänker efter om jag inte ska sätta mig med eleven 

och säga någonting om den sista kommentaren. Men jag kommer inte på vad jag ska säga och 

vad det skulle leda till så jag väljer att fortsätta min sagoläsning. 

 
 
Dilemma 
	
Ramona 
 
I Ramonas berättelse var det tydligt att frågan som ställdes var något som berörde och som 

fick henne ställd inför situationen. Hon har tidigare utsatts för kränkningar på grund av sin 

hudfärg och kände sig därför förvirrad och osäker över hur hon skulle reagera eller svara nu 

när det var elever som undrade om hennes hudfärg. Det faktum att hon svarade på frågan 

genom att vara saklig är något hon inte är nöjd med. Idag känner hon att hennes hudfärg inte 

är något hon ska behöva förklara för någon överhuvudtaget. I berättelsen kan vi bara anta att 

eleverna var nöjda med svaret de fick men med konsekvensen att det lämnade Ramona med 

en känsla av att hon hade blivit kränkt.  
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Dilemmat, enligt Ramona, är alltså, skulle hon agerat ut sina känslor som uppkom på grund 

av frågan ”varför är du brun?”, för att visa att hon hade blivit kränkt, eller är det okej att hålla 

känslan av kränkning inom sig och utgå ifrån att frågan som ställdes inte var illa menad utan 

bara undrande.  

 

Daniel 
 
Berättelsen liknar Ramonas på det sättet att frågan som ställdes väckte känslor hos Daniel, 

men att det finns ytterligare en dimension som vi tycker är värd att ta upp. Det är att det fanns 

åskådare. Detta kräver något annat av Daniel, jämfört med Ramona, eftersom han måste se 

över hur hans agerande påverkar både eleven han svarar och de som tittar på. 

 

Dilemmat är, enligt Daniel, att han kunde välja mellan två sätt att agera. Det ena är att Daniel 

berättar för eleven hur frågan har påverkat honom, med syfte att hindra eleven från att göra 

det igen. I detta agerande markerar även Daniel för de andra eleverna som har tittat på att det 

som hände inte är acceptabelt. Det andra sättet att agera är att göra som han gjorde och inte 

göra en stor sak av det hela, eleven kanske inte menade något illa med frågan.  

 

Vi anser att våra dilemman har likheter. Att de är nyanser av samma färg. De har att göra med 

begrepp som normer, avvikelse, ledarskap och yrkesetik. Fortfarande har de dock skillnader 

som gör att de tillsammans täcker ett större område att diskutera kring. Till exempel att 

Ramonas dilemma har en förhistoria som spelar en viktig roll, medan Daniels dilemma har en 

aspekt av att det fanns åskådare.  
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Syfte & frågeställning 
 
Syftet med vår essä är att undersöka situationer för fritidshemslärare med utländsk bakgrund 

inom svensk skola. Vi har fokuserat på situationer där elever har ifrågasatt deras hudfärg. 

 

Våra frågeställningar kring våra dilemman är: 
  

• Hur påverkar vår maktposition som fritidshemslärare samspelet mellan våra och 

elevernas perspektiv i våra berättelser? 

• Vad säger styrdokumenten i skolan om dessa dilemman?  

• På vilket sätt har vårt personliga bagage (erfarenheter) spelat roll i våra dilemman? 

• Hur kan vi förklara våra ageranden, att antingen vara neutral eller att vi låter oss 

påverkas i våra berättelser? 

 

Bakgrund till essän 
 
Tiden då vi har jobbat som fritidshemslärare kan summeras till cirka 20 år. Dessa år har vi 

båda jobbat inom Storstockholmsområdet, från förskolan upp till årskurs 6. Daniel har jobbat 

inom skolans värld från och till sedan han gick ut gymnasiet år 2001 och Ramona likaså, 

sedan 2006. Med detta som grund diskuterade vi våra arbetslivserfarenheter med avsikt att 

komma fram till ett dilemma. Vad som visade sig var att våra berättelser, som behandlats i 

denna essä, har varit ett återkommande dilemma genom åren på många av de arbetsplatser vi 

har jobbat på. Vi har varit med om samma upplevelser under samma tidsperiod, vilket gav oss 

insikten att detta var något värt att forska i och möjligtvis har vi med denna essä bidragit till 

att skapa ny kunskap. Vi har båda blivit påverkade negativt av dessa situationer som våra 

berättelser ger exempel på och vi har inte haft något bra sätt att hantera situationerna på. Vi 

valde att skriva vårt självständiga vetenskapliga arbete i essäform, för att vi ville utgå från 

våra egna erfarenheter och berikas med nya perspektiv. Vi tycker att det forskaren Alexa 

Robertson (2015, s.225) tar upp om narrativ passar in i vad essäskrivning kan leda till, vilket 

är att skapa en grundläggande tolkningsram som sedan kan bidra till att strukturera ens 

livserfarenheter och vidare hjälpa till att förstå sin omgivning.   
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Metod 
Essä 

Varje essä är uppbyggd kring en berättelse som författaren sedan 
reflekterar över och belyser med hjälp av handledda skrivseminarier, 
kurslitteratur och föreläsningar (Alsterdal, 2009, s.163). 

Yrkeslivsforskaren Lotte Alsterdal förklarar skrivandet av en essä som en metod där texten 

börjar med en berättelse. Denna berättelse ska användas av författaren som en utgångspunkt 

för reflektion (Alsterdal, 2009, s.163). Vi har skrivit uppsatsen i essäform. Vi har byggt upp 

texten så som Alsterdal förklarar essäform. Då vi är två författare till essän börjar vår text 

med två berättelser. Våra berättelser återger något som utgår från våra arbetslivserfarenheter 

och som vi ansåg vara värt att titta närmare på. Vi har även tagit hjälp utav föreläsningar och 

kurslitteratur som Alsterdal tar upp i citatet ovan som hjälp i vår skrivprocess.  

 

iakttar sig själv Författaren Maria Hammarén beskriver distans som en viktig aspekt när man 

och andra. Distansen kommer genom språket. Det blir verktyget för att kunna distansera sig 

från ens erfarenheter då den både förklarar erfarenheter och gör dem tillgängliga för tanken 

(Hammarén, 2005, s.14). För att uppnå distans gentemot våra erfarenheter har vi använt vår 

essä som ett verktyg. I vår essä har vi kunnat förstå våra erfarenheter med hjälp av distansen 

genom det skrivna språket.  

 

Hammarén skriver att en person inte behöver vara en författare för att använda sitt skrivande 

som ett verktyg för en kunskapsprocess. Nyckeln är att ha möjlighet att se sina erfarenheter 

med språket (Hammarén, 2009, s.25). Det som Hammarén tar upp här är något vi kan 

bekräfta. I vår essä framgår det hur vi kopplar ihop våra erfarenheter med teori och våra 

tankar vilket leder till ny kunskap.   

 

 

Reflektion 

Och då kan du också reflektera över din erfarenhet – och kanske fördjupa 
den, skriva en ny berättelse som länkar nya aspekter till de gamla 
(Hammarén, 2005, s.21). 

Hammarèn tar upp hur man kan öppna upp det hemliga och omedvetna med berättelser 

genom att man läser upp dem för någon annan. Det ger chansen att lyssna på berättelsen med 
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någon annans öron än ens egna, vilket kan leda till det som citatet ovan tar upp – att kunna 

reflektera över ens erfarenheter med nya perspektiv och med hjälp av det kunna få ny 

kunskap, att kunna skriva vidare och skriva nytt (Hammarèn, 2005, s.21).  

 

I vår essä har vi använt oss av metoden reflektion. När våra berättelser mötte våra utvalda 

teorier reflekterade vi över det. Detta kan ses i essän genom att våra tankar får ta plats som 

reflekterande text både i slutreflektion och i dem teoretiska delarna. Det ledde till nya insikter 

för oss och gör att läsaren ser tre perspektiv mötas i vår essä; erfarenheter, teorier och vårt 

reflekterande.     

 

En del av essän heter fördjupande samtal. Det är ett samtal vi hade sinsemellan där vi 

fördjupade oss i våra berättelser. Vi gav varandra chansen att reflektera över våra berättelser 

med hjälp av frågor vi ställde till varandra. Samtalet hade vi innan vi började skriva essän. 

Dessa reflektioner hjälpte oss att tydliggöra dilemmat i berättelserna, och i vårt fortsatta 

skrivande. 

 

I slutreflektionen diskuterar vi våra lärdomar från litteraturen och vilka nya tankar och idéer 

som skapats hos oss under arbetets gång, vilket också kan säga att vi har använt oss av 

fronesis. Filosofen Christian Nilsson beskriver fronesis som ett sätt att utveckla oss som 

människor genom hela livet. Fronesis kallas också med ett annat namn praktisk klokhet 

(Nilsson, 2009, s.39-40). 

 
Val av litteratur 
 

Valet av litteratur och teorier kom vi fram till på olika sätt, dels genom vårt fördjupande 

samtal och dels från vår handledning. Huvuddelen är dock från vårt program som vi har 

studerat vid Södertörns högskola, vilket heter Grundlärarutbildning med interkulturell profil 

med inriktning mot fritidshem. Tanken är att vi ville använda kunskapen vi har förvärvat från 

kurslitteraturen och applicera det genom denna essä.  

 

Etiskt övervägande 
 
I vår essä har vi valt att inte benämna personer, förutom oss själva, samt att vi inte lyft fram 

när och var berättelserna har utspelat sig. Allt detta för att det inte ska gå att koppla till någon 

specifik person eller arbetsplats. 
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Del 1 - Varför? 
 

