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Abstract 

  
Result list, result list on the wall, who is the fastest of them all? An essay about equality, 

justice and ethical consideration.  

This is an academically researched essay, based on my professional experiences as a leisure 

time pedagogue. The point of departure of this essay is one particular incident, where I in my 

professional role, perceived that the school and I did not act in accordance with the equality 

goals and objectives set up by the school. Exploring topics such as equality, fairness and 

ethics, this essay questions how the professionals at the school in question handle and relate to 

these topics. Consulting a number of theories, this essay challenges my very own actions and 

reflects over the different ways I could have reacted and responded to this situation. 

In sum, this essay has arrived at the conclusion that there are several different ways in which I 

could have responded. The significant learning outcome is that I, in my professional role, 

need to see every student and their individuality, without prejudice and predisposed 

expectations based on stereotypes from my previous experiences. 
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Sammanfattning  
 

Detta är en vetenskaplig essä, som handlar om mitt arbete som fritidshemslärare. Ur en 

egenupplevd händelse på skolan som jag inte tyckte följde de jämställdhetsmål som var 

uppsatta på den aktuella skolan undersöker jag mitt agerande. Jag skriver om jämställdhet, 

rättvisa och etiska förhållningssätt kring att arbeta med eleverna på skolan. Hur jag kunde ha 

agerat utifrån olika sätt att se på dessa frågor. Till min hjälp har jag använt flera olika tänkare, 

som ibland ser saken på samma sätt, men även ur olika perspektiv. Jag har med reflektionens 

hjälp kommit fram till att mitt handlande hade flera olika alternativa vägar att gå. Jag som 

fritidshemslärare behöver se varje elev för vem den är, utan att sortera in dem i olika fack 

utefter mina erfarenheter och åsikter.  
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Listan 
 

Det ligger en dimma av damm som rörs upp från skorna på de nästan 400 ivriga 

högstadieeleverna som värmer upp, busar och ropar nervöst på grusplanen strax bredvid 

skolan. Eleverna ska vilken sekund som helst ge sig iväg på årets skollopp. De flesta är 

taggade, en del visar tydlig avsky och andra tänker försöka sitt bästa. Jag ler och njuter av det 

organiserade kaoset, ropar några uppmuntrande ord generellt till eleverna i årskurs 6 som jag 

är med och ansvarar för. Att solen skiner och temperaturen är runt 15 grader såhär i september 

gör det hela lättare, i regn eller stekhet sol hade det blivit betydligt tuffare. Startskottet går och 

iväg springer hela klungan, det tar bara ett par minuter sen blir det helt tyst. Jag har i uppgift 

att ta tid på eleverna, så nu återstår bara en väntan på vem som blir först.  

Jag har arbetat som fritidshemslärare på Bäckskolan i sex år. Min första kull elever som jag 

tog emot var de elever jag arbetar med nu. Då var de nyfikna små barn som skulle börja ettan. 

Under den tiden behövde de hjälp med att bestämma lek, få plåster när de ramlat på 

skolgården eller sitta i knäet när de kände sig ledsna. Min roll var mer som någon form av 

extra mamma, eller det något äldre uttrycket ”fröken”, som tog hand om och lekte med 

barnen. Nu går eleverna i sexan och min yrkesroll är kvar, men mitt förhållningssätt har 

ändrats, nuförtiden är det ingen som vill sitta i knäet och om någon behöver plåster är det näst 

intill skämmigt. Nu möter jag eleverna som fritidsledare och lärare, på ett mer vuxet sätt. 

Rollen som extra mamma är bortblåst, nu är det ”tja Nina”, svordomar hörs i korridoren och 

det är härligt att möta dessa unga tonåringar som allt som oftast behöver guidning genom sin 

tidiga pubertet med alla känslor som det innebär. När jag någon gång råkar säga elevernas 

smeknamn från när de var små, får jag arga blickar. Det är en härlig stämning bland eleverna 

på dagarna, ett bra klimat med god respekt för varandra. Det känns skönt att ha en djup 

relation med eleverna, mitt arbete att hjälpa till och läsa av känslor går lättare då. När någon 

är ledsen behöver bara våra blickar mötas för att jag ska förstå, när någon är arg har jag 

genvägar att ta för att stötta men de flesta dagar flyter på med glada och trygga elever. 

Det har nu passerat 14 minuter och den första eleven syns, en kille som heter Milton i årskurs 

7 som jag vet brukar tävla i löpning på fritiden, ingen är förvånad att han kom först. Rektorn 

Jörgen gratulerar och skakar hand, ”det här var bra gjort Milton”. Någon minut senare 

kommer nästa kille Stefan i årskurs 9, han flåsar och det syns på honom att han ansträngt sig. 

Rektorn är snabbt där, glad i hågen. Två minuter senare, det vill säga en tid på 17 minuter 
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syns vår första elev Radovan, applåder utbryter i vårt arbetslag och rektorn kommer 

småjoggandes från Stefan i nian som han småpratat med sedan hans målgång.  

Nu börjar eleverna komma med allt tätare intervaller men jag undrar var tjejerna tagit 

vägen… Jag vet att det finns flera tävlingsinriktade tjejer med bra fysisk förmåga. Som en 

tankeöverföring ser jag dem komma över krönet in mot oss, våra tre första tjejer, Nilla, Felicia 

och Cattis, ungefär sju minuter efter Radovan. Jag tittar mig omkring men ser inte rektorns 

glada uppsyn, han står vänd mot upploppet och pratar glatt med en lärare. Jag reagerar på att 

han inte kommer och gratulerar tjejerna. Allt stannar till och jag får som en tankebubbla ur en 

serietidning i mitt huvud, hur fint det var när målgången på vasaloppet visades på tv, att det 

var en kranskulla för herrarna och en kransmas för damerna. Jag blir abrupt väckt ur min 

bubbla när tjejerna kastar sig i min famn, ”Nina, håll i oss! Vi är så trötta så vi håller på att 

dö!” Jag skrattar och säger uppmuntrande att ”jag får väl hålla i så gott det går”. Därefter 

kommer elev efter elev in till målgången och när 45 minuter gått har alla våra elever i årskurs 

6 kommit i mål. Jag känner mig stolt över dem, likt en hönsmamma vill jag krama om dem 

allihop. Jag vet att de som kom in bland de sista har kämpat hårt för att överhuvudtaget ta sig 

runt, så jag hejar och peppar dem lite extra. 

Morgonen efter får jag i uppgift att sätta upp listan. Min arbetslagsledare berättar att alla 

avdelningar på skolan har satt upp en lista med de tolv bästa tiderna från loppet för att hylla 

de duktiga eleverna. Min första tanke är positiv och jag tar mig an uppdraget. Nio elever av 

tolv är killar, den första tjejen som syns på listan hamnar på nummer sju. Mina tankar börjar 

snurra, varför blev det såhär? Det känns inte bra på något sätt. Jag tycker själv att jag kommit 

på en bra idé när jag istället gör en lista för killarna och en för tjejerna så att det blir rättvist. 

Det går inte många minuter innan nya funderingar dyker upp, blir det verkligen det? Jag 

tänker att det här beslutet vågar jag inte ta själv och frågar mina kollegor som sitter i samma 

arbetsrum som jag, knappandes på varsin dator. ”Eh, jag sitter med listan från loppet igår, och 

jag funderar på hur jag ska göra så det blir rättvist”. Jag berättar om mina tankar att ha en tjej 

och en kille - lista. Det blev inte riktigt som jag tänkt, motargumenten haglar över mig. 

Arbetslagsledaren Britta tycker att ”här på avdelningen gör vi inte skillnad på kön, för vi 

arbetar jämställt. Dessutom är det ett bra sätt att hylla killarna nu när de för en gångs skull 

presterat bättre än tjejerna”. Hon menar att när de gör teoretiska prov i svenska eller 

matematik, brukar tjejerna vara bäst. Mentorn för Nilla, Klas, menar att ”Jag är helt övertygad 

om att Nilla hellre stått som nummer sju bland killarna, än först bland tjejerna”. En tredje 

lärare Mårten suckar och tittar uppgivet på mig, rycker på axlarna och säger ”gör som du vill” 
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och den fjärde läraren Sofie jämför med en bekant som fötts som man men identifierar sig 

som kvinna, varpå hon starkt bedyrar att ”han skulle hellre stå på tjejernas lista när han var 

barn, han kände sig inte hemma bland killarna”. Diskussionen pågår ungefär en kvart till utan 

att vi kommer överens.  

