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Abstract 
 

 

Title: Violence we do not see. 
 
What can we do at the recreation center to deal with the violence that children are exposed to 

in the silent? 
 
Author: Sonja Shabo. 

Supervisor: John Haglund. 

Term: Spring term 2018. 

 
 
Summary 
 
This scientific essay describes a story of my professional experience. I am a future leisure-

time teacher who sketches an event that shows how a mother of a student turns up with a 

visible bruise around her eye upon handing over her child. This causes a strong concern in 

my body, and there I make a report of the event with the help of feeling of power and visible 

signs. This leads to the student moving from the place and changing the school. This story 

that is experienced by the reader is a situation of how the student lived with violence in close 

relationship. 

 
 

The theoretical perspectives that reinforce this essay are: the obligation to report, 

interculturality, the preschool's democracy, culture, cross-cultural, practical knowledge and 

violence. The results show that, using the theoretical perspectives contained in this 

scientific essay, a free-time teacher can create understanding and build on new experiences 

about similar situations. 

 
 

Keywords: violence in close relationship, violence we do not see, violence, culture 

and reporting obligation, democracy. 
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Titel: Våld vi inte ser. 
 
Vad kan vi på fritidshemmet göra för att bemöta det våld som barn utsätts för i det 

tysta? Författare: Sonja Shabo. 
 
Handledare: John Haglund. 
 
Terminen: Våren 2018. 
 

 

Sammanfattning 
 
Denna vetenskapliga essä beskriver en berättelse ur min yrkeserfarenhet. Jag är en blivande 

fritidshemslärare som gestaltar en händelse som visar hur en mamma till en elev dyker upp 

med ett synligt blåmärke runt sitt öga vid överlämning av sitt barn. Detta väcker en stark oro 

i min kropp och där jag med hjälp av magkänsla och synligt tecken gör en orosanmälan 

kring händelsen. Det leder till att eleven flyttar från orten och byter skola. Denna berättelse 

som får upplevas av läsaren är en situation om hur eleven levt med våld i nära relation. 

 
 

De teoretiska perspektiven som styrker denna essä är: anmälningsskyldigheten, 

interkulturalitet, förskolans demokratifostran, kultur, tvärkulturell, praktisk kunskap och 

våld. Resultaten visar att med hjälp av de teoretiska perspektiven som tas upp i denna 

vetenskapliga essä kan en fritidshemslärare skapa förståelse och bygga på nya erfarenheter 

kring liknande situationer. 

 
 

Nyckelord: våld i nära relation, våld vi inte ser, våld, kultur och 

anmälningsskyldighet, demokrati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

Tillägnad, 
 

till min mor och mina systrar Gabriella och Helen. 
 

Tack för att ni alltid finns där. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Berättelse………..…………………………………………………….……...........s.6 

2. Dilemmat………..……………………………………………………..………..…s.8 

3. Syfte och frågeställningar………………………………………….………...…...s.9 

4. Metod……………………………………………………………….………...…..s.10 

5. Etiska övervägande…….………………………………………….……….……s.11 

6. Teoretiska utgångspunkter och reflektioner…………………….……….……s.11 

6.1. Anmälningsskyldigheten…..…………….……………….…….……….……..s.11 

6.2. Interkulturalitet……………………………………….……………….………s.13 

6.3. Förskolans demokratifostran………………………………..……….….…....s.14 

6.4. Kultur………………………………………………………………….…….....s.14 

6.5. Tvärkulturell…………………………………………………………………...s.16 

6.6. Våld……………………………………………………………………………..s.18 

6.7. Praktisk kunskap………………………………………………………………s.20 

7. Egen reflektion över berättelsen………..…………………………………........s.21 

8. Slutord…………………………………………..………………………………..s.23 

Litteraturförteckning……………………………….………………………...........s.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

1.  Berättelse  

“Who runs the world? Girls! Who runs the world? Girls!” Beyonces röst pumpar ut i 

bilhögtalarna och jag sjunger med. Älskar mina turer på morgonen på väg till jobbet. Jag får 

en ny kraft till skillnad från när jag ska ta mig upp ur sängen. “Who runs the world? Girls!” 

Med tanke på vad jag läste på GAPF’s facebook sida idag så känner jag inte att girls runs 

the world. Vi är fortfarande långt ifrån. 

 
 

Stannar vid rött ljus och tankarna går åt olika håll. Fastnar med blicken mot en snöhög i 

väntan på grönt ljus, vintertid borde inte ens existera. Vrider ner ljudet från radion, längtar 

till hösten den enda årstiden jag känner att jag verkligen mår bra i och tänker att den 

snöhögen borde vara en hög av löv i olika färger istället. Tuuut! Vaknar till av bilen bakom 

mig. Jag får sluta drömma mig bort sådär. Kör in på skolans parkeringsplats och känner mig 

lätt irriterad när jag ser hur vissa personal parkerat sina bilar. Hur fick dom ens körkortet? 

Tänker jag. 

 
 

När jag väl lyckats parkera, går jag mot skolans byggnad. Rösterna av lekande elever ekar i 

morgonkvisten. När jag kommer in i skolans byggnad blickar jag mot de teckningar som 

några elever målat och som fint pryder de tråkiga och slitna väggarna i hallen. Några har 

som vanligt hamnat på golvet av gårdagens busiga elever. Jag böjer mig ner och plockar upp 

de som hamnat på golvet. Öppnar dörren till avdelningen och känner doften av nybryggt 

kaffe, ska bli gott med en kopp. Hälsar lite snabbt på några kollegor i förbifarten. Gud, vad 

alla ser trötta ut. Bara två veckor kvar av denna termin, skönt. Tittar hastigt på klockan, hon 

är 8:03. Bra, tänker jag, jag hinner gå till Maria och snacka lite strunt innan hennes elever 

börjar. Maria är min arbetskollega som har sitt rum några meter bort från mitt och jobbar 

som förskolelärare. 

 
 

Medan jag och Maria pratar droppar några elever in pö om pö. Jag sneglar mot klockan igen 

och märker att det snart är dags för mig att sluta prata och gå iväg och jobba. Just som jag 

ska säga en sista grej till Maria innan jag lämnar ser jag en förskoleelev och hans mamma på 

väg in. Mamman tittar hastigt mot mig och hälsar glatt. Men samtidigt får jag en olustig 

känsla i kroppen. Det är något som inte stämmer. Varför har hon solglasögon på sig under 

vintertid, tänker jag? Jag har ju själv det ibland, men bara när det är soligt ute. Det är för att 

undvika att migrän uppstår. Medan mina tankar bråkar lite lätt tittar jag ut mot fönstret, det 

är inte soligt ute, det är fortfarande mörkt. 
 

–Varför har hon solglasögon på sig? Frågar jag Maria lite tyst. 
 

–Jag vet inte, svarar Maria. 
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–Men tycker du inte att det är lite konstigt? 
 

–Nej det gör jag inte, folk får ha på sig och se ut hur de vill, svarar Maria 
 

–Jo, det förstår jag väl, men det är något som inte stämmer. 
 
Säger jag så för att jag vet att den pojken har det svårt under lektionerna, och är i behov av 

specialstöd? Han har även problem med det sociala och pratar inte i ord utan som en 

bebis. 