I denna del tittar vi närmare på varför vi har valt att skriva om våra berättelser. Vi tror att våra 

dilemman bottnar i etnicitet och norm, specifikt hudfärg och utseende, därför har vi valt att 

utgå ifrån synsättet att inte ta för givet att alla ser vad vårt dilemma är. Vi använder teorier 

inom normkritikisk pedagogik, interkulturalitet, maktperspektiv, dialogiska samtal och 

bagage (personliga erfarenheter) för att belysa våra berättelser och läsaren en tydligare bild av 

våra dilemman från vårt perspektiv. Vi tycker att det är viktigt att man förstår varför detta är 

ett dilemma innan man kan gå vidare. Ett fördjupande samtal med varandra är ett avsnitt i 

denna del. Den har vi med för att ta ett steg mot det personliga perspektivet som ligger till 

grund för alla våra känslor kring essän. 

 

I teorierna kommer vi även att ställa två olika sätt att hantera våra berättelser på mot varandra, 

det ena är att vara neutral och det andra är att agera. Neutral innebär att låta situationen 

passera utan att låta sig påverkas. Att agera är samma som att visa att man har blivit påverkad 

och vill synliggöra det.  

 

Fördjupande samtal 
 
I processen med att bearbeta våra berättelser använde vi fördjupande samtal som verktyg, med 

syfte att belysa problematiken vi var ute efter. Med fördjupande samtal gavs vi möjligheten 

att se varandras perspektiv och synliggöra det vi själva inte kunde se i våra egna berättelser. 

Detta ledde till en fördjupad förståelse för våra berättelser och hjälpte oss att bekräfta att vi 

var på rätt spår. Våra frågeställningar föddes också ur detta samtal. Längre fram i essän 

behandlar vi teorier om bagage och dialogiska samtal som organisationspedagogerna och 

forskarna Lena Wilhelmsson & Marianne Döös (2012) ser som viktiga delar i ett dialogiskt 

samtal. Vi ser vårt fördjupande samtal som vår version av ett dialogiskt samtal. Genom det 

öppna samtalet där båda tar lika mycket plats kommer man till insikt om sina erfarenheter, för 

att sedan omvandla erfarenheterna till kunskap. Nedan får ni ta del av en förkortad version av 

vårt samtal. 

 

Vad tänker du kring frågan ”varför är du brun”? 

Ramona – Varför ska man behöva förklara att man är brun? 
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Daniel – Varför behöver den som frågar veta vilken hudfärg jag har? 

 

Vad tycker du är konsekvenserna av frågan som eleverna ställde angående er hudfärg? 

Ramona – Att hudfärgen blir viktigare att veta än mig som person. Risken är att det kan bli ett 

ifrågasättande av ens hudfärg. 

Daniel – Det som är annorlunda påpekas och det kan påverka elevens synsätt mot mig om den 

bara ser min färg. 

 

Vad för konsekvenser upplever du när det ställs frågor om din hudfärg på detta sätt? 

Ramona – Jag känner mig osäker, är det något fel på mig eftersom man undrar över varför jag 

är som jag är?  

Daniel – Tankarna om att jag är annorlunda förstärks. Jag påminns om att hur mycket jag än 

har anpassat mig till samhället kommer det som är annorlunda i mig fortfarande vara det som 

syns mest utåt. 

 

Vad har du för tankar kring dessa erfarenheter ? 
 

Ramona – Eftersom jag har erfarenhet av att kallas neger när jag var yngre, i syfte att reta 

mig, känner jag att min berättelse är kopplad till den erfarenheten. Eftersom det handlar om 

att lyfta fram det som är annorlunda hos mig gjorde att jag blev ställd i situationen och en 

massa känslor kom upp från det som hände mig som ung. 

Daniel – Att jag skulle få uppleva dessa frågor från elever är väl inget jag chockas över. Jag är 

van att det händer, därför är jag inte förvånad. Att man är annorlunda kommer ju fram i nästan 

alla sammanhang på ett eller annat sätt. Men för mig kan det kännas lite deprimerande 

eftersom man kanske aldrig får känna känslan av att man tillhör det samhället man själv vill 

tillhöra. 

 

Summan av detta samtal vill vi koppla till ett citat från Wilhelmson & Döös, 

Dialog kan ha kraft att på ett omvälvande sätt skaka om människors 
grundläggande föreställningar. I mötet med andra som har annorlunda 
erfarenheter än man själv kan man få insikter som leder till omvärderingar 
(Wilhelmson & Döös, 2012, s.16).  
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Citatet ovan anser vi framhäver den effekt vi fick av vårt fördjupande samtal. Vi fick insikter 

om oss själva genom att samtala och fråga ut varandra om våra berättelser. Hos Ramona 

väcktes det tankar kring hennes eget agerande. Idag tycker hon att det inte är fel att känna som 

hon gjorde. I berättelsen kände Ramona sig osäker angående hur hon skulle hantera sina 

känslor men med hjälp av detta samtal har hon kunnat vidga sitt perspektiv och acceptera de 

känslor som kom fram i berättelsen. Daniel insåg efter detta samtal att han hade skapat distans 

till det som hände i berättelsen. Genom åren har han upplevt detta ifrågasättande av hans 

hudfärg gång på gång. En viktig tanke som kom upp hos honom är att på grund av hans 

erfarenheter med att bli ifrågasatt har han, till skillnad från Ramona, blivit bedövad och har på 

det sättet skapat ett försvar som gör att han inte behöver ta åt sig. 

 

Erfarenheter 
 
Wilhelmson & Döös (2012, s.11) tar upp att människor har, i sitt bagage, unika erfarenheter 

som de under hela sitt liv tar med in och ut ur möten med andra människor. Varje part bidrar 

med sitt bagage och sina erfarenheter på något sätt i dessa möten.  

 

Utgår man från detta kan det sägas att i mötena med eleverna gick vi in med våra unika 

bagage. Innehållet av vårt bagage gjorde att vi hanterade situationerna på olika sätt. Ramona, 

med sin bakgrund, kände att det som eleverna frågade om rörde upp känslor som kan kopplas 

till hennes tidigare erfarenheter och gjorde henne ställd. Hennes reaktion och hur hon agerade 

var kraftigt påverkad av de känslor som uppkom från hennes erfarenhet. Daniel, å andra 

sidan, har inte gått igenom samma svårigheter som Ramona. Detta gjorde att han inte kände 

sig påverkad på samma sätt men, som det kom fram i vårt fördjupande samtal, känner Daniel 

att han har liknande erfarenheter i sitt bagage som upprepat sig genom åren. Han är inte 

förvånad längre att dessa frågor ställs och känslan av att man uppfattas annorlunda gör sig 

påmind för varje gång.  

 

Wilhelmson och Döös fördjupar sig i perspektiv. De tar upp att människan bygger sina 

sanningar på bräckliga grunder och att det alltid finns mer att förstå och fler sidor att 

undersöka i en situation. Enligt dem är det lätt att bli förvånad när någon har uppfattat något 

annorlunda än vad man själv har gjort. De fortsätter säga att utifrån ett visst perspektiv är det 

vissa företeelser och erbjudanden till handling som blir klarare och mer lockande, medan 

andra inte syns alls och man ignorerar dem (Wilhelmson & Döös, 2012, s.21). 
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Vi vill koppla detta resonemang till ett påhittat exempel med en elev vill som vill spela fotboll 

på rasten, och på grund av denna lust söker sig till fotbollsplanen. Detta medför att eleven då 

inte ser allt det roliga som händer i sandlådan. Eleven har, vad vi kallar, ett fotbollsperspektiv 

på rasten som gör att den inte ser alternativet att leka i sandlådan. Med detta tankesätt kan 

man fortsätta bekräfta det som togs upp angående bagage, att på grund av ens perspektiv 

agerar man enligt vissa alternativ eftersom de framträder som klarare. Vad för alternativ fanns 

det då i våra berättelser? 

 

I Daniels dilemma, som vi skrev tidigare, tar vi upp att han antingen kunde prata med eleven 

och låta den eleven veta att den har orsakat ett negativt intryck med sin fråga, eller att låta det 

passera med anledning av att det kanske inte fanns något negativt menat. I det här fallet fick 

Daniels perspektiv och bagage honom att agera. Vilket var att försöka prata med eleven och 

leda samtalet till något positivt.  

 

Ramonas dilemma har en djupare och allvarligare ton. I hennes bagage finns något hon har 

gått igenom som ung och som väcktes till liv i henne. Detta ledde till att hon blev ställd och 

inte riktigt kunde hantera situationen eftersom hon var påverkad av obehagskänslorna som 

uppstod. Vi kan inte vara säkra, men kanske var det en oskyldig fråga från en nyfiken elev, 

men det som tog överhanden var kränkningarna i det förflutna och i Ramonas perspektiv var 

hennes agerande det som lockade mest att genomföra i stunden.  

 

I och med att vi har sett våra erfarenheter från distans, med Willhemson och Döös teori om 

bagage, har vi verkligen kunnat se vikten av våra erfarenheter.  Hur de på något sätt har styrt 

oss i våra ageranden. Efter att ha läst om denna teori och ha fått chansen att ha ett fördjupande 

samtal inser vi att detta är något alla borde göra i skolans värld. Processen att försöka förstå 

sig själv utifrån ens erfarenheter tror vi leder till att man förstår varför man agerar som man 

gör i olika situationer.  

 

Dialogiska samtal 
 
Efter att ha fått en inblick i hur bagage och erfarenheter kan och har påverkat oss i våra 

ageranden ville vi fokusera på hur vi bearbetade våra berättelser tillsammans. Detta avsnitt 

kommer att gå in på hur vi har fått chansen att se varandras perspektiv om varandras 
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berättelser genom dialog som vi kallar för fördjupande samtal. Vidare kommer vi att använda 

oss av vårt fördjupande samtal som material att applicera teorin om dialogiska samtal på. 