Jag fastnar i att tjejerna kommer efter killarna, jag kan inte släppa det och kommer på en bra 

jämförelse, jag frågar arbetslagsledaren Britta ”hur brukar ni göra då, när tjejerna presterat 

bäst på matematikproven, med de listorna?”. Hon svarar upprört ”sådana listor kan vi ju inte 

sätta upp, det vore oetiskt”. I mitt huvud sprider det sig en total förvirring, hur kan hon då 

tycka att det är etiskt rätt att sätta upp en lista från löpningen? Jag känner hur jag surnar till så 

min spontana tanke blir att jag inte ska sätta upp någon lista alls så länge det blir orättvist 

mellan tjejerna och killarna, men påtryckningarna och argumentationerna som fortsätter 

trycker undan min irritation och jag tar någon medelväg och väljer att jag sätter upp 20 namn 

på listan, så kommer det med lite fler tjejer. Listan sätts upp och jag packar ihop för dagen, 

känner mig för tillfället nöjd. Det hinner inte gå så lång tid tills mitt beslut kring listan gör sig 

påmint, jag grubblar hemma på kvällen men kommer inte på något svar till mig själv. Hur 

borde jag gjort med listan, blev det verkligen rätt eller lät jag mig övertalas till något som jag 

inte står för? Vad händer imorgon bitti när eleverna ser listan, hur tycker de att det känns att 

bli exponerade på det här sättet? Jag hade varken velat stå som nummer sju, eller inte stå med 

alls… Det känns verkligen inte bra, jag vill bara åka tillbaka till jobbet och slita ner listan så 

ingen ser vad jag ställt till med. När mörkret sänkt sig och jag kryper ner under täcket 

kommer jag inte till ro på länge, tankarna snurrar i mitt huvud. Till slut somnar jag, men sover 

oroligt hela natten.  

På morgonen när jag kommer till skolan, hör jag eleverna stoja i skåphallen, jag undrar vad 

som händer. Eleverna har hittat listan och med den fått fram sina känslor kring den, några är 

sura och har ursäkter varför de inte står med. Radovan stoltserar med framskjutet bröst och 

skriker ”Kolla Nina, jag var snabbast av alla!”, han drar upp sin hand och jag förstår precis, 

det smäller till när våra händer möts i en ”high five”. Han studsar vidare till Sofie som är hans 

mentor, samma procedur genomförs med ”high five” och lyckoönskningar. Jag ser Nilla som 

just kom in i skåphallen, hon tittar på listan och rycker på axlarna. Bakom ett hörn hör jag 

Jonathan och Matte, två av killarna som kom in på slutet av loppet. De pratar tyst om tiderna 

på listan och min gnagande känsla i magen om att det här inte blev så bra gör sig påmind.  
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Brygga  
 

Under mina år på skolan hävdar man från ledningshåll att jämställdhet är av största vikt och 

att alla elever ska behandlas utefter sina förutsättningar och förmågor. Vi har fått tjusiga 

presentationer och genomgångar om allas lika värde. Vi har haft diskussioner både i 

smågrupper och i våra arbetslag om dessa frågor. I likabehandlingsplanen på Bäckskolan står 

det tydligt att personalen på skolan inte får behandla någon utifrån vilket kön de tillhör. 

Eleverna ska känna trygghet på skolan och ingen ska diskrimineras. Jag som fritidshemslärare 

har tillsammans med olika kollegor genom åren alltid arbetat för att alla ska må bra och 

lyckas, de ska få utvecklas som de är och mötas utefter deras behov. Naturligtvis har det varit 

med blandade resultat men intentionen har varit stark.  

I berättelsen visar det sig att jag får en känsla av att något är fel, men där och då kan jag inte 

sätta fingret på vad det är. Jag uppfattar en orättvisa på grusplanen när rektorn inte gratulerar 

både tjejer och killar, jag hamnar i diskussioner som jag inte var beredd på. Jag sätter upp en 

lista som jag inte kan stå för, jag uppmärksammar glädje och sorg när eleverna läser listan och 

tar på mig skuld för att ha skapat detta.  

 Jag vill med hjälp av denna essä undersöka vilka handlingsalternativ jag har kring 

jämställdhet kontra rättvisa i skolan, hur jag kan behandla elever både jämställt och rättvist. 

Jag upplever att dessa begrepp krockar. Jag tyckte att det blev jämställt när jag satte upp en 

lista med alla, oavsett kön, på samma lista. Samtidigt upplevde jag en orättvisa mellan könen 

när jag skulle skriva tiderna på listan. Så hur borde jag gjort med listan utifrån dessa frågor? 

När jag stod där på grusplanen och undrade var tjejerna tagit vägen, gjorde mig magkänsla sig 

påmind om att det var något som inte stod rätt till. Jag visste att det fanns tjejer i årskurs sex 

som hade god fysisk förmåga, ändå kom de efter killarna. Var det rätt att sätta upp en lista 

med 20 namn på vilka som var snabbast från en löpning på skolan? Vad hade hänt om jag 

gjort separata listor för tjejer och killar? Fanns det något rätt sätt för mig att handla i 

situationen, och vad hade det i sådana fall varit?  

Jag vill även undersöka hur jag bör tänka om jämställdhet mellan eleverna utöver vilket kön 

de har. Alla barn har sin egen talang med vad just de är bra på, så de som inte är bra på just 

löpning, hur och när får de glänsa? De som sjunger fint, som målar vackert och inte alls gillar 

att springa får inte glömmas bort. Hur blev det när jag hyllade elever från loppet men inte vid 

matematiken? På vilket sätt är det skillnad på en lista från ett lopp, kontra matematik?  
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Vidare vill jag undersöka etiska överväganden i förhållandet mellan fritidshemslärare eller 

ämneslärare och eleverna. Hur borde jag, som ansvarig vuxen, agerat på ett etiskt sätt? Jag 

tror att det jag kände var just en tveksamhet kring mitt handlande. Det saknades ett etiskt 

förhållningssätt i kombinationen rättvisa och listan, jämställdhet och loppet. 

 Jag tror att alla som är verksamma i skolan kan ha nytta av att läsa min text och 

förhoppningsvis fundera och diskutera vidare kring den. Min erfarenhet säger mig att på 

Bäckskolan fanns det en tydlig ram hur vi skulle arbeta jämställt, men ändå hade vi skilda 

åsikter när det blev en diskussion.  

 

Metod – vetenskaplig essä 
 

Jag har valt att skriva en vetenskaplig essä kring mina frågeställningar som handlar om 

jämställdhet kontra rättvisa. Att göra en lista som synliggör elevers prestationer och hur det 

förhåller sig till etiska överväganden i arbeten med barn. Detta är mitt examensarbete som jag 

gör under min sista termin på Södertörns Högskola, i min utbildning till grundlärare mot 

fritidshem och idrottslärare. Tidigare under utbildningen har vi skrivit två mindre essäer där vi 

på samma sätt som nu, ur ett egenupplevt dilemma på arbetsplatsen fått reflektera över våra 

handlingar. Det har varit ett givande arbete för mig och jag upplever att jag använder mig av 

reflektion på ett mer vardagsnära sätt och vågar se dilemman ur fler perspektiv, vilket gör mig 

till en mer förstående pedagog med bredare synvinkel i mitt arbete på skolan. Min önskan i 

processen med denna text är att lära mig mer kring olika tankar och handlingar i skolans 

värld, kring jämställdhet, rättvisa, synlig bedömning och etiska förhållningssätt, då jag snart 

kommer att tillbringa mina dagar som fritidshemslärare på heltid.  

Essäformen beskrivs av Bech-Karlsen som en uppfinning av Michel De Montaigne (1533-

1592) som försök, ett slags skrivande i undersökningsform som håller sig nära författarens 

personliga upplevelser och tankar (Bech-Karlsen 1999, s. 47). På Södertörns högskola finns 

en avdelning som heter Centrum för praktisk kunskap. Alsterdal skriver att hon var med och 

startade essäskrivandet på avdelningen på högskolan, tillsammans med Norges Universitetet i 

Nordland. Essäskrivandet används bland annat som reflektionsform på högskolan i olika 

projekt men även som examensarbete och forskning (Alsterdal 2014, s. 61). Essä som 

uppsatsform innebär enligt Alsterdal att skriva om en händelse från sin yrkespraktik där man 

sedan reflekterar olika handlingsalternativ (Alsterdal 2014, s. 48-49). Min intention med 
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denna text är att beskriva min upplevda situation för att sedan undersöka den, vända och vrida 

på handlingsalternativ och se ur flera olika perspektiv. Hammarén skriver om dilemman som 

man är med om där det finns alternativa vägar att välja, att man genom att se på händelserna 

får en vidgad handlingsrepertoar (Hammarén 2005, s. 18). Jag ser det som en chans till utökad 

professionalism i min yrkesroll att arbeta på detta sätt.  

