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Abstract 
 
During this life-history I met a person who was enthusiastic in her personality.  You can see 

Marianne’s special and unique personality very well because of the method I have chosen. 

The purpose of writing about this subject is that children spend most of their time awake in 

school; thus it is important for me, as an educationalist, to discover the ones that are 

mistreated. This study is about how I can discover children who are not taken care of. The 

answer I found wasn’t what I expected when I started this study. The answers I got were 

hidden in her personal story by being an educationalist human being. Her life has been 

surrounded with love and consideration just like her work. Being genuinely interested in 

human beings but above all children has created this altruistic pedagogue Marianne. By 

putting my literature beside Marianne’s story, it was obvious to me that the only way to 

discover children that get hurt in life is to be an afflated pedagogue. 
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Sammanfattning 
 
Mariannes entusiastiska person som jag fick glädjen att möta och ta del av, löper som en 

gyllene tråd genom det här arbetet som jag vill delge er. Att Mariannes speciella och unika 

personlighet kommer fram på det sätt som det gör, beror mycket på valet av metod. Metoden 

bygger på att man får ta del av en person på ett djupare plan- en livsberättelse. Syftet att 

skriva om detta ämne är för det är viktigt hur jag som pedagog kan upptäcka de barn som far 

illa, eftersom barnen tillbringar den största delen av sin vakna tid i skolan. Arbetet handlar om 

hur jag som pedagog kan se/upptäcka barn som inte mår bra. Jag fick ett svar men det kom 

inte fram på det sättet jag räknade med. Svaret jag istället möttes av var inlindade i Mariannes 

engagerade berättelse om sitt liv som pedagog och människa. Jag möttes av en människa vars 

uppväxt var präglad av kärlek och omtanke som hon senare tagit med sig i sin pedagogik 

under 40 år. Att vara genuint intresserad av människor, men framför allt av barn har skapat 

den altruistiska pedagogen. Genom att ställa min litteratur bredvid Mariannes berättelse stod 

det klart för mig att sättet att upptäcka barn som far illa är att vara en besjälad pedagog.  
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Tack 
 
Marianne… Jag är så tacksam för att jag fått möta dig i mitt liv, och tack för att du ville hjälpa 

mig med mitt examensarbete.  Tack för alla underbara kommentarer och råd. Jag önskar så att 

jag hade fått ha dig som lärarinna, och till en viss del har jag ju faktiskt fått det. Det är aldrig 

för sent för att läka.  

 

Eva Rhöse Martinsson… Tur att jag fick just dig, för du har varit precis rätt person för mig. 

Jag fick en lugn och trygg handledning av dig och möttes alltid av ett leende soligt ansikte.  

 

Björn… Både du och jag vet vilken resa jag har gjort. Nu är jag framme. Nu ska jag gå i mål 

och det har jag gjort i och med detta arbete. Tack för att du finns. 
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Det var så här det började 
 
Barn som far illa har alltid funnits och kommer alltid att finnas och det är nog tyvärr så att de 

ökar för var dag. Anledning till att jag har valt att gå lärarutbildningen har således varit för att 

kunna arbeta med barn som mår dåligt och far illa på olika sätt. Jag vill kunna hjälpa dem att 

hantera sina problem med hjälp av det jag är bra på, bl.a. – skrivandet. Skrivandet är ett sådant 

viktigt uttrycksmedel och jag vet med mig att pennan kan förlösa mycket ont, om så bara för 

en stund. 

 

Med uttrycket; barn som mår dåligt/far illa, menar jag, att dessa inte får den omsorg de har 

rätt till hemma vilket i sin tur leder till olika svårigheter i skolan, så som att ta till sig kunskap 

och hantera olika situationer som t.ex. konflikter. 

 

När tankarna på examensarbetet började komma igång och jag skulle skriva ett pm om vad jag 

ville fördjupa mig i, var valet självklart från början. ”Barn som mår dåligt.” Det är viktigt att 

belysa hur jag som pedagog upptäcker och får syn på elever som mår dåligt, nu när jag som 

nyutexaminerad fritidspedagog kommer ut i skolan. Det är för dem jag vill finnas lite extra 

för. Det är för dem jag skriver. 

 

Berättelse om livet 
 
Metoden som jag har använt mig av är livberättelsemetoden. Den utgår från en fördjupad 

intervju om en person eller flera personers liv och leverne. Pérez Prieto beskriver 

livsberättelserna som resultaten av det gemensamma berättandet och det som forskaren 

analyserat och satt fokus på, då han har bearbetat sitt intervjumaterial. Det är ett sätt att rikta 

uppmärksamheten på samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen som visar sig i ett 

utdrag ur ett intervjusamtal i den text som beskrivs för läsaren. 1 

 

 Livsberättelser öppnar möjligheter till att bli medveten om faktorer och 

fenomen, som kan innebära nya insikter för forskaren till att medvetandegöra 

fördomar och därigenom kan annorlunda frågor bli aktuella. 2 

                                                
1 Héctor Pérez Prieto, red., Erfarenhet, berättelse och identitet; Livsberättelsestudier (Karlstad 
Universitetstryckeriet 2006), 72 
2 Eva Rhöse Läraridentitet och lärararbete – Fem livsberättelser. (Karlstad Universitetstryckeriet 2003), 71 
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Vad jag har lärt mig massor!  
 
Jag valde att använda mig av livsberättelseformen till mitt examensarbete när jag hörde att det 

fanns en ”friare” form av examensarbete. Det har varit en kamp genom åren för mig att 

behöva skriva i den vanliga rapportformen, då jag nästan precis fått redskapen för att uttrycka 

mig överhuvudtaget. Därför blev det en lättnades suck när Eva Rhöse Martinsson, min 

handledare, berättade om livsberättelsens form och utförande. Jag vill kunna beskriva 

detaljerat hur någon säger något, jag vill använda mig av mina ord och tankar. Överskrifterna 

följer inte heller det traditionella utan dem har jag döpt om till passande rubriker som ger en 

vink om vad som komma skall. Elliot G. Mishler3 har använt sig av detta långt före mig. I min 

undertitel har du som läsare redan sett ordet ”Altruistisk” och med det menas att man 

behandlar och vill andra människor väl utan att man själv har för avsikt att vinna på det, och 

det är precis så jag har uppfattat Marianne.4 

 

Hösten 2003 hade jag en föreläsare som hette Ulf Ärnström5 och som var/är berättare. Han 

stod och berättade sagor för oss blivande lärare. Jag minns så tydligt hur han såg ut och hur 

hans röst lät. Jag var som förtrollad den förmiddagen. Han berättade om Figba, en stor apelsin 

som blev arg, om en fåfäng nyckelpiga och om de dödas julotta. Det var så magiskt att lyssna 

på honom och jag tyckte det var så roligt att jag fick bli så bortskämd med sagor som 

berättades för mig i vuxen ålder. På alla mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag 

berättat för mina elever, sedan har de fått måla eller berätta hur deras saga har slutat. Och så 

vill jag sluta min utbildning, att berätta för er om min intervjuade pedagog och min fråga som 

är ”Hur ser och upptäcker jag barn som mår dåligt/far illa?”.  