 

 

Jag fastnar med blicken och tittar hur hon kämpar med att få sin pojke att ta av sig 

overallen, men pojken bara stirrar ner mot golvet med armarna utsträckta i någon form av 

protest. Mamman använder en ton mot sonen som man använder med små bebisar. Hur hon 

än kämpar och pekar på andra barn som gör som deras föräldrar säger reagerar inte han med 

en endaste min. Jag måste gå, men vill inte. Jag kan inte få bort den konstiga känslan jag har 

i magen. Plötsligt säger jag tyst till Maria: 

 
 
- Jag tror hon har blivit slagen. 
 
– Lägg av, säger Maria. Hon tittar bort mot mamman och pojken och säger lite tveksamt 
 
– Tror du det? 
 
– Ja, Maria, jag tror det. 
 
Maria och jag tittar på varandra och tittar sedan bort mot dom och tittar tillbaka mot 

varandra igen. Jag ska ta reda på det, tänker jag och går mot mamman och pojken. 

 

 

Jag går fram och hälsar på mamman först, sedan på pojken som fortfarande stirrar ner mot 

golvet. Jag hukar mig lite lätt och lägger handen på pojkens axel och hälsar igen, men ingen 

reaktion. Jag går upp och försöker få ögonkontakt med mamman. Hon skrattar, ler och säger 

något oförståeligt på svenska och pekar samtidigt på pojken. Jag visste det, tänker jag, jag 

ser hennes stora blåmärke. Hur tänkte hon att hon ska dölja den där stora blå/gröna fläcken 

runt hela ögat som nått ut till tinningen med de där solglasögonen? Hon har stora 

pilotformade solglasögon med en lite svagt rosa tonade glas. 

 
 

- Hur mår du? Frågar jag mamman. 
 
–Bra, bra, svarar hon. 
 
- Är du säker, frågar jag? 
 
–Ja, ja, säger hon. 
 
Jag pekar med mitt finger på mitt ena öga och frågar mamman samtidigt. 
 
–Vad har hänt? 

Mamman som inte behärskar det svenska språket bra svarar: 
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–Oh, jaa, Bilal (som pojken heter) slå. 
 
Jag rynkar ögonbrynen och ser inte riktigt övertygad 

ut. - Bilal kasta leksak, säger mamman. 
 
–Bilal kasta leksak, upprepar jag. 
 
–Jaaaa, komma hand i öga. 
 
Samtidigt som mamman säger så visar hon med hela armen hur Bilal har kommit 

med armbågen i hennes öga. 
 
- Jag förstår inte, frågar jag. Är det leksaken eller armbågen? 
 
- Alla säger Bilal snäll, men han slå mamma, inte snäll och ler samtidigt. 
 
- Oj, säger jag. 
 
 
 
För just i detta moment vet jag inte riktigt hur och vad jag ska svara tillbaka till mamman. 

Jag vill återigen fråga henne hur det verkligen gick till, men samtidigt känner jag mig lite 

ilsken över hennes sista kommentar med att skuldbelägga sin son på det viset. Men kanske 

satte jag henne i en svår situation? Det är säkert hennes man som slagit henne, tänker jag för 

mig själv. Det måste vara så tänker jag med tanke på mina tidigare erfarenheter av kvinnor 

som levt med våld i nära relation. Varför kan hon inte bara säga som det är? Blir mer och 

mer ilsken över hur män tror de kan göra som de vill. 

 
 

Tankarna går återigen i högvarv på mig och när jag ska fråga henne igen om det är något jag 

kan göra, vänder hon sig om och ber Maria om hjälp men utan att titta på henne. Jag blir 

genast väldigt ledsen och känner mig lite maktlös, allt jag kan göra nu är en orosanmälan. 

Med huvudet i spinn och benen som bär tillbaka mot mitt arbetsrum dyker det upp en fråga, 

hur kunde jag ha missat Bilal? Är det därför han har betett sig så konstigt i skolan? Undrar 

vad han har sett, känt eller upplevt? Efter orosanmälningen visade det sig att mamman blir 

misshandlad av pappan men mer information än så gavs inte och efter det flyttade familjen 

till en annan ort och Bilal bytte skola. 

 

2.  Dilemmat 

Essäns berättelse visar hur en vuxen människa blir utsatt för våld i nära relation, då mamman 

som är klädd i solglasögon vid lämning av sitt barn har ett synligt blåmärke vid sitt öga. I 

denna situation uppstår en känsla av obehag i magen när jag får syn på Bilals mamma. 

 

 

Vad står till och vad kan jag som fritidshemslärare göra när en sådan situation uppstår? Hur 

kommer det sig att jag har missat Bilal och uppmärksammade inte hans beteende förrän jag 

såg hans mammas synliga blåmärke? Vad händer med den professionella identiteten när 
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sådana situationer uppstår, och hur kan jag som fritidshemslärare förhålla mig till dessa 

elever och vuxna som drabbas och lever med våld i nära relation. Var det någonting jag 

kunde gjort utifrån den situationen? Som en kvinna från en annan kultur med erfarenhet av 

kvinnor som lever med våld i nära relation kunde jag inte sluta tänka på att varken Bilal eller 

hans mamma ska behöva att bli utsatt för våld, vare sig den är fysisk eller psykisk. 

Berättelsen som presenteras i min essä redogör för det kulturella perspektivet ur skolans och 

hemmets bakgrund. Dilemmat blir därför de etiska överväganden som fritidshemsläraren 

ställs inför i bemötandet av elever och vuxna på skolan som lever i våld i nära relation. 

Problematiken uppstår då, man som fritidshemslärare misstänker något utifrån magkänsla 

men inte agerar, eller hur man utifrån tidigare erfarenheter missar de varningssignaler som 

indikerar för något. 

 

 

3.  Syfte och frågeställningar 

 

Intresset för denna vetenskapliga essä är att diskutera och reflektera över dilemmat som 

uppstår i min berättelse av det synliga blåmärket runt Bilals mammas öga, då många 

fritidshemslärare kan stå för liknande situationer i arbetet. I läroplanen (2011) nämner de 

att alla individer ska behandlas lika och att skolan ska hjälpa de utsatta och svaga, genom 

att förmedla individers lika värden (Skolverket, 2011, s. 7). Hur ska jag ha möjligheten att 

förmedla likabehandlings förmåga till, såsom läroplanen förespråkar? I läroplanen (2011) 

står det vad vi ska göra, men inte hur? Därför blir mitt uppdrag som fritidshemslärare 

desto viktigare att agera, reflektera över mitt förhållningssätt och miljön jag skapar för 

eleverna jag arbetar med i fritidshemmet. Då är mitt uppdrag som fritidshemslärare att 

tillsammans med mina arbetskollegor skapa den trygga o demokratiska atmosfären för 

eleverna i fritidsverksamheten. 

 
 

Jag vill med hjälp av denna vetenskapliga essä och de teoretiska perspektiv som tas upp i 

detta arbete, ur olika synvinklar och perspektiv ge exempel på hur man som 

fritidshemslärare kan förebygga sitt förhållningssätt till att bemöta elever som lever i våld i 

nära relation. 

 
Frågeställningarna blir därför följande: 
 
 

● Vilka förutsättningar har fritidshemsläraren för att bemöta elever som lever med 

våld i nära relation? 
 