Alsterdal beskriver sin erfarenhet som lärare till essäskrivande studenter att det i processen 

med texten skapar ett lärande genom skrivandet (Alsterdal 2014, s. 49). Bech-Karlsen menar 

på liknande sätt att skriva är att undersöka och förklarar samtidigt vikten av berättelsen som 

en motor i texten, som skapar intresse att läsa vidare. Det är egna erfarenheter som ska 

undersökas, inte något återberättat (Bech-Karlsen 1999, s. 17,19). Min tanke med denna 

uppsats är att undersöka det som jag varit med om, med en medvetenhet om att det utgår från 

min egen upplevelse, vill jag söka alternativ till hur jag kunde ha handlat. Hammarén menar 

att när vi ser oss själva med distans via skrivandet, så öppnas mötet med oss själva upp. Inom 

sig tänker man hur det ska vara och hur handlingen ska ske, när dessa åsikter möter 

arbetssituationer sker utvecklingen inom sig (Hammarén 2005, s. 14, 27-28). Detta har hänt 

mig i mina tidigare essäer, jag har verkligen kunnat arbeta mer på ett reflekterande och 

insiktsfullt sätt. Jag har blivit mer öppen för olikheter och diskussioner och förväntar mig att 

arbetet med denna text bidrar till vidareutveckling av mig som fritidhemslärare. Alsterdal 

beskriver just vikten av att förvalta sin kunskap, ta vara på och våga lita på den som en fördel 

i sin yrkesroll (Alsterdal 2014, s. 56).  

Bech-Karlsen skriver om etiken kring skrivandet, att just när man skriver om andra människor 

så kan man inte veta hur den personen upplevde situationen, utan får göra sitt bästa för att 

försöka förklara och förstå den andre. Samtidigt är det viktigt att inte tolka in sina egna åsikter 

om andra i berättelsen för det kan bli missvisande (Bech-Karlsen 1999, s. 24-25). Jag tyckte 

att mitt arbetslag som jag arbetade med var ett av de bästa jag haft, och denna händelse stack 

ut under vårt år tillsammans. Jag minns inte att vi hade en så livlig och åsiktsfull diskussion 

varken innan eller efter. Vi var ett bra team, alla med en önskan om barnens bästa i fokus, det 

får inte glömmas bort.  

I arbetet med texten vill jag söka perspektiv och handlingsalternativ. Samtidigt vet jag att det 

är som Alsterdal skriver, att i en essä blir det inget färdigt resultat på samma sätt som en 

empirisk undersökning, utan att lärdomen just blir en form av slutsats på yrkesutvecklande 

handlingsalternativ (Alsterdal 2014, s. 59). Det ska bli intressant att se vad detta arbete för 
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med sig för lärdomar. Jag upplever att jag har ett öppet sinne för hur jag kommer att bolla 

idéer fram och tillbaka och våga se både brister och utvecklingsmöjligheter. Hammarén 

skriver ”seende ögon är ögon som tänker” (Hammarén 2005, s. 35), vilket jag ska anamma.  

Berättelsen jag skrivit är en verklig händelse som jag varit med om och jag minns de flesta 

detaljer men det jag minns mest var den frustration över min gnagande magkänsla, som jag 

inte visste hur jag skulle få bort. Jag minns att jag var irriterad på mina kollegor och på mig 

själv naturligtvis. Jag upplever att det kan vara både svårt och känsligt att skriva om andra 

människor och få berättelsen på ett sätt som framhåller deras verkliga känslor och tankar, utan 

det blir min tolkning av det, därför behöver läsaren ha detta i beaktning. Det är även så att alla 

namn, på kollegor och skolan, är fingerade och vissa detaljer har jag utelämnat för att inte 

texten ska kunna kopplas till personerna i verkligheten. 

Reflektionen är uppdelad i två rubriker som var och en undersöker sitt specifika område.  

Rubrikerna är ”Jämställdhet och rättvisa” och ”Hylla elever vid specifika tillfällen och 

etikiska överväganden”. Under varje rubrik kommer jag ur olika perspektiv se på mitt 

handlande kring händelsen från berättelsen samt analysera hur jag kan handla i liknande 

framtida situationer.  

 

Jämställdhet och rättvisa 

 

Tjejer och killar 

När denna händelse utspelade sig kände jag mig osäker på vad som var rätt, min magkänsla sa 

mig att något var fel. Jag reagerade på att listan skulle sättas upp och jag blev personligt 

berörd av att tjejerna hamnade under killarna på listan. En fråga som har slagit mig i mina 

funderingar är om det gjorde det för att jag är tjej? I min roll som fritidshemslärare i 

kombination med idrottslärare så har jag ett extra gott öga för flickorna. I många rapporter 

och litteratur jag läst under utbildningens år visar det sig gång på gång att flickorna får stå 

tillbaka och pojkarna tar mer plats, kan det vara denna ögonöppnare som gör att jag reagerar? 

Jag kan även undra varför ingen idrottslärare på skolan tidigare har reagerat kring dessa listor, 

kan det ha att göra med deras könstillhörighet och vana att följa normer? Eller kan det funnits 

någon, som haft samma känsla som jag men även att den personen blivit överöst med 

liknande motargument som jag fick höra? 
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 I läroplanen kan vi läsa följande:  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster. Det ska därför ges utrymme för eleven att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2011, s. 8).  

Jag ställer mig kritisk till att den lista som jag satte upp följer detta. Listan blev enligt min syn 

på saken ett främjande av mäns starkare (snabbare) kropp. Tjejerna och killarna bedömdes på 

samma premisser men utefter ojämna villkor, enligt mig, varpå jag hävdar att skolan, jämfört 

med ovanstående citat ur läroplanen påvisar att snabba pojkar är bäst – således bidrar till den 

könsnorm som ska motverkas.  

I en studie från idrotts och medicinska avdelningen på McMaster University i Kanada visar 

det sig att det finns fysisk skillnad på tjejer och killar. Undersökningen genomfördes på tjejer 

och killar med samma kroppstyp för att undersökningen skulle bli rättvis. Man undersökte 

lika många tjejer som killars muskelfibrer vilket påverkar styrkan på musklerna. Resultatet 

visade att killar har både större och starkare muskelfibrer än tjejer. Vidare skriver de i 

rapporten att denna typ av undersökning ofta hamnar i en diskussion om att det kan vara svårt 

att veta om killars muskler är större på grund av att de tränar mer än tjejer, men forskarna 

hävdar bestämt att de motbevisat denna tes. Vidare förklarar de att vid undersökningar av 

bebisars muskelfibrer, så skiljer det sig på samma sätt mellan könen, alltså att killar föds med 

fler muskelfibrer än tjejer. Det är ju naturligtvis fysiska skillnader även inom könen, studien 

visar att fysiskt otränade tjejer är svagare än tränade tjejer, och samma sak med killarna 

(Miller, MacDougall, Tarnopolsky & Sale 1992, s. 254-256, 261-262).  

Min tanke blir således att både loppet och listan var orättvisa då både tjejer och killar skulle 

springa med samma bedömningsgrund och resultaten synliggöras på samma lista. Hur kan jag 

uppnå en jämställd behandling med denna vetskap? Jag tänker tillbaka på min tankebubbla 

som visade målgången på Vasaloppet – en kranskulla för killarna och en kransmas för 

tjejerna, alltså olika bedömning mellan tjejer och killars skidande. Jag ser framför mig 

rektorns uteblivande av gratulationer och jag minns min magkänsla som något orätt. Till nästa 

gång jag hamnar i en diskussion kring tjejer och killars fysiska förmåga ska jag ta med mig 

kunskapen från denna rapport och kan då argumentera för att det finns skillnader. Skolan och 
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arbetslaget strävade efter likabehandling mellan könen, men med min lista blev det en olik 

behandling. Möjligtvis kan loppet i den form det genomfördes bidra till en syn där alla, 

oavsett kön, ska delta tillsammans. Men var går då gränsen? Var och hur borde jag ha dragit 

gränsen för hur listan skulle ha utformats? Om den överhuvudtaget behövdes. 