 

Det blev Marianne  
 
När jag hade mitt tema klart kom tankarna på vem som jag skulle vilja intervjua. Jag ville att 

det skulle vara någon som hade visat med sin pedagogik att den hade tänkt över sin 

pedagogik. Jag tog därför först kontakt med en friskola, men när jag fick ett negativt besked 

från pedagogerna där, blev jag uppgiven och orolig. De sa att ”Det är så mycket planering och 

                                                
3 Elliot G. Mishler Storylines Craftartists´Narratives of Identity (United States of Amerika 1999) 
4 www.ne.se 
5 www.berattarverkstan.se 
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utvecklingssamtal och IUP6 som ska gås igenom, så vi känner att vi inte har den tiden”. Men 

om ni inte har tid, vem har då tid, tänkte jag. Tankarna gick och jag kom då på att jag tidigare 

gjort en intervju med en pedagog som arbetade på min verksamhetsförlagda utbildning, och 

att hon då var på väg att gå i pension. ”Hon måste ju ha tid” hoppades jag entusiastiskt, 

pensionärer har tid, tänkte jag enfaldigt. Vi hade redan då för ett par år sen ett mycket 

intressant samtal och det kändes som om hon även tyckte det då. Marianne som jag kommit 

att kalla henne redan då, var och är - väldigt trevlig, sympatisk och trygg i sitt sätt, vilket 

underlättar för en nervös intervjuare. 

 

Jag ringde upp henne och presenterade mig. Hon kom ihåg mig och jag började berätta om 

anledningen till att jag ringde henne. Jag var ärlig och sa från början att skolan hade tackat nej 

och att jag då hade fått henne i mina tankar. Jag förklarade att jag nu var inne på att skriva 

mitt examensarbete i lärarutbildningen och att jag hade valt en metod som heter livsberättelse. 

Jag upplevde det som om hon tackade ja innan jag ens hade ställt färdigt frågan. Så här i 

efterhand är jag oerhört nöjd över att det blev Marianne som jag fick intervjua eftersom hon är 

så värdefull med all sin inspiration och glädje. 

 

Marianne undrade var vi skulle sitta under den pågående intervjun och jag erbjöd henne att 

välja. Hon tyckte att det skulle vara i en ”lärande miljö” för att kunna ”fokusera” på den och 

hon frågade om vi kanske kunde vara på biblioteket. Hon frågade när vi skulle göra första 

intervjun och jag svarade att jag inte visste, men att jag dagen därpå skulle gå på mitt första 

seminarium angående livsberättelse-metoden och jag sa att jag skulle återkomma efter det. Jag 

ringde dagen därpå och berättade för henne att hela livsberättelsen skulle bestå utav tre 

integrerade delar. En del som fokuserar Marianne som privatperson och en del med fokus på 

hennes liv som pedagog och ”min” del, temat som är ”Hur ser/upptäcker jag de barnen 

som inte mår bra?”.  

 

I lärarens handbok7 står det;  

 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 

stäva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Sträva 

                                                
6 Individuell utvecklingsplan 
7 Lärarförbundet Lärarens Handbok (Solna; Tryckindustri Information 2004),13. 
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skall var att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev 

har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

 

Så tokigt det kan bli  
 
Vi bestämde kl 09.00 i entrén till biblioteket och jag var där i god tid. Men klockan gick och 

ingen Marianne syntes till någonstans. Till slut tänkte jag att jag måste ringa henne och höra 

vad som hänt men då ringde min telefon och det var Marianne. ”Du, jag tror vi har 

missförstått varandra” Ja det tror jag med. ”För jag står i entrén till biblioteket” Ja, det gör 

jag med, sa jag. ”Mm, men jag står i stan” fortsatte Marianne. I den stunden fick jag mentalt 

en hink med vatten över mig. ”Men jag kommer dit”, fortsatte Marianne i samma glada ton 

som alltid. Jag frågade om hon verkligen ville det och hon sa ”Ja, jag kommer!”. Hon kom till 

universitetsbiblioteket med ett leende och vi kramade om varandra. Det var roligt att se henne 

igen efter ett par år. Vi fnissade åt det dråpliga misstaget och konstaterade att hon hade bara i 

tanke hade haft stadsbiblioteket, medan jag i min studentvärld bara tänkte på universitetets 

bibliotek. 

 

När vi hade satt oss ner där intervjun skulle äga rum, informerade jag henne om vad jag ville 

med intervjun och den viktigaste etiken runt och kring arbetet8. Jag berättade även att jag hade 

som mål att göra två intervjuer med henne. Hon frågade om jag avsåg att använda mig av 

diktafon och jag bekräftade hennes fråga och detta var okej med henne. Jag erbjöd henne att 

läsa intervjuutskriften och att hon då kunde lägga till, dra ifrån eller ändra innehållet. Hon 

erbjöd sig att vara till hands för mig några veckor framöver, då jag undrade hur länge jag 

kunde få störa henne med mina eventuella förfrågningar.   

 

Intervjuerna har påverkat mig själsligt och jag kommer för alltid att bära med mig henne och 

hennes ord och goda råd, för det blev det några av genom de två intervjuerna. Egentligen 

handlar det inte bara om att jag får nytta och glädje av det som sägs, utan jag vet även att 

Marianne tycker att det har varit värdefullt med intervjuerna. ”Jag brinner för det jag gör. Det 

                                                
8 Se bilaga, referat från www.vr.se 
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är trevligt att få synas”, sa hon efter första intervjutillfället. ”Jag är ju pensionär.” Vad hon 

menade med den sista meningen kan jag bara tolka. Kanske att det känns ensamt om man som 

hon har, och har haft, ett sådant genuint intresse för barn och lärande under 40 år, och sen gå i 

pension. Utöver oss två så hoppas nog både jag och Marianne, på att arbetet når och kommer 

till nytta och inspiration för många. 

Inspektion av intervjuerna  
 
Jag tycker jag har haft svårt för att göra intervjuerna. Det var svårt att förstå hur man gör en 

intervju där personens berättelse ska vara i fokus, inte mina frågor. Samtidigt ska jag ju fråga, 

men i anslutning till det Marianne berättar. Jag skulle låta henne berätta men ändå så lyckades 

jag ju klämma in fråga efter fråga som inte hade direkt att göra med det hon sa. Jag kände mig 

så misslyckad efter första intervjun att jag hade lust att kasta in hela intervjun i väggen.  

Jan Trost har skrivit om ”Kvalitativa intervjuer” och jag får medhåll utav honom att det är 

svårt med intervjuer och tystnader. Han menar dock att man kan träna upp sig med att ställa 

raka frågor och att det kan vara skönt med tystnaden.9 Jag hade mycket svårt att följa upp det 

hon sa med värdiga efterföljande frågor tyckte jag. ”Var inte rädd för tystnaden” stod där på 

ett papper som vi fick på seminariet då vi diskuterade livsberättelseintervjuer. Men hur lång är 

en tystnad och när det verkligen blir en lång tystnad, vad följer man upp med för fråga då? 

Andra intervjun hade jag inte förberett mer än den första men jag visste att jag ville veta mer 

om hennes privatliv och vad det är som ligger till grund för hennes oerhörda kärlek till 

människan. 

 

Jag har lärt mig mycket av intervjuerna. Jag har lärt mig på att verkligen lyssna och försöka 

höra vad det är personen jag samtalar med säger. Jag har lärt mig att inte kommentera så ofta 

med mina ”okej, jajaja, mm,”. Jag är numera mer medveten om vad jag säger, hur jag säger 

saker och hur jag lyssnar. Bara det har varit värdefullt.  

 

Intervjutillfällena ägde rum på ett bibliotek. Varje tillfälle varade i ca en och en halv timme 

och inför varje tillfälle frågade jag Marianne hur länge hon kunde sitta i intervju. Jag har nu i 

skrivandets stund fått klartecken från Marianne att intervjuutskrifterna stämmer överens med 

själva intervjuerna. 

 

                                                
9 Jan Trost Kvalitativa intervjuer (Lund; Studentlitteratur 2005),75 ff 
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Vid ett tillfälle blev jag så hungrig och Marianne föreslog att vi skulle stoppa intervjun så att 

jag fick äta. Under tiden visade det sig att Marianne intervjuade mig. Hon undrade hur jag såg 

på framtiden och därför har detta påverkat intervjuutskriften på så sätt att jag själv har kommit 

med mer än vad som var tänkt. Ibland har jag tagit med saker jag sagt för att kunna spinna 

vidare på det som Marianne sagt. Men det är hennes berättelse och mitt tema och jag hoppas 

att jag lyckats med att uttrycka detta i texten. 