● Vad förväntas av fritidshemsläraren i arbetet på fritidsverksamheten med att 

bemöta det dolda våldet? 
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4.  Metod 
 
Jag är snart en färdigutbildad fritidshemslärare som utifrån min egenupplevda berättelse 

får möjligheten att utvidga mitt synsätt och perspektiv kring liknande situationer, då jag 

med en koppling till de teoretiska perspektiven som tas upp i mitt arbete får den 

möjligheten. 
 
Thomassen (2007) nämner att förståelse är det centrala inom hermeneutiken som är en 

vetenskapsteori. Vidare tar författaren upp ett begrepp som förståelsehorisont som innebär 

de fördomar och förförståelse vi individer har och vilket i sin tur kan påverka våra 

tolkningar. Det innebär däremot inte att våra förståelser är konstanta, utan de förändras varje 

gång vi upplever en ny tolkning (Thomassen, 2007, ss, 96, 179). Hermeneutiken används 

som ett verktyg för att beskriva människor i syfte av att skapa bättre kompetens kring 

särskilda situationer, en fördjupad kunskap och förståelse (Molander, 2003, s. 166). Vidare 

syftar hermeneutiska läran även till att förklara innebörden med språket som används i 

samband med livsyttringar och handlingar tolka andra människors beteenden och 

beteendemönster som råder i sociala sammanhang (Patel & Davidsson 2011, s. 28–29). 

 
 

I min berättelse tolkar jag mitt dilemma utifrån min förståelse och eget perspektiv. Därför 

blir mitt uppdrag i denna vetenskapliga essä att med hjälp av de teoretiska perspektiven som 

tas upp få mer insikt till hur jag kan förhålla mig kring liknande situationer som kan uppstå i 

framtiden. Enligt Thomassen (2007) kan man få nya tolkningar av saker och ting, vilket är 

det som även skett under denna essä där jag försökt förstå hur dilemmat uppstod och vad 

som kunde gjorts annorlunda för att undvika dilemmat (Thomassen, 2007, s. 101). 

 
 

I denna essä kommer jag att i huvudsak följa Maria Hammarén (2005) Skriva en metod för 

reflektion, teori om den skrivande reflektionen, för att skriva vetenskaplig essä. Enligt 

Hammarén (2005) är det via en skrivande process som det kan öppnas upp för nya idéer och 

reflektioner av en specifik situation. Det öppnas upp nya tankar och vägar för att förstå 

situationen bättre och ur nya synvinklar. Förutom att det via skrivandets process öppnar upp 

nya vägar, skapar det tillfälle för att analysera situationen som det inte skulle kunna göras 

tidigare. Genom att reflektera på så sätt kring en situation och tillåta sig analysera händelser 

på andra plan, skapar det en grund för att kunna reflektera över hur individen utvecklas 

utifrån händelsen, men också hur erfarenhet utvecklas till kunskap (Hammarén, 2005, s. 5) 

 

I denna vetenskapliga essä framkommer både begreppet barn och elev eftersom 

perspektiven pratar om barn och deras rättigheter medan jag pratar om elever i 

fritidshemmet. 
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5. Etiska överväganden 

De personer som beskrivs i min berättelse är fingerade och har utifrån deras säkerhet 

inte angetts vid namn, skola eller ort och detta för att försvåra identifieringen 

(Vetenskapsrådet, 2017, ss.13 - 14). Jag har inför min berättelse behövt minnas en 

observation som uppstått i en specifik händelse för att kunna gestalta den. Detta 

underlättar dessutom för mig som fritidshemslärare att förstå hur jag skulle kunna 

hantera situationen på andra sätt (Patel & Davidson, 2011, s. 91). Berättelsen 

presenterar inga särskilda personer som beskrivs i situationen, utan de kan 

representera många situationer med ett flertal personer utifrån dilemmat om våld vi 

inte ser. 

 
 
6. Teoretiska utgångspunkter och teoretiska reflektioner 

 
 
6.1. Anmälningsskyldigheten 
 

Inom skolväsendet finns det ett viktigt styrdokument som fritidspedagoger behöver följa och 

som beskrivs som barnets yttersta skydd, vilket är anmälningsskyldigheten. 

Anmälningsskyldigheten är en rättighet för barn för att förhindra att de inte blir utsatta för att 

fara illa, vad gäller misshandel, våld, sexuella övergrepp eller drogmissbruk 

(Regeringskansliet, Socialtjänstlag kap 14 §1). Med en koppling till min berättelse visades 

våldet synligt, där Bilals mamma dök upp med ett synligt blåmärke runt ögat i samband med 

mina misstankar. Skyddet vad gäller mot våld infördes redan år 1924 i barnavårdslagen, där 

de första bestämmelserna kring anmälningsplikten fastställdes. År 1998 förstärktes 

lagstiftningen och bestämmelserna omfattade fler instanser. Trots förstärkningarna finns det 

ändå ett stort mörkertal, där flera anmälningar inte görs även fast de är berättigade för en 

anmälan. I min berättelse anmärker jag på Bilals märkliga beteende där han använder sig av 

ett bebisspråk under tiden som han befinner sig på fritidshemmet, men anmälningen sker inte 

förrän jag ser det synliga tecknet på Bilals mammas blåmärke runt ögat. Det handlar i stor 

utsträckning om en bristande kunskap kring lagstiftningen och vilka skyldigheter personal 

som arbetar med barn har när det handlar om sådana liknande situationer. Det görs ca 30–

40% anmälningar av skola och förskola men det är fortfarande inte tillräckligt i och med att 

barnen vistas alltmer i skolan än någon annanstans (Olsson, 2011, s. 202). 

 
 

Anledningar till att en anmälan inte görs kan vara orsaken till exempelvis av bristande 

kunskap av vad lagstiftningen säger, dålig arbetsledning som inte förespråkar anmälningar, 

att man inte tar sin skyldighet på allvar, dåligt samarbete med socialtjänsten, ingen 

återkoppling på tidigare anmälningar, negativa erfarenheter av socialtjänstarbete och att man 
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möjligtvis är osäker på sin tjänst och roll på skolan (Olsson, 2011, s. 202). Med en koppling 

till min berättelse brast jag i min profession som fritidshemslärare. Jag känner till 

styrdokumenten och jag vet vad de innebär med hjälp av min utbildning. Men i detta fall 

insåg jag att jag även brast i min praktiska kunskap av att missa Bilals märkliga beteende, 

förrän jag såg det synliga blåmärket. 

 
 

Enligt Helleberg är ett centralt problem inom detta område de nedskärningar som 

kommunerna utför. De som drabbas mest är barnomsorgen, skola och fritidsverksamheten. 

De drabbas på grund av att personalstyrkan minskas och barnantalen ökar. Problemet med 

det är att ”De som drabbas mest är de barn som inte får drabbas. Barn med behov av särskilt 

stöd, de allra yngsta barnen, invandrar – och flyktingbarn och barn med problem hemma” 

(Helleberg, 1998), s. 20). Grunden till varför barnkonventionen skapades är för de barn som 

lever i de mest utsatta situationer och det är för de som villkoren måste förbättras. Min 

berättelse inträffar i ett utsatt område och där Bilal helt enkelt glöms bort.  