 

Wilhelmson och Döös beskriver vikten av att ha dialogiska samtal där tankar och erfarenheter 

utbyts med varandra. I dialogen ska man ha ett tillåtande klimat där det ges utrymme att 

diskutera tankar och erfarenheter, även om ens egna tankar och erfarenheter skiljer sig från de 

andras. De som deltar i samtalet ska inte försvara sig och inte försöka övertyga någon annan, 

alla ska ses som lika och tillsammans ska man undersöka sina erfarenheter i det dialogiska 

samtalet. Syftet är att man ska lära sig av andras erfarenheter (Willhelmson & Döös, 2012, 

s.9-11). 

 

Detta kan vi säga var det vi gjorde genom vårt fördjupande samtal. Vi ställde frågor till 

varandra angående våra berättelser och gav chansen att bli utfrågad om sin egen berättelser 

för att man skulle få återberätta för någon annan än sig själv. 

 

I vårt fördjupande samtal kommer det fram saker som vi båda egentligen inte hade tänkt på 

innan, men som hjälpte oss att precisera våra känslor kring berättelserna. Ett exempel var hur 

Ramona med sina frågor fick Daniel att inse att i och med att han hade varit med om liknande 

situationer så många gånger, hade han nog blivit ”bedövad” av det. Han kände sig inte lika 

berörd av att bli ifrågasatt kring sin hudfärg eftersom det hade blivit vanligt för honom. Ett 

annat exempel var när Daniel undrade hur Ramona tänkte kring eleven och dennes anledning 

att ha ställt henne frågan om hennes hudfärg. Ramona hade inte fokuserat på den sidan 

eftersom hon hade sitt bagage att handskas med. Tack vare att vi fick chansen att se varandras 

perspektiv om berättelserna, kändes det som om vi kunde bekräfta och utmana varandra.  

 

Detta som vi har gått igenom kan jämföras med det som Wilhelmson & Döös (2012, s.30) 

talar om att överskrida perspektiv. Det innebär att man har en dialog om ett ämne och man lär 

sig av varandra genom att dela med sig av sin erfarenhet och sitt perspektiv. Går dialogen bra 

har man ny kunskap och en mer gemensam förståelse för det diskuterade ämnet jämfört med 

när man började samtalet.  

 

Wilhelmson och Döös poängterar att dialog är något som leder till förändring och sedan till 

lärande, vilket sedan leder till att man förändrar sina föreställningar och kanske även till slut 

sitt agerande (Wilhemson & Döös, 2012, s.16). Det som vi tar med oss av det här är hur 



 18 

användbart ett dialogiskt samtal kan vara. Med tanke på vilka effekter ett dialogiskt samtal 

kan ha på sina deltagare, önskar vi i efterhand att vi hade kunnat ha det med våra elever. Vi 

tänker att det hade öppnat upp våra och deras erfarenheter, och vi hade kunnat nå ett 

samförstånd om det som hade hänt. Det tror vi hade lett till att alla inblandade i våra 

berättelser hade uppnått ny kunskap som i sin tur leder till nya sätt att agera i framtiden.    

 

Interkulturellt ledarskap 
 

Interkulturalitet och interkulturellt ledarskap är perspektiv som är aktuella för oss. Dels för att 

vi är studenter i ett program som har en interkulturell inriktning. Utöver det tycker vi också att 

interkulturalitets begreppet och ledarskapsstilen är verktyg som hjälper oss att belysa våra 

dilemman. De belyser perspektiv som bland annat handlar om kultur och etnicitet, vilket vi 

tycker är centrala begrepp i våra berättelser.  

 

Professorn i interkulturell pedagogik Pirjo Lahdenperä definierar interkulturalitet som en 

växelverkan mellan kulturer. Att kulturer inte bara existerar sida vid sida, vilket är ett 

exempel på mångkulturalitet, men att dessa kulturer interagerar med varandra och lär sig av 

varandra. Kulturerna har interaktion sinsemellan som kan räknas som gränsöverskridande. Att 

vara gränsöverskridande är ett mål för interkulturalitet. Det gör nämligen att med ett 

interkulturellt perspektiv kan det skapas nytt, utveckla sin egen kultur genom att ifrågasätta 

och jämföra och förhoppningsvis kommer utveckling med den processen. Interkulturalitet har 

bland annat ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa som sina mål 

inom etiska värden. För att förstå dessa etiska värden måste man lära sig om stereotyper, 

fördomar, sexism, rasism, diskriminering och sociala ojämlikheter och förstå att de påverkar 

vår kommunikation och våra sociala relationer (Lahdenperä, 2008, s.29-31). Fördjupar vi oss 

på just rasism var det också något som Lahdenperä tog upp angående Förenta Nationernas 

ansträngningar för fred och förståelse mellan stater, kulturer och etniciteter. En 

rekommendation från UNESCO 1974 (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), vilket är FNs avdelning som fokuserar på fredsarbete med hjälp av utbildning 

(www.unesco.se, u.å.), bör medlemsstaterna införa mer av det interkulturella perspektivet i 

alla stadier och former av utbildning.  
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Allt detta är förstås väldigt intressant tycker vi. Att det på internationell nivå har diskuterats 

kring vikten av interkulturalitet. Detta har lett till ett införande i medlemsstaterna om hur det 

måste läras ut kunskap i sina respektive utbildningsinstitutioner med ett interkulturellt 

perspektiv. Då är vår fråga dock, hur går vi från det stora till det lilla? Alltså det stora som är 

att lära ut till ett helt folk, en stat eller en kontinent att vara accepterande och villiga att 

interagera mot andra kulturer än sin egen. Till det lilla, alltså det som är våra berättelser och 

våra dilemman, som i det här fallet kan representera vardagen som finns därute lokalt och inte 

internationellt.  

 

För att nå interkulturalitet i en verksamhet måste man ha förebilder med en interkulturell 

ledarskapsstil. Ledarskapet ska skapa tid och rum för meningsutbyte. Det är centralt att ordna 

så att formella och informella möten sker mellan människor. Debatter och dialog ska kunna 

ske mellan avdelningar för att grupptänkande inte ska cementeras och meningsskapande 

kommunikation ska uppstå (Lahdenperä, 2008, s.32).  

 

Om vi skulle leta efter informella och formella möten samt debatter och dialog i och mellan 

avdelningar i skolans värld, skulle vi inte bli förvånade om de kom fram att mycket av det 

redan existerar. Granskar vi enbart våra erfarenheter med att jobba på fritidshem kan vi redan 

där hitta spår av denna sorts ledarskap. Exempelvis kan vi ta fritidsavdelningar som blandar 

elever från olika årskurser och klasser. Här sker det informella möten mellan eleverna. 

Formella möten sker också genom att våra fritidshem organiserar aktiviteter mellan de olika 

fritidshemsavdelningarna som kräver kommunikation både mellan elever och personal. Allt 

detta tycker vi samspelar med ett interkulturellt perspektiv på ledarskap. 

 

Nu när vi vet mer om interkulturalitet och dess ledarskapsstil kan vi lägga fokus på våra 

berättelser. Vad säger detta perspektiv om vår berättelse? Om vi tänker att interkulturalitet 

som verktyg är ämnat att användas till att föra samman länder, kulturer och etniciteter 

närmare varandra, kan vi då påstå att eleverna som har ställt dessa frågor till oss inte utsatts 

för interkulturalitet? Hade dessa elever haft en interkulturell omgivning som påverkat dem 

kanske de hade istället ställt frågan ”varför finns det olika färger på människor”?  

 

Lahdenperä (2008, s.62) tar upp att interkulturellt ledarskap också handlar om 

erfarenhetsbaserad inlärning. Att reflektion över ens erfarenheter leder till självkännedom.  
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När man lär känna sin kultur lär man känna sina starka och svaga sidor, vilket gör det lättare 

för oss att möta andra utan fördomar.  

 

Detta är direkt kopplat till det vi tidigare har tagit upp om bagage. Vi har erfarenheter innan 

våra berättelser, och undersöker vi i dessa erfarenheter lär vi känna vår kultur, oss själva, våra 

styrkor och svagheter. Enligt Lahdenperä leder då detta till att det blir lättare för oss att möta 

andra utan fördomar. I Ramonas berättelse kan man säga att om hon hade varit väl medveten 

om hur sitt bagage påverkade henne, skulle det ha varit lättare för henne att hantera 

situationen som utspelade sig i hennes berättelse. Där hade hon kunnat möta eleven utan 

fördomar. Till skillnad från Ramona har Daniel å andra sidan vant sig med en kultur som 

ifrågasätter hans hudfärg som i hans berättelse. Att då använda interkulturellt ledarskap mot 

sina elever tror vi skulle leda till att han kan bidra till förändring mot mindre ifrågasättande av 

hans hudfärg. 

 

Än så länge kan man säga att en ledarskapsstil med interkulturell inriktning på våra berättelser 

varken säger ja eller nej till våra ageranden. Den påpekar mer att det viktiga i situationen är 

chansen att visa vägen som ledare för elever, eftersom det berör kulturen på vår arbetsplats. I 

dessa situationer har vi chansen att låta det som ett interkulturellt ledarskap vill ska ske, vilket 

är en interaktion mellan kulturer. I våra berättelser ser vi kulturer mötas som fritidshemslärare 

och elev, barn och vuxen, svensk(vit) och icke svensk(icke vit). Beroende på hur vi hanterar 

situationen kan vi antingen få ett interkulturellt utbyte eller bekräfta att normer och kulturer 

förblir som de är.  

 

Lahdenperä (2008, s.62) listar upp en del kompetenser och egenskaper en ledare bör ha om 

den har en interkulturell ledarskapsstil. Självdistans, känsla för humor, inkluderande, 

fördomsfri och god förmåga att kommunicera är några av dem. Dessa egenskaper, med ett 

visst perspektiv, kan tolkas som om de alla är till för en öppen och neutral hantering av våra 

dilemman.  