 

Rent personligt har Marianne bidragit med att läka min själ. Detta har hon gjort med att 

bemöta mig med respekt och värdighet, genom att inte bli arg för att det blev fel med 

biblioteken. Hon har även visat omtanke när jag blev hungrig och jag fick äta en smörgås. 

Men framförallt genom att ge mig delaktighet i intervjuerna genom att fråga hur jag ser på 

saker, min tanke och åsikt och även där respekterat mig i dessa. Då jag sen barnsben aldrig 

blivit respekterad av människor har Marianne gjort det genom sitt sätt att vara – bidragit till 

att läka den sista lilla biten som bara omgivningen kan göra. Tack så oerhört mycket 

Marianne. 
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Nu har vi kommit till litteraturen  
 
När jag hade läst intervjuutskriften samt det jag tidigare sett av Mariannes beteende på mina 

praktiker, valde jag ut de delar som jag ansåg var viktiga i hennes förhållningssätt till barnen. 

Jag analyserade texten noggrant och försökte hitta nyckelord kring de valda delarna. Jag 

hittade ord som, coaching, ledarskap och bemötande. Jag sökte och frågade efter böcker med 

dessa ord, en del hade jag själv och några fick jag rekommenderade av min handledare. Jag 

sökte efter belägg för mina tolkningar och iakttagelser i litteraturen. Det som jag har tagit med 

är det jag tycker är relevant. 

Då ska vi se vad författarna till mina valda böcker säger 
 
”Att känna engagemang glädje och empati i mötet med elever är nödvändigt för att vara en 

bra ledare”, skriver Landin/Hellström10. De menar att kontakten med elever är det största 

glädjeämnet för många lärare. Vidare säger de att lärarens viktigaste uppgift är att hjälpa 

eleverna att lyckas så bra som möjligt med sina studier. Som de ser det har läraren även en 

skyldighet att genom sitt ledarskap försöka skapa förutsättningar för gruppen så att alla 

medlemmar trivs och känner sig respekterade.11  

 

Steinberg använder sig av en definition av ledarskap. Den lyder; Ledarskap är att leda 

människor till platser de inte hade tänkt gå till på egen hand.12 Han menar att detta betyder att 

ledarens uppgifter för vår tids barn och ungdomar är att leda dem till tankar, idéer, kunskaper 

och beteenden och attityder som de kanske inte hade tänkt att vandra till om de gått själva. 

Kravställandet är en naturlig del av ledarskapet menar Steinberg- som innebär att man ska få 

människor att gå till platser det inte gått till på egen hand.13 Jag som pedagog ska inte vara 

rädd för att ställa krav och förväntningar menar Steinberg, för dessa visar att man tror på 

eleven och dess förmåga. Kravställandet och kvaliteten måste dock anpassas till individen. 

Steinberg ger rådet att utgå från där gruppen är och lyfta dem till nya nivåer. 14 Det är av vikt 

att läraren utgår från sin lust och passion i sitt lärande till eleverna för då är det lättare för dem 

att acceptera ledarens krav på lärandet.15Steinberg menar att läraren har ”dubbla uppdrag”. Ett 

                                                
10 Mariann Landin & Christina Hellström Lärarledarskap (Göteborg; Elander Graphic Systems, 2001), 58. 
11 Ibid.;59. 
12 John Steinberg Världens bästa fröken (Falköping; Elanders Gummessons, 2004), 55. 
13 Ibid.,59. 
14 Ibid.;61. 
15 Ibid.;60. 
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är att arbeta med kunskapsutveckling och den andra är elevens personliga utveckling. De 

bästa lärarna är de som förstått att främjar man det ena gynnar det den andra utvecklingen. För 

att må bra behöver eleven känna sig accepterad, välkommen och duglig samt känna mening 

och se hopp. Meningsfullhet och hopp är nyckelord. Som ledare i klassrummet är det jag som 

har huvudansvaret för stämningen. De ska känna sig välkomna hos pedagogen, i rummet och 

av klasskamraterna menar Steinberg.16 

 

Rask/Wennbo menar att samarbetet mellan lärare och enskilda föräldrar oftast fungerar väl. 

Svårigheterna kan emellertid dyka upp när något barn får problem och man söker orsaker till 

dessa. Föräldrarnas syn på problemen hos barnen i klassen kan på ett avgörande sätt påverka 

en enskild elevs möjligheter att utvecklas positivt. Varje förälder bör veta om att deras 

värderingar påverkar lärarens möjlighet att stödja eleven.17 ”Om familjen fungerar bra finns 

goda möjligheter för barnet till en positiv utveckling” menar Rask/Wennbo. Men det är dock 

inte alla familjer som fungerar bra. Det kan bero på olika faktorer som påverkar familjen 

negativt t.ex. arbetslöshet, missbruk, skilsmässor och dessa i sin tur påverkar i synnerhet 

barnen. I skilsmässan är det oftast barnet som hamnar i kläm och blir en bricka i spelet om 

vem som ska få vårdnaden.  Barn upplever alltid sorg när föräldrarna separerar och detta kan 

yttra sig i sängvätning, magont och oro i skolan, säger Rask/Wennbo.  

 

Samtal mellan två individer kan vara förtroendefulla. De bygger på en förvissning om att de 

inte vill varandra illa. Relationer är mer eller mindre stabila dvs. man har många relationer 

men att varje relation är olik den andra. En förtroendefull relation växer fram genom 

kommunikation som karaktiseras av ömsesidig förståelse och respekt. 18 

 

Coaching innebär att hjälpa andra att lyckas. Berg menar att coaching i praktiken; ”Är att 

genom frågor, alternativa råd och feedback hjälpa individen att utveckla sin talang och 

förverkliga sina mål, sa att han eller hon kan leva ett bra liv”19. Coaching är en del utav 

lärandet menar Berg, den sker successivt utifrån individens förutsättningar, där individ och 

coach ingår ett i nära samförstånd. ”Coachen hjälper individen att utveckla sitt sätt att tänka, 

sätt att vara, och sitt sätt att lära sig så att denne kan förverkliga sina mål”20 

                                                
16 Ibid.;64. 
17 Lena Rask Ulla Wennbo Bemötas eller bedömas (Stockholm LiberTryck, 1983), 35. 
18  Jonas Aspelin Zlatan, Caligula och ordningen i skolan (Lund; Studentlitteratur, 2003),43. 
19  Morten Emil Berg Coaching Att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas (Lund; Studentlitteratur 2004),13. 
20 Ibid.,13. 
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Aggressivitet betyder att ”att gå till angrepp”. Detta kan innebära att kroppen går till försvar 

men kan även ta sig uttryck som ett känslomässigt tillstånd. Johannessen hänvisar till 

Uhlinger Shantz, som hävdar att det är skillnad mellan konflikter och aggressioner. När man 

är aggressiv definieras det som handlingar i syfte till att skada andra medan däremot 

konflikter kan hända när man är oense om någonting.21 Vidare nämner Johannessen Bandura 

som hävdar att man också måste se på de olika konsekvenserna av aggressiva handlingar för 

att förstå deras motiv.  

 

I följande citat menar Dahlin med flera att det är viktigt att pedagogen lär ut med liv och 

känsla 

 ”Besjälat lärande – människokärlek – kunskap och kärlek; i detta finns det goda 

fritidshemmet, den goda förskolan och skolan. Besjälade pedagoger ökar 

möjligheterna till en besjälad undervisning. En besjälad undervisning ökar 

möjligheterna för våra elever att bli sig själva, att bli själfulla och få känna sig 

begåvade. Det räcker långt. I de äkta känslorna av skönhet, glädje och liv kan 

den besjälade undervisningen växa fram. I en god verksamhet får barn och 

ungdomar möjligheter att utvecklas till (hela) människor. Barnen får ”själ - 

förtroende”.22 

 

Så här ska du läsa texten 
 
Nu är det är dags att följa med i Mariannes berättelse. När Marianne berättar har jag återgett 

det med kursiv stil och den är ordagrant återgiven från intervjun. Ibland när Marianne återger 

något hon har sagt till någon har jag valt att använda mig av kursivstil och citationstecken. 