 

Den nya lagstiftningen som ändrades år 1998 gjorde att allt fler fick skyldigheten att göra en 

anmälan för att skydda barn från att bli utsatta, den minsta misstanke kring att ett barn kan 

fara illa ska leda till en orosanmälan. Det handlar i sin tur även om att utredningsplikten har 

förstärkts för att skydda barnet från att bli vidare utsatt för fara. Anmälningsplikten hänvisas 

till kap. 14, 1§ Socialtjänstlagen (Regeringskansliet, socialtjänstlag kap. 14 §1). I lagens 

första stycke står det om att alla som får kännedom om att ett barn vanvårdas eller blir utsatt 

för misshandel bör göra en anmälan till socialtjänsten för att de som myndighet därefter 

bedömer om en utredning ska inledas eller inte. Med en koppling till min berättelse går jag 

återigen tillbaka till den känslan som uppstod efter mitt vittnesmål av händelsen. Enligt 

lagens första stycke är det en uppmaning för alla som får en kännedom kring vanvård att 

göra en anmälan och upprätta information till socialtjänsten för vidare bedömning (Olsson, 

2011, ss. 203–204). Efter flera egna reflektioner kring min händelse kan jag inte förneka att 

Bilal dök upp som ett vanvårdat barn innan jag såg det synliga blåmärket på mamman, men 

tydligen ansåg jag inte det vara märkvärdigt i min värld. Bilal ansåg jag som ett barn som 

alla andra barn. 

 

Även om lagen om anmälningsskyldigheten har förtydligats och förstärkts finns det ändå 

många anmälningar som går ogjorda. Det kan handla om att en förståelse för en anmälan 

behöver förtydligas. Anmälaren behöver förstå vilket gott samarbete som existerar för att 

kunna stärka sin skyldighet om att genomföra anmälningen som möjligtvis inte genomförs 

på grund av okunskap och missförstånd till vad en anmälan kommer att leda till. Det har 

visat sig finnas tydliga samband till en ökning av anmälningsfrekvensen där det ligger ett 
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gott samarbete mellan socialtjänst och skola som en främst källa till anmälningar av barn 

som lever i vanvård eller annan utsatthet (Olsson, 2011, s. 204). Detta med en koppling till 

både min händelse och mina tidigare erfarenheter som fritidshemslärare har jag aldrig 

upplevt eller erfarit att socialtjänstens och skolans samarbete har varit synligt. Jag som 

fritidshemslärare har inte blivit inkluderad till att delta i ett samarbete heller. Hur kan jag då 

skapa bättre förutsättningar till att bemöta barnet som lever i våld, när jag som 

fritidshemslärare inte blir inkluderad i det ”goda” samarbetet och samverkar med andra 

samhälleliga instanser? 

 
 
Enligt Hägglund, Hultman och Thelander är ett av skolans viktigaste uppdrag som åligger 

fritidshemslärarens roll att fostra och lära elever i skolan till att bli goda 

samhällsmedborgare, men också upprätthålla ett demokratiskt samhälle, och detta genom 

att uppvisa hur demokratin råder i skolan bland elever. Detta perspektiv är tydligt förankrat 

i skollagen som menar att skolan har ett uppdrag att dels uppvisa ett demokratiskt tänk, 

men även en strävan efter att fostra elever till att bli goda samhällsmedborgare till att driva 

samhället (Hägglund, Hultman och Thelander, 2017, s. 9). Kan mina förväntningar som 

fritidshemslärare skapa en ny generation av ett demokratiskt tänk hos barn? 

 
 
6.2 Interkulturalitet 
 
I boken Interkulturellt ledarskap- förändring i mångfald nämner författaren 

Lahdenperä (2008) att interkulturellt ledarskap går att kategoriseras under sex punkter: 
 

1. Undervisning i form av mångvetenskapliga utbildningar och kurser 

om interkulturalitet och ledarskap, 
 

2. Fältkontaktet, det vill säga samarbete med “praktiker som lever och arbetar i det 

mångkulturella samhället för att på så sätt få tag på den praktiska kunskapen, 
 

3. Praxis nära forskning, 
 

4. Internationellt och nationellt forskningssamarbete, 
 

5. Erfarenheter av ledarskap såväl som av andra ledares ledarskap, 
 

6. Egna studier ledarskap; kurser och utbildningar (Lahdenperä, 2008, s.11). 
 
 
 
Lahdenperä (2008) beskriver dessa sex punkter som hennes helhetsförståelse av utvecklandet 

för det interkulturella perspektivet. Alla dessa punkter nämnda ovan förhåller sig till 

varandra då dem går in på ett ledarskapstänk. Begreppet interkulturalitet definieras som olika 

typer av kulturer såsom, tankemässiga, språkmässiga, klassmässiga, könsmässiga, etniska, 

religiösa osv., det är en term som innebär en process eller handling. Med en koppling till min 

berättelse undrar jag hur jag som fritidshemslärare kan assimilera eleverna i fritidshemmet 
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utan att gå emot det demokratiska tänket? Hur förhåller jag mig till det på bästa 

professionella utan att det drabbar någon negativt? (Lahdenperä, 2008, s. 29). 

 
 

6.3 Förskolans demokratifostran 

Enligt författarna i Förskolans demokratifostran är det viktigt att inom skolväsendet arbeta 

med värdegrundsfrågor. Det handlar främst om att se arbetet med värdegrundsfrågor som ett 

helhetsarbete och inte som en tillfällig lösning i form av ett arbete i temadagar. Skolan bör se 

detta som ett utgångsläge i alla situationer och inte enbart i vissa lägen. När 

fritidshemslärarna som med genom arbete i skolan lärt sig anamma styrdokumenten för 

demokratiska värden och demokratifostran, ställs även fritidshemsläraren för att arbeta med 

att skapa goda förutsättningar för en demokratisk fostran i skolan. En grundprincip för 

förskolan är att arbeta kring värdegrundsfrågor vad gäller demokrati för att se efter 

mänskliga rättigheter som inte är ett simpelt arbete, utan kräver eftertanke i strävan efter att 

arbeta med en demokratisk syn i hopp om att influera allt fler elever till att förstå den 

demokrati som råder i samhället i stort (Hägglund, Hultman och Thelander, 2017, s. 48). 

Men en koppling till min berättelse och det demokratifostran som råder i skolan förväntas 

det av mig och andra fritidshemslärare att vägleda eleverna in i detta tänk, som i detta fall 

innebär Bilal. Hur skulle jag kunna skapa en bättre förutsättning för Bilal, när han kommer 

från ett hem där våld förekommer. Detta gör det svårt för mig som fritidshemslärare att leva 

upp till den demokratifostran som råder, när han själv är under identitetsutveckling. 

 
 

Det handlar i stor utsträckning om att lära elever på skola och förskola om att förstå 

grundprincipen av en demokratisk syn, alltså att mänskliga rättigheter råder för alla 

medborgare. Elevers mänskliga rättigheter är dessutom en viktig del i den demokratiska 

synen som råder i samhället men främst inom skolväsendet. Mänskliga rättigheter och 

demokrati behöver verka tillsammans då den ena kompletterar den andra och tillsammans 

råder en helhetssyn på människans rätt och skydd (Hägglund, Hultman och Thelander, 2017, 

s. 50). 