 

Om Daniel har en självdistans och känsla för humor kan han se det som eleven säger om hans 

bajsbruna hudfärg som ett skämt. Att det kommer från någon som helt enkelt inte vet bättre 

och för att kunna vara inkluderande måste han ta det med en ”nypa salt” och ha lite humor. I 

Ramonas berättelse blir de viktiga kompetenserna att ha god förmåga att kommunicera och 

vara fördomsfri. Att vara fördomsfri gör det nämligen i hennes situation lättare att utgå ifrån 
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att eleverna inte menar något illa med sina frågor. Det kräver en viss styrka från hennes sida 

att vara det eftersom hon måste lyckas separera sina känslor från sitt bagage med det som 

händer framför henne här och nu. Sedan är den goda förmågan att kommunicera steg två för 

henne. När hon väl har mött eleverna fördomsfritt måste hon kommunicera med dessa elever 

på ett sätt som gör att det blir ett meningsfullt utbyte av tankar och idéer.  

 

Denna process kan man likna det som Lahdenperä tar upp om interkulturell 

kommunikationsförmåga. Att vara medveten om att alla har växt upp i olika miljöer, vilket 

förstås medför att alla har olika sorters mental programmering. Detta gör att vi alla har olika 

tankesätt, värderingar, känslor och handlingsmönster. När individen blir medveten om detta, 

kombinerat med en förståelse för kulturen som personen man möter kommer ifrån, hjälper 

detta till att lösa mindre konflikter/situationer för att sedan lösa de större problemen och 

konflikterna man kan stöta på (Lahdenperä, 2008, s.56).  

 

Detaljerat går det att säga att Ramona med fördomsfrihet kan lyckas undvika att bli negativt 

berörd av frågan eleverna ställer, för att sedan gå vidare till att kommunicera med dem med 

vetskapen om att de har en specifik bakgrund. Denna medvetenhet, interkulturell 

kommunikationsförmåga, gör att Ramona kan möta eleverna utan att det blir konfrontation 

och chansen för lärande uppstår i form av att Ramonas och elevernas kulturer möts.  

 
I vår frågeställning om huruvida man ska låta sig påverkas eller vara neutral i våra berättelser, 

tycker vi med interkulturella glasögon, att neutralitet är att föredra. Med detta menar vi att 

inte ta åt sig, och hantera situationen utan att bli känslomässigt påverkad. Som vi förstår 

interkulturellt ledarskap är det viktigt att först se till att man kommer överens med sin grupp. 

När man väl har en bra relation till gruppen kan man börja ifrågasätta hur individerna 

interagerar med varandra vilket ska leda till en utveckling av gruppens kultur.  

 

Normkritisk	pedagogik		
 

Vi har valt att använda oss av normkritisk pedagogik i denna essä eftersom vi har hittat 

relevanta begrepp inom detta område. Vi har använt oss av boken Normkritisk Pedagogik – 

makt, lärande och strategier för förändring (2010), med redaktörerna Janne Bromseth och 

Frida Darj som är lärare och forskare för genusstudier respektive fil.kand i genusvetenskap. 

Det förklaras i boken att normkritisk pedagogik inrymmer begrepp som toleranspedagogik, 
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kategorisering, hierarki och motsatser. Dessa begrepp har vi valt att fördjupa oss i eftersom de 

belyser delar i våra berättelser som handlar om normer och makt och det hjälper oss att 

förtydliga konsekvenserna av våra ageranden.   

 

Författaren Fanny Ambjörnsson (2003, s.22) går in på normer som någonting kopplat till 

hierarki och motsatser. Hierarki är kopplat till makt, och makt är det som inom normen 

bestämmer det som är åtråvärt och acceptabelt i samhället. Innebörden av detta är att de som 

är inom normen är högre upp inom hierarkin i samhället. Ett exempel på en hierarki som delar 

ut makt till sina medborgare är hegemoniskt maskulinitet. Ambjörnsson (2011, s.45) använder 

Raewyn W. Connells forskning som förklarar att den värdesätter en person efter dess 

maskulinitet, vilket innebär att ju mindre maskulin man är desto lägre ner i hierarkin får man 

infinna sig. Kvinnlighet och homosexualitet hamnar alltså långt ner i denna hierarkiska skala. 

Ambjörnsson (2003, s.21) talar även om motsatser vilket innebär att normen existerar alltid i 

motsats till något. Ett exempel på det som Ambjörnsson tar upp är heteronormen där 

motsatsen är allt som oftast homosexualitet. Motsatsen tillskrivs som avvikande då normen är 

det normala.  

 

Att eleverna frågar oss varför vi är bruna ser vi som tydliga markörer att vi är utanför normen 

eftersom det som eleverna är vana att se är den vita hudfärgen. Därför blir det avvikande med 

våra mörkare färger vilket gör att man ifrågasätter oss.  

 

Detta är ingen unik situation eftersom det finns många människor i Sverige som har utländsk 

bakgrund. Utan att använda någon källa vågar vi påstå att det är ganska vanligt med personer 

som har samma erfarenheter som vi där man har påmints om att man är avvikande på grund 

av ens hudfärg. Vare sig det är illa menat eller inte, avsiktligt eller inte, av nyfikenhet eller av 

annan anledning har man blivit påmind någon gång tror vi.  Ändå har vi känslan att det inte 

borde vara så i dagens Sverige. På något sätt har vi det inpräntat i vårt sinne att Sverige är ett 

land som är välutvecklat på alla sätt att och detta med avvikande bakgrund och utseende inte 

borde vara något som är aktuellt. Därför kan Daniel, även han som är bedövad av detta, ibland 

känna sig nedstämd när han påminns om sin bakgrund som avvikande. Än mer för Ramona 

som har en bakgrund att vara född i Sverige och känner sig svensk. För henne blir det 

krångligt på det sättet att det enda som skiljer henne från normen ”svensk” är hennes 

utseende.  
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Författaren och pedagogen Gunilla Edemo (2010, s.101) beskriver kategorisering ur ett 

normkritiskt pedagogiskt perspektiv och huruvida det kan vara nödvändigt att utgå ifrån dessa 

kategorier för att sedan kunna göra något åt det, istället för att ignorera att de finns. Ignorerar 

man dessa kategorier blir det problem på det sättet att man osynliggör aspekter som makt och 

resurser. Vilket kan ge en skev bild av verkligheten om man utgår ifrån att alla har samma 

förutsättningar i samhället. Edemo hävdar att när man synliggör kategorier kan man även se 

problemen människor i dessa kategorier står inför. Edemo poängterar dock att kategorier ska 

vara flexibla och kunna upplösas när de har spelat ut sin roll. Detta för att man inte ska fastna 

i kategorierna. Genom att belysa kategorierna förstår man sig på dem och kommer till insikt 

med problematiken kring det hela (Edemo, 2010, s.102).  

 

Då kan vi komma till insikt med hjälp av Edemo att dessa kategoriseringar egentligen gör 

nytta till en början. Ett exempel på det kan vara att om eleverna i Ramonas berättelse skulle 

utgå ifrån att Ramona är invandrare på grund av hennes hudfärg. Sedan skulle de utifrån 

denna kategorisering samtala kring hennes bakgrund där de skulle komma fram till att hon 

föddes i Sverige och att hon själv anser sig vara svensk. Detta samtal skulle få eleverna att 

inse att deras fördom, som baseras på Ramonas utseende, inte stämmer. Där får de även 

chansen att lära sig att inte koppla ihop kategorin invandrare med en persons utseende. I bästa 

fall kanske de fortsätter tänka kring idén att svenskhet inte har med hudfärg att göra.  

 

Detta sätt att resonera tycker vi kan föra människor närmare varandra, eftersom gränser 

suddas ut mellan kategorierna. Helt plötsligt är inte hudfärg ett stöd att luta sig mot när man 

vill kategorisera någon som svensk eller invandrare. Ramona är ett exempel på att man kan ha 

ett utseende som enligt normen ser utländskt ut, men samtidigt är hon svensk enligt alla andra 

kriterier som samhället ställer. 

 

Ett annat perspektiv inom normkritisk pedagogik är det som kallas för toleranspedagogik. 

Verksamhetsansvarig för utbildningsverksamheterna RFSL (Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Veronica Berg förklarar 

toleranspedagogik som något som delar in i ”vi” och ”dem” tänk. Den utgår ifrån att det finns 

en norm, och att denna norm ska lära sig att tolerera och tillåta att normbrytare finns. 

Privilegiet att välja att tolerera eller inte tolerera normbrytare faller alltså i händerna på 

personer inom normen. Normbrytare måste helt enkelt acceptera det som personer inom 

normen tycker och tänker om dem. Ett exempel på detta skulle kunna vara att när man lär ut 
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om hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) pratar man om dem 

som om de är annorlunda och att det är inget fel i det. Att samhället måste acceptera hbtq-

personer som dem är eftersom det är deras rättighet. Detta är en typisk jargong för 

toleranspedagogik (Berg, 2010, s.217).  

 

Vid en närmare undersökning av våra berättelser ser vi spår av toleranspedagogik. Daniel som 

pratade med eleven om sin hudfärg på ett sätt som förklarade varför han är brun faller in i den 

pedagogiken. Efter att han hade gjort det kände han hur någonting inte stämde. Förmodligen 

för att han hade blivit påmind om normen där han är avvikande. Samma sak med Ramona 

som svarade på frågan på liknande vis som Daniel, med en förklaring om hennes ursprung 

och varför hon är brun. Även Ramona kände sig osäker efter den förklaringen eftersom hon 

kände att hon hade fallit in i rollen att vara annorlunda. Vi visste ingenting av 

toleranspedagogik innan denna essä, men ändå kände vi på oss när våra berättelser utspelade 

sig att det inte var helt rätt att behöva förklara oss om vår hudfärg. Detta är också något vi 

berör med våra svar i vårt fördjupande samtal.  