När det är vanlig stil är det Mariannes ord men det är jag som berättar och även mina egna 

tankar och reflektioner finns med. Citat som följs av fotnot refererar alltid till litteratur. 

 

 

 

                                                
21 Eva Johannessen Barn med socio-emotionella problem( Lund; Studentlitteratur 1997),26. 
22 Bo Dahlin, Rutger Ingelman, Christina Dahlin Besjälat lärande (Lund; Studentlitteratur 2002),133. 
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En älskad liten flicka 
 
”Lärde mig tidigt att jag... att människor var rädda om mig... brydde sig om mig. Yngst av 

fyra syskon. Tre äldre bröder, jag var den efterlängtade flickan och det har jag ju känt, 

väldigt tydligt att jag var ett efterlängtat barn…fått väldigt mycket omsorg” Marianne ler när 

hon beskriver för mig hur hennes uppväxt var. Mycket kärlek och stöttning har fyllt 

Mariannes uppväxt och familjen har alltid gett henne uppmuntran. Hon har även upplevt ett 

äktenskap under väldigt lång tid. De har en son tillsammans och hon menar att det har betytt - 

betyder väldigt mycket. ”Det är så värdefullt när man får vara med om just det här att man 

känner att man har människor runt kring sig som stöttar och ger glädje.” 

 

De fyra syskonen föddes under en sexårsperiod och stod nära varandra. När Marianne var 

fyllda 30 år dog hennes bror av en magåkomma som då inte gick att bota. Han visste att han 

skulle dö och de hann ha djupa samtal med varandra innan han dog. ”Jag lärde mig nog 

väldigt mycket genom de samtalen, hur svårt det kan va, och han hade själv en son som då 

var nio år... så det var nog min första kontakt med det riktigt svåra i livet...men han gav mig 

också väldigt mycket kloka ord på vägen. Men då tror jag att jag för första gången förstod 

hur viktigt det är att ta tillvara livet.” Marianne är väldigt lågmäld och lite mer 

eftertänksammare än vanligt när hon pratar om sin bror. Hon väljer orden noga och jag vill 

påstå att hon helst inte vill tala om det. ”Jag tror inte att man ska planera för mycket, jag 

säger – Det är här och nu som gäller, för det är det enda man vet.” 

 

Den altruistiska pedagogen 
 
Marianne hade utbildat sig till kartriterska men tyckte inte om sitt arbete. Hon satt mycket 

stilla, satt för sig själv och dagarna var ”evighetslånga”. ”Jag var inte en passande människa 

för det jobbet. Jag trivdes inte, jag försökte hitta olika saker som liksom skulle få mig och 

trivas bättre, även på arbetet men det var inget roligt, och då fick jag olika förslag, men ett 

var –Vad säger du om att du prövar om att bli lärare?, och jag blev så glad och jag kände 

direkt ”Åh vad det här ska bli skoj!” Och i år firar jag 40 år som pedagog.” Jag dras med i 

Mariannes berättande glädje om rådet och vi skrattar till, för vi båda vet hur glad man kan bli 

när man känner att man har hittat rätt. Hon berättar att när hon tänker tillbaka på sina år som 

pedagog gör hon det med väldigt stor glädje och tacksamhet. När hon har mött 

lärarstuderanden så har hon alltid framfört ”Att det är ett sånt fascinerande arbete om man 
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tycker om att arbeta med barn och situationer att hjälpa och handleda barn och jag har alltid 

sett mig som en handledare. Glädjen med att möta barn och få vara med om barns utveckling 

är och har varit så väldigt roligt.” Hon har inte från någon tid under dom här 40 åren ångrat 

att hon blev lärare. 

 

Under båda mina intervjutillfällen känner jag en oerhörd glädje från Marianne inför sitt yrke. 

Ofta hör jag henne nämna ord som ”nyfiken, respekt, glädje, tacksamhet”. Hon har ett äkta 

genuint intresse inför människor och hon menar att hon har så mycket att lära sig av dem. Och 

jag har mycket att lära mig av dig, tänker jag medan vi sitter där och samtalar. För det är så 

min intervju har kommit att bli - att vi samtalar. Ofta vänder hon sig till mig personligen och 

frågar hur jag tänker, eller om jag håller med. Jag räknas, tänker jag ofta. Jag njuter av varje 

sekund jag sitter där och jag undrar om man inte skulle kunna få en mentor som 

examenspresent av min skola. Vilken trygghet det skulle vara att ha. 

 

Dahlin med flera diskuterar i Besjälat lärande, att när studeranden har fått frågan varför man 

har valt att bli pedagog har svaret oftast blivit ”För att jag tycker om att vara med barn”. 

Dahlin m.fl. menar att detta faktiskt inte är så tokigt sagt även om lärarutbildare har fnyst åt 

det fattiga svaret. Men de menar att det kan ligga en personlig kallelse bakom anledningen. 

De frågar sig om det ändå inte är en nödvändighet för att man ska kunna arbeta som pedagog, 

att man genuint tycker om barn. ”En pedagog som inte tycker om att vara med barn- vad blir 

det för en pedagog?”23  

 

Vägen till målet 
 
Det fanns inget arbetslag när Marianne tog sin examen utan hon fick en äldre kollega som 

kom att fungera som hennes mentor.” Jag var i en mindre skola och hon var erfaren och hon 

var väldigt omhändertagande och hon var ett enormt stöd (…) så dom åren var väldigt 

värdefulla. Men jag kände efter en viss tid, kanske man kan säga flygfärdig så jag sökte mig 

därifrån för jag ville ha mera självständighet.” Efter en tid fick Marianne en son, ”och det 

var stort man fick ju en annan syn då”, säger hon eftertänksamt. Så småningom började han i 

skolan ”och det blev en värdefull erfarenhet att se skolverksamheten från föräldrarsidan”, 

menar hon. 

                                                
23 Bo Dahlin, Rutger Ingelman, Christina Dahlin Besjälat lärande (Lund; Studentlitteratur 2002),23 
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Både när jag mötte henne under mina verksamhetsförlagda praktiker och nu när jag har träffat 

henne under intervjuerna lägger jag märke till att hon aldrig svär eller tar hårda ord eller 

meningar i sin mun. Hon säger till mig att hon bär med sig hemifrån en respekt, man säger 

inte vad som helst till varandra och man gör inte vad som helst. ”Det är personligt kränkande. 

Varlig, man måste vara varlig i det man säger. Det du tänker har ingen med att göra, dina 

tankar är ju dina egna, men du måste ju ha kontroll på det du säger. Det är en mänsklig 

funktion, man kan inte säga vad som helst...” Och jag tror att det är det som Marianne har 

tagit med sig till sina kolleger och elever – respekten, men även förmågan att se det positiva 

och goda i alla människor.  

 

Själva skolan har Marianne alltid tyckt om. Hon har tyckt om att arbeta och att lära sig saker. 

När Marianne gick sina första år i skola minns hon de åren med solsken. Det blev dock några 

negativa år när hon gick på, som det hette då, folkskola. Hon var dock behandlad väl men 

hade en sträng och grym magister som hon förstod först senare, mobbade vissa elever och hon 

mådde dåligt av dennes sätt. ”Den pojken som hade svårt för att läsa högt, som blev väldigt 

orolig när han skulle läsa högt för klassen, fick väldigt ofta läsa högt och vi led med det 

barnet.” 