Tävling 

Jag kan också förundras över det faktum att tjejerna kom flera minuter efter killarna, har det 

verkligen bara med deras muskelfibrer att göra, det borde inte skilja så mycket? I boken 

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom, för hälsa, prestation och individuell 

utveckling som handlar om hur man bäst bör träna barn och ungdomar med tanke på deras 

fysiska mognad och förmåga, tipsar författarna om just tävling som ett bra och 

prestationshöjande moment. De skriver att barn tävlar naturligt i sin lek, vilket gör att vi inte 

kan ta bort tävlingsmoment helt och hållet i skolan. Det som de däremot trycker på är just 

variationen av tävlingsformen, så att alla får träna på att vinna och förlora vilket i sin tur 

tränar eleven i känslan av att ibland få vara bäst, ibland är någon annan bäst (Tonkonogi & 

Bellardini 2012, s. 20). Däremot går Martin Ingvar i rapporten ”Biologiska faktorer och 

könsskillnader i skolresultat” ett steg längre och hävdar att det är killarna som blir mest 

exalterade av tävlingsformen (Ingvar 2010, s. 23), vilket i sådana fall gynnade dem i loppet. 

Även Larsson skriver om den samhälleliga synen på idrottande tjejer och killar, där han pekar 

på att media framställer kvinnlig och manlig sport på olika sätt, vilket påverkar ungdomar. 

Han problematiserar även synen på tjejer som idrottar, där tjejer inte framstår som 

individuella tävlingsidrottare, utan att gemenskapen och gruppens gemensamma mål är 

viktigare än den individuella prestationen, vilket han undrar om det stämmer (Larsson 2003, 

s.7, 9)? Om det skulle vara så, kan Nilla, Felicia och Cattis senare målgång förklaras av det? 

Att de höll ihop och sprang loppet tillsammans. Hade resultatet blivit annorlunda om de 

sprungit individuellt?  

Men hur borde skolan gjort med loppet som bidrog till min sortering av elever på listan? Är 

det trygghetsskapade att sätta upp en lista med resultat i skolan och finns det något positivt 

med tävlingen? Eberhard ser vår tids tankar om att alla barn ska få växa upp i en trygg miljö 

och en trygg skola som en felaktig väg att gå. Dels kritiserar han att barn idag inte får tävla, 

med risk att förlora – något som kan kännas som ett misslyckande. I och med det hävdar han 

att om man som barn lever i denna skyddade miljö, utan motgångar och misslyckanden får 

panik och klarar inte av att hantera tävlingssituationer när man som ungdom för första gången 



13 
 

stöter på detta (Eberhard 2014, s. 102-103, 106). Vidare menar han att om eleverna inte får 

tävla i skolan och därmed inte se att någon är bättre än sig själv skapas en falsk trygghet som, 

om man väntar med att få uppleva, skapar en orimlig stress och prestationsångest i vuxen 

ålder. Således menar han att om vi tränar barn i tävlingsmoment blir det avdramatiserat till 

vuxenlivet (Eberhard 2014, s. 121). I kapitlet ”Att lära i tid är att lära för livet” beskriver han 

tävlingsmoment för barn i idrott som motiverande och prestationshöjande, samtidigt är han 

motståndare till elitsatsning för barn. Att lära känna sina begränsningar och utmaningar i ett 

tidigt skede skapar en aktuell självbild som går att arbeta med. Om ett barn blir oroligt inför 

saker kan den tränas i det, medan en vuxen som stöter på dessa problem för första gången har 

en betydligt högre tröskel att komma över. Han hävdar att glädje och krav är en 

framgångsfaktor för att kunna bli bra på något, han drar paralleller till skolans teoretiska 

ämnen där man hjälps åt, den som är bättre hjälper den som är sämre och då blir båda ännu 

bättre, under förutsättning att den som är bättre gör detta under trevliga omständigheter 

(Eberhard 2014, s. 119-120).   

Det här känns tufft för mig att ta med in i skolans värld. Jag får en känsla av att han menar 

”det som inte dödar, det härdar” vilket för mig klingar illa mot skolans elever, som ska få 

känna sig trygga och duktiga. Samtidigt upplever jag att han menar att för att skapa just 

trygghet, borde man inte bädda in eleverna i bomull så att när de kommer ut i vuxenlivet blir 

det en mental örfil i vad som förväntas av personen. Samtidigt är det inte svart eller vitt, vi 

ska möta alla elever för den de är, snabba, långsamma, korta, långa, de med god och mindre 

god fysisk och teoretisk förmåga. Jag kan fortsätta beskriva barns olikheter hur länge som 

helst, men den övergripande likabehandlingen kvarstår, alla ska mötas för den de är.  

Bemötande 

I berättelsen känner jag en orättvisa mellan tjejerna och killarna både i loppet och på listan. 

Jag blir personligt berörd å tjejernas vägnar därför att de kom i mål på under loppet efter 

killarna, de fick ingen gratulation och de hamnade under killarna på listan. Var går gränsen 

mellan ett rättvist bemötande och ett jämställt? Kan jag kombinera dessa, eller skiljer de sig 

åt? 

Skolan har i uppdrag att arbeta jämställt, således ska jag som anställd på skolan följa detta. I 

Andersson, Nehlin, Muftee och Becevics rapport ”Barns perspektiv på jämställdhet i skola” så 

beskrivs en utveckling av begreppet jämlikhet till jämställdhet där målet är ”kvinnor och mäns 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter” (Andersson, Nehlin, Muftee & Becevic 2010, s. 
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11). Detta innebär alltså lika mycket makt och samma position i samhället oavsett kön. Dessa 

värderingar vilar skollagen på vilket betyder att skolans uppgift är att arbeta för jämställdhet 

mellan tjejer och killar (Andersson, Nehlin, Muftee & Becevic 2010, s. 11-12). Larsson 

förklarar att begreppet jämställdhet tolkas olika för människor beroende av hur man ser på 

kvinnor och män (Larsson 2003, s. 2), utifrån detta tolkar jag det som att han vill poängtera 

människors olika erfarenheter och åsikter om könen som man bär med sig. Vilket betyder att 

när jag började arbeta på Bäckskolan, hade jag med mig mina erfarenheter från människor jag 

mött genom livet, vilka jag tar med in i min yrkesroll.  

Kön och genus 

Rektorn, mina kollegor Klas, Sara och jag hade olika syn med oss på tjejer och killar, hur de 

bör bemötas på ett rättvist och jämställt sätt. Om vi inte ska behandla eleverna utifrån deras 

kön, utan se eleverna som könslösa människor blir det intressant att även diskutera kring 

detta, även genusfrågan som känns som en aktuell samhällsfråga. Hur påverkar dessa begrepp 

bilden av vad som hände kring loppet och listan?  

Först en förklaring av begreppen kön och genus. Connell och Pearse beskriver kön som det 

biologiska, alltså om du fysiskt är man eller kvinna för fortplantning och genus som det 

sociala beteendet, hur du är i förhållande till manliga och kvinnliga sociala koder, alltså din 

personlighet i förhållande till detta (Connell & Pearse 2015, s. 65). Butler diskuterar 

begreppet genus vidare på ett intressant sätt, hon menar att som det är nu, att genus 

konstrueras utefter manligt och kvinnligt gör att begreppet genus kanske inte behövs. Om 

genus skulle få stå för sig och man oavsett biologiskt kön kan vara precis som man vill, har 

det ingenting med kön att göra. Varför ska vi då koppla ihop genus och kön (Butler 2007, s. 

55-56)? Kanske begreppet genus kan stå för sig själv och alla kan få vara som de vill, utan att 

bli kodad utifrån kön, från andra eller sig själv? 

Men min erfarenhet säger mig att det inte är så lätt alla gånger som barn i skolan att vara 

precis den man vill. På skolan, i hemmet, bland kompisar och i samhället finns det 

förväntningar på hur man bör vara. Sticker man ut påpekas det ofta negativt, så det krävs mod, 

påstridighet och god självkänsla för att inte falla in i rådande normer. Larsson bekräftar detta 

när han förklarar om att vara en viss sorts tjej eller kille, för att andra ska bekräfta dig, så 

förväntas du hålla dig till rådande normer, exempelvis i skolan. Vidare skriver han att i 

fysiska sammanhang i skolan, är det lätt för läraren att förklara elevers prestationer just för att 

de är tjej eller kille, inte för den de är och han belyser vikten av att det inte får vara så i 
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skolan, utan att eleverna ska få förutsättningar att lyckas på sina villkor oavsett kön (Larsson 

2014, s. 235). Detta tar jag till mig, jag gjorde tydlig skillnad mellan könen och reagerade 

kraftigt på att tjejerna hamnade under killarna i resultaten. Men jag gjorde ingen reflektion 

kring loppets regelsystem. Om alla ska få delta utefter egna premisser, kanske loppet som 

sådant ska göras om, inte listan som jag skrev.  

