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Abstract 

“Fem tysta minuter” (five minutes of silence) is a scientific essay about methods to create 

order during mealtimes in school. The essay mainly focuses on the afternoon snacks that are 

an every day part of the “fritidshem” (after-school centre) work. The essay is based on two 

different stories that combined presents mealtime situations where the pedagogical choices 

have been hard to make and were there are no clear options that would benefit all the 

participants. We have researched whether ”fem tysta minuter” is a good method to achieve a 

pedagogical and harmonic mealtime. In the presented stories we are both faced with a 

situation where our experience and intuition tells us another choice of action would be 

preferred but we are restricted by the rules of the collegium. From this, we have reflected on 

how one as a professional educator can act when your inner didactics collides with the 

working group. We also view this from a child perspective where the dilemma is that both 

children with the need for a calmer and more quiet environment and children who can't stay 

quiet and constantly fails to do so must be satisfied. 

Our approach has been to consider a child and adult perspective in relation to the 

consequences of a democratic and an authoritative leadership. We have reached the 

conclusion that the tools and conditions we as lone professional pedagogues have, are not 

enough to create the pedagogical arena during mealtime that are recommended for instance by 

the Swedish food agency and the Swedish National Agency for Education. A broader 

pedagogical discussion concerning mealtimes in school(s) is needed. 

Keywords: five minutes of silence, educational meal, authoritarian leadership, democratic 

leadership, children's perspective, adult perspective, order culture. 
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Sammanfattning 

”Fem tysta minuter” är en vetenskaplig essä som handlar om olika metoder för att skapa 

ordning under måltider i skolan. Framförallt undersöker den mellanmålet som är en vardaglig 

del av det fritidshemspedagogiska uppdraget. Uppsatsen grundar sig i två olika berättelser 

som gemensamt gestaltar en mellanmålssituation där handlingsalternativen varit svårbedömda 

för oss och där det inte tycks finnas en tydlig riktning som gagnar samtliga inblandade. Vi har 

undersökt huruvida ”fem tysta minuter” är en bra metod för att skapa en pedagogisk och 

harmonisk måltid. I berättelserna ställs vi bägge inför en situation där vår erfarenhet och 

intuition säger att ett annat handlande vore att föredra dock blir vi bakbundna av kollegial 

regelstyrning. Utifrån detta har vi reflekterat kring hur man som professionell pedagog med 

fördel kan agera när ens inre didaktik kolliderar med arbetsgruppen. Vi utgår också ifrån ett 

barnperspektiv där dilemmat blir att barn med behov av lägre ljudmiljö och barn som ständigt 

misslyckas att bibehålla tystnad under måltiden ska tillgodoses. 

Vi har utgått ifrån ett barn- och vuxenperspektiv i förhållande till konsekvenserna av ett 

demokratiskt samt auktoritärt ledarskap. Vi har konstaterat att de verktyg och förutsättningar 

vi som enskilda professionella pedagoger innehar inte är tillräckligt för att skapa den 

pedagogiska arenan under måltid som rekommenderas genom bland annat Livsmedelsverket 

och Skolverket. Det krävs en bredare pedagogisk diskussion kring måltiderna inom skolan. 

Nyckelord: fem tysta minuter, pedagogisk måltid, auktoritärt ledarskap, demokratiskt 

ledarskap, barnperspektiv, vuxenperspektiv, ordningskultur. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

Eva-Lies berättelse ................................................................................................................ 5 

Preciserande av Eva-Lies dilemma ........................................................................................ 7 

Malins Berättelse ................................................................................................................... 8 

Preciserande av Malins dilemma ......................................................................................... 10 

Syfte och frågeställning ....................................................................................................... 11 

Syfte ................................................................................................................................. 11 

Frågeställningar................................................................................................................ 11 

Metod ................................................................................................................................... 12 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 13 

Reglementen ........................................................................................................................ 14 

Relevanta begrepp ............................................................................................................... 14 

Fem tysta minuter ............................................................................................................ 14 

Pedagogisk måltid ............................................................................................................ 15 

Makt ................................................................................................................................. 15 

Demokratiskt förhållningssätt .......................................................................................... 15 

Reflektion ............................................................................................................................ 16 

Måltiden som pedagogisk arena ....................................................................................... 16 

Vuxenperspektiv .............................................................................................................. 16 

Auktoritärt ledarskap ur ett historiskt perspektiv ......................................................... 17 

Auktoritär och demokratisk ledarstil ............................................................................ 18 

Barnens perspektiv ........................................................................................................... 23 

Interkulturalitet ................................................................................................................ 26 

Kön som ordningsskapare ................................................................................................ 26 

Känslor kring mellanmålet ............................................................................................... 27 

Begreppsguide.................................................................................................................. 28 

Eva-Lies avslutande reflektion ........................................................................................ 29 



4 

 

Malins avslutande reflektion ............................................................................................ 30 

Slutsats ................................................................................................................................. 31 

Litteratur .............................................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Eva-Lies berättelse 

Tre, två, ett, Schhh! 

Sorlet är högt där jag står mitt i matsalen bland glada och upprymda elever. Jag kan nästan 

känna hur den lättsamma stämningen ligger i luften och blandas med en välbekant söt doft av 

hallonsylt. Rösterna kring borden är exalterade och ljudnivån är hög. Idag serveras nämligen 

en av elevernas absoluta favoriträtter till mellanmål; pannkakor. Dessutom är det fredag, 

något som jag ofta upplever får både barn och vuxna att verka lite extra saliga. I bruset 

snappar jag upp sorglösa konversationer kring helgens kommande bestyr. Någon ska till 

Gröna Lund med sina kusiner, en annan kommer för första gången få delta i en uteritt på sin 

ridskola. Jag blickar ut över matsalen för att försäkra mig om att mina elever i årskurs två har 

hittat fram till sina platser. Till min belåtenhet upptäcker jag att alla redan sitter ned och med 

glädje hugger in i den rykande högen av varma pannkakor framför dem.  

I matkön bländar eleverna av varma leenden mot varandra ”Oh, pannkakor! Jag ska äta 

minst 23 stycken” säger eleven precis framför mig varpå en annan utbrister ”Men man får 

bara ta tre ju!”. Svaret kommer snabbt ”Ja jag vet, men jag hade lätt klarat av 23 stycken, 

minst, en gång åt jag faktiskt tolv hemma hos farmor!”. Jag lassar upp ett gäng pannkakor på 

min tallrik och låter en klick sylt rinna ned över dem. Därefter zick zackar jag mot min 

vanliga plats genom stimmet av spralliga barnsben som med spänstiga steg rör sig över 

matsalsgolvet för att fylla på tallrikar och glas med ytterligare tilltugg. Det gnisslar av knivar 

och gafflar som i hastig takt dras mot plasttallrikarna runt omkring mig när jag ska sätta mig 

ned bland eleverna vid ett av de långa borden. Jag får nästan pressa mig ner i stolen för att få 

plats mellan de tätt inklämda borden. 

Jag hör Berk som sitter några bord längre bort från mig. Med en vass röst som tränger 

genom sorlet och når ända bort till mig, hör jag honom berätta för sina bordskamrater om 

förra veckans familjeresa till Turkiet. ”Alltså, ni skulle ha varit med! Vi var ute på havet med 

Serdars båt och badade, helt plötsligt såg vi tre ryggfenor som stack upp ur vattnet” säger 

Berk med en mystisk blick och dov röst. Hans kamrater ser storögt på honom och en frågar 

med skeptisk röst ”Men vadå, vad var det då? Hajar?” Berk skrattar högt ”Nej då hade vi ju 

skitit ner oss, det var delfiner!”. Berk gillar att prata, han har ofta väldigt svårt att vara tyst, 

även i sammanhang som kräver det. Det är exempelvis oftast han som hörs när vi ska ha 

gemensamma samlingar med upprop på fritids, trots att man ombeds vara tyst om det inte är 
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ens eget namn som ropas upp. Om vi ser på något filmklipp kan man allt som oftast räkna 

med att han högljutt intar rollen som kommentator.  

Ännu lite längre bort ser jag hur Olle sitter med händerna kupade över öronen för att stänga 

ute oljudet som sprider sig över matsalen. Det är inte ett sällan skådat scenario som utspelar 

sig. Olle är nämligen väldigt känslig för ljud, speciellt när det kommer från flera olika håll 

samtidigt. Han brukar därför krampaktigt hålla för öronen och spänna hela kroppen när det 

blir för mycket intryck. Även denna gång ser jag hur axlarna har skjutits upp så högt att de 

nästan nuddar hans örsnibbar. Matsalen är en typisk sådan plats där Olle reagerar kraftigt. Jag 

bestämmer mig för att försöka hjälpa honom något. Jag tar med mitt glas som står tomt 

framför mig, på vägen till mjölkmaskinen stannar jag till vid honom och erbjuder ett par av 

matsalens hörselkåpor som hänger på väggen intill ”Nej tack! De hjälper inte, det blir jobbigt 

ändå för man hör typ igenom dem” säger Olle. Han trycker händerna ännu lite hårdare över 

öronen.  

Ytterligare en klass ramlar in i matsalen och dånar glatt när de upptäcker vad som erbjuds 

dem. Bullret stiger hela tiden i takt med att utrymmet fylls. Matkön växer och ljudet skär nu 

även i mina öron, som efter nästan åtta år i skolvärlden har blivit ganska vana vid oväsen. 

Men tyvärr är mellanmålstiden en sådan situation som inte ens mina öron orkar med. 

Matsalen är märkbart mindre än vad som vore nödvändigt för de närmare 150 barn som ska få 

plats här. Det börjar kännas som att den lättsamma stämningen snabbt blir nedtyngd och byts 

ut mot en obehaglig stress i mitt inre. Det känns ohållbart. Jag ser hur fler av eleverna runt 

omkring mig börjar skruva på sig med besvärade ansiktsuttryck, Adam som sitter intill mig 

frågar ”Eva-Lie, är det inte fem tysta snart?”. Jag kikar mot klockan som hänger högt upp på 

väggen framför mig, två minuter kvar.  

Pedro, som jag arbetar tillsammans med i tvåornas fritidshem reser sig från sin plats och 

öppnar munnen. Ut kommer hans vibrerande, djupa röst ”Okej matsalen, då var det dags för 

fem tysta minuter. Vi räknar ned tillsammans ” tre…” eleverna i matsalen räknar 

samstämmigt ”två, ett, Schhh!” och matsalen tystnar. Alla utom Berk som fortsätter sin 

redogörelse kring sin delfinupplevelse. ”Berk, sch! Det är fem tysta minuter” väser Pedro 

påminnande. Berk blänger på honom med en kall blick men tystnar. Jag ser hur Olle äntligen 

släpper händerna från öronen med en lättad suck. Han börjar nöjd äta på sina orörda 

pannkakor, äntligen. Hans kropp har slappnat av och det är märkbart att han inte längre störs. 