 

Det var tänkt att Marianne skulle gå på flickskola men hon ville inte flytta från sin mamma 

utan började i årskurs sju istället. Året därpå gick flytten ändå till Kungstad, men då var det 

för sent att börja på flickskolan. Så småningom började hon läsa på folkhögskola och senare 

kurser privat då hon läste in realexamen och tog betyg som privatist24. När hon senare då fick 

rådet att gå och läsa till lärare saknades det betyg i vissa ämnen men hon läste upp dessa och 

hon var en av de 24 av flera hundra sökanden som kom in på lärarutbildningen. ”Man kan ju 

säga att jag har haft en väldig ambition, för att nå ett mål, så därför vet jag ju vad det vill 

säga att nå ett mål som man sätter upp, jag vet också vad det vill säga att ha glädje av 

målet...(…) Så just den här känslan av att man vill nånting, den kan ju hjälpa en så enormt 

mycket i livet.” 

 

Berg skriver om självledning att den består av olika strategier. ”Styrning av det egna sättet att 

vara, styrning av egna tankar, att skapa förutsättningar, ledning med hjälp av inre belöningar 

samt att utveckla självtillit.”25 

                                                
24 Privatist= Man läser upp betyg privat för en lärare t.ex. i matematik och engelska och tenterar av ämnen. 
25 Berg,228 



 

 
 

13

Nyfiken på barn 
 
Privatpersonen Marianne och yrkespersonen går hand i hand menar hon. ”Egentligen finns det 

inga roller, säger hon, jag vill vara människan.. (…) så när man arbetar gäller det att jag är 

den person som jag känner att jag är och inte tror att, nu är jag i en arbetsmiljö, nu förväntas 

det här av mig, utan jag är trygg i den person jag är. Det är klart, fortsätter hon, att man 

uppträder olika. Men just det här hur man fungerar som människor är så viktigt att man är 

just, då tror jag att man kan säga naturlig, att man inte tror att man ska vara på nåt speciellt 

sätt, just för att man befinner sig i en skola eller på ett fritidshem utan man står för den man 

är.” 

 

”Det är mycket som är viktigt, menar Marianne. Vi får ju möta och ha ansvar för barn som är 

det viktigaste för föräldrarna, lämnar ifrån sig det viktigaste dom har, för vad är viktigare än 

ens barn? Ibland har jag känt det att det enorma ansvaret att ha hand om andras barn. Och 

det är människor det handlar om...som individer som man faktiskt kan skada känslomässigt. 

Jag menar inte fysiskt, utan känslomässigt, utan att man själv vet om att man kan säga saker 

som kan va fel, uppfattas fel utan att man själv vet om det..(…) Åh vad hemskt om man skadar 

nån genom att säga saker genom att inte veta om det, och inte få veta.”  

 

Jag kan riktigt känna hennes oro över att något sådant faktiskt har hänt.  Det är viktigt att man 

bygger upp en relation mellan elev och lärare som är trygg och tillitsfull, menar hon, så att 

man lättare kan undvika missförstånd. Att barnet kan resonera med sig självt och tänka att, så 

menade inte fröken, det var ju inte illa ment. Jag frågar henne om hon har arbetat specifikt för 

att barnen ska känna trygghet och tillit till henne? Hon menar att vara sig själv, att vara den 

man är. ”Och så tycker jag väldigt mycket om barn. Ja människor överhuvudtaget, det är ett 

så fascinerande med barn..(…) det är ju det här stora intresset...jag är nyfiken på barn! ”Vem 

är du?”, säger hon med eftertryck,”... och jag vill, jag vill… så mycket och jag vill att barn 

ska må bra. Jag vet att vi vuxna har ett sånt ansvar för att barn mår bra och vi är förebilder. 

Vi ska vara bra förebilder för barn och med det så betyder det också att...en snäll människa 

är en snäll människa som bryr sig, och kan det ibland betyda att man får bry sig om saker 

som kan vara väldigt jobbiga” Det kan vara för lätt att bara gå omkring och säga snälla saker 

men då är man egentligen inte alls snäll, säger hon. Nej, tänker jag, som pedagog måste jag 

bry mig även när det stormar som bäst och hur obekvämt det än är. Jag måste vara modig. 
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Landin & Hellström har erfarenhet av att lärare över landet spontant tar avstånd från 

lärarrollen. Det hävdas att man vore falsk/oärlig och att man försökte vara någon annan än 

man egentligen är. Landin & Hellström menar att det rent hälsosamt är bättre att ha en roll 

just för att ”skydda” sig själv. De menar på att vi hälsar olika på människor i vår omgivning 

beroende på om vi känner varandra eller om det är hos tandläkaren. (…) ”Ingen av dessa 

personer skulle komma på tanken att kalla oss oärliga, bara för att vi inte levererar samtliga 

hälsningsfraser ur vårt register till var och en av dem”26 

 

Trygghet och Respekt 
 
Vi pratar ofta om min roll som blivande pedagog i intervjuerna och om hur viktigt det är med 

inre trygghet i mig som pedagog. Det är betydelsefullt att man känner sig själv och att man 

måste kunna stötta sig själv i olika situationer. Det kan vara i samtal med föräldrar, i samtal 

med barn eller i ett arbetslag.  ”Jag har alltid hävdat att det är viktigt med en bra ledning, inte 

för att ledningen ska leda mig utan för att jag måste känna trygghet. För om det är en god 

ledning på en skola så sprider det sig. Det blir en trygghet på arbetsplatsen och så är det ju 

för eleverna, är det bra ledare på skolan så blir de trygga också.”  

 

Marianne menar att det är så viktigt att vuxna vågar vara vuxna och vågar säga ifrån även om 

det är obehagligt, som vuxen ska man inte acceptera att elever säger eller gör saker. Vid ett 

tillfälle talar vi om när en elev sparkade Marianne och hon kände sig kränkt. ”Jag tog ju emot 

hans förlåtelse så småningom, för han var ju så arg. Jag frågade henne hur hon hanterade 

situationen med barnet efteråt och hon sa att hon visade honom att hon var väldigt väldigt 

ledsen. ”Det här gjorde ont, du får inte sparka mig, du får inte sparka någon. För tänk själv, 

om nån sparkar så gör det ju ont.” Men man får inte bemöta det så att man är arg på 

människan menar hon, utan att det är beteendet man vill åt. ”Det är inte den du är - utan det 

du gör som jag inte accepterar” betonar hon. Man måste visa att man inte accepterar det. 

Man måste visa att det inte är okej, för vem ska annars tala om det? säger hon. Det är de 

vuxna som är förebilderna, det är de som måste sätta gränserna. Men, erkänner hon, det är 

svårt och det behövs stöttning på många olika sätt, både från skolledning och 

elevvårdspersonal. ”För där har du här biten... det är inte tryggt i en miljö där man kan säga 

vad som helst...därför att det tystar ju vissa… och gör vissa personer rädda” 

                                                
26 Landin & Hellström,46 
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Marianne kommer in på olika händelser genom åren. Vi pratar mycket om konflikter och hur 

man samtalar kring dem och försöker lösa dem. Det finns ju alltid känslor med i spelet om det 

så är från läraren eller från eleverna. Men det är läraren som måste vägleda barnen igenom 

dem. Vissa elever hamnar alltid i konflikt medan andra elever aldrig gör det säger hon. 