Inflytande 

Jag vill även dra kopplingar till demokratiuppdraget som skolan har, vilket innebär att 

eleverna ska få vara med och bestämma i skolan. Jag tror att Radovan var nöjd med loppets 

utformning, han fick stoltsera och visa att han var bäst. Men Nilla, Matte och Jonathan, hur 

hade de velat att loppets genomförande skulle vara? Hade Nilla varit gladare om jag gjort två 

listor utefter kön, således bedömts utefter att hon är tjej? Hade hon ryckt på axlarna om hon 

läst sitt namn längst upp på en lista, eller hade hon likt Radovan gjort ”high five” med mig? 

Matte och Jonathan, ville de delta i detta lopp eller var det ett påtvingat måste från oss vuxna? 

Vad hade det spelat för roll om de som inte ville delta hejade på istället? Eller hade de kunnat 

få gå en promenad, utan en tidsbedömning som ändå varit bättre för kroppen än att sitta still? 

Då hade de inte behövt viska om listan och tiderna med ledsna blickar. 

 I ”Barns perspektiv på en jämställd skola” förklaras barnens inflytande på skolans 

verksamhet som låg, men om de fick inflytande, att de besitter förmågan att komma med 

förslag till förbättring. Vidare menar de att elever inte gör skillnad på kunskapsdelen och den 

sociala arenan i skolan (Andersson, Nehlin, Muftee & Becevic 2010, s. 28) vilket får mig att 

reagera. Om det är så, betyder det att när jag satte upp listan, som jag skrivit tidigare i texten, 

att eleverna såg vem jag som vuxen tyckte var bäst. Andersson, Nehlin, Muftee och Becevic 

belyser vikten av att ha barnperspektivet i fokus, alltid tänka vad som är bäst för barnen 

(Andersson, Nehlin, Muftee & Becevic 2010, s. 9). Enligt min mening skapade listan ett 

obehag hos de flesta elever som jag mötte på morgonen efter i korridoren vilket hade gått att 

undvika om de själva fick välja alternativt deltagande. De som vill tävla, låt de tävla och de 

som inte vill tävla kan få slippa.  

Jag vänder mig till Larssons text om likabehandling i skolan där han förklarar att det inte 

innebär att alla elever ska bli lika, inte heller ska bemötas lika – utan alla elever ska få lika 

villkor, det i sin tur betyder att det kan bli nödvändigt att möta eleverna olika (Larsson 2014, 

s. 234). Även Andersson, Nehlin, Muftee och Becevic skriver om pedagogens roll i en 

jämställd skola. De påvisar att lärare ofta bidrar till könsstereotypa beteendemönster genom 
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att ha en bestämd uppfattning om vad som är tjejigt och killigt, att tjejerna förväntas vara 

lugnare och killar mer högljuda påverkar deras bemötande mellan könen. Därför betonar de 

vikten av att lärare vågar granska sin egen undervisning kring dessa frågor (Andersson, 

Nehlin, Muftee & Becevic 2010, s. 32).  

De skriver:  

Forskning kring pedagogers ibland aktiva jämställdhetsarbete och bemötande av pojkar 

och flickor generellt visar att de är aktiva medskapare till att upprätthålla genusskillnader 

i skolan och snarare bidrar till att elever upplever ett ojämställt eller orättvist bemötande 

(Andersson, Nehlin, Muftee & Becevic 2010, s. 33).  

När jag tänker tillbaka på diskussionerna vi hade i arbetslaget så var fokus just på att vi inte 

skulle göra skillnad på kön, inte sortera eleverna utefter det. Min starkaste känsla där och då 

var att jag tyckte att det blev orättvist, när vi inte gjorde det. Hur kan det komma sig att vi 

tyckte raka motsatsen till varandra?  

Syn på rättvisa 

I Haglunds bok Att tänka noga, har hon skrivit om rättvisa. Hon beskriver att det finns flera 

vägar att gå, bland annat rättvisa efter behov, vad man förtjänar eller dela lika. Rättvisa efter 

behov exemplifierar hon efter någon som är mager, inte ätit frukost och därför kan få mer att 

äta än övriga. Rättvisa efter vad man förtjänar beskrivs som att man får exempelvis belöning 

utefter hur mycket man ansträngt sig och rättvisa att dela lika, betyder att alla får lika mycket 

oavsett vad man presterat, hjälpt till med eller vem man är (Haglund 2014, s. 36-41).  

Om vi då går tillbaka till diskussionen med kollegorna, så tänker jag att vi antagligen hade 

olika syn på det här med rättvisa. Britta verkade hålla sig till rättvisa utefter vad man 

förtjänar, att Radovan som sprang allt vad han hade och kom först, ska hyllas. Hon hävdade 

även att killarna ofta hamnade efter tjejerna i matematikresultaten, och tyckte därför att 

killarna för en gång skull, skulle hyllas vilket stämmer in på tanken om rättvisa efter behov. 

Jag hade antagligen en bild av att det skulle delas lika, fast utefter könens prestationsförmåga, 

vilket även det blir orättvist inom könen. Klas som var med i diskussionen hade en känsla av 

att Nilla hellre ville stå med på killarnas lista än tjejernas, och Sara som påpekade att hennes 

manliga bekant ville tvärtom stå på tjejernas lista hade nog båda det mest öppna sinnet av oss 

alla. Kan de ha tänkt bara utefter förmågor och inte kön?  
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Haglund skriver:  

Vi deltar alla i naturens lotteri. Vi kan inte själva bestämma var vi ska födas eller med 

vilka egenskaper. Inte heller välja föräldrar. En del föds friska, andra sjuka. Några 

snabba, en del lata. En del föds vita, andra bruna. Vi föds med en mängd olika egenskaper 

(Haglund 2014, s. 38).  

Jag tänker att jag behöver bli mer öppen för detta. Där och då, när tjejerna hamnade efter 

killarna var det just det som blev mitt fokus, jag kunde inte släppa det. Men när jag nu läser 

och tänker kring rättvisa på fler sätt blir det tydligt även hur orättvist det blev för alla. I loppet 

deltog alla typer av barn, inte bara snabba killar och tjejer. Så ur den synvinkeln är hela listan 

totalt orättvis.  

Larsson tipsar om att en undervisning för alla är en inkluderande undervisning som utformas 

så att elever kan delta utefter sina förutsättningar (Larsson 2014, s. 248). Vidare menar han att 

det är lärarens val av arbetsform och lektionsinnehåll som påverkar likabehandling och 

rättvisa. Läraren behöver således vara öppen för nytänk och ”förändring av könsmönster 

åstadkoms genom förändring av undervisningspraktik” (Larsson 2014, s. 237). Så den 

förändring som behövs för mig är alltså att möta alla elever för den de är. Jag behöver försöka 

att inte påverka könsmönster samt ha en mer kön- och genusneutral pedagogisk roll. Det kan 

bli en tuff utmaning då jag tänker att jag bär med mig mina erfarenheter och normer som är 

rotade i mig som person, kvinna och lärare.  

 

Hylla elever vid specifika tillfällen och etiska överväganden 

 
Olika åsikter 

När jag fick uppdraget av min arbetslagsledare Britta att sammanställa och sätta upp listan 

från loppet fick jag en dålig magkänsla. Jag förstod inte varför resultaten skulle sättas upp. 

Min första tanke var att den var orättvis mellan tjejerna och killarna, och när jag diskuterade 

med Britta så upplevde hon att det var helt okej att sätta upp listan från löpningen när killarna 

för en gång skull var bättre. Hon tyckte att min jämförelse med att sätta upp en lista från 

matematikprov, där hon förklarade att tjejerna brukar vara bättre, var befängd. Så hur ser det 

ut i skolan för tjejer och killar med nivåer för bedömning och när är det okej att sätta upp en 

resultatlista på elevers prestationer?  
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Det ämne jag kan koppla till löpningen är idrott och hälsa, i kunskapskravet för betyg A i 

årskurs sex står det att ”eleven ska kunna delta i idrotter som innefattar sammansatta 

motoriska grundformer, i olika miljöer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten” 

(Skolverket 2011, s. 55), där springa kan förklaras som en sammansatt grundform. Det står 

även i det centrala innehållet och syftet för idrott och hälsa att skolan ska erbjuda 

undervisning i fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer och att eleven ska få röra 

sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (Skolverket 2011, s. 51,53). Loppets genomförande 

och den bedömning av tiden som jag gjorde och satte upp skulle kunna grunda sig på detta. 

Jag tänker på listan i matematik, på vilket sätt skiljer det sig att sätta upp resultat från 12-åriga 

elever i olika ämnen? 