Nu hörs bara slamret av bestick och någon som nyser i andra änden av matsalen. Känslan av 

stressen som tidigare börjat svida i min mage släpper nu något. Någon minut hinner gå, sedan 
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uppfattar jag hur några börjar viska lågmält med varandra. Jag ser hur två av pedagogerna i 

ettan möts vid fruktdisken och passar på att prata om eftermiddagens planerade aktiviteter. 

Det är inte första gången de fem tysta minuterna används till så kallad korridorsplanering.  

Jag uppfattar i ögonvrån hur några av eleverna, i vanlig ordning, börjar gestikulera mot 

varandra. Rebecca gör miner mot sina kompisar som sitter utspritt bland borden. Kompisarna 

ler och försöker kväva sina fnissningar, Rebecca ler tyst tillbaka. På min högra sida sitter 

Sander, han och hans bästa vän Rakel börjar kommunicera med varandra genom handrörelser. 

Först pekar dem fram och tillbaka mellan varandra, som för att bestämma att de ska leka när 

den nalkande mellanmålsrasten infaller. De båda nickar i överenskommelse och fortsätter sina 

charader och jag uppfattar att det handlar om en diskussion kring vad de ska leka; fotboll 

kanske? Eller kull?  

Berk börjar nu prata lite försiktigt med bordskamraterna igen. Jag låter det vara, trots att 

det är underförstått att jag egentligen ska säga till de som stör de fem tysta minuterna. Det är 

en metod som skolan har satt i system under samtliga måltider redan innan jag började arbeta 

här. Men Berk är fortfarande exalterad och har svårt att sluta tala om sin resa. Han försöker 

viska, men när vännerna svarar med nya intressanta frågor höjs hans röst nästan automatiskt. 

Pedro tittar mot mig som om han väntar på att jag ska agera. Jag känner en tryckande känsla 

bubbla i magen. Berk fortsätter sin berättelse och jag hör mig själv säga med skarp röst ”Berk, 

respektera dina kamraters tysta stund, du får vänta med att prata till rasten!”. Berk vänder sig 

mot mig med en intensiv, blixtrande blick ”Varför måste ni alltid säga till mig? Och kan alla 

bara sluta glo på mig?!” skriker han upprört samtidigt som han reser sig upp och ångar ut ur 

matsalen. ”Jävla skitskola, man får ju aldrig prata!” hör jag honom argsint klämma fram innan 

de tunga gråfärgade metalldörrarna slår igen bakom honom.  

Preciserande av Eva-Lies dilemma 

Jag har genom min berättelse beskrivit hur en allt för vanlig situation under mellanmålet ser 

ut. Det är en ganska stimmig, vissa skulle nog till och med kalla det en stökig eller högljudd 

miljö. I gestaltningen befann jag mig själv mitt i en sådan miljö och uppmärksammade två 

elever som tillsynes verkar agera i motpol till varandra. Den ena eleven är utåtriktad och 

pratig, medan den andra eleven mår dåligt av för höga ljud och för verkar vara känslig för 

många simultana intryck. Det är i handlingsläget mellan dessa individer som jag önskar agera 

i likhet med en god och professionell pedagog; genom att om möjligt finna en lösning som 

tillgodoser bägges behov. Vilka möjligheter har jag att tillgodose dessa behov? Hur skall jag, i 
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egenskap av professionell pedagog, agera? Om jag genomför de fem tysta minuterna kan det 

bli positivt för Olle, men negativt för Berk. Om jag å andra sidan väljer att inte implementera 

de fem tysta minuterna kan det resultera i att Olle upplever situationen som jobbig medan det 

troligen skulle bli gynnsamt för Berk. Finns det något mer inkluderande pedagogiskt sätt att 

skapa matro, som skulle gynna dem båda? Vidare beskriver jag den ambivalenta känsla som 

uppstår då jag ingår i en pedagoggrupp och därmed förväntas följa dess interna beslut, även 

då det inte riktigt känns som det går i linje med den pedagogik som jag vill bedriva.  

Malins Berättelse 

”Nu får vi börja om de fem tysta minuterna!” 

”Ingen rör den som är framför i ledet och vänta på din tur innan du tar mat.” säger jag 

rutinmässigt. Det är ett långt led in till matsalen. Vid mellanmål då man ska bestämma sig för 

pålägg på mackan och hinna bre smörgåsen hinner de första äta klart innan de sista är inne. 

Jag står vid påläggen och hjälper barnen få klart mackorna så fort som möjligt så att det inte 

ska bli så lång väntan. Matsalen är kall och har högt i tak, ett stort vitt rum utan någon konst, 

om man inte räknar kostcirkeln och den stora lappen där det står att man ska tänka på klimatet 

och därför väger vi matresterna varje dag. När ett sextiotal fem- och sexåringar ska ta 

mellanmål samtidigt och det som vanligt på hösten saknas personal och gör det blir svårt vid 

de tillfällen som kräver logistik. Det är svårt att välja bröd, det tar tid, och det är väl ändå bäst 

att klämma och känna lite på de olika skivorna? Så jag står där och kör min vanliga harang 

”Man väljer med ögonen inte med handen!” 

När jag vänder mig om ser jag Sally trycka in mjölkglaset lite för långt i mjölkmaskinen så 

det flödar ut mjölk längs armen på henne. Den ljusgråa tröjan med paljetter färgas mörkgrå 

längs ärmen. Det rinner ner på golvet och jag ser att hon får panik. Hon vet inte vad hon ska 

göra. Istället för att ta bort glaset står hon bara där och ser mjölken rinna från armen ner på 

golvet och vidare mot strumporna. Tårarna börjar komma. Jag rusar fram och tar glaset ifrån 

henne. Ärmen är våt och hon är ledsen. Sally är en av dessa 60 barn på mellanmålet med eget 

behov av omsorg och trygghet för att må bra. 

Jag frågar hennes bästa vän Jenny om hon kan följa med henne och byta tröja. Därefter 

torkar jag snabbt upp mjölken och vänder mig om för att återgå till att hjälpa barnen med 

pålägget. Där står Jörgen med en smörgås med säkert en halv tub med kaviar på och runt om. 

Jag känner stressen över att behövas på flera platser på samma gång. Sen skrapar jag av 

överflödet av kaviar i papperskorgen, ger Jörgen smörgåsen och säger att han ska tänka på 
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mängden nästa gång. Även Jenny och Jörgen är två av 60 barn på mellanmålet med egna 

behov av omsorg och trygghet för att må bra.  

  Sally och Jenny är tillbaka i matsalen och ser glada ut. Jag går längre in i matsalen. Det är 

ganska hög volym och jag lägger märke till Jocke som sitter i ena hörnet. Han tycker det är 

jobbigt och trivs inte i sorlet. Måltider är för mig en viktig social träning och tid för informella 

samtal. Det har varit en tuff dag och jag känner att jag inte varit mitt bästa pedagogiska jag på 

grund av stressen över att inte räcka till. Man skulle kunna tro att det är speciellt just idag för 

att många är borta, men om sanningen ska fram är det ofta såhär. Jag höjer rösten och ropar 

”Nu börjar fritidsgrupp tvås tysta minuter! När stora visaren är på trean är ni välkomna att 

småprata.” 

Det går en halv minut av tystnad. ”Bajskorv” piper Mark. Det fnissas lite runt om i 

matsalen. Jag går fram och lägger en hand på Marks axel för att markera att jag hör vad han 

säger. Han säger inget mer. Rummet är tyst om man bortser från skrapet av stolar och ljudet 

från matpersonalen som städar i diskrummet. Jag vänder mig om för att gå och sätta mig och 

hör Marks röst, lite högre nu ”Kisskorv!”.  

Nu börjar de andra barnen låta lite mer. Mark tittar på Lisa som brukar vara lätt att få med. 

Jag tittar också på henne, varnande. Hon ställer sig upp och tittar på Mark och skriker 

”Pruttburgare!”. Nu skrattar flera. Andra säger att så får man faktiskt inte göra.  

På andra sidan skärmarna sitter ettorna och deras fröknar som också börjat sina tysta 

minuter, men även där småpratas det. Jag hör ljudet av ringklockan som används när 

tystnadsregeln inte följs. Ljudet av ringklockan får mig att känna en inre stress över att mina 

elever också bör tystas. Vi har haft diskussioner om hur viktigt det är att de gemensamma 

reglerna följs. Det har tidigare uppstått irritation bland kollegor när vissa ser mellan fingrarna 

medan andra är stenhårda. Jag har försökt påpeka att de fem tysta minuterna är olika svåra för 

olika elever, men många tycker att de måste lära sig. Jag hör mig själv säga, i all stress, mot 

alla mina principer, vänd mot Mark ”Nu måste vi börja om våra tysta minuter eftersom några 

inte kan respektera reglerna”. Alla vet att det är Mark. Jag har utan att säga hans namn pekat 

ut honom. Gett alla ett straff för något som han gjort. Det är han van vid eftersom han har 

jättesvårt med sin impulskontroll. Men Mark och Lisa är också ett par av alla dessa 60 barn i 

gruppen med eget behov av omsorg och trygghet för att må bra.  

Jag får dåligt samvete och sätter mig vid honom och när man får prata igen frågar jag 

honom om han vill berätta lite om Tyrannosaurus rex. Då får han känna sig betydelsefull och 

duktig igen, ingen i gruppen kan ju så mycket som han om dinosaurier. Han lyser upp och allt 
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känns som vanligt igen, men jag känner en bitter eftersmak. Samtidigt sitter jag och funderar 

över att kollegor tycker dessa barn som förstör är jättejobbiga. Men jag tror inte att ett barn 

vill bli uppmärksammat som störande. Det är inte lika lätt för alla att vara tysta. Jag tänker på 

Emilia som inte någon vuxen hunnit prata med ordentligt för att det varit så mycket annat, 

eller Sam som kastade lego i byggrummet men som jag inte hunnit kolla hur han mår. De är 

också några av alla dessa 60 barn i gruppen med eget behov av omsorg och trygghet för att 

må bra. Medan jag upprätthåller regler som jag inte helt tror på missar jag tid för samtal, jag 

ser barn misslyckas och jag ser barn som njuter av att kunna äta sitt mellanmål i fem tysta 

minuter. 

Barnen börjar bli klara, dukar av och beger sig tillbaka till fritidslokalerna. Jag är kvar till 

sist och torkar av smulor och smörfläckar från bord och stolar. Imorgon är det en ny dag och 

nya tysta minuter, precis som alla andra dagar.  