”Handlar inte det om, att man är trygg?”, frågar hon mig, och Jo, jag håller med henne. Ett 

barn som mår bra gör inte dumma saker med flit. Ofta har hon samtal med eleverna i grupp, 

två och två eller i enskilda samtal, när en konflikt varit igång. Varför retas man?, jo det är ju 

för att man vill ju att den man retar ska bli arg eller hur? Eller spännande, börja jaga mig 

eller nåt sånt där, du vill ju ha uppmärksamhet, men om jag inte bryr mig då är det liksom 

ingen idé.” Hon vill försöka få dem att få insikt, förståelse för den andra och dennes 

handlingar. ”Många gånger har jag suttit i samtal och sagt ”I en film kan man ju spola 

tillbaks, men det som hänt kan man aldrig få ogjort. Om du då tänker efter..önskade du då att 

det skulle bli så? Nej, men så menade jag ju inte”. Ofta är det ju bagateller som utlöser, 

därför att man missförstår, och att många barn har så lätt för att missförstå. Och så har du 

barn som provocerar för att de själva mår väldigt dåligt...de vill också att andra ska må 

dåligt” 

 

Rask & Wennbo skriver att alla människor föds med olika behov, bland annat behovet av 

trygghet, gemenskap med andra. De behöver få känna sig kompetenta och känna självaktning. 

Oberoende av bakgrund är behoven desamma. Det som dock skiljer sig är vilka möjligheter 

man har att få dessa tillgodosedda. Att få dessa behov tillfredställda är således 

förutsättningarna för att barn ska fungera bra, ha bra förhållande till andra samt att kunna 

påverka sin egen utveckling.27 

 

Små ledare 
 
Marianne försöker fokusera på dem som är positiva ledare i gruppen - de positiva 

förebilderna, just för att förstärka det positiva. Hon brukar berätta för barnen att det är bra att 

de är sådana fina kompisar och som är en tillgång för gruppen. De som ser när andra är 

ensamma och tröstar. ”För du har alltid en ledare i en grupp…du har positiva ledare och 

negativa ledare. Det är alltid hierarkier. Och får du en elev som är en positiv ledare så är det 

                                                
27 Rask& Wennbo,23 
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väldigt viktigt att verkligen visa att ”du har så mycket goda idéer och du är så värdefull”, för 

då växer också den här personen och blir starkare genom det och vågar vara den som säger 

ifrån och säger ”nej det här ställer jag inte upp på”. Förstärk det positiva! Säg till en 

kompis” Va bra du är! Skratta aldrig åt nån som gör fel. Applådera det som är bra… för vem 

vågar när man är rädd? Det är så oerhört intressant, för har du ett bra klimat barnen, 

eleverna mår bra så går allt annat så mycket lättare.” 

 

Coaching utgår alltid utifrån en konkret situation som personen befinner sig i där situationen 

måste tolkas och förstås, skriver Berg. Fortsättningsvis menar han att, det finns ett glapp 

mellan den situation som finns nu och dit man vill nå. Utifrån det glappet väljer personen då 

tillvägagångssätt och strategi varpå man sedan läser av resultatet och lär utifrån sina 

handlingar. ”Det är i denna process som coachen bidrar med sina frågor, sina alternativ och 

sin feedback”28 

 

Mammor, pappor, kompisar och brutna ben 
 
Det är viktigt för Marianne att gruppen vet om att man är olika bra. En del kan vara jättelångt 

fram i en bok och en del behöver ha hjälp med att t.ex. läsa. ”Så oerhört viktigt att barn har 

stöd och hjälp, att barn blir sedda, för vi vuxna ska ju vara en garant för dem. Vi är olika och 

det är inget konstigt om nån kommer längre så långt, för vi är olika bra på olika saker. Och 

just det här med att gå till specialläraren och får hjälp, för det är så viktigt att det är 

någonting bra, för det är värderingar som det handlar om. Jag har just hört om en flicka som 

inte vill gå till specialläraren, för hon blir retad för det.(…) Hon vill inte gå till 

specialläraren för mamman tycker det är synd att hon blir retad”. Och det är väldigt 

allvarligt, menar hon. Flickan behöver ju gå och här får hon en chans att få hjälp. Då ska ju 

inte andra barn få bestämma om hon ska få den här hjälpen. ”Det är ju förödande för hennes 

framtid” Och detta är ju ett pedagogiskt problem, fortsätter hon, man måste förklara. Dels 

måste mamman förklara för sin dotter hur viktigt det är och även tala med läraren hur flickan 

upplever skolan. ”För där är det ju lärarens uppgift att tala om... tror du inte det?” Marianne 

vänder än en gång sig till mig och jag känner mig värdefull och att min åsikt räknas. Jag säger 

något i stil med förhållningssätt och Marianne tar ordet igen. ”Att det blir ju så fruktansvärt 

fel det blir, om andra ska bestämma att ”neej du ska inte gå till läkaren med det brutna benet, 

                                                
28 Berg,12 
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det här ska vi fixa ändå nu, visa inte att benet är brutet, försök ändå.” Jag ler åt hennes 

liknelse och det står ju för mig så självklart att precis så accepterat det är att få ett gips, ska det 

vara med förhållningssättet till specialläraren. Skolan har ju någon som kan fixa ”benet” 

använd det!, tänker jag. Marianne fortsätter; ” För det är ju ett handikapp som barnet har och 

får barnet hjälp i tid så hade det ju... är det ju gynnande för framtiden, det är faktiskt det. 

Specialläraren har undervisning som är rätt, då ska ju inte andra elever få tala om att det här 

är fel, det ska du inte göra för det är inte fint. För det är ruskigt, där har du värderingar” Jag 

smiter emellan och säger att det är precis som det värderas negativt och hon håller med. ”Det 

värderas, du är inte så bra.” 

 

Men sen finns det den ”andra” föräldern som sätter vissa krav på sitt barn. Marianne berättar 

om invandrarpappan som säger till sitt barn. ”Du måste lova mig att tala om när du inte 

förstår, att du talar om när du inte förstår, för om du nickar och det ser ut som du förstår, då 

tror ju människor att du förstår och så blir det så att du förstår allt mindre och mindre.” 

Marianne säger att hon har velat att barnen veta att de ska tala om för henne när de inte 

förstår. ”För när man förstår hur man ska göra, då blir man trygg i det, och inte gissa, fråga 

hellre en extra gång. Det är så viktigt att det finns handledare runt barn så de har någon att 

fråga och inte få sitta själv och gissa sig till och fundera och tro att det kanske är så- och så 

blir det fel och så blir man osäker...” 

 

”Barn påverkas naturligtvis av föräldrarnas värderingar som kommer till uttryck i olika 

sammanhang”29 skriver Rask & Wennbo. Det är ett allmänt drag att leta efter felen utanför 

sig själv kontrat att många föräldrar lägger ansvaret på sig själva när barnet får svårigheter. 

Just på grund av rädslan driver den många föräldrar det till att se problemet är någon annans. 

Rask och Wennbo menar även att föräldrarna konkret behöver få hjälp att förstå lärarens 

situation, att denne har ett ansvar som innefattar alla barn i klassen.30 

 

En för alla, alla för en 
 
Marianne blev kontaktad av en nyutexaminerad lärare för en tid sedan. Läraren vände sig till 

Marianne när hon kände att ingen i arbetslaget lyssnade på henne. Ingen brydde sig om vad 

hon tyckte, dom såg inte henne. Marianne hade då frågat henne om hon hade talat om för dem 
                                                
29 Rask, Wennbo,35 
30 Ibid.,35 



 

 
 

18

hur hon kände, (…) "så länge du inte talar om, så blir det ingen förändring” Hon fortsätter 

att tala om att det är viktigt att tala om för andra hur man mår, inte genom att kritisera... ”för 

det tror jag inte på, man får inte göra syndabockar. Man måste utgå från sig själv. Jag är 

ledsen på grund av det här och det här. Det finns ju en orsak till att det blev fel. Alla har 

rättigheter men även skyldigheter att tala om, om någonting inte är bra, menar hon. Det är 

värdefullt och viktigt att man har en trygghet i sin omgivning och med sitt arbetslag, men 

även att man är trygg i sig själv. ”Det är något jag har lärt mig sen första dan, det är att man 

blir aldrig omtyckt av alla, och det måste man tänka på.” Ja, tänker jag, det är mycket jag ska 

tänka på som pedagog. Ansvaret för alla älskade barn och icke älskade för den delen. De som 

är ”tysta” de som är ”ljudliga”. ”Men det har varit fantastiska år och jag ser verkligen med 

glädje på alla de elever som jag har fått förmånen att träffa och knyta kontakten 

med...kolleger… föräldrar. Och de svårigheter man också gått igenom har ju varit lärorika. 