 

Berg tar upp ett exempel som handlar om personer som befinner sig inom 

toleranspedagogikens gränser utan att de är medvetna om det. Vi tycker att exemplet liknar 

våra berättelser på det sättet att den förklarar hur det är att vara utanför en norm. Det var när 

Berg jobbade inom RFSL under år 2000 som skolinformatör för HBTQ-personer. Hon 

arbetade med att åka från skola till skola och visa upp sig för att få folk att förstå HBTQ-

personer och se dem som likvärdiga. Berg menade på att man inte kunde komma undan 

effekten av att skolorna de åkte till och eleverna de pratade med såg dem som annorlunda 

redan innan deras möte, eftersom de målades upp som någonting utanför normen. De 

bekräftade heteronormen genom att prata om HBTQ-personer som om de var annorlunda 

(Berg, 2010, s.207-209).  

 

Om man ser våra dilemman med ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv, i vilken riktning ska 

man gå då? Är det att vara neutral och inte ta en konfrontation eller är det att agera och ta 

konfrontation? Vi skulle vilja påstå, till skillnad från interkulturalitet, att normkritisk 

pedagogik är mer för att konfrontera normen direkt. Inte genom att förklara sin hudfärg, men 

att ställa motfrågor om varför eleven ställer den frågan från början. Att förklara situationen 

kring varför och ifrågasätta sig själv är målet med normkritisk pedagogik.  
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När det gäller detta perspektiv är vi överens om att vi tycker det är viktigt att kunna belysa 

dessa maktsystem och normer för att kunna göra något åt dem. Vi tycker också att normkritisk 

pedagogik går i linje med att vara fritidshemslärare. Denna pedagogik är för oss ett passande 

sätt att förhålla sig till när det gäller normer i samhället och fritidshemmet eftersom den har 

som mål att sträva mot allas lika värde. Det är något som vi tycker speglar sig i våra 

styrdokument för svenska skolan (något vi kommer gå in på senare).  

 

Daniel har aldrig sett det som händer i hans berättelse som normkritisk pedagogik förklarar 

det, att det är en norm som måste bekämpas. Han har, som han var inne på med 

interkulturalitet, varit mer anpassande i sina handlingar. Anpassningar är förstås det som 

normkritisk pedagogik försöker undvika. Daniel undrar hur det kommer gå för hans elever om 

han alltid anpassar sig och aldrig ifrågasätter den norm de sprider utan att de vet om det. Det 

är en svår fråga att svara på, men ändå känns den relevant att ställa eftersom våra ageranden 

har konsekvenser gentemot normen när vi som fritidshemslärare får en fråga om vår hudfärg. 

 

Normkritisk pedagogik förespråkar ifrågasättande av normer, men i våra positioner som 

fritidshemslärare ser vi ett problem med det. Hur påverkar vi eleverna genom att ifrågasätta 

normerna? Vi ser en risk i att vårt ifrågasättande även kan tvinga på eleverna våra perspektiv, 

eftersom vi i vår relation till eleverna har mer makt. Detta kommer vi gå in på i nästa del.  

 

Maktperspektiv 
 
Under essän har vi målat upp en bild runt våra berättelser och dilemman med olika 

infallsvinklar från vårt bagage och dialogiska samtal, som var ämnat att förklara hur vi själva 

fungerar och tänker. I avsnitten med interkulturalitet och normkritisk pedagogik har vi lyft 

upp problematiken som normer kan orsaka och sedan gett förslag på hur man kan tänka kring 

dessa normer. Fortsättningsvis i denna del vill vi dock fokusera på eleverna och barnen. Vi 

vill lägga till deras del i helhetsbilden. Tidigare har vi utgått ifrån tanken att vi har fått utstå 

något och diskussionen har kretsat kring hur vi ska fastställa att frågorna de ställt har orsakat 

någon sorts skada eller negativ effekt på oss och omgivningen. Nu vill vi undersöka om man 

ens kan resonera så med elever. Här vänder vi på tankesättet, och tänker att det kanske är vi 

som gör att eleverna måste utstå oss eftersom vi har mer makt än dem i situationen, vilket gör 

att vårt sätt att tolka berättelsen går före deras.   
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Britt Tellgren som är fil.lic. i pedagogik fördjupar sig på det som kallas för modellmakt. 

Modellmakt innebär att när man intar andras perspektiv i en situation kan det lätt bli att man 

anammar den och man blir dominerad av den. Då barn gentemot vuxna oftast är underordnad 

när det gäller maktpositioner kan det lätt hända att barnet lämnar sitt eget perspektiv och helt 

följer den vuxne (Tellgren, 2006, s.47-48). 

 

I våra berättelser tycker vi oss kunna använda detta perspektiv. Ramona som blir utfrågad om 

hennes hudfärg känner att det är att gå över gränsen och att hon nästan blivit kränkt. I teorin 

om modellmakt blir det hennes perspektiv som gäller och elevernas perspektiv spelar ingen 

roll längre. I denna situation är Ramona den som är vuxen och fritidshemslärare, vilket ger 

henne makt över eleverna genom hennes kunskap och position. Samma sak går att applicera 

på Daniels berättelse. Att hans hudfärg likställs med bajs gör honom obekväm. I berättelsen så 

jämförde Daniel färgen brun med choklad men eleven höll fast vid sin tanke om bajs. Här kan 

man säga att om modellmakt hade spelat ut sin roll skulle eleven övertygats av det Daniel sa 

om choklad och släppt sin egen idé om bajs.  

 

Enligt oss är problematiken här likt det Tellgren tog upp, att elevens perspektiv helt glöms 

bort per automatik. Risken enligt oss är att det blir en ensidig bild på sociala utbyten mellan 

elever och fritidshemslärare om man ignorerar modellmaktens effekter. Självfallet vet vi att vi 

kan ha fel i situationer som uppstår på våra arbetsplatser och det är en viktig anledning till 

varför vi vill undvika att modellmakt tar över. Annars är risken att elever tar åt sig våra tankar 

och idéer utan att tänka själva.   

 

Forskaren och läraren på universitet i Linköping Anna Sparrman definierar barns visuella 

kultur och hur det är kopplat till normer och värderingar. Sparrman menar att det som man ser 

inom en viss tid och plats kopplas ihop med normer och ges en kulturell värdering (Sparrman, 

2006, s.11).  

 

Vi tolkar det som att i Daniels berättelse skulle detta betyda att eleven som ställer frågan om 

hans hudfärg har en visuell kultur. I denna kultur har eleven förmodligen inte upplevt många 

personer med Daniels hudfärg, vilket leder till att den ser den bruna hudfärgen som avvikande 

och blir nyfiken över det. Nyfikenheten är inget farligt i sig, utan är istället det som vi är ute 

efter. Med tanke på deras åldrar säger vår erfarenhet att deras livserfarenhet är begränsad, 
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vilket kan leda till nyfikenhet över det som är annorlunda. Om våra elever på sex till sju år 

befinner sig i tankegångarna att vara nyfikna, kanske inte det bästa sättet att bemöta dem är 

genom att vara defensiv och ta åt sig. Eleverna kan då hamna i ett samtal med oss som de inte 

förstår var det kommer ifrån.  

 

Ann-Katrin Svensson som är docent i pedagogik tar upp det om hur miljön påverkar barn och 

hur barn är olika mottagliga för sin miljö. Att samspel mellan omgivning och barnet är svår 

att komma underfund med och att man måste gå till det enskilda barnet för att kunna förstå 

hur just den är mottaglig för inlärning (Svensson, 2009, s.164). Utgår man från detta bör man 

tänka efter hur man bemöter eleverna i skolan att man inte tänker att det bara finns ett rätt sätt 

i alla situationer. 

 

Helle Jensen som är fil.kand. i psykologi poängterar att det inte räcker att vara ämneskunnig i 

det man ska lära ut för att kunna lära elever kunskapen. Det gäller även att man kan bygga bra 

relationer med sina elever för att nå ut med sitt budskap till dem (Jensen, 2009, s.96).  

 

Tänker man på det som vi har gått igenom kanske det inte är en dålig idé att försöka se våra 

berättelser som en chans för oss som fritidshemslärare att bygga relationer med våra elever. 

Vi ska kunna nå ut med våra budskap till eleverna och säkerställa att vi inte hamnar i det 

förvirrade stadiet där eleverna inte vill stå ut med vårt perspektiv och tar avstånd från oss. 

Tolerans är ett av nyckelorden som Jensen använder sig av. Det liknar väldigt mycket det som 

vi redan har varit inne på med interkulturalitet, att vara inkluderande och ha självdistans.  

 

Utifrån vad vi nu vet om modellmakt känns det bättre att vi inte konfronterade våra elever i 

våra berättelser. Nu när vi vet vad vi kan orsaka hos eleverna på grund av vår position som 

fritidshemslärare är det kanske ett bra tillvägagångssätt att vara försiktig i sådana situationer 

som i våra berättelser. Hade till exempel Ramona agerat utifrån hennes känslor mot eleverna 

hade hon kanske inpräntat hennes perspektiv på eleverna utan att ge dem chansen att själva 

reflektera vad som är rätt och fel för dem. De hade tagit Ramonas förklaring på situationen 

som sanning bara för att hon är fritidshemslärare och har mer makt än eleverna.  
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Del 2 - Hur? 
 