Preciserande av Malins dilemma 

Jag upplever att många elever mår dåligt av en hög ljudvolym, men jag upplever också att 

skolan utsätter en del elever för situationer de inte klarar av. Det har gått så långt att vissa 

barn nästan bara hör sitt namn i negativa sammanhang. Vad gör det med självkänslan? Å ena 

sidan finns de barn som behöver lugn för att få i sig mat och å andra sidan finns de barn som 

misslyckas inför stor publik. Dessa barn behöver träna på många situationer, men blir de 

bättre av ständiga misslyckanden. I dilemmat ingår också den press jag känner inför mina 

kollegor att upprätthålla regler jag inte känner är helt rätt. Ovanpå allt detta är det ofta mycket 

personal borta och stora barngrupper i en matsalsmiljö som kräver att barnen äter snabbt då 

det kommer fler klasser som vill ha mat. Jag vill göra en djupdykning i denna vardagliga 

situation.  

Jag vill att de ska få lyckas, att det ska finnas dagar då de inte får höra sitt namn i en 

negativ kontext. Jag vill skapa en sådan miljö för dem, men hur? Genom de fem tysta minuter 

vi har på skolan, ser vi till att Mark får misslyckas varje dag, jag brukar inte peka ut honom på 

det sättet jag nyss gjorde men jag brukar få säga till honom upprepade gånger. Min fina tanke 

om informella samtal försvinner i logistik och stress. Jag förstår tanken om matro och det är 

skönt att få vila öronen en stund både för vuxna och barn. Vad är kostnaden för detta? Mark 

och flera andra som har svårt att vara tysta tycker det är jättejobbigt, men det blir också en typ 

av maktkamp som vi som vuxna vill vinna, vi ska visa att det är vi som bestämmer. 
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

När vi diskuterade uppsatsämnen kom metoden ”fem tysta minuter” snabbt upp. Vi hade båda 

blandade känslor kring detta. I samtal med våra medstudenter har vi upptäckt att metoden 

förekommer på väldigt många skolor, därtill på samtliga av våra totalt fem arbetsplatser. Vi 

upplever att ”fem tysta minuter” sällan belyses ur ett individuellt perspektiv.  

Det kan tyckas att de här korta minuterna inte är av stor vikt men det kan vara just de 

minuterna som återkommande skapar misslyckanden hos någon elev, det kan å andra sidan 

vara en oas för de elever som är i behov av lugn och ro för att överhuvudtaget få i sig någon 

mat.  

”Fem tysta minuter” fungerar säkerligen bra på en del skolor men vi kommer undersöka 

detta utifrån våra erfarenheter och här känner vi en ambivalens kring ämnet då vi kan se både 

positiva och negativa sidor med metoden, vilket vi anser gör det till ett intressant ämne för vår 

essä. Vi upplever att det kan vara ett sätt för den vuxna att utöva makt över barnen och 

etablera en hierarki i syfte att skapa en betryggande kontroll över gruppen. Därtill upplever vi 

å andra sidan att metoden även har positiva effekter, så som en betydligt lägre ljudvolym 

samtidigt som eleverna tillsynes verkar mer fokuserade på att äta och därför får en chans att 

öka matintaget och därmed kroppens energi. 

Vi vill med denna essä göra en djupdykning i ämnet genom att belysa vuxenperspektiv och 

barnperspektiv utifrån ett demokratiskt och auktoritärt ledarskap av ”fem tysta minuter”, och 

andra former av ordningskultur, under mellanmålet på fritidshemmet. Detta kommer ske 

utifrån våra framskrivna dilemman som står som grund för vår reflektion. Vidare kommer 

våra tankar och eventuella slutsatser att styrkas med hjälp av relevant litteratur och vår 

gemensamma empiri.  

Frågeställningar 

Vi har för avsikt att söka svara på följande frågor med vår text: 

• Är metoden ”fem tysta minuter” en god pedagogisk väg för att skapa ett meningsfullt 

och harmoniskt mellanmål? 

• Hur bör man som professionell pedagog agera när ens individuella inre didaktik 

kolliderar med de beslut som tagits i arbetsgruppen? 
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• Vi har valt dessa frågeställningar eftersom vi vill belysa vårt ämne från flera 

infallsvinklar, dels utifrån barnen som individer och dess unika behov. Dels utifrån 

barnen som medlemmar i en större grupp och hur måltiden utformas för att kunna löpa 

på friktionsfritt och smidigt för gruppen som helhet. Dels utifrån vårt eget perspektiv i 

egenskap som erfarna pedagoger och med den fingertoppskänsla som vi utvecklat 

genom våra yrkesverksamma år. Till sist dels hur vi ingår som en del i ett kollegium 

och därmed som ambassadörer för de gemensamma beslut som tas kring 

verksamhetens regler och förhållningssätt.   

Metod 

I de framskrivna berättelserna ovan kan vi inte se någon tydligt upplyst och utstakad väg utan 

vi har hela tiden flera vägval, vilket försvårar vårt handlingsutrymme. Essäformen hjälper oss 

att skapa en karta som ger oss möjlighet att få ett bredare och tydligare perspektiv på 

situationerna. Då vi ser både positiva och negativa delar med de tysta minuterna uppstår ett 

dilemma, och det passar då bra att skriva i essäform. Vi tycker att det är intressant att utgå 

ifrån vår egen profession. I reflektionen fördjupa vår upplevelse, samt vrida och vända på 

dilemmat utifrån tidigare forskning och relevant litteratur. Om vi hade valt en kvantitativ 

metod, till exempel enkät skulle det blivit svårt att få ut tydliga nyanser. Om vi istället valt 

intervjuer upplever vi att det är svårt att skapa en relevans då dilemmat utgår ifrån våra 

upplevelser och tankar. Att blanda in andra pedagogers åsikter skulle vara att flytta fokus ifrån 

vårt inre pedagogiska rum. Dessutom hade det inte varit fördelaktigt ur ett vetenskapligt 

perspektiv då begränsningarna i en c-uppsats inte hade givit oss utrymme för intervjuer i den 

kvantitet som är nödvändigt i sammanhanget. 

Lotte Alsterdal har i essäskrivande som utforskning beskrivit att den typiska essän bör 

innehålla följande element: 

1. En handlingssituation som är svårbedömd. 

2. Egna frågor och tankar som kan kopplas till det aktuella dilemmat. 

3. Vetenskapliga perspektiv som är relevanta för essäns ämne i syfte att 

reflektera över företeelsen (Alsterdal 2014, s.55). 

Dessa tre delar ringar in essäns karaktär och det är utifrån det vi kommer arbeta. Hon 

beskriver vidare att essän som form är fördelaktig för att belysa frågor kring människors 
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sociala liv. Detta eftersom sådana ämnen kan tolkas från flera perspektiv men inte till fullo 

bevisas som absolut sanning (Alsterdal 2014, s.62).  

Vi kommer i denna essä genomgående inta ett hermeneutiskt perspektiv, så som det har 

utvecklats under det senaste seklet. Enligt Patel och Davidson innebär hermeneutiken en slags 

tolkningslära för det mänskliga livet. Hermeneutiken ingår som metod i humanvetenskap och 

vi kommer anamma detta förhållningssätt i vår text för att söka tolka de handlingssituationer 

som framställts i våra berättelser (Patel & Davidson 2011, s.28-29). I denna essä kommer vi 

genom reflektion ingå i en pendelrörelse där vi agerar subjekt både genom rollen som forskare 

och forskningsobjekt. Detta kallas för den hermeneutiska spiralen, vilket innebär att man 

utgår ifrån en förförståelse, en fördomens horisont, som sedan tolkas och förstås och omtolkas 

ännu en gång i ljuset av nyfunnen vetskap (Patel & Davidson 2011, s.30). 

Det är lätt att sväva ut i reflektionerna så att man tappar närheten till dilemmat. Därför har 

vi valt att fokusera på de mellanmänskliga relationerna och vår egen professionsutveckling.  

En annan avgränsning är att vi utgår från situationer ur vårt eget arbetsliv. Detta gör att det 

blir subjektivt och det är en del av syftet med en essä. 

Etiska överväganden 

Vi har följt konfidentialitetskravet, som är en forskningsetisk aspekt. Detta för att skydda 

personer som kan känna sig utsatta och kränkta genom vårt tolkningsföreträde. Därför har vi, 

förutom våra egna, valt att ändra namn och ibland kön på samtliga omnämnda personer. Vi 

har inte heller beskrivit personer på ett sådant sätt att de går att identifiera dem utifrån 

specifika intressen, utseende eller personlighetsdrag (Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13). 

Malin har tidigare arbetat mycket med barn med speciella behov till exempel 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket gör att hon lättare ser de barnen och utgår 

från deras perspektiv. Eva-Lie började sin karriär i skolan som elevassistent och har därför lätt 

att se till individens behov. Våra gemensamma erfarenheter kring att arbeta med elever 

individuellt gör att vi i uppsatsen måste se till att på ett objektivt sätt även beskriva och beröra 

den stora elevgruppens behov. 

Reglementen 

Vi har många olika föreskrifter och policys som vi verkar under. Den främsta och mest 

övergripande är skollagen vilket utgår ifrån riksdagens lagar och bestämmelser över vilka 
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krav som ställs på skolor och dess fullständiga verksamhet (Riksdagen 2010:800). Därefter 

omfattas vi av läroplanen där kapitel ett inne omfattar skolans värdegrund och uppdrag, 

kapitel två som handlar om övergripande mål och riktlinjer samt kapitel fyra som är riktat mot 

fritidshemmet och förtydligar dess unika undervisning och centrala innehåll (Lgr11 2019). 

Vidare omsluts vi även av de enskilda kommunerna och skolornas riktlinjer.   

Relevanta begrepp   

Fem tysta minuter 

”Fem tysta minuter” förekommer på väldigt många skolor. Det innebär att gruppen under fem 

minuter ska vara helt tyst, i fem minuter. Syftet beskrivs ofta som en manöver för att uppnå 

matro och en chans för eleverna att kunna fokusera på ätandet. Vi har genom samtal med 

kollegor och studiekamrater vid Södertörns Högskola fått veta att ”fem tysta minuter” 

fungerar på varierande vis på olika skolor. Några exempel är:  

• Måltiden inleds med tysta minuter. 

• ”Fem tysta minuter” börjar vid bestämda klockslag. 

• ”Fem tysta minuter” används vid hög ljudvolym. 

• ”Fem tysta minuter” används vid slutet av måltiden och alla ska sitta på sina 

platser. Ingen ny mat får tas.  

• Det praktiseras av samtliga elever i matsalen under samma period. 

• Det används av varje fritidsgrupp separat. 

• ”Fem tysta minuter” har tidsmässigt förlängts och i vissa fall till och med 

blivit helt tyst mellanmål. 

Utifrån dessa exempel ser vi att essensen av fem tysta minuter inte nödvändigtvis innebär att 

det är tyst i just fem minuter utan att tystnadens längd och form varierar. Dock är det 

gemensamma mellan de olika variablerna att man efterfrågar total tystnad någon gång under 

måltiden. Vi kommer därför vidare att använda begreppet ”fem tysta minuter” som ett 

samlingsnamn för tystnad även om det förekommer i varierad tidsintervall och upplägg.  