Det är ju så att man ställs ju inför problem och det är inte alltid som det är lätt, ibland är 

man ganska utsatt.” 

 

Hon fortsätter att berätta om att man har olika svårt för olika människor och saker. Att man 

kommer att möta barn och föräldrar som man känner att det fungerar lite sämre med, och att 

det då är bra att man ingår i ett arbetslag så man kan hjälpas åt. Jag håller med när jag sitter 

där och lyssnar på henne. För mig som alldeles ny pedagog kommer jag att lägga mycket 

fokus på mitt kommande arbetslag, vilka kollegor kan jag vända mig till i olika situationer. 

 

Marianne har fått vara med om arbetslag som fungerar och inte fungerar. ”Barn är enormt 

känsliga och lyhörda, de märker väldigt väl hur personalen fungerar, vad de kan spela på.” 

Jag frågar henne om att man kan väl då känna sig lika ensam i ett ickefungerande arbetslag 

som att helt vara utan ett? ”Helt rätt! Därför att i ett arbetslag är de grundläggande 

värderingarna så väldigt viktiga och modet. Att det här arbetet krävs också ett mod att våga 

säga obekväma saker och att själv kunna ta emot obekväma sanningar” 

 

Steinberg ger mig som blivande pedagog rådet att jag ska fundera grundligt på min bild av 

ledarskap och även definiera denna och hur den i sin tur påverkar min roll som pedagog. 

Vidare menar han att det finns olika sätt att se på ledarskap men att enigheten är att uppgiften 

består av samordning samt runt värderingar.31  

                                                
31Steinberg,57 
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det 

följande; 

 

Alla som arbetar i skolan skall  

- Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 

- I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor 

- Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och  

- Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt 

 

Att prata med barnet 
 
Innan den andra intervjun kommer igång talar vi om min kommande yrkesroll som 

fritidspedagog och att det ska bli spännande för mig att äntligen komma ut och möta eleverna. 

”Se på framtiden med tillförsikt... att man känner att man går in i någonting som är 

spännande, nånting man känner att, det här vill jag arbeta med. Just att ta tillvara energi, att 

man känner det man gör är meningsfullt. Det är ju så fascinerande att arbeta med barn 

därför att som är ju omedelbara, dom låtsas ju inte, utan barn är ju som regel väldigt 

spontana och ärliga, och vi har mycket att lära utav barn… och att prata med barnet och inte 

till barn… (… ) Sen är det ju väldigt viktigt med humor… skratt är alltid bra.” Här fnissar 

både jag och Marianne för lika väl som vi kan prata allvar, så kan vi skratta. ”Så vad jag vill 

förmedla till dig är att jag tycker att du har valt ett fascinerande arbete, jag tror att du 

kommer att bli väldigt nöjd med mitt yrkesval.” Och det tror jag med, tänker jag. Och jag 

kommer att ta med mig Mariannes lust och engagemang till eleverna jag ska arbeta med. Men 

så fortsätter Marianne, ”det gäller också att kunna bjuda på sig själv att inte vara rädd för att 

misslyckas... att inte vara rädd för att göra fel...för att...barn genomskådar”. Här skrattar vi 

båda igenkännande och jag håller med och säger också... barn genomskådar. 

 

I skolans värld behövs det engagerade, duktiga människor säger Marianne. ”Det har du ju 

märkt, det är viktigt att det är människor som verkligen tycker om att vara bland barn och 

ungdomar, och som vill någonting med sitt jobb och inte har valt det ”för vad ska jag ta, det 

spelar inte så stor roll vad jag gör”, men det har faktiskt väldigt stor betydelse. Det är det här 
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med naturligt ledarskap. För det gäller att vara en ledare, menar hon, barn känner väldigt väl 

om det är en ledare eller inte. Det ska vara ett tydligt ledarskap och med det menar hon att det 

ska vara ett bra ledarskap. ”Jag tror att vi alla människor mår bra av att tydligt veta vad vi 

ska göra och till barn har jag ofta använt mig av ordet ”jag förväntar mig”, jag förväntar 

mig vissa saker, det ligger ju en förväntan i att det här ska du och jag fixa tillsammans, och 

det bygger ju på att man tror på människan.” Ännu en gång vänder sig Marianne till mig och 

säger; ”Du har nämnt tidigare att du vill arbeta med barn som har svårigheter. Att kunna 

hjälpa barn att hitta rätt, att hitta rätt på det sättet att dom har trygghet och att dom vågar 

lita på vuxna. För många gånger är det ju så att barn kan vara så besvikna på vuxna.” 

 

Och det är ju så, det är ju där jag vill hjälpa barnen. Att finnas där för någon eller några. Jag 

suger in allt som hon säger och önskar att jag kunde ha hennes erfarenhet ett litet tag tills jag 

har blivit varm i kläderna. Hon är ju så ambitiös i sin målsättning till barnen. Hon kommer ju 

verkligen underifrån och lyfter sina elever - ”Du kan, vi hjälps åt, du är duktig, du är bra”. 

”Våga nappa på barns idéer, att bryta ett mönster, att kanske göra någonting annat, det går, 

vi provar!” 

 

Steinberg menar att barn har en förståndig syn på ledarskap när de säger att en fröken ska vara 

”snäll och rättvis” eller ”sträng och snäll”. Han menar att de bästa pedagogerna har en mycket 

bra balans mellan kärlek och struktur. Steinberg, precis som Dahlin m.fl. menar att läraryrket 

handlar om kärlek till sitt yrke och genom det – sina elever. 32 

 

 

Min fråga+ Marianne+ Litteratur = Sant?  
 
När jag hade skrivit ner intervjuutskriften och funderade på min fråga och det som Marianne 

hade svarat blev jag lite nedslagen. Min fråga var Hur ser/upptäcker jag de barnen som 

inte mår bra men jag hade ju inte fått något konkret svar. Jag funderade länge på om jag 

skulle behöva ändra frågeställning utifrån Mariannes svar men det gjorde jag aldrig, för när 

jag analyserade intervjuutskriften som bäst, smög sig ett jakande svar fram. Samarbete, 

trygghet, glädje, ledarskap, coaching och sammanhållning. Ord som frekvent dök upp i mitt 

huvud gav mig svaret på min fråga. Vad är det som kännetecknar Marianne? Jo det är ju 

                                                
32Steinberg,168 
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hennes glädje att möta människor och att vara med om barns utveckling. Det är hennes 

förmåga att skilja på handling och person som skapar grunden till ett bra förhållningssätt. 

 

 Marianne ser det goda i allt och alla vill jag påstå. Men hon är även sann i sig själv. Hon är 

den hon är och hon låtsats inte vara någon annan. Hon talar med barn inte till dem och hon är 

nyfiken på dem. Hon ser det positiva, det genuina och hon har ambitionen att skapa trygghet 

mellan sig och eleverna som gör att jag anser att hon kan upptäcka barn som mår dåligt/far 

illa.  

 

Utan sin vetskap har Marianne gjort precis som Steinberg skriver; Hon har haft dubbla 

uppdrag, hon har arbetat för att uppnå mål likväl som hon har jobbat med elevernas 

utveckling genom coaching. Marianne har fångat upp barnets positiva beteende och stimulerat 

detta och på sätt gett barnet en större möjlighet att utvecklas. Detta är ett utmärkt exempel på 

coaching som Berg beskriver det. Genom att förstärka det positiva beteendet när det visar sig 

hos eleverna, leder detta till att klassklimatet blir tryggt då varje individ känner sig 

uppmärksammat och sett. Det skapar i sin tur förutsättningar till att barn som inte mår bra, 

kan våga öppna sig och på så sätt synliggörs problematiken.  