I denna del tittar vi närmare på två faktorer som vi tror är avgörande i valet av agerande för en 

individ i vår berättelse. En faktor är etik, mer specifikt yrkesetik för lärare. Här utgår vi från 

den individuella fritidshemslärarens perspektiv som yrkeskåren själva har fått bestämma över. 

Den andra faktorn är styrdokument för skolorna som fritidshemsläraren jobbar med. Här går 

vi in mer på de generella riktlinjer som kommer utifrån yrkeskåren som skolverket, vilket är 

en statlig institution som bland annat ska övervaka kvalitén och utveckla skolorna i Sverige. 

 

Yrkesetik för lärare 
 

Författaren Tomas Brytting går igenom plikten som elever har och tar upp att elever enligt 

skollagen har skolplikt. Det innebär att lagen säger att barn och ungdomar måste gå i skolan 

och vägran kan leda till att deras vårdnadshavare måste betala böter. Brytting går vidare in på 

obalansen i relationen mellan lärare och elev, eftersom eleverna är tvungna att gå i skolan 

medan lärarens närvaro i skolan är ett karriärsval. Obalansen sätter då krav på läraren att 

hantera situationen yrkesetiskt rätt eftersom läraren har ett ansvar från samhället. Läraren ska 

ta hand om barnen som har tvingats ut från sina hem till skolan för att de ska gå igenom den 

utbildning som samhället kräver (Brytting, 2014, s.301-304). 

 

Vad är då innehållet av yrkesetiken för lärare? Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund 

(Lärarförbundet, 2014, s.307), som båda är fackförbund, har antagit yrkesetiska principer för 

lärare som även gäller för fritidshemslärare. Eleven ska alltid vara i centrum på det sättet att 

deras lärande alltid går först i alla situationer. Dessa yrkesetiska principer består av många 

punkter som lärare förbinder sig till i sin yrkesutövning, men vi valde de två nedanstående 

punkterna som relevanta för våra berättelser.  

– Ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga 

utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling 

och förmåga att utveckla kritiskt tänkande. 

– Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt 

skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. 

(Lärarförbundet, 2014, s.307) 
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Dessa två punkter som är till för att stödja eleven, å ena sidan kunskapsutveckling å andra 

sidan eleven som individ. I våra berättelser är det just de två sidorna som möts. Att vi som 

ansvariga för situationen vill möta eleven med respekt samtidigt som att vi vill ta chansen att 

lära ut kunskap i form av social träning. Dessa punkter för lärares yrkesetik går emot varandra 

i våra berättelser med det perspektivet.  

 

Generellt kan vi säga att om vi både ska fokusera på elevernas integritet och att vi ska skydda 

dem från skada och kränkning, innebär det mer fokus på att vara neutral i våra berättelser. Vi 

ska inte tvinga våra perspektiv på eleverna, som vi gick in på i avsnittet om maktperspektiv. 

Interkulturellt ledarskap passar in här eftersom vi ska möta eleverna fördomsfritt och inte utgå 

ifrån att det eleverna säger är illa menat. Fokuserar vi dock på att ta ansvar för elevernas 

kunskapstillväxt bör vi se våra berättelser som situationer där vi kan lära dem att inse 

konsekvenserna av sina ageranden, likt det som normkritisk pedagogik poängterar. Detta 

synsätt går i linje med principen som vi tog upp tidigare, att elevens lärande går först i alla 

situationer.  

 

Kopplar vi yrkesetik till vår frågeställning finns det argument för att både vara neutral och att 

agera. Har man fokus på det bästa för eleven, är det enligt yrkesetik tillåtet att gå båda 

vägarna. Det blir snarare den enskilde lärarens kunskap och erfarenhet som blir avgörande för 

huruvida man tycker att det behöver göras en insats eller inte. Detta är något som vi kan 

koppla till Brytting och hur han i slutet av sin text i Lärarhandboken tar upp att yrkesetiken 

som lärare har tagit fram är enbart stöd för läraren och att det i slutändan är lärarens omdöme 

som avgör (Brytting, 2014, s.304).  

 

I våra berättelse innebär det att vi som fritidshemslärare är ansvariga för att avgöra hur vi 

behöver agera med utgångspunkt från vår erfarenhet, kunskap och personliga bedömning. 

Detta är något som yrkesetiken för lärare har öppnat upp för oss båda. Att kunna se oss som 

den avgörande faktorn för att kunna hantera våra berättelser, vare sig vi blir påverkade av 

elevernas ifrågasättande eller inte. En tanke som kommer upp kring det här är hur det skulle 

vara om Daniel sa det han kände angående elevens fråga om hans hudfärg. Hur skulle eleven 

ta det? Skulle det kännas bättre för Daniel efteråt? Kan man se det som yrkesetiskt om Daniel 

bedömde att han behövde säga det till eleven men samtidigt kanske skulle få eleven att känna 

skuld över sin fråga?  
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Styrdokument 
 

I kommande del ska vi dyka in i styrdokument för svenska skolor och barnkonventionen för 

att se på vilket sätt de belyser våra berättelser. Vi tycker att det kan vara bra att fördjupa oss i 

styrdokumenten eftersom de sätter ramarna för skolans undervisning både i och utanför 

klassrummet och för all personal på skolan, inkluderat oss fritidshemslärare. 

Barnkonventionen tar vi upp för att belysa ett internationellt perspektiv bredvid de nationella 

svenska styrdokumenten.  

 

LGR 11- läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
 
Ett styrdokument fritidshemslärare ska känna till som jobbar inom svensk skola är Lgr 11, 

vilket står för Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Detta 

styrdokument är framtaget av Skolverket, en förvaltningsmyndighet för svenska skolor. 

Skolverket ansvarar bland annat för att skolorna i Sverige har måldokument, vilket innebär att 

eleverna har tillgång till verksamhet som är likvärdig och av god kvalité inom landet och att 

eleverna har en trygg miljö (www.Skolverket.se, u.å.). I styrdokumentet Lgr 11 står det vad 

undervisningen har för kunskapsmål i låg- mellan- och högstadieskolor, både privata och 

kommunala. Utöver ämnenas kursplaner finns även delar som heter värdegrund och uppdrag 

samt övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2011, s.7–12). Det är de två sista delarna vi 

vill fokusera på eftersom de berör våra berättelser. 

 

I Lgr 11(Skolverket, 2011, s.3) står det att fritidshemmet ska följa det som står under 

rubrikerna värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Tittar man närmare 

på dessa två delar förstår man snabbt att det som ska läras ut som kunskap inte riktigt går att 

ha kursplaner för.  

 

Vi kan jämföra värdegrunden och uppdraget med kunskaperna som ska läras ut i ämnet 

historia. Historia är mer faktabaserad, som exempel kan vi ta det som ska läras ut i årskurs 4-6 

om hur de nordiska staterna bildades (Skolverket, 2011, s. 174). Värdegrunden som vi ska 

förmedla och lära ut utifrån Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.7-12) inriktar sig dock mer på det 

abstrakta och situationsbundna. Det finns inga generella lösningar som alltid går att använda i 

alla situationer. Här är ett exempel från värdegrund och uppdrag under rubriken förståelse och 

medmänsklighet (Skolverket, 2011, s.7). 
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Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (Skolverket, 2011, s.7). 

 

Hur ska vi lära ut dessa förmågor på fritids? Det finns inget ämne som heter ”förståelse” i 

skolan som man kan likna ämnet historia. Eleverna kan inte få betyg i ”förståelse” som de kan 

i ämnet historia. Och vi som fritidshemslärare har heller inga ramar för hur vi ska bedöma att 

en elev har lärt sig vad förståelse innebär. Tittar man då i våra berättelser och applicerar 

stycket om inlevelse och förståelse tänker vi oss att eleverna i våra berättelser på något sätt 

inte har blivit lärda de kunskaperna. Och vi ser normkritisk pedagogik som ett verktyg för att 

uppnå detta. Genom det normkritiska perspektivet skulle vi kunna ifrågasätta eleverna om 

deras frågor. I teorin skulle detta då leda till att de själva ifrågasätter deras frågor till oss och 

att det i sin tur kan leda till önskad utveckling hos eleverna, vilket är för oss som 

fritidshemslärare i det här fallet att de får inlevelse och förståelse för oss och vår hudfärg. Vi 

ser också användning för dialogiska samtal som ett verktyg för att uppnå samma effekt som 

normkritisk pedagogik.  

 

Vi kan tycka att vi, i våra roller som fritidshemslärare, behövde agera för att lära ut inlevelse 

och förståelse. Tittar man dock i den andra delen, övergripande mål och riktlinjer kan man se 

en annan sida av det som vi ska lära ut (Skolverket, 2011, s.14). 

 

-Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. 

-Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel. 

-Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

(Skolverket, 2011, s.14). 

 

Den här delen av Lgr 11 tolkar vi som att eleverna måste ges utrymme för att utvecklas. Vi 

kopplar citatet till interkulturellt ledarskap och modellmakt. Här skulle man kunna fokusera 

på elevens avsaknad av erfarenhet istället för kunskap. Något som är generellt inom skolans 

värld, enligt våra egna erfarenheter, är att elever har olika bakgrunder inom områden som 

kultur, etnicitet och sociala förhållanden. Har vi då detta i baktankarna är det inte långsökt att 
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komma fram till insikten att det finns elever som är ovana med att träffa människor som har 

annan hudfärg än sig själva. Ett interkulturellt ledarskap skulle kunna hjälpa dessa elever att 

förstå deras bakgrund och varför de agerar som de gör. Vidare skulle det vara bra för 

fritidshemsläraren att se dessa elever med modellmaktperspektivet, för att inte gå över 

gränsen och tvinga sitt eget perspektiv på dem.  