Pedagogisk måltid 

Skolverket tar upp att man kan använda måltiderna som ett pedagogiskt verktyg, det är ett 

tillfälle för elever och pedagoger att mötas i samtal och därmed ett bra tillfälle för elever att 

ytterligare diskutera och lära sig kring livet (Skolverket 2019). En bra måltid består av flera 

delar. Livsmedelsverket har i materialet: ”Bra måltider - råd för förskoleklass, grundskola, 
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gymnasieskola och fritidshem” delat upp måltiden i sex delar, som tillsammans skapar en 

grund för matglädje. Dessa punkter är: Den ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker 

och integrerad i verksamheten. En trivsam måltid beskrivs som essentiellt för en trivsam 

tillvaro på skolan som helhet (Livsmedelsverket 2019, s. 6). Under rubriken pedagogiska 

måltider står det beskrivet att ett syfte är att bygga goda relationer elever emellan och mellan 

barnet och pedagogen. Eleven behöver vuxna förebilder under måltiderna, detta innebär att 

man sitter vid samma bord och intar samma måltid (Livsmedelsverket 2019, s.10). 

Oavsett samtalsämne är en trevlig, gärna extra lång, stund vid matbordet bland det viktigaste 

en pedagogisk måltid kan ge (Livsmedelsverket 2019, s.11). 

Livsmedelsverkets formulering här ovan tycker vi belyser vikten av att tillämpa den 

pedagogiska måltiden. 

Makt 

I vår text använder vi makt som begrepp där vi vill poängtera att vi alltid har en makt över 

eleverna, i vår position som vuxna och pedagoger. Den makten som vi belyser gör sig 

gällande i det auktoritära och demokratiska ledarskapet där makten påverkar relationen mellan 

barn och vuxen i olika grad. Vi ser makt i likhet med nationalencyklopedins benämning: 

Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om 

handlingen strider mot B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på indirekt väg 

(Nationalencyklopedin 2019). 

De tar även upp att man kan ha maktresurser som i vårt fall kan eleverna påverkas till att 

handla enligt det dem tror att vi anser är ett önskvärt beteende även om vi pedagoger inte 

direkt har uttryckt det (Ibid). 

Demokratiskt förhållningssätt 

Den första meningen i första kapitlet i läroplanen lyder ”Skolväsendet vilar på demokratins 

grund.” (Lgr11 2019, s.5). Detta visar hur viktigt det är att tillämpa ett demokratiskt 

förhållningssätt som genomsyrar hela skolväsendet. Med demokratiskt förhållningssätt tolkar 

vi det som att eleverna ska ha möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter samt inneha en 

delaktighet i verksamhetens bestämmelser och utförande. 



16 

 

Reflektion 

Måltiden som pedagogisk arena 

Livsmedelsverket tar upp några framgångsfaktorer för en bra måltid. En av dem är: 

Fokusera på matgästen 

Det finns ingen universallösning för alla elever. Utgå från elevernas erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter och ta tillvara deras tankar och idéer. Det är viktigt att lyssna på och 

involvera eleverna. Låt verksamheten genomsyras av flexibilitet (Livsmedelsverket 2019, s. 

7). 

För oss är en måltid mycket mer än att bara äta. Det är en möjlighet till informella och 

förutsättningslösa samtal. Men vilka är våra förutsättningar för att skapa en sådan miljö? 

Om man ser sig runt i matsalen på Malins skola är tallriksmodellen och matens 

klimatpåverkan i visuellt fokus, livsmedelsverket tar upp dessa ämnesområden och betonar att 

skolan ska beröra aspekterna som en del av måltiden. Men räcker det med en affisch på 

väggen? Enligt livsmedelsverket har vi som arbetar inom skolan möjlighet att påverka 

eleverna till att se fördelarna med att upprätthålla en hållbar livsstil både ur hälso-, miljö- och 

samhällsaspekter (Ibid, s.4). Vi anser i linje med livsmedelsverket att den pedagogiska 

måltiden är ett mer effektivt sätt kan skapa förståelse för en sådan hållbar livsstil än en 

väggdekoration, även om denna kan inleda och komplettera dessa samtal för den nyfikne.  

Vuxenperspektiv 

När vi talar om vuxenperspektiv i denna text menar vi att använda det som ett 

samlingsbegrepp för de vuxna personerna som figurerar i våra berättelser, alltså pedagogerna 

runt omkring oss, så som våra kollegor och skolledning. Detta görs genom vårt försök att 

tänka oss in i deras tankevärld och se situationerna dels ur deras synvinklar. Dessutom faller 

våra egna perspektiv även in under denna kategori. Vidare kan vårt användande av rubrikerna 

barn- och vuxenperspektiv ibland beröra varandra genom att vi analyserar ett ämnesområde 

utifrån båda perspektiven, men vi har försökt att stycka upp dessa efter bästa förmåga. Den 

senare kategorins användande och innebörd förklaras senare i texten. 

Auktoritärt ledarskap ur ett historiskt perspektiv 

Ett historiskt tillägg till användningen av tystnad som ett redskap för att inta ett auktoritärt 

ledarskap finner vi i Joakim Landahls artikel ”Ljudet av auktoritet: den tysta skolans uppgång 

och fall ”. Här beskriver Landahl hur pedagoger i skolan under det senaste århundrandet 
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utvecklat sin relation till tystnad som en ordningspraktik. Under 1840-talet omsvärmades 

skolan av en praktik kallad växelundervisning vilket innebar att de mest begåvade eleverna 

agerade som hjälplärare, även kallat monitörer. Fler små grupper i en sal undervisades av 

dessa monitörer samtidigt och indelades utifrån olika lärkategorier; vissa arbetade med 

alfabetet medan andra arbetade med stavelser. I en enda sal kunde upp emot 50 elever 

undervisas samtidigt och ljudvolymen blev därför hög då deltagarna försökte överrösta 

varandra. Läraren råddes dock att aldrig använda rösten utan istället ge talutrymmet till 

eleverna, detta för att inte trötta ut sig i onödan. Istället kunde en visselpipa användas då 

läraren behövde uppmärksamhet. Enligt Landahl betydde det att det inte fanns någon 

konkurrens om talutrymmet utan var till synes snarare en fråga om konkurrens över 

ljudutrymmet (Landahl 2011, s.14-16). Under senare 1850-tal motsatte dock Thorsten 

Rundenschöld växelundervisningen och hävdade att ljudet som uppkom i dess sfär var 

”vidrigt störande”. Istället uppmuntrade han att läraren skulle undervisa eleverna och att dessa 

skulle arbeta med endast en sak i taget. Den så kallade katederundervisningen blev ideal vilket 

innebar att eleverna istället för att sitta i växelundervisningens grupper skulle sitta i prydliga 

rader, vända mot den upphöjda läraren som predikade sin lära under elevernas tystnad (Ibid, 

s.22-23). 1864 ersattes växelundervisningen helt genom ett kungligt cirkulär där nya metoder, 

den så kallade klassundervisningen, stadgades: eleverna skulle delas in i klasser utifrån 

kunskapsnivå. Dessutom blev läraren den främsta rösten i rummet och dennes stämma ansågs 

vara det särskilda verktyget för att skapa ordning i gruppen. Samtidigt blev 

handuppräckningen ett huvudinslag i undervisningen där läraren valde vem som fick ordet, 

man fick inte under några omständigheter prata rakt ut (Ibid, s.25). Denna tystnad och 

handuppräckningsmetod har klingat vidare inom skolans värld än idag. Landahl beskriver hur 

tystnaden har blivit ett maktreglage inom skolan. Genom växelundervisningen och den senare 

klassrumsundervisningen införlivades två motsatta förhållningssätt till ljud och tystnad. Den 

efterföljande reformpedagogiken som hade sitt intåg i mitten på 1900-talet blev en blandning 

mellan växelundervisningens samarbete och klassrumsundervisningens krav på tystnad. Man 

kan alltså än idag se handuppräckningar och hur ordet i stor utsträckning ägs av läraren som 

väljer vem som får tala. Vidare talar Landahl om hur Philip Bailey beskriver hur elevernas 

tystnad blev norm och därför blev deras tal- som att prata rakt ut i klassrummet- ett objekt för 

pedagogens maktutövning genom att utöva tystnadsdisciplin som ordningsmarkör (Ibid, s30). 

I Eva-Lies berättelse finns en tydlig vilja till eleverna emellan, även när det är menat att vara 

helt tyst under ”fem tysta minuter”. Detta ter sig genom att eleverna under tystnad gestikulerar 

med varandra och på annat sätt använder tyst kommunikation för att föra samtal. Rebecca som 
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figurerar i historien försöker tydligt att få vännerna runt om henne att bryta tystnaden genom 

att hon grimaserar mot dem, detta resulterar i fnissningar och skrattsalvor. Därtill möter vi 

även eleverna Sander och Rakel som med hjälp av handrörelser för ett samtal kring den 

efterkommande rasten som inträffar efter mellanmålet. De bryter i sak inte reglerna kring 

”fem tysta minuter”, de har istället hittat kryphål för att kunna fortsätta sina samtal med hjälp 

av kroppsspråket.  

I vår verksamhet, som beskrivet i våra berättelser, ser man hur det historiska synsättet lever 

vidare genom att många pedagoger fortfarande tycks anse att de ska ha störst kontroll över 

talutrymmet och hur detta ska fördelas. På Malins skola används, likt en av 

växelpedagogikens metoder, en ringklocka för att påkalla elevernas uppmärksamhet när 

tystnadsregeln bryts, detta kommer vi fördjupa oss i längre ned i texten.  

Auktoritär och demokratisk ledarstil 

Om vi återgår till Eva-Lies berättelse så är barnen inledningsvis glada och pratar glatt med 

varandra. Flera spännande samtal pågår. När fler och fler barn trängs in i matsalen ökar 

volymen. Ju högre volym sorlet får desto högre måste de prata för att ha en chans att göra sig 

hörda. Ljudet stiger snabbt tills det upplevs som jobbigt och ohållbart för flera barn och 

vuxna. Det är då man tar till fem tysta minuter. Det är elever som Olle och Jocke, som tydligt 

visar att det är jobbigt med den höga volymen, som vi försöker hjälpa. Å ena sidan kan det 

sänka ljudvolymen, men å andra sidan, vad för kunskap inhämtar eleverna av detta? De lär sig 

inte att själva ta ansvar för miljön utan förlitar sig istället på att en auktoritär vuxen tar 

kommandot.  

Pedro tittar mot mig som om han väntar på att jag ska agera. Jag känner en 

tryckande känsla bubbla i magen. Berk fortsätter sin berättelse och jag hör mig 

själv säga med skarp röst ”Berk, respektera dina kamraters tysta stund, du får 

vänta med att prata till rasten!”. Berk vände sig mot mig med en intensiv, 

blixtrande blick ”Varför måste ni alltid säga till mig? 