 
 
I min berättelse försöker jag agera demokratiskt genom att se, upptäcka och gå efter min 

oro och det synliga tecknet på Bilals mamma. 

 

 

6.4 Kultur 

Enligt Britta Bodin och Lars Fant (1995) i boken Från Kultur förklarar begreppet kultur 

som ett helhetsbegrepp som beskriver tillvägagångssätt som en grupp människor i samspel 

har format för att lösa livets väsentliga problem. Begreppet förklarar en gemensam bild av 
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ett perspektiv, samma språk, bild, beteendemönster, dvs. gemensamma normer och tankesätt 

(Bodin och Fant, 1995, s. 11). 

 
 

Kultur omfattar därmed gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och 

sammanhållande tankemönster. Men den finns inte bara i huvudet på människor. 

Medvetande blir gemensamt genom att man kommunicerar, delar ett språk, förstår 

koder och budskap, ser hela sin omgivning som betydelseladdad på ett sätt som är 

någorlunda lika för alla – eller åtminstone för flera. (Hannerz, Liljeström & 

Löfgren, (1982), Kultur och medvetande. En tvärvetenskaplig analys. s. 10). 

 
 

Kultur är ett begrepp som har en omfattande beskrivning, dels handlar det om att beskriva 

diverse tankesätt och situationer för en grupp människor. Däremot är det av stor vikt att 

förstå försiktigheten av begreppet, det är väldigt lätt hänt att hamna i benämningar som 

generaliserar för en särskild kultur som exempelvis ”arabisk”, ”afrikansk” etc. Dessa 

benämningar omfattar inte den specifika kulturen, utan beskriver en viss del av kulturen. 

 
 

Gruppkultur är ett annat begrepp som förklarar en kultur där människan tillhör en grupp av 

människor. Det är väl känt att en människa som känner en form av tillhörighet där den 

upplever sig vara en del av en grupp som de kan relatera till hör till ”identitetsskapande”. Att 

få känna sig trygg i en grupp som dessutom klargör för en social trygghet genom en 

gruppkultur är det människan ofta strävar efter. En social trygghet är en viktig aspekt som 

alla människor önskar uppnå genom att känna sig behövda, känna en tillhörighet av ett ”vi” 

och förstå de normer som råder, detta kopplas till en nationell kulturtillhörighet (Bodin och 

Fant, 1995, s. 12). 

 
 

Maria Borgström (1998) har skrivit en doktorsavhandling inom pedagogik Att vara mitt 

emellan. Hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin 

sociokulturella identitetsutveckling  där hon nämner hur det centrala inom den 

sociokulturella identiteten: språk, kultur och identitet är. Till sin undersökning har 

Borgström (1998) följt åtta spansk amerikanska ungdomar som vuxit upp i Stockholms 

förorter. Hennes empiriska material är baserat på intervjuer, dagbok, brev, enkäter, 

teckningar och gruppsamtal. Utifrån den empiriska undersökningen har resultaten visat att 

dessa ungdomar som ingick i studien upplevde att de behövde leva i två världar, där 

föräldrarna kommer från två olika kulturer (Borgström, 1998, s. 7). 

 

 

Ungdomarna upplever sig inte tillhöra det svenska samhället helt och hållet och därför har de 

vuxit upp i ett utanförskap och skapat sig en egen kultur genom att plocka det bästa från 
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kulturerna de vuxit upp i. Denna känsla av att inte få tillhöra men ändå leva i det samhället 

skapar en form av dubbel identitet, vilket Borgström (1998) menar kan uppfattas som 

negativt och positivt beroende på ungdomens förhållningssätt. I min berättelse behärskar inte 

mamman det svenska språket så väl och detta kanske gör att mamman inte riktigt kan 

uttrycka sig hur hon egentligen vill ha det. Ur Bilals perspektiv och andra elever i samma 

situation undrar jag hur man kan lyfta upp det positiva att tillhöra två olika kulturer och 

samtidigt känna en samhörighet till samhället? (Borgström, 1998, s. 23). 

 

6.5 Tvärkulturell 

Tvärkulturell är ytterligare ett begrepp inom kultur som omfattar den människan som får lära 

sig om flera kulturer samtidigt. Det handlar om att förstå skillnader och likheter mellan olika 

kulturer och förstå ”kulturkoderna” som råder. Denna kompetens kan dels komma från den 

bakgrund som man bär med sig i vuxenlivet och de värderingar som eleven förhåller sig till 

på fritidshemmet. Andra möjliga inlärningssätt att förstå tvärkulturalitet är genom att utsätta 

sig för diverse kulturer och anpassa sig till dessa kulturer (Bodin och Fant, 1995, s. 14), som 

kan kopplas till hur Bilals mamma agerar i min berättelse, där mamman har ett undvikande 

beteende och möter inte min blick samtidigt som hon beskyller Bilal för blåmärket.  

Har det att göra med mammas rädsla för vad som kan hända Bilal om jag får reda på att hon 

blivit utsatt? Skulle jag kunna agerat på ett annat sätt gentemot Bilals mamma?  

 
 
Elisabeth Plöjel-Westmoreland (2000) skriver i sin doktorsavhandling i pedagogik om 
 
Tvärkulturell fostran, svensk-italienska ungdomars erfarenhet av att växa upp med två 

kulturer. Hennes studie syftar till att undersöka hur italienska ungdomar som antingen har 

vuxit upp i Italien eller Sverige, med ena föräldern svensk och den andra italiensk. Hon har 

intervjuat 27 ungdomar i Rom och 14 i Malmö i åldrarna 17–30 år som fått reflektera över 

sin uppfostran och hur det har varit att växa upp i en tvärkulturell familj (Plöjel-

Westmoreland, 2001, ss. 11-16, 108, 110). 

 
 
Enligt Plöjel-Westmoreland (2001) har informanterna varit tydliga i intervjuerna över att de 

vuxit upp i två olika kulturer, men under sin uppväxt inte behövt välja varken den ena eller 

den andra. Resultaten visar att det har varit en positiv inverkan på ungdomarna att växa upp 

i två olika kulturer och kunna ta delar av båda utan att utesluta någon av de (Plöjel-

Westmoreland, 2001, ss. 12-15, 249-250). Med en koppling till min berättelse undrar jag 

hur positivt det kommer att vara för Bilal i framtiden när han tvingas välja vad han vill ha 

kvar från sin kultur och vice versa. Kommer det som de resultat som forskaren kommit fram 

till en lika positiv verkan på Bilal, när han har fått bevittna våld i hemmet? Innebär det att 
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jag som fritidshemslärare behöver ha mer kunskap om Bilals kultur för att ge honom 

möjligheten till att få en mer positiv verkan i hans uppväxt? 

Ove Sernhede (red.) (2011) i boken Förorten, skolan och ungdomskulturen skriver om hur 

skolan och förorten förhåller sig till varandra. Det råder en försiktighet i hur skolan som 

institution ska se till att förse alla elever med den bästa utbildning utifrån deras 

förutsättningar. Skolan har utvecklats i takt med samhällets utveckling, men det går ändå inte 

att säga att skolan är anpassad för alla individer som vistas i skolan. Skolans utseende och 

maktstruktur har förändrats. På 70-talet var läraren den som bar på auktoriteten där eleven 

var tvungen att lyda för att få en utbildning. Idag ser det inte ut på samma sätt (Borelius och 

Sernhede, 2011, ss. 19–20). Såsom Sernhede (2011) säger upplever jag att makten inte ligger 

bara på skolan, utan hos vårdnadshavarna.  