 

De två ovanstående citaten har för oss belyst problematiken kring vår berättelse med hjälp av 

Lgr 11. Våra dilemman är redan svårhanterliga som dem är, och även om våra teorier har 

hjälpt oss att förstå problematiken kring våra berättelser så är det inte tillräckligt för att vi ska 

vara nöjda. Vi hade hoppats på att Lgr 11 skulle hjälpa oss med konkreta förslag på hur vi 

skulle hantera situationerna, men det har vi inte hittat.  

 

Fritidshem – skolverkets allmänna råd med kommentarer 2014 
 
Lgr 11 är ett styrdokument som är menat för all personal på skolan, men vad står det om man 

tittar på ett dokument som bara riktar in sig på en specifik del av skolan. Vi tänker på 

fritidshemmet. Det finns ett dokument som heter Fritidshem- skolverkets allmänna råd med 

kommentarer (Skolverket, 2014). Den har vi tittat närmare på för att se om vi kunde finna 

konkreta förslag på hur man kan hantera våra dilemman eller förtydliga det som redan står i 

Lgr 11.  

 

Syftet med de allmänna råden är att ge stöd och vägledning i arbetet med att planera en 

målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och att bidra till en ökad 

måluppfyllelse för eleverna i fritidshemmet (www.Skolverket.se, u.å.). Detta står på 

skolverkets hemsida och vi tolkar detta stycke i de allmänna råden som att det ska göra det 

enklare för personal på fritidshem att följa styrdokument som Lgr 11. 

 

I skolverkets allmänna råd (2014, s.10) står det att fritidshemmet ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap. Vidare tar allmänna råden (Skolverket, 2014, s.37) upp att 

elevgruppen kan ses som en arena för kommunikation där konflikter uppstår hela tiden. Detta 

ska man se som en chans för fritidshemslärare att guida eleverna och att de kan få träna sig i 

att hantera dessa situationer. Här ska skiljaktigheter i uppfattningar och problem öppet kunna 

diskuteras. Elever ska få kännedom om det svenska samhällets värdegrund samt få en insikt i 

sitt personliga handlande (Skolverket, 2014, s.37). Här knyter vi ihop de allmänna råden med 
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teorierna om bagage och dialogiska samtal. Vi tycker att fritidshemslärare bör använda dessa 

verktyg för att kunna se ursprunget av elevernas handlande och att få dem att se det själva.  

 

Det står även att fritidshemmet och dess pedagogik är grupporienterat och att relationerna 

mellan elever samt mellan elever och personal är viktiga arbetsredskap (Skolverket, 2014, 

s.14). Enligt oss är det tydligt att fritidshemslärare måste verka för att eleverna ska få 

kompisar i den elevgrupp de tillhör, samtidigt som att man måste utgå ifrån att det uppstår 

konflikter som måste ses som träningstillfällen för elevernas sociala kompetens.  

 

Vi vill koppla ovan till våra berättelser genom att vi ser dem som träningstillfällen där vi 

fritidshemslärare måste utnyttja situationen för att hjälpa eleverna i sin sociala utveckling. Till 

exempel tycker vi att Ramona kunde ha lagt sina känslor åt sidan. Hon hade kunnat se det 

som hände i hennes berättelse som ett tillfälle att lära sina elever om hur man ska gå tillväga 

när man frågar människor om sin bakgrund eller hudfärg. Hade Ramona valt att prata ut med 

dem i situationen, tänker vi att eleverna hade fått ett tillfälle att träna på sin sociala kompetens 

som i slutändan kan leda till att de kommer bättre överens med kamrater i sin fritidsgrupp och 

som i sin tur kan leda till att de får mer kompisar.  

 

Generellt utifrån det som vi har kunnat se i de allmänna råden, är det normkritisk pedagogik 

som passar in. Elever ska tränas i sociala sammanhang genom att man ska ifrågasätta och vi 

som fritidshemslärare ska vara där som guide för dem, och vara vägvisare när tillfällen för 

social träning uppstår.  

 

FN:s Barnkonventionen 1989 
 
Vi har nu tittat på två styrdokument som är på nationell nivå och i denna del vill vi titta 

närmare på barnkonventionen som är på internationell nivå.  

 

I Förenta Nationernas barnkonvention (www.unicef.se, u.å.), artikel 12-13 kan man se stöd till 

resonemanget att det är tillåtet att låta elevernas frågor till oss passera. Specifikt i artikel 12 

(www.unicef.se, u.å.) står det om barns åsikter och att de ska beaktas utifrån deras ålder och 

mognad.  
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Denna artikel är för oss ett stöd för ett neutralt agerande i våra berättelser. Vi tolkar detta som 

att vi inte bör ha tagit åt oss när våra elever ifrågasatte vår hudfärg med sina frågor på grund 

av deras ålder och mognad. Här får man stöd för det internationellt. Mera stöd fortsätter i 

artikel 13 (www.unicef.se, u.å.) där barnkonventionen synliggör barns yttrandefrihet och 

deras rätt att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter fritt. Med denna artikel tycker vi att det blir 

ännu tydligare att ett neutralt agerande i våra berättelser är att föredra då vi måste låta barns 

åsikter komma fram eftersom det är deras rättighet. Vi ska inte döma om det är rätt eller fel. 

Vi kopplar detta till Daniels berättelse där han försökte styra in samtalet till att färgen brun 

var mer likt choklad än bajs och med barnkonventionens perspektiv borde Daniel inte ha gjort 

något. Han borde bara ha låtit situationen passera och låtit eleven yttra sin åsikt om färgen 

brun.  

 

Vi har dock märkt att mycket i styrdokument är tolkningsbaserat och längre fram i 

barnkonventionen, mer specifikt i artikel 41(www.unicef.se, u.å.) står det så här: 

 

Om det finns bestämmelser som gör mer för barns rättigheter än innehållet i 

barnkonventionen, gäller de bestämmelserna istället (www.unicef.se, u.å.) 

 

Med detta citat tycker vi att det som står i barnkonventionen blir irrelevant för oss 

fritidshemslärare i Sverige. För självklart kan man tänka sig att Lgr 11 och allmänna råden är 

bestämmelser som gör mer för barnens rättigheter än barnkonventionen. Följer vi det spåret 

betyder det alltså att artikel 12-13 i barnkonventionen inte betyder så mycket, eftersom länder 

bör följa sina egna nationella styrdokument i slutändan då de är mer detaljerade och mer 

situationsbundna. 

 

Nu när vi har kunnat fördjupa oss i styrdokumenten drar vi några lätta slutsatser om att de går 

ganska enkelt att koppla ihop med de olika perspektiv och teorier vi har lyft fram tidigare. Till 

exempel passar innehållet i barnkonventionen om att lyssna på barn och beakta det de säger 

utifrån ålder och mognad ihop med interkulturalitet och att vara fördomsfri. Detta har gett oss 

en bild över vad man har att förhålla sig till på jobbet som fritidshemslärare. 
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Slutdiskussion 
 

Att skriva denna essä har varit en resa som har lett till att vi har fått chansen att rannsaka oss 

själva och varandra. Skrivandet tillät oss att stanna upp tiden för att iaktta våra handlingar och 

vardag, för att sedan kunna gå in på detaljnivå över saker som händer under en arbetsdag. 

Detta har öppna upp våra sinnen för det som händer och har hänt runt oss på våra 

arbetsplatser utan att vi har tänkt på det. I början av vår skrivprocess var vi osäkra på hur 

mycket vi skulle få ut av våra berättelser men när vi tittade närmare på allt insåg vi att det 

fanns mycket att upptäcka. 

 

På vilket sätt har vårt personliga bagage(erfarenhet) spelat roll i våra dilemman? 

 

I vårt dialogiska samtal har vi lärt oss mycket om hur samtal kan belysa viktiga delar kring 

ens erfarenheter. En viktig del som vi har lärt oss är att vi behöver bearbeta vårt personliga 

bagage för att kunna reflektera vidare i att lära känna sig själv och andra bättre. Detta gjorde 

vi i vårt fördjupande samtal. Dock var detta ingenting som någon av oss räknade med, att vi 

skulle få ut mycket av en dialog.  Med hjälp av den andres återkoppling kunde vi se på våra 

egna berättelser med ett annat perspektiv. Vi inser idag att dialogiska samtal är ett kraftfullt 

verktyg. I en kontrollerad situation kan vi använda oss av dessa. Där blir det möjligt för 

eleverna i våra berättelser att kunna ställa sina frågor till oss utan att vi behöver känna att de 

gör det för att påpeka att vi är annorlunda.  

 

Hur kan vi förklara våra ageranden, att antingen vara neutral eller att vi låter oss påverkas i 

våra berättelser? 

 

Denna fråga kändes väldigt öppen. I teorierna hittade vi stöd för båda sätten att agera. Här 

tycker Daniel att han kunde identifiera sig med teorin om interkulturellt ledarskap. 

Personligen har han alltid haft en inkluderande attityd gentemot sin omgivning för att han har 

velat passa in. Daniel inser dock att detta kommer göra det svårt för honom mentalt i längden 

när han måste acceptera att omgivningen som han försöker inkludera i sin värld inte alltid 

inkluderar honom på samma sätt. Han är även medveten om att hans ledarskapsstil kan ses 

som toleranspedagogik, där han helt enkelt tolererar att eleverna får bestämma vad normen 

ska vara. Ramona, å andra sidan, vill inte vara neutral och utan känner att hon hellre vill agera 

aktivt i en sådan situation som utspelar sig i hennes berättelse. Detta förknippar Ramona med 
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normkritisk pedagogik. Normkritisk pedagogik är för ett aktivt agerande på det sättet att den 

vill ifrågasätta normer som inte inkluderar alla i samhället, vilket Ramona likställer med sin 

ovilja till att bara vara neutral.  