Skillnader 

Connell och Pearse skriver om psykologiska undersökningar som gjorts då man genom 

historien trott att kvinnor haft en lägre intelligens än män (Connell & Pearse 2015, s. 68). 

Undersökningarna visar sig vara samstämmiga i sitt fynd att ”det inte finns några signifikanta 

könsskillnader när det gäller generell intelligens” (Connell & Pearse 2015, s.69). Eftersom att 

jag var så övertygad om att det fanns en fysisk skillnad och inte kunde släppa det, så blir det 

skönt att läsa det som Connell och Pearse skriver kring de forskare som gjort 

undersökningarna, nämligen att trots resultaten av ingen skillnad har de fortsatt tro att det 

finns skillnad, och fortsatt med liknande studier, utan nya resultat (Connell & Pearse 2015, s. 

69). Jag känner att min envisa tro har gott sällskap, samtidigt som jag småler åt deras envisa 

syn, så kanske jag ska vända blicken mot mig själv. I de fortsatta studierna som Connell och 

Pearse skriver om har det gjorts så kallade metastudier, det innebär att resultaten från en 

mängd forskningsrapporter i ämnet slås samman, för att sedan på detaljnivå studera mönster i 

studierna som kan påvisa skillnader. Där fann man en del skillnader i specifika frågor, tjejerna 

visade en bättre verbal förmåga medan killarna visade bättre matematisk förmåga, men 

fortfarande var skillnaderna små (Connell & Pearse 2015, s. 71-72). Det är intressant att läsa 

att killarna har en bättre matematisk förmåga, även om den är liten, eftersom Britta var så 

säker på att tjejerna alltid presterade bättre i matematik på Bäckskolan.  

Fortsättningsvis läser jag i rapporten ”Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat” 

av Martin Ingvar intressanta aspekter på skillnader mellan tjejer och killar i skolmiljön. Han 

påvisar att tjejerna lyckas bättre i skolan än killarna och uttrycker att det är lätt att tro att 

omgivningen och generna påverkar detta, men han menar att det är resultatet av att 
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multiplicera individens biologiska struktur med omgivningen, som synen på hur elevernas 

utveckling påverkas (Ingvar 2010, s. 7). Det tolkar jag som att det är lätt att tro, att det går 

bättre för tjejerna för att de är lugnare och har lättare att sitta still, men det är inte bara så, utan 

hur allt runtomring personen påverkar likväl. Vidare skriver han att flickor mognar tidigare 

och skolan anpassas efter den biologiska åldern hos eleverna, vilket enligt Ingvar innebär att 

det skapas skillnader inom den egna klassen (Ingvar 2010, s. 9, 22). Så var kan skolan göra 

för förbättringar gällande detta? Min tanke är att skolan kanske inte ska vara så stel gällande 

biologisk ålder, utan skapa klasser utifrån nivå och mognad för de olika ämnena? Ingvar tipsar 

om pedagogik som utjämnar könskillnader såsom träning i de ämnen som eleven behöver 

förbättras i, att eleven kan styra sin egen kunskapsinhämtning och att vi som lärare 

individanpassar undervisningen (Ingvar 2010, s. 9, 22-23). Kanske är det så som Britta sa till 

mig, att tjejerna är bättre på matematik just för att de har en tidigare mognad? Eller har det 

med något annat att göra?  

Ingvar skriver om undersökningar som gjorts i amerikanska skolor, där det visar sig på samma 

sätt som i Connell och Pearses text, att killar har bättre matematiska resultat än tjejer. Hans 

tolkning av det är att killar visar sig ha en bättre spatial förmåga då denna förmåga påverkas i 

hjärnan av testosteron. Däremot påpekar han att när undersökningar i svenska skolor gjorts så 

är det tvärtom tjejerna som visar bäst resultat. Det som visar sig vara skillnaden enligt honom 

av resultaten är just formen av undervisningen (Ingvar 2010, s. 20).  

Det visar sig alltså på flera sätt att killar och tjejer med samma biologiska ålder, skiljer sig åt, 

fysiskt, mognadsmässigt och att de har olika förmågor. Naturligtvis är det som tidigare 

nämnts även skillnad inom könen. För att återgå till frågan kring listan i fysisk prestation men 

inte i teoretiska ämnen har jag således inget bra svar. Jag kan fortfarande inte se hur en fysisk 

prestation kan visas på en lista utan att sätta spår i eleverna? Radovan blev hyllad för sin 

prestation, eventuellt tack vare Brittas rättvisetänk. Men varför får då inte den tjejen med bäst 

matematikresultat hyllas? Jag upplever att en lista i matematikresultat kan sättas upp, trots att 

det känns oetiskt, därför blir det för mig på samma sätt som en lista efter en löptävling. 

Eftersom det visar sig att eleverna har olika förutsättningar så ser jag inte skillnaden på 

listorna heller.  

När jag tänker tillbaka på situationen med listan, dels att alla var på samma lista men även att 

det var barn som inte var med på någon lista, så kan jag känna ett misslyckande i min roll som 

trygghetsskapande vuxen. Min magkänsla sa mig att något var fel med att sätta upp den 
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överhuvudtaget men ändå gjorde jag det. Den gnagande känslan om tjejernas underläge, om 

Nilla som dagen efter loppet ryckte på axlarna, medan Radovan stoltserade med sin 

förstaplats och om Jonathan och Matte, som inte stod med och som jag kunde urskilja en 

besvikelse från. Jag minns diskussionen med arbetslagsledaren Britta som tyckte att listan från 

löpningen var bra, men att en på matematikresultat kändes oetiskt vilket krockar enligt mig. 

Detta får mig att vilja undersöka min etiska erfarenhet och tankar kring detta. 

Överväganden 

Begreppet etik förklaras av Schröder och Tuisku som att undersöka vad som är rätt och fel 

samt handlingsalternativ, ordet etik kommer från grekiskans ethos vilket översätts till sed 

(Schröder & Tuisku 2013, s. 48). Halvars-Franzén skriver att det blir vanligare nuförtiden i 

både förskola och skola att arbeta med värdegrundsfrågor vilket hon kopplar ihop med etiska 

frågor, då det handlar om just hur man behandlar varandra i denna gemensamma miljö 

(Halvars-Franzén 2010, s. 30). På Bäckskolan fanns ett tydligt arbete kring värdegrunden och 

den likabehandlingsplan som fanns på skolan vid loppets genomförande. Även i läroplanen 

framhålls viktiga aspekter såsom alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och 

kvinnor (Skolverket 2011, s. 7), det kan tyckas märkligt att vi i arbetslaget hade sådana olika 

tolkningar av hur detta skulle följas.  

Etik delas upp i flera olika delar varpå jag kommer fokusera på två av dem, nämligen 

yrkesetik och dygdetik, då jag upplever att de hamnar närmast mitt etiska dilemma från 

berättelsen. Yrkesetik vill jag undersöka då detta handlar om en händelse på min arbetsplats, i 

min yrkesroll som fritidshemslärare. Dygdetik eftersom jag kände mig osäker på ett problem 

där jag hade svårt att veta och stå för upp för hur jag kände och blev osäker i min ståndpunkt.  

Henriksen och Vetlesen beskriver yrkesetiken som hur vi i vårt arbete handlar kring just 

rättvisa, omtanke och likabehandling. De tar även upp att det ingår i yrkesetiken att en 

arbetare inte är färdig, utan utvecklas vidare i sin empatiska förmåga. Dygdetik handlar om 

ståndpunkten och viljan att upprätthålla rättvisor genom visat mod. Vidare beskriver 

författarna dygd som att de handlingar vi genomför skapar en gemensam förbättring för den 

stora gruppen (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 199, 218-219, 221). I förhållande till detta 

tänker jag att om jag stått på mig i diskussionen eller vägrat sätta upp en lista så hade gruppen 

elever eventuellt mått bättre dagen efter. Nilla hade inte behövt rycka på axlarna och sucka, 

inte heller hade Jonathan och Matte som inte stod med på listan, behövt känna sig utanför. 
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Eventuellt hade det även diskuterats på ett mer perspektivrikt sätt och vi hade vågat vända och 

vrida på frågan tillsammans.  