 
 

Skolan som på 70-talet var ”en skola för alla”, tanken på detta årtal var att det var på skolan 

som ambitioner förverkligades. Alla barn i samhället hade rätt till utbildning, vilket 

förenklade visionen av att lyckas. Däremot var det i förorten och dess skolor som 

jämställdhetsideologi ställdes inför problem. Synen på en skola för alla var inte lika 

avgörande för befolkningen, utan i förorten behövde man se över solidariteten. Det handlade 

mer om att se över familjens heder, följa kulturen, lära sig att det patriarkala 

uppfostringssättet är det enda som råder (Borelius och Sernhede, 2011, ss. 19–20). 

 

Den demokratifostran som råder i skolan krockar med den bakgrundskultur som råder i 

många av barnens hem vi möter dagligen, där de är uppfostrade med aga som en 

tillrättavisning. Denna krock visar på hur en bakgrundskultur inte längre handlar om en 

svensk eller icke-svensk kultur utan om våldskulturen som råder i hemmet för vissa barn. 

Det blir även en sorts skam och skuld för att inte berätta om våldet som pågår bakom stängda 

dörrar för det skapar en oro för att avslöja familjehemligheter. Det uppstår en skuld och 

skamsen känsla när man bli utsatt för våld och detta är något som BRIS – Barnens rätt i 

samhälle har skrivit om (BRIS, Om våld mot barn, 2018-03-29). Barn och anhöriga som blir 

utsatta för olika former av våld känner som att de är bärande för våldet som sker. Detta går 

att kopplas till min berättelse där Bilals mamma hade ett undvikande beteende där hon under 

samtalets gång vände sig helt plötsligt om till min kollega och fortsatte samtalet med henne 

istället och utan att ge någon ögonkontakt. Var detta en akt av rädsla? En akt av oro? En akt 

av skam? Vad var det som pågick i hennes tankar? Vad tänkte Bilal? 

 
 

Det kan vara småsaker som livsavgörande faktorer som kan påverka den andra 
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människans framtidsutveckling. Därför är det ännu viktigare att utifrån min 

berättelse skapa bättre förutsättningar och förhållningssätt för eleverna jag inte 

kan se med det blotta ögat. Hur dessa elever mår, eller lever utanför 

skolverksamheten. En människa har ett stort behov av få känna sig behövd, trygg 

och bekräftad. Människan behöver mycket kärlek och omsorg för att kunna bilda 

ett gott självförtroende som i sin tur leder till att hen vågar mycket mer i livet. 

(Hartsman och Persson (red.), 2013, ss. 110–112). 

 

 

6.6 Våld 
 

När man använder sig av begreppet fysisk misshandel menar man att all form av kroppslig 

bestraffning är fysiskt våld. Det kan innebära allt från att slå barnet eller nyper, sparkar, 

knuffar, kastar, luggar, river eller biter barnet till att förgifta, bränna, skålla, riva, försöka 

dränka eller kväva barnet osv. Tecken för misshandel kan se olika ut, det kan vara 

blåmärken, skelettskador eller bit-, riv- och brännmärken samt avgränsat håravfall, men de 

behöver inte alltid betyda att det finns några tecken på att det förekommer misshandel. Med 

en koppling till min berättelse upptäcker jag Bilals mammas synliga blåmärke runt ögat och 

som hon försökte dölja med sina solglasögon mitt under vintertid. Blåmärket gjorde mitt 

jobb enklare, jag anmälde utifrån synliga bevis och kände ingen tvekan om att jag agerat rätt 

eller fel utifrån lagen som råder. Det är inte vårt jobb att utreda vad tecknen står för, men om 

man känner att något inte stämmer så är det vår plikt att anmäla (Bergenlöv, 2009, ss. 70, 

137). 

 

Psykisk misshandel är när ett barn systematiskt utsätts för nedvärderande omdömen, 

nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Detta går att kopplas till min 

berättelse, när jag ifrågasätter mamman om vad som hänt med hennes öga. Mamman svarar 

tillbaka med att beskylla sin son för att ha slagit henne, först med en leksak, sen nämner hon 

att sonen slagit henne med armen. Även en enstaka allvarlig företeelse kan innebära att ett 

barn riskerar att fara illa. Orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, hån, nedvärdering, 

avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingade isolering från sociala kontakter eller att 

inte få delta i åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna till barnets 

synpunkter är också psykologiskt våld. Att barn tvingas att se eller höra våld gör också att 

de far illa, dvs. bevittna våld, såsom Bilal fått uppleva och trots det beskylldes han för 

blåmärket av sin mamma (Bergenlöv, 2009, s. 72). 

 
 

Fysisk och psykisk misshandel, att bevittna våld i familjen och andra missförhållanden är 

några av de allvarligaste riskfaktorerna för psykisk ohälsa. Barn som utsätts för 



 

 

19 

skrämmande och påfrestande händelser som våld drabbas av stress, något som ofta går 

över om barnet blir väl omhändertaget och känner trygghet efter händelsen. Var Bilals 

beteende i min berättelse orsakad av stress? Men om påfrestningen varit allt för stor eller 

om den upprepas vid flera tillfällen och under en längre tid, exempelvis om barnet tvingas 

leva med den under lång tid utan möjlighet till återhämtning, kan den ge skador som 

barnet inte kan hämta sig ifrån av egen kraft. Skulle Bilal kunna bli bättre och mer 

avslappnad samt kunna uttrycka sig mer verbalt om jag hade skapat en bättre miljö för 

honom i fritidshemmet? (BRIS, Om våld mot barn, 2018-03-29). 

 

 

”Relationer till andra människor är ett av våra allra mest grundläggande behov. Eftersom vi 

är så beroende av relationer, är det också i relationer som vi kan skadas” (Ljunggren, 2012, s. 

14). Konsekvensen av att bli utsatt av våld leder till att man tappar tilliten till både sig själv 

och till andra. När man tyvärr tappar all tillit till andra människor leder det till att man inte 

vågar be om hjälp. (Ljunggren, 2012, s.14) Var detta ett tecken på att jag och mina andra 

arbetskollegor som arbetat med Bilal brustit i vårt skapande av relation till honom? Kände 

han sig inte tillräckligt trygg? 

 
 

Skolinspektionen rekommenderar att elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete 

ska vara av generell karaktär och omfatta samtliga elever. Vidare anger Skolinspektionen 

att elevernas utbildning även ska omfatta deras personliga utveckling, vilket inkluderar 

hälsa och välmående. Därför behöver elevernas hälsa, på samma sätt som deras 

kunskapsresultat, få påverka skolans utvecklingsarbete. I tillsynen framkom också att 

nästan alla elever vet att skolan har en elevhälsa, men eleverna vet oftast inte var den finns 

och vilka yrkesgrupper som ingår (Blomgren, 2016, s. 16). 