Här ovanför är ett utdrag ur Eva-Lies berättelse som visar när hon pressas till en auktoritär 

ledarstil av sin kollega. En auktoritär ledarstil är inte samma sak som att inneha auktoritet. 

När man har auktoritet innebär det att andra personer accepterar det inflytande man har och att 

man har kompetens, självförtroende och skicklighet i sin roll som ledare. En auktoritär ledare 

lägger sig istället i och har ett stort behov att kontrollera dem som ska ledas. Hen kontrollerar, 

styr och tar inte hänsyn till de andras kompetens och erfarenheter. De auktoritära ledarna 

framstår som vettiga och demokratiska i lugna situationer men när det är stressigt blir de 
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irrationella, skriker och domderar. När en person utövar ett auktoritärt ledarskap får den 

känslan av att ha kontroll. Många ledare är i början auktoritära då de ofta har sådana 

förebilder och är osäkra. När de blir säkrare blir de ofta mer demokratiska (Lennéer Axelson 

& Thylefors 2005, s.104-105). Vi tror att om man utövar ett auktoritärt ledarskap blir eleverna 

passiva och lär sig inte att ta eget ansvar, vilket är viktigt när man en dag ska bli en 

ansvarstagande vuxen. I läroplanen kan man läsa att det finns olika sätt att nå målen, 

undervisningen kan inte utformas lika för alla eftersom man har olika förutsättningar (Lgr11 

2019, s.6).  

Ett ytterligare exempel för att belysa nackdelarna med ett auktoritärt ledarskap finner vi på 

en av Malins tidigare arbetsplatser där man har tillämpat helt tyst mellanmål med regeln att 

ingen får prata med varandra. Syftet är att eleverna ska fokusera på att äta och inte samtala. 

Detta samstämmer dock inte med det samhälle vi ska förbereda eleverna för. Det uppstår gång 

på gång småprat då eleverna inte klarar av att vara helt tysta i ett så långt sammanhängande 

tidsspann. Åtgärden för detta blir att någon i personalen ringer i en ringklocka för att påminna 

barnen om att bli tysta. Barnen tystnar för en kort stund men sedan återuppstår ljudet igen, 

dock med en lägre ljudvolym till en början. Pedagogerna påminner återigen först när 

ljudvolymen anses störande men accepterar det låga småpratet däremellan. Detta tror vi kan 

påverka elevernas respekt för gemensamma regler. Vår tanke är att när pedagogen utövar ett 

auktoritärt regelverk men inte är konsekvent så kan eleverna få uppfattningen att det går att 

tumma på de gemensamma reglerna och därmed översätta beteendet till andra regler. Detta 

ser vi som problematiskt ur ett säkerhetsperspektiv då vissa regler finns till för elevernas 

välmående, exempelvis var skolgränsen går eller huruvida man får utöva våldsamma lekar. 

Resultatet blir att när vi använder oss av regler som eleverna inte klarar av att följa till fullt ut 

så skapas ett tolkningsutrymme för eleverna. För att återkoppla till Lennéer Axelson & 

Thylefors text är ett auktoritärt ledarskap inte samma sak som att inneha auktoritet. Risken är 

att när man tillämpar ett auktoritärt ledarskap men brister i att följa upp detta minskar ens 

auktoritet inför barnen. Istället skulle man kunna mötas i sitt handlingsutrymme där det finns 

en möjlighet för samtliga att lyckas, både barn och pedagoger. Vi tror att detta skulle kunna 

ske genom att hjälpa barnen att hålla en trivsam och låg ljudvolym snarare än att efterfråga 

total tystnad. Detta skulle också på ett mer realistiskt sätt träna eleverna på verkliga 

situationer ur ett samhälleligt perspektiv då småprat och ett visst sorl är socialt accepterat i 

andra offentliga sammanhang än skolan.  
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I Uljens bok didaktik talar hon om hur Werner Jank och Hilbert Meyer beskriver rutiner 

och att det finns både positiva och negativa sidor av dessa. De menar att man kan se mönster 

och skapa nya spelrum inom dem, men man kan också bli mindre lyhörd för elevernas 

signaler. När det gäller rutiner i en negativ miljö kan inte kommunikation och interaktion 

froda (Uljens 1997, s.45). Genomgående i båda våra berättelser möter vi elever där rutinerna 

gör att vi pedagoger ibland inte är lyhörda för deras behov. Vi känner dock att rutiner är en 

källa för trygghet när de är utformade med ett positivt resultat, där de hjälper eleverna att ha 

insikt och förkunskaper kring vardagliga situationer, så som måltiderna. Dessa rutiner kan, 

som i våra berättelser, bland annat innebära att eleverna vet var de ska sitta redan från början 

och att de vet hur de ska handla när måltiden lider mot sitt slut. 

Det finns många möjliga vuxenperspektiv kring syftet med fem tysta minuter. En del kan 

tänkas tycka att det är viktigt att man utövar regelstyrning för att eleverna ska lära sig att vara 

och verka gemensamt i en större grupp och därmed ser de ”fem tysta minuter”, och andra 

rutiner, som en träning på detta. Robert Thornberg beskriver i sin studie Värdepedagogik i 

skolans vardag – interaktivt regelarbete mellan lärare och elever att ordningsregler är en del 

av värdegrundsarbetet på så sätt att det handlar om respekt för de andra eleverna. Att vänta på 

sin tur och att se lyssnandet på andra som lika viktigt som att själv få prata. Livet består av 

sociala regler som man bör följa för att fungera och det är därför viktigt att skolan tränar 

eleverna på detta så de är väl rustade till framtida samhällsmedborgare (Thornberg 2006, 

s.125). Vi håller med om att regler är och bör vara en del av värdegrundsarbetet i 

fritidshemmet och att goda och tydliga regler har förutsättningar att skapa en högre 

trygghetskänsla bland eleverna. Vi menar dock att regler tydliggörs genom att diskuteras och 

framställas först tillsammans med dem som ska följa dem. När det gäller regler som ”fem 

tysta minuter” har vår erfarenhet visat att det är en tillämpning som uppkommit utifrån 

pedagogernas önskemål och har därmed inte förankrats genom barnen. Vi anser därför att 

denna regel mer liknar en order än ett demokratiskt samförstånd.  

En del pedagoger uttrycker att ”fem tysta minuter” finns för att de ska få en godtagbar 

arbetsmiljö. Den ständiga påfrestningen på grund av det höga ljudet gör att pedagogen inte 

alltid orkar vara aktiv under hela deras arbetspass och måste finna mikropauser där det är 

tillåtande att göra så. De som verkar inom fritidshemmet har väldigt mycket elevtid där man 

hela tiden förväntas vara aktiv och närvarande för gruppen och för elevens individuella behov, 

därför kan ”fem tysta minuter” vara ett förklätt andrum för pedagogerna. Vissa pedagoger 

som vi samtalat med använder ”fem tysta minuter” som ett snabbt sätt för att återuppta och 
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behålla kontrollen över gruppen som helhet. När man känner att eleverna inte lyder det man 

säger kan en inre stress göra att man i nödvärn intar ett auktoritärt ledarskap. Vi menar att det 

är lättare att behålla kontrollen över gruppen när den är tyst och man endast behöver lägga ner 

energi på dem som bryter tystanden. Vi tror att en oerfaren pedagog inte har förtroende för att 

eleverna kan föra samtal utan en vuxens översyn. Ett exempel på detta ser vi i Malins 

berättelse där hon handlade utifrån sin stress över att gruppen inte klarade av de fem tysta 

minuterna. Hon använde då sig av ett auktoritärt ledarskap när hon började om de fem tysta 

minuterna. 

Det kan tänkas vara så att pedagogen har en underliggande rädsla för att behöva lösa 

konflikter som kan uppstå i de enskilda samtalen som förs mellan eleverna och därför behöva 

lägga dyrbar energi som egentligen krävs för eftermiddagsaktiviteter. Detta kan ha sin 

förklaring i att den oerfarna pedagogen kan ha svårt att uppmärksamma flera simultana 

skeenden och saknar en grundläggande helhetssyn, därav kan ordningsregler bli mycket 

viktigt för novisen eller den som av olika anledningar tappat sin demokratiska 

ledarmotivation.  

Från nybörjare till expert är en resa som beskrivs av Dreyfus och Dreyfus som en trappa. 

Beroende på var man står i trappan; som längst ner är nybörjaren och högst upp är experten 

handlar man på olika sätt. Är man längst ner på nybörjarsteget kan man tillämpa regler i 

verksamheten. Står man högst upp i trappan är man expert och kan anpassa sig efter 

situationer som uppstår. Experten kan handla intuitivt när det uppstår en situation och behöver 

inte tänka efter innan handling utan det är en lika automatisk handling som att röra på 

kroppen. Man har där med lyckats tillskansa sig förmågan att genom erfarenhet känna 

aningar, intuition, kroppsliga färdigheter samt en förmåga att tolka situationer som uppstår 

(Henriksen & Vetlesen 2013, s. 247-251). I Malins berättelse vet hon att Mark inte kommer 

klara av de fem tysta minuterna. Trots att hon har erfarenheten som Dreyfus och Dreyfus 

beskriver har hon inte handlingsutrymme utifrån den regelstyrning som finns på skolan, att 

skapa en situation där han kan lyckas. Detta gör att hon agerar som en nybörjare trots sin 

erfarenhet. I Eva-Lies text sker ett liknande scenario när Berk rusar ut ur rummet på grund av 

tillsägelsen han fått. Hon vet egentligen redan innan att han kommer reagera negativt på 

uppmaningen. 

I den nikomachiska etiken finns det enligt Aristoteles fem delar som beskriver sanningen: 

produktiv kunnighet, vetande, klokhet, visdom och insikt (Aristoteles 1967, s. 165). 

Aristoteles lyfter fram klokheten som något annat än vetande och kunnighet. Klokheten 
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betyder att man kan se vad som är gott, alltså handla på ett sätt som är riktigt. Vetandet är 

något annat, det är en teoretisk kunskap. Klokhet är inte ett intellektuellt tillstånd, den finns 

inom en person och kan på så sätt inte glömmas såsom den teoretiska kunskapen (Ibid, 167-

169). I verksamheten innebär klokheten att man vet vilket beslut som är gott och man kan 

förutse vad utgången blir av en handling och därigenom välja det rätta. Man kan tolka det som 

att Aristoteles ansåg att det alltid finns ett enda gott alternativ. Vi anser att det kan finnas flera 

alternativ och många överväganden i en situation, vilket gör det hela mer komplext. Det finns 

ett sätt att få eleverna som inte är tysta i berättelsen att må bra, det finns ett sätt att få gruppen 

i helhet att må bra och det finns ett sätt att få kollegorna nöjda. Problemet är att man i 

situationerna måste välja en väg på bekostnad av någon annan. Om man återgår till Dreyfus 

och Dreyfus kan man se att erfarenheten gör att vi vet vad som ska göras i stunden, och det är 

en ovärderlig kunskap, men den grumlas också av att man är bakbunden i sitt handlande av 

den kollegiala regelstyrningen. För att sammanfatta detta är det i de beskrivna situationerna 

inte helt självklart hur man ska handla utifrån nämnda teoretiker.  