 Jag vill även se på förhållandet och relationen mellan lärare och elev. Schröder och Tuisku 

skriver om fritidshemsläraren som behöver se både individ och gruppen i planering och 

genomförande av verksamhet samt tillse god omsorg för alla, de belyser även 

fritidshemslärarens roll att göra varje elevs röst hörd, där beskrivs lyssnande pedagogik som 

ett användbart koncept (Schröder & Tuisku 2013, s. 45-46, 49). Jag tolkar det som att våga 

och ta tid att lyssna vad eleven du möter har att säga, våga ta emot dennes känslor och åsikter 

på allvar. Att mötet med eleven är viktigt, borde alla som arbetat i skolans värld veta. Min 

erfarenhet säger mig att det just är det som skapar trygghet och respekt, att jag lyssnar, ser och 

bekräftar eleverna. Halvars-Franzén skriver om filosofen Levinas teori gällande etiska möten 

mellan människor, där hon förklarar att det är i mötet med den Andra och mer specifikt den 

Andres ansikte som etiken sker. Hon skriver att det är i ansiktet som man läser av känslor och 

ingen makt mellan dessa bör finnas, men ett ansvar för den Andre är av yttersta vikt. Att vi är 

olika som människor och vår kunskapsnivå är olika ser Levinas, enligt Halvars-Franzén, som 

en positiv tillgång och han räds att via regler, i exempelvis skolan, suddas olikheterna, som 

gör personligheterna, ut (Halvars-Franzén 2010, s. 38, 40-41, 45). Kan jag tänka så då, att om 

alla hade velat vara med och springa loppet, och de hade tränat för det, att alla hade kommit in 

samtidigt? Då hade vi inte haft vare sig vinnare eller förlorare. Eller har eleverna just den 

känslan av att få vara olik, få vara sig själv, som något värdefullt och att det just är att alla är 

lika värda, med olika förmågor? Listan i motsats till detta skapar en känsla av att de som står 

med, som visas upp, är bäst.  

Halvars-Franzén skriver vidare om en studie kring rättvisa, som visar på att trots lärarnas 

intention att vara just rättvisa så upplevde inte eleverna det, då de efterfrågar en tydligare 

genomskinlighet för att våga lita på lärarnas beslut (Halvars-Franzén 2010, s. 33). När jag 

läser om detta så tänker jag tillbaka på listan som satt där på väggen, som ett brännande 

skrapsår som inte gick att plåstra om. Eleverna visste precis vilken tid de sprang loppet på, så 

om listan inte funnits tror jag att de ändå hade vetat vem som var snabbast och långsammast.  

När jag tänker tillbaka på min och Brittas diskussion om att synliggöra prestationer i löpning 

eller matematik slås jag av hur olika vi tänkte. Jag ville inte göra skillnad på fysisk och 

teoretisk prestation, medan Britta ville det. Var jag rädd att de svagare, de som kom sist skulle 

må dåligt av att inte få stå med, men hur hade det blivit med listor i matematik? 
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Kan det vara så som Eberhard skriver om elevers prestationer tillsammans, kring tanken att 

skydda de svaga, istället skadar just dem hårdast när de kommer ut i vuxenlivet utan 

erfarenhet att hantera motgångar? Han hävdar att vi måste kunna ställa normala krav utan att 

elever överreagerar. Han skriver att de svagas prestation ignoreras, men den svaga vet precis 

på vilken nivå denne ligger, vilket skapar otrygghet. Han menar även att skolan idag inte 

hanterar de elever som är högpresterande på rätt sätt, eftersom rättvisenormen där alla ska 

vara på samma nivå prioriteras, behöver de duktigaste bromsas så de inte drar iväg, vilket inte 

är bra för deras utveckling. Han trycker på att de sämre eleverna får ännu sämre självkänsla 

om inte de duktiga eleverna heller får visa sin nivå och menar på att livet inte kan vara rättvist 

och ju tidigare barn lär sig det, desto bättre mår man genom livet. Han skriver att en elev som 

presterar dåligt, kan inte bli bäst i just det ämnet men den elev som presterar bäst kan vissna 

om den inte får glänsa (Eberhard 2014, s. 123-125, 134-135).  

Att läsa hans tankar och skriva om dem känns dubbelt, mitt uppdrag är att se alla och ingen 

ska känna sig utanför eller dålig. Men om han har rätt skulle jag kanske satt upp listan med 

alla 85 elever från den första till den sista, utan att hymla. Jag kan undra om det skapat mer 

genomskinlighet som eleverna i Halvars-Franzéns text efterfrågade? Eller hade det blivit 

ramaskri och skriftlig varning till mig från rektorn? På vilket sätt är det då okej att utesluta 80 

% av eleverna och bara sätta upp de bästa?  

Likabehandling 

Ett stort uppdrag i skolan handlar om likabehandling, där Henriksen och Vetlesen förklarar 

”likhet i värde mellan alla människor” (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 24). Det ska alltså ske 

oavsett kön, etnicitet, bakgrund eller annat som har med människans varande att göra. Men 

om jag som lärare i fritidshem på avdelningen i berättelsen har en elevsyn som Halvars-

Franzén skriver om, där ”den normala eleven” blir någon slags norm som de andra ska 

förhålla sig till (Halvars-Franzén 2010, s. 31) kommer jag att skapa ett orättvist 

människovärde. Med listan skapade jag en norm av att de som står med på listan är bäst. Hur 

ska en 12-åring kunna sortera att detta bara hade med löpningen att göra, skapade jag en norm 

där endast de snabba och fysiskt starka eleverna hyllas, och ni andra, klumpiga, sångfåglar 

och med mindre fysisk kapacitet inte duger, för ni fick inte vara med på några listor? 

Jag kan skämmas för att jag inte stod upp mer för mina åsikter och följde min magkänsla i 

diskussionen med mina kollegor. Varför skrev jag listan och dessutom satte upp den på 

väggen med en känsla av oro i kroppen? Varför satte jag inte ner foten och argumenterade 
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mer för att jag tyckte att den var orättvis och oetisk? Jag hoppas att nästa gång, ha förnyad 

kraft att säga ifrån när jag tycker att något är fel. När jag läser om dygdetiken vill jag kastas 

tillbaka in i diskussionen och se mig själv som en pålitlig fritidshemslärare, rakryggad med 

övertygande argument. Henriksen och Vetlesen skriver att för att förbättra sin dygdetik 

behöver man öva och utveckla den tillsammans med andra. Att vara en god människa ses som 

huvudtanken där egenskaper som tålamod, rättvisa, klokhet och mod framhävs. Det måste 

visas i verkligheten och det är när goda ting händer som målet nåtts (Henriksen & Vetlesen, 

2013, s. 222-225). Halvars-Franzén förklarar hur lätt det är att rätta sig i ledet och låta regler 

och sociala koder bli styrande på bekostnad av andra människor. Men hon förklarar vidare att 

när man står emot, säger emot och på så vis försöker kämpa för omsorg om den andra, så är 

det konfliktfyllt och osäkert, vilket gör det lättare att låta bli (Halvars-Franzén 2010, s. 39). 

Det var antagligen precis så jag lät mig övertalas. Genom att jag inte hade tillräkliga argument 

mot att alla andra avdelningar gjorde samma sak, genom att låta Brittas ”på den här 

avdelningen gör vi inte skillnad på kön”- argument bli som en regel för skolan och för att jag 

inte ville bråka. 

Skolans likabehandlingsplan som påpekade vikten av jämställdhet och allas lika värde var 

närvarande i höstterminens start, då fick vi på uppdrag av rektorn att gå igenom den och 

fundera över hur vi skulle arbeta praktiskt med dessa frågor. Då var vi överens och det var 

trevliga diskussioner. Henriksen och Vetlesen skriver att det är viktigt med gemensamma mål 

och vad som ska prägla det goda i arbetssituationen (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 220). Jag 

trodde att vi hade det, och det trodde nog de andra med, eftersom diskussionen blev så livlig 

och långvarig kring listan och alla hävdade att deras åsikter var de rätta. Vidare betonar 

Henriksen och Vetlesen vikten av att vara lojal mot sina kollegor men även att konstruktiv 

kritik kan föra både verksamheten och relationen mellan kollegorna framåt. Samtidigt 

behöver var och en kunna stå för sina handlingar (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 40-41). Så 

hur borde jag gjort och vad hade varit rätt?  

Handlingar 

När jag tänker på mig som fritidshemslärare på Bäckskolan, ser jag framför mig en lugn och 

trygg pedagog med båda fötterna på jorden. Jag upplever själv att jag var säker på min sak 

men ändå kunde jag stå upp för mina åsikter kring listan. Henriksen och Vetlesen skriver om 

en yrkesidentitet som något stort och det är bra att vara medveten om sina ställningstaganden 

och handlingar. Så som du ser på sig själv behöver inte stämma överens med hur andra ser på 
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en (Henriksen & Vetlesen 2013, s.72). Kanske var det så att eleverna också såg på mig som 

någon att lita på, men när listan kom upp sjönk deras förtroende för mig?  