 
 

Karin Blomgren (2016) menar i ovanstående citat att det ska ligga i skolans ansvar att se till 

att bemöta elever oavsett behov och att välmående och hälsa ska räknas in med lika stor 

betydelse för skolgången som skolresultat. Det handlar om att synliggöra sig som elevhälsa i 

skolorna och få samtliga elever att känna den trygghet som behövs att kunna vända sig till de 

vuxna på skolan om något olämpligt skulle inträffa utanför skoltid. Detta är något som kan 

problematiseras min berättelse och mina utvecklande förutsättningar i denna vetenskapliga 

essä. Skulle jag kanske tagit mig modet att även om det visade sig att jag hade fel, att hon 

blivit misshandlad då vågat hänvisa henne till exempelvis kvinnojouren? Det visade sig att 

mamman i min berättelse blir misshandlad. Familjen valde att flytta till en annan ort och 

skola för att få en ny start. Jag som fritidshemslärare upplever inte att elevhälsa är ett 

ständigt pågående arbete som genomsyrar mitt förhållningssätt till elever och deras 

välbefinnande på verksamheten jag arbetar på. Det handlar i stor utsträckning om att ta det 
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egna ansvaret hela tiden och fatta egna beslut som är för svåra att fatta på egen hand. 

(Blomgren, 2016, s. 16). 

 

6.7 Praktisk kunskap 
 
Dreyfus och Dreyfus (2015) skriver ett avsnitt i Hjertström Lappalainens bok Klassiska 

texter om praktisk kunskap om hur människan lär sig genom praktisk kunskap, även förklarat 

som ”learning by doing” alltså att man lär sig genom att praktisera det. Människan är som ett 

oskrivet blad där alla intryck, erfarenheter och upplevelser tillsammans utvecklas det till 

praktisk kunskap. Författarna menar att det tar fem stadier av inlärning för att gå från 

nybörjare till expert (Lappalainen, 2015, s. 308). Detta går att koppla till min berättelse, när 

jag av tidigare erfarenheter får upp en varningssignal och känsla av obehag att mamman 

ljuger eller hittar på när hon ler och skrattar samtidigt som hon ger en bortförklaring till 

händelsen. Det tar tid och sker i olika steg likt ett barn som ska lära sig cykla. Det börjar med 

att barnet lär sig sätta sig på cykeln, trampa på pedalerna, balansera styret och därefter cykla 

på egen hand utan stöd och hjälp. Genom att lära sig av sina egna erfarenheter blir det också 

erfarenhetsbaserad kunskap. Kommer detta påverka mig, då det bekräftade mina orostankar 

om att Bilals mamma blir misshandlad och kommer det att påverka mina framtida 

bedömningar kring liknande situationer? Kommer jag att känna samma oro? 

 
 

Enligt Lappalainen filosofen Aristoteles redogör för två olika former av kunskap, fronesis 

(klokhet) och techne (konst) i jämförelse till episteme (vetenskap). Vidare redogör 

Aristoteles om den fronetiska kunskapen som innebär att kunskapen är till stor del 

situationsbunden, alltså att det är utifrån den situation som individen behövt erfara 

(Lappalainen, 2015, s. 16). Det som Aristoteles beskriver som fronetisk kunskap är det som 

troligtvis inträffat i denna vetenskapliga essäs berättelse. Med en koppling till min berättelse 

användes fronesis när jag fick misstankar kring Bilals mammas undvikande beteende när jag 

ifrågasatte vad som hänt runt hennes öga. Enligt techne agerade jag genom att efter den 

inträffade händelsen göra en orosanmälan. Den logiska, det vill säga enligt episteme grundar 

sig i hela min handling, det vill säga att jag agerade enligt lag. 

 

Den praktiska kunskapen går även i magkänslans spår och återspeglas i Welsh och Lyons 

tolkning av hjärnforskaren och läkaren Pontus Wasling (2001) forskning att vi människor 

har två system i hjärnan som arbetar tillsammans. Det ena systemet är att hjärnan arbetar 

snabbt, vilket motsvarar vår magkänsla. Vi människor tolkar och agerar större del av vår tid 

blixtsnabbt. Den andra delen av vårt system arbetar långsamt, vilket motsvarar att vi tänker 

mer noga efter våra handlingar och agerande. Vi människor går djupt in i ett ämne och 
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analyserar exempelvis vad vi ska säga och hur vi ska agera. Det kan också vara att efter en 

situation att vi medvetet reflekterar över vad som hände (Welsh & Lyons, 2001, ss. 299–

303). 

 

Det blir tydligt att förstå att situationer kan inträffa men med rätt förförståelse och 

förhållningssätt skulle kunna ha ändrat mitt bemötande gentemot Bilal och hans mamma. 

Känslan som uppstår vid liknande situationer är betydelsefulla och bör tas allvarligt för att 

inte undgå liknande tillfälle. Man ska reflektera över varför man känner som man gör och 

fråga sig själv: vad händer med mig när jag träffar den här personen? Vilken information har 

jag? Vad är det egentligen som gör att jag känner såhär? Det är också med hjälp av den 

magkänslan som uppstår som kan indikera att det är något som inte stämmer kring en viss 

situation (Welsh & Lyons, 2001, ss. 299–303). 

 

 

När jag tänker tillbaka till min berättelse så kan man förstå att jag agerade efter min 

magkänsla så fort jag såg blåmärket på Bilals mamma. Nackdelen med det var att jag tyvärr 

enbart då fokuserade på mamman och glömde bort eleven, Bilal. Jag glömde även att tänka 

och analysera efter hur jag skulle agera i den situationen som uppstod utan jag gick efter 

min magkänsla. Det som jag å andra sidan gör är att använda mig av mina tidigare 

erfarenheter och min fronetiska kunskap. Jag missar Bilal då jag fokuserar på Bilals mamma 

som visar ett tydligt tecken på att hon kan ha blivit utsatt för ett fysiskt våld. Det går att dra 

tydliga kopplingar till att jag utgår från tidigare erfarenheter och den praktiska kunskapen 

och för att koppla till det Dreyfus och Dreyfus beskriver som en praktisk kunskap, att lära 

sig av egen erfarenhet. 

 

7. Egen reflektion över berättelsen 
 
Mina reflektioner kom tidigare än mötet med mamman. Jag hade redan byggt upp mina 

tankar kring dagens skeva kvinnosyn. Hur alltför många kvinnor faller offer för våld i nära 

relation, för att kvinnan exempelvis inte gör som mannen vill och kan tillrättavisas många 

gånger. Vart kan det ha gått fel? Är det en kulturell fråga eller en samhällsfråga? 

Lahdenperä (2008), nämner att det handlar om att lyfta fram ett problemområde som kräver 

desto mer av fritidshemslärarna som arbetar med barn som lever i våld i nära relation 

(Lahdenperä, 2008, s. 13). 