 

Mariannes förhållningssätt till sin egen skolgång har varit övergripande positivt och hennes 

egen målsättning har varit att se till att ingen skall kränkas eller känna sig rädd. Kanske att 

hon har haft den kränkande läraren i bakhuvudet som mobbade sin elev? Hon fick uppleva ett 

dåligt bemötande som barn och sådan kan sitta i länge och jag tror att det har funnits i henne 

som en ledstjärna att kränkningar är inget som skall förekomma i hennes närvaro.  

 

Vägar fram till våra olika mål är ofta inte spikraka. Någon har sagt att ”målet är ingenting, 

vägen är allt”. I Mariannes fall kan vi nog prata om något slags mellanting. Både vägen och 

målet har varit viktigt för henne. Mariannes väg till sitt mål har inte heller gått rakt. Hon tog 

inte samma väg som sina kamrater, men hon har alltid haft målet klart för sig, och framför sig 

och en stor portion ambition att vilja. På samma sätt har hon haft med sina elever. Hon har 

velat deras bästa genom ha sett till att de har haft ett mål att nå, och hon har haft tron på dem 

att de har kunnat nå dit- hon har haft viljan att de ska utveckla självtillit. I en jämförelse 

mellan litteraturen och Mariannes berättelse ser jag en koppling till Steinberg, att jag som 

pedagog inte ska vara rädd för att ställa krav och förväntningar på mina elever.  
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När jag visade Marianne min ”mindmap” så hade jag ringat in tre ord. Privatrollen, lärarrollen 

och mitt tema. Marianne började talade om att hon inte ville skilja på lärarrollen och den 

privata rollen. Landin och Hellström menar att det är ohälsosamt att inte skilja på lärar- och 

privatrollen, men jag vill hävda att det bestämt skulle vara ohälsosamt för Marianne om hon 

skulle ”gå i roll”.  Jag vill vara människan, sa hon tidigt i intervjun. Men vad innebär 

”människa” för henne då? Jo det var ju en naturlighet, att hon är trygg i den hon är, att stå för 

den man är med fel och brister, och inte att tro att man ska vara på något speciellt sätt. Och 

det är hon verkligen inte. Hon är verkligen ärlig och sann i sig själv. Jag glömmer aldrig 

hennes oroade ansiktsuttryck när hon oroade sig för att hon säkerligen har sårat utan att veta 

om det. 

 

Trygghet föder trygghet. Redan hemifrån har Marianne haft med sig trygghet men hon menar 

att om det finns trygghet i en skolledning genererar det trygghet till arbetslaget, vilket i sin tur 

sprider sig till dem som mest behöver en trygg ledning – eleverna. En trygg ledning leder 

även när det är tuffa saker som ska sägas. Här har även föräldrarna en betydelsefull roll som 

ledare för sina barn. Föräldrarna behöver vara trygga för att kunna stötta sina barn när det 

finns motgångar att hantera. Rask & Wennbo menar att barn påverkas av föräldrarnas 

värderingar och det gör dem, både på gott och på ont. Marianne pratar om förväntan på 

barnet, men för den sakens skull menar hon inte en förväntan bara på barnet, utan det är en 

förvänta på dem båda att de ska klara målet tillsammans. För det är så här med Marianne, att 

hon tror på människan, hon tror att den vill och kan.  

 

Hennes belöning har varit att få följa och vara med om barns utveckling, att få coacha dem i 

rätt riktning och ha ett arbetslag kring sig. Jag håller verkligen med Dahlin, Ingelman och 

Dahlin att det ligger en personlig kallelse bakom anledningen till att välja läraryrket. De 

frågar sig i boken Besjälat lärande vad det är för en pedagog som väljer att vara med barn om 

den inte tycker om det. Samtidigt menar Dahlin m.fl. att besjälade pedagoger ökar möjligheter 

till en besjälad undervisning, vilket gör att barn och ungdomar får en möjlighet att utvecklas 

till hela människor på så sätt får barnen själ-förtroende. 

 

Marianne har arbetat utifrån läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, men jag tror att hon ändå skulle ha arbetat för att barnen skulle få känna 

att skolan mötte dem med respekt, att de skulle känna att de skulle få utvecklas och göra 

framsteg, även om den inte hade funnits.  
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Slutsats 
 
Men jag är ju inte Marianne. Jag är ju jag. Om jag då inte är född in i en trygg och stabil 

familj som Marianne, kan jag då upptäcka barn som far illa? Ja, det kan jag. Dels har jag ju 

mina egna erfarenheter med mig - vad jag saknade som barn. Men jag har ju även fått med 

mig en erfaren pedagogs ord och råd. För vad har jag lärt mig genom detta arbetes gång? Jo, 

att jag ska vara mig själv, inte spela några roller, vara en förebild, coacha, skapa trygghet 

mellan mig och eleverna. Visa att de kan lita på mig, att jag inte ska svika dem. Att arbeta 

fram ett bra klimat i gruppen så att det känns tryggt för dem att komma till skolan så att även 

de kan känna att de får vara sig själva.  

 

Konstruktiv kritisk granskning av mig själv 
 
Kunde det blivit annorlunda? Verkligen, vill jag påstå. Jag är ingen bra intervjuare, men jag 

har blivit bättre sen jag har gjort mitt arbete. Min stora brist är att jag ibland kan ha svårt att 

ställa frågor så att den som blir intervjuad förstår vad jag frågar. Jag är helt enkelt luddig. Jag 

behöver öva mig på att ställa raka enkla frågor. Givetvis har detta påverkat mitt arbete, hade 

jag varit tydligare hade jag fått andra svar. Jag kanske helt enkelt skulle kunnat haft en prov -

intervju med en annan än Marianne för att öva mig på att ställa följdfrågor på det personen sa. 

Det vet jag att jag har varit dålig på, jag skulle frågat mer; ”Hur menar du nu?, Har du något 

exempel?, Kan du utveckla mer”. Så detta är mitt råd till dig som ska använda dig av 

livsberättelsemetoden.  

Framtiden då? 
 
Om jag skulle forska vidare med min fråga skulle jag vilja fråga vuxna som farit illa som barn 

vad de hade velat att skolan gjorde för dem. Jag skulle vilja göra livsberättelser med ungefär 

sex stycken, tre kvinnor och tre män  och de skulle vara tagna ur olika samhällskikt. Jag skulle 

använda mig av färdiga frågor som jag vill ha svar på men som sagt använda mig av 

livsberättelsemetoden, detta för att få så djupa och innerliga svar som möjligt.  
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Bilaga 
 
En rapport kommer att publiceras på www.kau.se under uppsatser avhandlingar och rapporter. 

 

Den kommer att handla om dig som privatperson, yrkesperson och om mitt tema. 

 

Du får när som helst under intervjuerna ”hoppa av” och inte fortsätta delta. Det är frivilligt 

och jag kommer att fråga dig om jag får använda mig av bandupptagning.  

 

Efter det att jag har skrivit ut intervjuerna kommer jag att erbjuda dig att läsa igenom, ändra 

och tillägga samt att du ger mig ett godkännande att det som står i intervjuutskriften är det vi 

har talat om.  

 

Jag kommer att avidentifiera dig, din arbetsplats och eventuella elever som du nämner.  

 

Du får bestämma hur länge du vill/kan närvara vid varje intervju och hur länge du finns till 

hands för eventuella förfrågningar efter det att intervjuerna är klara. 

  

Jag kommer att fråga dig om du vill ha en utskriftsversion. 

 