Vi tolkar i ett djupare perspektiv hur klokheten är sammankopplad med den erfarenhet som 

är inneboende inom oss. Dewey anser att varje erfarenhet påverkar hur man upplever 

skeenden och handlingar så man är delvis en annan person när man möter nästa erfarenhet. 

Man har sina erfarenheter som en grund inför nästa steg i utvecklingen och kan inte välja bort 

en erfarenhet när man väl har den (Dewey 2004, s. 178). Dessa erfarenheter, både positiva och 

negativa bidrar enligt vår uppfattning till den klokhet som Aristoteles talar om. Denna klokhet 

leder till att vi kan utvecklas i vår profession och inneha ett demokratiskt förhållningssätt 

genom vårt ledarskap. 

Ett demokratiskt ledarskap innebär att man är flexibel och kan dela med sig av sin makt. 

Man är lyhörd för andras idéer men kan också ta ledningen när det behövs. Att vara en 

demokratisk ledare betyder inte att alla måste vara med och fatta alla beslut som tas, dock 

respekterar man och tar in andras åsikter och perspektiv i beslutsfattandet. Man ser 

människorna runt om som kompetenta. Om man är ledare över en omogen grupp måste man 

sakta men säkert hjälpa och stötta den att mogna tills den är redo att ta ansvaret som krävs för 

att bli en del av en harmonisk grupp och därmed stå på egna ben (Lenéer Axelson & 

Thylefors 2005, s.109-110). Som vi tidigare nämnt är det viktigt att barnen själva får vara 

med och påverka sin situation för att kunna knyta an till den, detta är ett exempel på ett 

demokratiskt ledarskap. Ett annat exempel på denna typ av ledarskap är att vi tar ansvar för att 

anpassa måltidssituationen för alla som figurerar där. Både elever och pedagoger ska känna 
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harmoni under mellanmålet så det blir en pedagogisk måltid, i enlighet med livsmedelsverkets 

rekommendationer som vi tidigare beskrivit.  

Gabriella Blakey beskriver att skolans egen kultur har en väldigt stor påverkan på de som 

kommer nya till arbetsplatsen. Det är inte bara det som skolans veteraner formellt förmedlar i 

ord och uppmaningar som påverkar hur nya lärare handlar i olika situationer, utan också hur 

de gamla lärarna agerar och den informella kulturen som är inneboende inom den enskilda 

skolan (Blakey 2014, s.2). Vidare hävdar hon att det är viktigt att en god skolledare 

identifierar den negativa arbetskultur som figurerar inom skolan. Detta sker dock sällan och 

man arbetar ofta istället med ytliga praktiska förändringar, till exempel omplaceringar vid 

matborden. Det innebär att de kulturella förändringarna förbises eftersom de är mycket mer 

komplexa att identifiera och påverka. Dock är det dessa djupgående förändringar som har 

störst effekt för att uppnå en hälsosam skolmiljö och i förlängningen en god arbetsmiljö (Ibid, 

s.5). Vi anser bägge två att ”fem tysta minuter” är en del av skolkulturen på våra arbetsplatser 

och att det sällan eller aldrig ifrågasätts eller reflekteras vidare kring. När nya pedagoger 

tillkommer i våra arbetsgrupper presenteras ”fem tysta minuter” som ett självklart inslag av 

måltiderna inom skolverksamheten.    

Barnens perspektiv 

För att kunna beröra vad dessa situationer haft för effekt på de inblandade barnen i 

berättelserna behöver det först klargöras vad vi menar när vi syftar till att belysa dessa ur ett 

barnperspektiv. Begreppet barnperspektiv, att tänka sig in i barnens tankevärld och försöka se 

genom deras ögon, har enligt Arnér och Tellgren inom forskningen blivit flertydigt och 

innehar därmed ingen enhetlig definition. Vidare förklarar de att vuxna ibland uttrycker att de 

utgår ifrån ett barnperspektiv när de tyder barn men i själva verket så tolkar de barnen utifrån 

sin egen synvinkel, vilket betyder att barnet färgas genom ett vuxenperspektiv (Arnér & 

Tellgren 2006, s.33). Med det vill vi benämna att begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv skiljer sig, varav vi kommer försöka utgå från det tidigare begreppet när vi 

reflekterar vidare. De menar att barnperspektiv kan tolkas som hur vuxna ser på barns 

situation medan barns perspektiv syftar till barnens egna livstolkningar alltså hur barnen ser 

på livet ur sin egen synvinkel (Ibid, s.40).  

Eftersom vår essä bottnar i berättelser som är skrivna och tolkade av oss själva utifrån vår 

pedagogiska roll och därmed inte lämnar stort utrymme för elevernas egna åsikter, annat än 

genom observation, kommer vår skildring vidare att utgå ifrån ett barnperspektiv. Här vill vi 
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använda begreppet så som Bergnehr citerar forskaren Gunilla Halldén som i sin text 

Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp beskriver:  

… handlar inte enbart om att studera vad barn gör eller säger att de gör. Det handlar också 

om att diskutera dessa praktikers konsekvenser för barnens liv. På så sätt blir barnperspektiv 

inte enbart barns perspektiv, men också en analys av de villkor barn lever under (Bergenehr 

2019 s. 16–17). 

I linje med skolans styrdokument gällande värdegrund:” Skolan har i uppdrag att förmedla 

och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda 

dem för att leva och verka i samhället (Lgr11 2019, s.7).” 

Går du exempelvis till en lunchsal där vuxna personer figurerar vore det mycket ovanligt 

och inte minst normbrytande att vara helt tyst, det är inte sällan ett sorl som sprider sig i 

utrymmet. Vi upplever vidare att många till och med reagerar obekvämt på tystnad. Om man 

funderar på var tystnad i grupp inom sociala sammanhang normalt sett sker i samhället kan 

man genast dra parallellen till hur vi blir tysta i egenskap av sorg eller när vi inte vet hur vi 

ska reagera. Ett exempel är hur det kan hållas en tyst minut när någon avlidit, eller att tystnad 

även kan beskrivas som obekväm i sociala sammanhang. Vidare när vi genomförde 

förförståelsekursen Vetenskap och metod vid Södertörns högskola fick vi tipset att i 

intervjusituationer använda långa tysta pauser som medel för att få intervjupersonen att börja 

prata mer kring ett ämne än de tänkt eftersom tystnaden känns onaturlig och människan därför 

reagerar med att fylla ut den med babbel. Malin känner att när tystnaden infaller under de 

”fem tysta minuterna” reagerar Mark genom att spänna hela kroppen. Han skruvar på sig och 

det upplevs nästan tvångsmässigt när han skriker ut sina kommentarer som bryter tystnaden. 

Man kan tänka sig att på samma sätt som hög ljudvolym är jobbigt för vissa, som exempelvis 

Olle i Eva-Lies berättelse, kan tystnad vara lika ansträngande för någon annan. Vi hävdar att 

det vore mer fördelaktigt att tillsammans med eleverna öva på förmågan att självreglera 

ljudvolymen i rummet.  

Vi skulle önska att man utgår ifrån ett barnperspektiv när man framavlar regler och 

förhållningssätt för hur mellanmålssituationen ska utformas. Om man inte gör det finns det 

risk att det blir ett auktoritärt ledarskap vilket kan skapa, enligt Lennéer Axelson och 

Thylefors, ett kontrollbehov, i det här fallet hos eleverna. En person som har väldigt lite frihet 

har svårt att agera inom den begränsade frihet man har. Därför bryter man mot reglerna när 

den auktoritära ledaren inte är närvarande. Eleverna förlorar självständighet och 

ansvarstagande och försöker hitta tillfällen att skapa den kontrollkänsla man har behov av 
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(Lenéer Axelson & Thylefors 2005, s.104). Vi tror att det här är en reaktion på att eleverna 

känner att de saknar forum där deras åsikter blir lyssnade till och tagna på allvar av 

vuxenvärlden. 

I artikel tolv i Barnkonventionen förtydligas barns rätt att uttrycka sig i frågor som berör 

dem och deras livstillvaro, därmed ska deras åsikter höras och i så stor utsträckning som 

möjligt stå till grund för eventuella tänkbara beslut.  

Artikel 12.1: konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen 2009, s.18). 

Vidare möter vi begreppen barnperspektiv utifrån vårt samhälle i Barnkommitténs delrapport 

SOU 1996:15, Prop. 1996/97:124 99 ”Barnkonventionen och utlänningslagen”. Konventionen 

understryker att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda utan diskriminering. Vikten att 

lyssna på barnet och deras rätt till liv och utveckling utifrån ett internationellt förhållningssätt. 

Detta ska genomföra alla beslut som rör barn i världen (Regeringen 1996, s.98). När man 

läser dessa två styrdokument blir det tydligt för oss att barnperspektivet inte är någonting som 

kan förbises. Därför anser vi att det har varit av vikt att vi belyser dessa källor i denna del av 

uppsatsen.  

Som pedagog är det ens ansvar att se vilka erfarenheter som skapar en positiv utveckling. 

Vår omgivning och erfarenheter påverkar vårt handlande och sätt att se världen. Om man ser i 

ett större perspektiv är samhället ett resultat av vad vi historiskt har fått erfara (Dewey 2004, 

s. 80-181). Erfarenhet i sig är inte bildande. Det finns erfarenheter som är hämmande och kan 

resultera i brist på känslighet och medkänsla. Resultatet kan leda till att man skapar 

begränsningar i mötet med nya erfarenheter (Ibid s.171-173). Detta för oss in på viktiga 

begrepp som interkulturalitet och genus, där vi vill belysa förutsättningarna för elevernas 

individuella utveckling och rätt till identitetsskapande. Här under kommer vi utveckla dessa 

begrepp utifrån ett barnperspektiv.  