Henriksen och Vetlesen skriver vidare om filosofen Aristoteles som åsyftar att mänsklig dygd 

kommer ur gjorda erfarenheter som man kan ha nytta av i konkreta situationer, därför kan vi 

alltså inte förlita oss på regler utan behöver ta tag i varje situation för sig. Erfarenheter ger 

kunskap för handling. Samtidigt har de personer som man möter olika erfarenheter och åsikter 

med sig in i samtal vilket skapar situationer där man tycker olika. En person med dygd har en 

åsikt kring frågor, driver igenom detta i problematiska situationer och skapar utefter det något 

gott. Författarna förklarar att det finns problem med detta, exempelvis när samtal inte är 

öppna, svårigheten att våga vara sårbar och erkänna sina fel. Beslut behöver ofta fattas snabbt, 

och i brist av tid, hinner inte diskussioner bli färdiga så pass att man blev överens, och då 

behöver någon ge sig. Faktum kvarstår, vi kommer inte alltid kunna vara överens (Henriksen 

& Vetlesen 2013, s. 217-218, 195-196, 226-227).  

I mina tankar kring det som hände med loppet och listan återkommer jag flera gånger till min 

magkänsla av att något var fel. Jag tänker att det är gjorda erfarenheter, som blivit till kunskap 

i min kropp, som berättade för mig att jag behövde påverka och ändra något. Molander skriver 

om det som kallas för tyst kunskap, det som till skillnad från teoretiska kunskaper, sitter i 

kroppen och i de handlingar man utför. Genom erfarenhet, att lära av någon som kan mer och 

övning fastnar den tysta kunskapen inom dig, som används vidare i nya eller liknande 

situationer. En expert handlar utan att behöva fundera över alternativ (Molander 1996, 38, 40, 

45-46). Med detta tänker jag på min magkänsla som försökte berätta för mig att något var fel, 

men jag hade inte varit med om en liknande situation för att handla utan fundera, och förblev 

då passiv. Men nu finns detta som en reflekterad erfarenhet hos mig. Nilsson har tolkat 

filosofen Aristoteles ”Nikomachiska etiken” som rör ämnena praktisk kunskap och etik, där 

han förklarar att praktisk klokhet, nämns även som fronesis, är att hitta lösningar på problem 

som vi behöver hantera i stunden. Han skriver också att teoretisk kunskap och praktisk 

kunskap hänger ihop, det ena utesluter inte det andra. Ett alternativ kan vara att kombinera 

teorier och andra teoretiska fakta i sina utföranden av praktiska handlingar. Han skriver även 

om dilemman som en form av utmaning i sin praktiska kunskap, vid stor erfarenhet och god 

kunskap i hur man bör handla i situationer, visas förmågan att välja kloka handlingsalternativ 

(Nilsson 2009, s. 39-40, 48-50). Min kropp berättade att något var fel, med erfarenheter av 

elevernas mående, via blickar, kroppsspråk och viskningar visste jag att en handling behövdes 

från mig. Men inte exakt vad och hur. Nilsson skriver vidare om samvetet som har kopplingar 
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med fronesis, ”att handla samvetsgrant betyder att man handlar med en viss uppmärksamhet 

och omsorg” (Nilsson 2009, s. 50). Och är det inte ofta så, att magkänsla även tolkas som att 

det är samvetet som gnager? Min intention och önskan var att verka för elevernas välmående, 

det var min tysta kunskap som gjorde sig gällande. Nästa gång jag hamnar i en liknande 

situation är jag en erfarenhet rikare, som jag då kan använda mig av i mitt handlande.  

När jag återigen tänker på diskussionen vi i arbetslaget hade kan jag anse att det som hände 

var en situation där arbetslaget lutade sig mot likabehandlingsplanen som en regel, utan att 

diskutera fram hur det blir för eleverna. Kanske hade inte heller mina kollegor varit med om 

en liknande situation? Såg de eleverna med ledsna blickar som jag, eller inte? Just då fanns 

det inte tid för djupare eftertanke och mina åsikter om listan försvann in i periferin, därför att 

jag vek undan. Ingen var intresserad av att lyssna på varandras åsikter, alla ville bara få fram 

sina egna argument. Så nästa års augusti, när likabehandlingsplanen ska diskuteras, kanske jag 

kan ta fram konkreta exempel, när vi hamnar i ”vi gör inte skillnad på kön” – punkt, som vi 

kan lära oss av? Min första tanke var ju just tvärtemot, jag ville göra skillnad på kön, då jag 

upplevde att det blev orättvist att ha alla elever på samma lista. Vi arbetar för en jämställd och 

rättvis skola, men jag upplever att både jag och arbetslaget gör skillnad på kön, genus, ålder 

och behöver bli mer medvetna om detta, för att verkligen våga ta tag i dessa frågor. Jag 

behöver våga se på vilket sätt jag bidrar till jämställdhet eller ojämställdhet, rättvisa och 

orättvisa, samt hur jag arbetar med etiska frågor kring barnen i skolan.  

 

Avslutning  
 

I arbetet med denna text har jag undersökt ett egenupplevt dilemma där jag satte upp en 

resultatlista från ett lopp, trots att jag upplevde att det inte var jämställt, rättvist och heller inte 

etiskt riktigt. Jag har undersökt händelsen i arbetet med denna essä, ur flera olika perspektiv. 

Reflektionen börjar med en undersökning hur den fysiska förmågan och kön spelade roll för 

resultatet för att sedan skriva om tävling i skolan. Vid flera tillfällen i texten återkommer jag 

till likabehandling och pedagogers jämställdhetsbemötande av elever i skolan vilket ses på 

olika sätt. Kön och genus har varit en intressant aspekt att undersöka då jag fått en ny bild av 

begreppet. Rättvisa blev ett perspektiv som tog mina tankar i nya banor, där de olika sätten att 

se på rättvisa belystes. Jag återkommer ofta till min magkänsla i texten när jag undersökte 

dilemmat, det var den som skapade tanken med denna text, varpå jag nu fått skriva om mina 
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etiska överväganden som jag brottats med via yrkesetik och dygdetik samt min tysta kunskap 

om elever i mitt arbete som fritidshemslärare.  

Det har varit ett intressant och lärorikt arbete som gett mig ny kunskap. Min lärdom av att 

arbeta igenom detta dilemma som jag ställdes inför har främst lärt mig att inte se allt i svart 

eller vitt, ja eller nej – utan det finns många olika aspekter att se på alla situationer. Jag 

upplevde där och då att jag hade rätt, listan var orättvis och mitt handlande skapade en 

behandling av eleverna som jag inte ville stå för. Genom undersökningen jag gjort visar det 

sig att de olika aspekterna och perspektiven gjort mig till en fritidshemslärare med ett breddat 

synfält. Mitt ansvar måste ligga redan i planeringen av aktiviteter så de följer den jämställdhet 

och rättvisa som ingår i mitt uppdrag. Alla lärare har ett bagage med sig och således deras 

perspektiv. Att våga diskutera, ifrågasätta och våga stå upp för vad jag tycker är rätt och fel är 

något som jag tar med mig, naturligtvis i kombination av ett mer öppet sinne för andras 

erfarenheter.   

Jag kan inte låta bli att fundera över varför skolan måste vara så stel? Kan skolan ha mer 

öppna klasser, såsom sammanföra elever som ligger utvecklingsmässigt, både fysiskt och 

mentalt, på samma nivåer men har olika biologisk ålder? Måste barnen vara 12 år för att gå i 

årskurs 6? Eller tvärtom, måste barnen gå i årskurs 6, för att man är 12 år?  

Gällande vidare forskning har jag kommit fram till i min process med denna text att det vore 

intressant att undersöka om denna typ av lopp på skolor borde finnas? Jag ser inte på vilket 

sätt bidrar det till ett lärande i skolan? Eller kan det ske en ändring så att de som vill tävla och 

springa får göra det och de som vill ta en promenad utan tidtagning gör det? En annan 

intressant undersökning kan vara att genomföra intervjuer med eleverna dagen efter, när de 

läser listan. Hur kände de, hur tyckte de och har de en vetskap om att de duger som de är, utan 

att stå överst på en lista från ett lopp? Eller hade de hellre varit utan en lista på väggen i 

korridoren?  

Jag anser att det inte bara är att utgå från sina egna personliga åsikter och värderingar kring 

vad som är rätt och fel, utan våga öppna upp för att se ur olika perspektiv. Allas lika värde i 

skolan har fått en ny, mer tydlig bild för mig. Jag behöver se alla för den de är och låta alla, 

likt en blomma som slår ut på våren, vara så fin som bara den kan vara.  
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