 

I denna del kom vi fram till att vi hamnar lite på varsin sida av spektrumet. En av oss är mer 

benägen att agera medan den andra är mer benägen att acceptera. Här ser vi att teorin om 

barnets visuella kultur hamnar någonstans mittemellan oss. Ramona ser det nödvändiga i att 

forma den eftersom den berör henne och kan orsaka konflikter med andra, samtidigt som det 

går i linje med styrdokumenten på så sätt att man kan lära ut medvetenhet om sina handlingars 

konsekvenser. Daniel, å andra sidan, är beredd att acceptera elevens visuella kultur för att det 

viktigaste för honom är att möta barnet fördomsfritt. Hans syn på det hela går också i linje 

med styrdokumenten på så sätt att man ska möta eleverna utifrån deras individuella förmågor 

och behov.   

 

Hur påverkar vår maktposition som fritidshemslärare samspelet mellan våra och elevernas 

perspektiv i våra berättelser? 

 

Ordet maktperspektiv var något av en blind fläck för oss. Innan vi läste om detta fanns det 

inte alls i våra tankar att vi på något sätt skulle ha sådan makt över eleverna att vi, på grund av 

den, knuffar undan deras perspektiv. Modellmakt fick oss att inse att vi hade fokuserat för 

mycket på vårt egna perspektiv, att fokus blev på hur vi hade blivit påverkade i situationen. Vi 

hade inte tänkt på det faktum att vi hade tvingat in vårt perspektiv i de olika situationerna och 

helt utgått ifrån att det perspektivet var det rätta. Detta var en skrämmande insikt i hur ojämn 

relationen mellan elev och fritidshemslärare kan vara när det gäller makt. Detta knyter vi ihop 

med lärarens yrkesetik, att elevers skolplikt tvingar dem att gå i skolan där vi som pedagoger 

och fritidshemslärare har den formella makten. Tack vare denna insikt kan vi nu med gott 

samvete säga att vi framöver alltid kommer att tänka till en extra gång i situationer där elevers 

och våra perspektiv möts. Vår yrkesetik tvingar oss att sätta eleverna i centrum vilket gör att 

även om vi tycker oss ha rätt i en situation måste vi komma ihåg att se till att även deras 

perspektiv lyfts fram. I våra berättelser tycker vi inte oss ha överfört något till våra elever via 

modellmakt vilket är en lättnad för oss. Daniel lyckades inte ändra elevens syn på brun som 

bajs och Ramona visade inte sina känslor som elevernas frågor hade orsakat henne.  
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Vad säger styrdokumenten i skolan om dessa dilemman?  

 

Denna del förvånade oss mest. Vi förväntade oss att få ut mer direkta hänvisningar till våra 

dilemman. Dock känns det istället som att man inte kunde få grepp om vad våra styrdokument 

säger att vi ska göra i praktiken. Många stora ord, men inget som med fingertoppskänsla visar 

vägen. I våra dagliga verksamheter blir det svårt att följa sådana styrdokument som inte är 

tydliga eller som man kan tyda olika beroende på individens erfarenheter och perspektiv. Som  

fritidshemslärare ska vi förstås följa det som står i våra styrdokument, men efter all den 

utbildning vi har fått tillsammans med vår erfarenhet från vårt arbetsliv tycker vi inte våra 

styrdokument hjälper oss mycket i vårt dilemma. Förhoppningsvis kommer det ett nytt 

styrdokument snart för vår yrkeskår och att det ger stöd som lättare går att koppla till 

situationer som uppstår i vardagen, till exempel som våra berättelser.  

 

Även om man kan tycka att det föregående stycket gav ett negativt ljus över våra 

styrdokument har vi ändå fått ut positiva sidor i allt detta. Eftersom vi har fått fördjupa oss i 

styrdokumenten har vi kunnat stärka bilden som vi hade innan, om hur viktiga våra 

styrdokument verkligen är för oss fritidshemslärare. När vi ville använda oss av dem på 

detaljnivå gav de oss hjälp på det sättet att de gav förslag på hur man kan tänka kring våra 

dilemman. Även om man inte kunde komma fram till något konkret, som ja eller nej, hjälpte 

de till med att ta upp viktiga aspekter man inte får glömma vad gäller eleverna på skolan. 

Utan styrdokumenten hade vi bara kunnat diskutera allt detta utifrån våra erfarenheter och 

egna perspektiv, vilket säger sig självt inte är att föredra om man tänker stort. Ser man det 

från en nationell och internationell nivå, där vi som ett samhälle vill hitta den rätta vägen i 

sådana situationer, kan vi inte lägga allt ansvar på individen eller den lokala skolan. Vi måste 

ha dessa styrdokument som åtminstone gör ett försök i att dra diskussionen kring skolan och 

dess ansvar gentemot samhället åt ett håll.  
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Viktigt att tänka på! 

 

Efter att vi har läst alla dessa styrdokument, teorier och perspektiv, har vi kommit fram till att 

det viktiga att tänka på när man kommer i situationer som liknar våra berättelser är att som 

fritidshemslärare inte vara rädd för samtalet med eleven. Det spelar ingen roll vilken 

inställning du intar, vare sig den är normkritisk pedagogiskt, eller interkulturell, så är det 

viktiga att våga ha ett öppet samtal. Både eleven och fritidshemsläraren kommer att ha nytta 

av den erfarenheten. Inte förrän du har haft det samtalet med eleverna kan det bli bättre.    

 

Nilsson (2014, s.51) tar upp det att i våra liv går vi igenom föränderliga sinnesstämningar och 

känslor som kan leda till att vi tappar fokus på det goda i livet. För att behålla denna fokus 

behövs praktisk kunskap, fronesis. Den gör det möjligt för oss att uppleva teorins lycka 

(Nilsson, 2014 s.51). Vi tänker att den fronesis och erfarenheten som vi har fått av att skriva 

denna essä hjälper oss att förstå och uppleva lyckan i teorierna som vi har tagit upp. Vi vill 

även koppla denna essä till den yrkesetik som vi har förbundit oss till: 

Bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad 

pedagogisk erfarenhet (Lärarförbundet, 2014, s.308).  

Denna essä har skapat ett möte mellan vetenskap och våra pedagogiska erfarenheter. Detta har 

lett till insikter och ny kunskap som vi kan använda i våra fortsatta karriärer som 

fritidshemslärare.   
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Bilaga  

 
• Vi valde att träffas i januari 2016 för att diskutera hur vi kunde lägga upp vårt arbete, 

och vilket ämne vi ville skriva om. Vi gjorde tankekartor och anteckningar när vi satt 

och samtalade. Detta material blev en viktig del i planeringen av vilka delar som vår 

uppsats skulle beröra. Vi diskuterade också om vi skulle skriva empiriskt eller i essä 

form, men valde essä för att vi kände oss mer trygg med att använda denna form 

eftersom vi båda precis hade skrivit våra respektive B-uppsatser i essä form. 

 

• Vi deltog på en föreläsning på Södertörns Högskola om hur ett enskilt arbete ska 

läggas upp och vilka delar som ska vara med. Vi använde studiemanualen för att 

planera upp hur vi skulle skriva uppsatsen samt vilka dagar vi skulle träffas för att gå 

igenom texter och litteratur i vår essä. Dagarna som vi träffades på Södertörns 

Högskola men också på ett café i centrala Stockholm var onsdagar, torsdagar och 

söndagar. 

 

• Vi skrev varsin berättelse eftersom detta också stod i studiemanualen att om man är 

två som skriver tillsammans så ska det finnas med två berättelser i uppsatsen. 

 

•  Vi har använt Facebook som vårt medium för att skicka filer till varandra. För att vi 

skulle kunna uppdatera varandra så smidigt som möjligt skapade vi en grupp, enbart 

för oss två för att lägga våra texter i. 

 

• Vi hade ett samtal om våra dilemman, som vi sedan använde för att få in våra 

personliga perspektiv i vår essä. Denna del kallar vi vårt fördjupande samtal.  

 

• Under skrivandets gång har vi turats om att läsa texten högt för varandra för att kunna 

förstå vad vi vill förmedla i vår essä. Det har också gett oss chansen att se över textens 

grammatik samt referenser som ska vara enligt Harvard systemet. 
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• Vi deltog också i grupp handledning med andra studenter där vi fick feedback från vår 

handledare och kurskamrater om uppsatsens innehåll, och tips på vilken litteratur vi 

kunde använda oss av. Dessutom hade vi två individuella handledningar med vår 

handledare, en adjunkt för institutionen för kultur och lärande på Södertörns 

Högskola, med samtal hur vi kunde förbättra uppsatsen samt anteckningar och muntlig 

feedback   

 

• De dagar vi inte sågs hade vi bestämt vad vi skulle skriva på varsitt håll och vi delade 

upp läsningen av litteraturen för att gå igenom det när vi väl träffades. Detta gjorde det 

lättare att hitta relevant litteratur. Vi valde att ta med litteratur från vår utbildning 

grundlärare inriktning mot fritidshem för att vi ville använda teorier och kunskap som 

vi har snappat upp under vår utbildning. 

 

• Under arbetets gång träffades vi oftare för att bearbeta alla delar i uppsatsen. Vi 

diskuterade kring formuleringen av syftet och frågeställningarna och skrev metoden 

och slutreflektionen tillsammans. Vi fortsatte att arbeta med den för att få en röd tråd 

från början till slut.  

 
• Vi har alltid haft en tydlig plan för hur vi ville arbeta kring vår essä. Vi har under 

denna uppsats lärt varandra hur viktig det är med samtal men också med att lyssna på 

varandras åsikter under arbetes gång. 

 
• Vi avslutade detta samarbete med att träffas varje dag under den sista veckan för att gå 

igenom språket och se över alla delar en sista gång innan vi skickade in den slutgiltiga 

versionen. 

 