Interkulturalitet 

Livsmedelsverket rekommenderar att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg för att 

samtala kring bland annat högtidsmat samt andra kulturer och dess matvanor. Enligt 

livsmedelsverket är en pedagogisk måltid gärna extra lång, en viktig och lärorik stund 

(Livsmedelsverket 2019, s.11). 
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Vi vill belysa denna aspekt i vår essä då det är i linje med vår interkulturella inriktning i 

vår utbildning på Södertörns högskola. I Pirjo Lahdenperäs bok interkulturellt ledarskap 

definieras interkulturalitet som begrepp i inter respektive kultur. Med inter menas 

mellanmänsklig interaktion medan kultur menas att något är kulturellt, alltså vilken inriktning 

du lever utifrån t.ex. etniska, religiösa, språkmässiga, tankemässiga, livsstilsrelaterade, 

könsmässiga samt klassmässiga, hur dessa samverkar och tillför varandra nytta. Om det finns 

många kulturer representerade i verksamheten betyder det inte att de automatiskt interagerar i 

en positiv bemärkelse och innehar ömsesidig respekt (Lahdenperäs 2008, s.29). 

Även om det finns många olika typer av kulturer representerade inom barngruppen sker 

inte alltid ett naturligt och meningsfullt möte. Vi som pedagoger kan genom samtal och 

pedagogisk medvetenhet skapa en plattform för dessa interaktioner. Vi anser likt 

livsmedelsverket att måltiden är ett ypperligt verktyg för att öppna elevernas 

förståelsehorisont och därmed skapa meningsfulla samtal och möten som i längden kan göra 

dem till mer vidsynta och empatiska samhällsmedborgare, eftersom de möter kulturalitet som 

inte figurerar naturligt i deras egen livssfär.  

Vi anser att det är viktigt att ha de interkulturella glasögonen på sig även under 

måltidssammanhang då det är ett tydligt utlopp för den västerländska synen på vett och 

etikett. Om man inte tillämpar ett interkulturellt tankesätt utifrån ett barnperspektiv finns det 

även risk att man råkar inkräkta på någons kulturella integritet. Ett exempel från en av våra 

tidigare arbetsplatser är hur en kollega tillrättavisade en elev som åt med händerna genom att 

säga ”Inget griseri, äter du verkligen sådär hemma också?” varpå eleven, som härstammar 

ifrån en kultur där man oftast intar maten med händerna, svarade med ett tydligt ”Ja”. 

Kön som ordningsskapare 

En annan icke interkulturell företeelse handlar om användandet av kön som ordningsskapare.  

Det vi har sett pedagoger göra för att få eleverna tystare är att sätta en flicka mellan två pojkar 

för att de anses ha en lugnande effekt. Som i indelningen av bestämda platser i matsalen och 

hur man ordnar ledet på vägen dit. Den anledningen som anges är att pojkarna inte ska ha så 

roligt och tramsa. På pedagogerna förmedlas detta ibland med en negativ klang, och kan 

tolkas som ett straff när eleverna har varit röriga. Man kan fråga sig vad för bild av flickor 

respektive pojkar som förmedlas av vuxenvärlden på det viset och hur de färgar eleverna när 

de ska skapa sin egen identitet. Ingegerd Tallberg Broman tar upp detta i Pedagogiskt arbete 

och kön. Pojkar ses enligt henne som socialt omogna. De får flest tillsägelser men tillåts också 
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att utföra regelbrott eller störa i mycket högre utsträckning än om en flicka skulle göra samma 

sak (Tallberg Broman 2002, s.95). Vidare hävdar hon att flickor ofta beskrivs som flitiga och 

duktiga och blir då hjälpfröknar som får skapa ordning i gruppen på platser där lärarna inte 

hinner med. Detta är ett fenomen som beskrivs både av barnen och pedagogerna. Vidare 

bekräftar hon vår tes om att en lugn flicka ofta placeras mellan två pojkar som ses som stökiga 

(Ibid, s. 101). Visserligen är denna källa över femton år gammal men ändå ser vi dessa 

mönster i verksamheten än idag. Det är viktigt att minnas att vi som pedagoger, i och med att 

vi är med eleverna en stor del av dagen, är med och skapar elevernas egen bild av sig själva 

och därmed påverkar deras uppfattning av könsroller.  

Vi ser att de pedagoger som använder könsuppdelade metoder, likt den ovan beskrivna, 

offrar ett genusanalytiskt förhållningssätt för att skapa tillfälligt lugn och ordning inom 

elevgruppen. Vidare anser vi att detta bidrar till en odemokratisk verksamhet då eleverna inte 

är delaktiga i regelskapandet och dessutom delar eleverna utifrån yttre premisser. 

 

Känslor kring mellanmålet  

Varje erfarenhet påverkar hur man upplever skeenden och handlingar så man är delvis en 

annan person när man möter nästa erfarenhet. Man har sina erfarenheter som en grund inför 

nästa steg i utvecklingen och kan inte välja bort en erfarenhet när man väl har den (Dewey 

2004, s. 178). 

Elever som Berk och Mark misslyckas varje dag och det sätter sina spår. Vi tror att om en 

elev gång på gång blir tillsagd kommer detta i större utsträckning likna en rutin. Berk känner 

sig utpekad när han får en direkt tillrättavisning och reagerar snabbt med starka negativa 

känslor. Detta tror vi beror på att han är van vid att bli tillsagt i situationer som denna och att 

han därmed har utvecklat en känslighet som han kanske inte annars hade uppvisat vid 

enskilda anmärkningar. Mark å andra sidan reagerar inte utåt på de tillsägelser som riktas 

emot honom. Han är däremot lugnare när han får sitta bredvid en vuxen. Mark har hört 

liknande uppmaningar om tystnad vid flertal tillfällen och är van vid dessa, för honom verkar 

dock kraften i orden som sägs ha bleknat och han verkar inte ha några positiva erfarenheter 

kring mellanmålet. Han har istället utvecklat ett trots för situationen och de pedagoger som 

ständigt kräver ordning. Han har fått och intagit denna roll. 

Tittar man på känslorna som uppkommit för pedagogerna verkar de mest tycka att 

mellanmålet är en stressig period som så snabbt och effektivt som möjligt ska bli överstökad, 

så att den pedagogiska verksamheten kan komma igång. Man värderar snarare att eleverna får 
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i sig en snabb macka än att uppmuntra till en pedagogisk miljö även under måltiderna. Det 

kan vara så att skolans regelstyrda kultur gör att den rådande normen inte ifrågasätts och 

därav inte reflekterar kring utvecklingsmöjligheter för hur en pedagogisk måltid bör utformas. 

En stor anledning till varför vi själva inte har inlett ett förändringsförsök trots att 

mellanmålet givit oss en tryckande känsla, tror vi beror på att normen att tidseffektiva 

måltider i skolan varit så starkt rotad inom skolans kultur att vi inte har funnit utrymme för 

detta. De barnen som har behov av tystnad, som Olle och Jocke, trivs inte heller på 

mellanmålet då miljön blivit för bullrig för dem och leder till en stress som syns tydligt på 

deras kroppsspråk. I Eva-Lies berättelse efterfrågar en elev i gruppen om att inleda ”fem tysta 

minuter” när bullret blir för högt. Detta kan bero på att ”fem tysta minuter” är det enda 

alternativet vi har presenterat för att uppnå lugn och ro.  

Begreppsguide

 

 

Figuren ovan beskriver hur vi skulle placera ut våra berörda ämnen utifrån barnperspektiv, 

vuxenperspektiv, demokratiskt ledarskap och auktoritärt ledarskap. Vi anser exempelvis att 

kategorin Nybörjare i vår uppsats passar in på ett vuxenperspektiv med auktoritärt ledarskap 

och hamnar därför i zonen däremellan. Kategorierna som ingår i dessa zoner är utan inbördes 



29 

 

ordning och är därför inte starkare kopplat till det perspektiv eller typ av ledarskap det hamnar 

närmast. Dessa kategorier är helt baserade på hur vi i uppsatsen har belyst begreppen, dessa 

kan i andra sammanhang inneha en annan tolkning. Det är fokus på demokratiskt ledarskap i 

läroplanen och därför ligger Lgr11 under denna begreppskategori i figuren. Därtill har vi 

tydliggjort hur det auktoritära ledarskapet haft en stor del i skolans värld. 

Eva-Lies avslutande reflektion 

I min berättelse får vi möta ett antal elever som uppvisar olika behov under mellanmålstiden. 

Två av dessa elever verkar till synes ha motsatta önskningar kring hur mellanmålet bör 

utföras, nämligen Olle och Berk. Jag vill i denna reflektion rikta ett kritiskt öga mot mitt eget 

handlande. Först genom Olles behov och hur jag bemött detta i den beskrivna stunden. Jag 

noterade hur han genom sitt kroppsspråk påvisar att han vantrivs med ljudet som spridit sig i 

matsalen, troligen skulle han värdera detta mer likt ett skarpt oljud om vi ser till hans 

posering. Hans händer kupade sig hårt över öronen och han spände kroppen så pass hårt att 

axlarna skjutits upp mot ansiktet, som för att hölja sig mot bullret. Här använde jag min 

professionella förmåga att överblicka hela barngruppen och uppfatta vilka som behövde 

vägledning och stöd för att kunna lyckas i situationen. Jag gjorde därför en ansats till att 

personligen försöka hjälpa honom genom att närma mig honom och erbjuda redskap så som 

hörlurar. Dock är detta något som Olle uppenbarligen redan har en dålig erfarenhet av då han 

nekar dem med motivationen att man ändå hör igenom dem. Här kommer mitt första 

tillkortakommande, istället för att stanna och se vad jag mer kan bidra med ger jag upp och 

går tillbaka till min plats. I retroperspektiv var det nog för att jag själv visste att de fem tysta 

minuterna ändå skulle infalla snart och jag av erfarenhet vet att Olle klarar av matsituationen 

under dessa premisser. Dessutom kände jag att jag inte hade mandat att tysta ner matsalen på 

annat vis, vilket troligen hade behövts för att möta Olles behov. Jag föll för de förväntningar 

vi skapat inom arbetsgruppen, alltså att använda fem tysta minuter som ordningsreglage 

snarare än att arbeta med ljudvolymen så att den blir mer trivsam. Detta anser jag vara i linje 

med vad vi tidigare har yttrat angående Jank och Meyers beskrivning av hur rutiner kan göra 

att pedagogens lyhördhet för elevernas signaler bleknar. Man blir passiv och förlitar sig på ett 

återkommande mönster utan att ifrågasätta dess innebörd och effekt. 

 Vidare vill jag rikta blicken mot eleven Berk och hur mitt agerande i situationen påverkade 

hans känslovärld negativt. Jag hade vetskap om hur Berk fungerade och visste att han skulle 

reagera negativt på tillsägelser. Ändå valde jag att tillrättavisa honom, trots att min kollega 

Pedro redan bara ett par minuter tidigare hade krävt hans tystnad. Vi båda använde hans 
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namn, vilket i sig kan kännas väldigt personligt och utpekande. När Berk sedan stormade ut ur 

matsalen vid andra tillsägelsen påvisade han negativa känslouttryck kopplade till hur kan 

kände sig utstirrad av de andra eleverna. Vid en tillbakablick på berättelsen kan vi se hur fler 

elever än Berk försökt att tänja på reglerna och till och med brutit dem. Elever viskade, 

pedagoger pratade med varandra vid fruktdisken, Berks kompisar manade på hans prat med 

frågor, Rebecca satt och grimaserade mot vännerna som fnissade tillbaka. Ingen av dessa 

elever fick en tillsägelse. Det var mitt andra misstag. Jag anser att jag har en fingertoppskänsla 

gällande Berk och hur han fungerar. Jag vet till exempel att han har svårt att vara tyst, att han 

pratar extra mycket när han är exalterad över något. Som när vi ser på något program och han 

agerar kommentator eller när han har någon väldigt intressant historia att berätta. Jag hade 

säkerligen kunnat agera annorlunda i situationen. Exempelvis närma mig hans bord och 

påminna alla om att vara tysta, det var ju faktiskt inte bara han som talade. Istället lät jag min 

inre ambivalens och stress ta övertaget och snäste allt för hårt mot honom.  

Malins avslutande reflektion 

Innan vi började med uppsatsen fokuserade jag huvudsakligen på Mark. Jag funderade mycket 

på hans misslyckanden och vad jag kunde göra för att han skulle må bättre. Min känsla var att 

han fick lida på grund av pedagogernas och i berättelsen, mitt försök att få kontroll på 

gruppen. Nu, efter litteraturanalyser och reflektion, har jag vidgat perspektivet. Jag finner 

många förlorare kring måltidssituationen och i praktiserandet av ”fem tysta minuter”. När jag 

blickar tillbaka på mina år i skolvärden ser jag mönster jag inte tidigare reflekterat över på 

djupet. Hur många använder sig av en auktoritär ledarstil för att behålla kontrollen och hålla 

stressnivån låg. Istället för att ta ett steg tillbaka och se hur vi som pedagoger kan bygga upp 

en miljö där barnen får chansen att lyckas? Nu när jag reflekterar över matsalssituationen ser 

jag många förlorare, stressade pedagoger, elever som ständigt får höra kritiska ord om sig 

själva, elever som går miste om viktig social träning och framförallt den viktiga och 

harmoniska stund som måltiden ska representera.  

Vi har i reflektionen tagit upp hur vår erfarenhet säger oss en sak, men regelstyrningen en 

annan. Jag vill också lyfta problemet med att alla har olika erfarenheter och lösningar kring 

regler och regelstyrning. Jag vill hävda att eleverna alltid vill göra rätt om de kan och att min 

roll som pedagog är att ge dem en verktygslåda full av verktyg att välja mellan för de 

situationer de kan tänkas möta dem. Min målbild är att de till sist ska kunna utnyttja 

verktygen på egen hand och göra väl genomtänkta val i de situationer som uppstår.  
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Jag tänker att det måste finnas fler sätt att uppnå lugn och ro, som tränar eleverna på att 

själva ta ansvar för miljön och reglera sig själva. Som tidigare är nämnt i uppsatsen kommer 

det bli en omställningsfas när man går från ett auktoritärt ledarskap till ett demokratiskt. 

Många elever kommer ha svårt i början och vi som yrkeskår måste stötta dem till 

framgångsrika och ansvarstagande individer. Om jag inte varit så stressad den dagen på jobbet 

hade jag bara satt mig bredvid Mark och låtit honom känna mitt stöd. Jag får ofta höra 

kollegor säga att de vill visa de andra att det inte är acceptabelt att göra hur som helst, där av 

tillsägelsen. Hur kan vi få eleverna att lämna matsalen med en positiv känsla? I slutsatsen 

kommer jag och Eva-Lie att presentera några förslag som vi anser skulle kunna ändra 

mellanmålssituationen. Det är viktigt att det inte bara finns två alternativ, fem minuters 

tystnad eller kaos. Jag vill att eleverna ska längta till mellanmålet och utvecklas som personer 

genom det samtalsklimat som råder.  

När det gäller arbete med mellanmänskliga relationer går det aldrig att veta exakt vad som 

ska ske, och man kan därför inte arbeta utifrån ett förbestämt mönster. Om man ska återgå till 

Dreyfus och Dreyfus trappa är det svårt för nybörjaren att släppa på de givna reglerna 

eftersom de skapar en trygghet. En expert kan identifiera behovsnyanser i en enskild situation 

och kan därför agera i stunden på ett annat sätt. Det är jätteviktigt att vi inte förbiser eleven 

för att behålla känslan av kontroll.  

Slutsats 

Vi vill genom denna slutsats besvara vad vi via reflektionen kommit fram till gällande de 

inledande frågorna i denna essä: 

• Är metoden ”fem tysta minuter” en god pedagogisk väg för att skapa ett meningsfullt 

och harmoniskt mellanmål? 

• Hur bör man som professionell pedagog agera när ens individuella inre didaktik 

kolliderar med de beslut som tagits i arbetsgruppen? 

I reflektionen har vi hänvisat till en rad reglementen med riktlinjer för hur vi ska bedriva 

verksamheten i skolan, där fritids är en viktig del. Livsmedelsverket har rekommenderat hur 

måltiden bör ses som en naturlig del av den pedagogiska arenan. Skolverket talar genom 

läroplanen om hur hela utbildningen ska omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt där vi 

anpassar undervisningen efter allas förutsättningar. Dock uppfattar vi en skiljelinje mellan hur 

vi upplever att mellanmålet är och vad man läser att det bör vara. Vi tror att det i grunden 
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bottnar i att det saknas en relevant diskussion bland fritidshemspersonalen kring 

måltidsutförande, dess rutiner och regler. Det kan orsakas av att normen kring den effektiva, 

tidssparande måltiden råder.  

 Vidare tror vi att det ger en negativ klang gentemot barnen då man intar en så auktoritär 

ordningsmetod som ”fem tysta minuter” under måltidens gång. Vilket kan leda till ett hämmat 

samtalsklimat som inte uppmuntrar eleverna att självreglera och därmed styra över sin egen 

situation. Med denna metod visar vi tydligt för eleverna vilket som är den rådande 

maktstrukturen, att vi som vuxna äger talutrymmet och fördelar den på det sättet som vi anser 

är nödvändigt.  

Som vi nämnt genom vår reflektion anser vi dock att det är positivt med klara och tydliga, 

demokratiskt satta regler. Vi anser att regler som blivit anpassade utifrån barnens egna behov, 

genom att lyssna till och ta tillvara på barnens tankar innebär en större vilja till att följa dessa. 

Detta är i linje med det demokratiska förhållningssätt som genomgående efterfrågas i 

läroplanen. 

Vi anser att det saknas verktyg för att kunna skapa en god pedagogisk måltid, så som det 

ser ut inom dagens skolkultur. Det är viktigt att fritidshemskollegiet tar upp till diskussion, 

förskansar sig i den litteratur och de rådande riktlinjerna som finns för att skapa en god 

pedagogisk måltid. Vi vill poängtera att det finns fler än bara de två sidorna som oftast 

diskuteras när ämnet väl tas upp. Alltså användandet av metoden ”fem tysta minuter” eller en 

låt-gå pedagogik där eleverna får göra som de känner för. Vidare är vi medvetna om att alla 

pedagoger har en egen inre didaktik som ibland kan krocka med den rådande strukturen och 

det är därför viktigt att vi har en öppen dialog med utgångspunkt i de riktlinjer som finns, 

samt genom att anamma ett demokratiskt förhållningssätt där även elevernas tankar tas 

hänsyn till. Fritidshemmet bör inte ses som en statisk verksamhet utan är hela tiden i behov av 

utveckling och pedagogiska överväganden, därför är det viktigt att vi hela tiden försöker 

förbättra verksamheten utifrån de behov som finns just nu. Efter att ha tillskansat oss 

ovanstående litteratur och analyserat våra dilemman har vi utformat några förslag på andra 

vägar till en bra mellanmålssituation som vi anser skulle gynna fler elever och pedagoger. 

På en tidigare arbetsplats utformade Malin något som kallades för Mys-mellis. Där delades 

den större fritidsgruppen in i mindre grupper på ca sex-åtta personer som i tur och ordning 

fick vara i ett mindre rum uppdukat med mellanmål, levande ljus och en bordsduk. Där utgick 

hon ifrån de centrala målen ur läroplanen gällande språk och kommunikation där det står att 
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man ska uppmuntras att samtala, lyssna in andra och uttrycka egna tankar och åsikter. Målet 

var att alla skulle få komma till tals och utgick ifrån elevernas egna intressen och 

samtalsbehov på ett sätt som passade i en mindre grupp. På så sätt blev den större gruppen i 

matsalen mindre och barnen fick chansen att då och då få en meningsfull måltid ur ett socialt 

perspektiv. Detta koncept är något vi ser att man på ett enkelt sätt kan anamma i 

verksamheten.  

En annan åtgärd som man skulle kunna arbeta med är den yttre pedagogiska miljön där 

mellanmålet intas. Lugn musik och punktbelysning skulle exempelvis kunna skapa en mer 

harmonisk miljö. Vidare skulle en ledningsfråga kunna bli hur utformandet av matsalen i sig 

skulle kunna förändras genom mindre rum eller annan avskiljning. Detta för att gynna 

ljudmiljön för den stora gruppen och förminska intrycken för den enskilda känsliga eleven. Vi 

anser att en tyst zon skulle vara passande för eleverna som behöver tystnad under 

mellanmålet, förslagsvis i en avskild lokal. Många vuxna har behovet av en lugn och social 

paus ifrån jobbet emellanåt, detta kan ofta ske i ett fikarum där man tar sin kopp kaffe och 

pratar med kollegorna även om saker som inte gäller arbetet. Vi tror att detta är ett behov som 

finns beläget i barnen. Vår önskan är att mellanmålet skulle kunna bli mer kravfritt och bjuda 

in till spännande samtal mellan både barn med barn och barn med vuxna. Vi efterfrågar även 

ett samarbete mellan matpersonalen och pedagogerna som arbetar på fritids, så att man 

gemensamt kan skapa en pedagogisk och lärorik stund. Där kan vi använda vår interagerade 

kunskap för att närmare kunna uppnå livsmedelsverkets rekommendationer. På detta sätt kan 

matsituationen bli ett högre lärande än att bara fokusera på att få i sig föda. 

Vi har genom processen att framställa denna text upptäckt komplexiteten i den 

pedagogiska måltiden, det finns många aktörer och förhållanden som måste tas i beaktning. 

Denna uppsats har öppnat våra ögon för möjligheten till att använda måltiden som en del av 

den pedagogiska verksamheten i en mycket högre utsträckning än vad vi hittills mött genom 

våra yrkesverksamma år. För att sammanfatta hur vi ser vår maktposition inom skolan och hur 

den bör användas i måltidssituationen, och givetvis genom hela vårt uppdrag, väljer vi att 

citera Peter Parker principen från Stan Lees Spiderman:  

With great power comes great responsibility -Stan Lee 
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