 
 

Som blivande fritidshemslärare är min inställning att tänka utifrån elevens bästa, vare sig 

det är när jag planerar aktiviteter, samverkar, eller ger råd och stöd. Jag stöter på 

motgångar, inte bara hos elevernas vårdnadshavare som kan tycka annorlunda, men även 

skolan som inte vill 
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”trampa” någon på tårna för att undvika arga föräldrar så att det i sin tur inte leder till att de 

tar ut sina barn från skolan. Under min resa av min nuvarande utbildning har jag lärt mig 

att inte bara sätta ord på det jag gör men också att utbildningen lärt oss att verkligheten kan 

se annorlunda ut. Hur många är det som orkar? Hur länge ska vi fritidshemslärare som 

arbetar med eleverna och föräldrarna orka med alla dessa motgångar som uppstår, när vi 

fritidshemslärare förväntas att agera på ett sätt, men där verkligheten tvingar oss många 

gånger att agera annorlunda. Hur påverkar det eleverna jag arbetar med, när jag i mitt 

förhållningssätt som fritidshemslärare vill bemöta och skapa bättre förutsättningar genom 

ett demokratiskt tänk, när en del av dessa elever går hem till en våldsam miljö? 

 
 

Jag har än idag kollegor med mentaliteten att lite våld skadar inte och kan refereras till de 

kollegor som själva troligtvis vuxit upp i en kultur där våld är accepterat i uppfostringssyfte. 

Tankesättet motsätter sig mot den demokratiska synen på barn och vad som är acceptabelt i 

uppfostringssyfte och så vidare. De tycker att det är okej att barn ”tillrättavisas” av sina 

föräldrar för att de är krävande i skolan. Om inställningen sett annorlunda ut hade kanske 

fler agerat och tänkt annorlunda, kring våld vi inte ser. Kanske hade då fler barn och kvinnor 

även män som faller offer för våldet i nära relation vågat träda fram och berätta. Vi har inga 

riktiga metoder eller arbetssätt som vägleder oss i hur vi ska agera när vi upptäcker våld vi 

inte ser. Vi får ett par teoretiska perspektiv som tagits upp i denna vetenskapliga essä och 

där man kan använda sig av olika exempel i liknande situationer, men ingen praktisk 

erfarenhet i hur exempelvis jag tillsammans med mitt arbetskollegium kan förbättra vårt 

förhållningssätt.  

 
 

Det finns protokoll på mobbning, respekt, värdegrundsfrågor, men inte så mycket om 

hur man kan gå tillväga när det kommer till förtryck och våld i hemmet. Vi behöver få 

kompetensutveckling i hur vi ska avläsa varningssignaler, lära oss hur vi ska samtala 

med eleverna och föräldrarna, så vi möjligtvis kan erbjuda den rätta hjälpen 

omedelbart. Det här går att kopplas till vad läroplanen nämner, att skolan ska fostra 

elever till att bli goda samhällsmedborgare, men också självständiga individer som ska 

kunna klara sig själva i samhället. Det handlar alltså om ett samarbete mellan skola och 

hem för att kunna ge det bästa stödet till våra framtida elever (Skolverket, 2011, s. 8). 

 
 
Även om det finns många styrdokument som en fritidshemslärare ska följa, finns det inget 

konkretiserat arbetssätt som vi ska utgå från i bemötandet av elever och föräldrar där 

misstanke om våld vi inte ser. Styrdokumenten som råder för fritidshemmet är att följa 

värdegrunden, dvs. att följa en demokratifostran där skolan har som uppdrag att fostra 
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eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. Det handlar om att elevens röst ska få 

komma till tals men också att deras rättigheter om delaktighet. 

 
 
8. Slutord 
 
Reflektionerna har processats och kopplats till de teoretiska perspektiv som redogjorts i 

essän. Utifrån reflektionerna och med kopplingar till perspektiven har tankarna även gått 

kring hur teorierna förklarar olikheterna mellan förhållningssätt till att bemöta våld i nära 

relation. I min berättelse, där Bilals mamma skuldbelägger Bilal för att ha kastat sin leksak 

på henne som skadat mamman, men också ändrar historia så fort hon får följdfrågor. Jag 

känner att det inte riktigt stämmer överens med hennes fysiska utseende med blåmärket och 

därför flyger tankarna iväg av misstankar för våld i nära relation. Men det kunde lika gärna 

varit så som mamman sa att det var om hon inte ändra sin historia den stunden. 

 

Vi fritidshemslärare behöver utifrån de reflektioner som jag gjort under essäskrivandet 

utveckla ett förhållningssätt som lämpar sig till ett arbete med elever. Den teoretiska 

grundutbildning vi får är en bra början, men det räcker inte hela vägen. Det handlar mer om 

att tillämpa den praktiska kunskapen fritidshemslärarna besitter som inte går att läsa sig till, 

utan mer erfarenhetsbaserad kunskap. Ligger det i fritidshemmets ansvar att se till att alla 

elever får den omvårdnaden de bör få och har rätt till eller är det samhällets ansvar? Om det 

ligger i fritidshemmets ansvar, hur ska detta arbetssätt utmärka sig och utspelas i det dagliga 

arbetet med eleverna? Fritidshemmet befinner sig i en särskild position mellan skola och 

hem/samhälle där det faktum att eleverna får mer frihet och att fritidshemsläraren är närmare 

eleverna på olika sätt innebär också att detta i sin tur innebär en större möjlighet att kunna 

bygga starka och nära relationer till eleverna på skolans miljö. Det är som exempelvis via 

dessa avslappnade relationer som det fördolda kommer upp till ytan och vi fritidshemslärare 

kan upptäcka det våld vi inte ser som sker i nära relation, alltså det som inte inträffar på 

skolans mark. 

 
 

I några fall kan en anmälan av vare sig den är av en misstanke eller ett synligt tecken av att 

våld sker innebära en livsomställning för många familjer, då vissa familjer väljer att flytta 

eller kanske är det barnet som omplaceras i ett annat hem. Som en koppling till min 

berättelse väljer Bilals familj att flytta från skolan och orten. Detta kan i sin tur medfölja 

olika konsekvenser. Vad händer då med eleven som nyligen skapat en miljö där hen kan 

vara sig själv och känna sig någorlunda trygg till att behöva börja om från början igen? Hur 

påverkar det eleven? Hur vet vi om hen mår bra idag? Dessa fall kan sätta spår i en 

fritidshemslärare som skapat relation och trygghet till eleverna av att inte veta vad som hänt 
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med Bilal exempelvis. Är det något i skolans samverkan med föräldrarna som hade kunnat 

förhindrat att våldet hade uppstått? Det är väl vår skyldighet att förmedla demokratin som 

råder till både elever och vårdnadshavare? 

 
 

Vi ”tillrättavisar” inte med våld. Hur får vi det sagt utan att skuldbelägga föräldrarna? Under 

skrivandets gång har jag försökt hitta ett svar som kan peka på vart felet börjat eller ligger. 

Men jag känner mig maktlös i denna fråga. Jag har många gånger under arbetets gång 

reflekterat och kommit fram till hur viktig en skolstart är för en elev i skolan. Hur viktigt det 

är att den blir korrekt gjord, att vi inte bara presenterar skolans upplägg om vad som ska 

göras under läsåret, hur viktigt det är med kläder efter väder, att tiderna ska hållas osv. Men 

hur viktigt det är att vi också sprider demokratins budskap. Hur vi är måna om våra elevers 

välmående både i hemmet och i skolan. Hur vi bemöter eleven efter utbildning, 

barnkonventionen osv. Hur vi önskar att hemmet också följer samma regler som vi gör på 

skolan. 

 
 

Ibland kan en fritidshemslärare kanske ta en orosanmälan som behöver göras personligt och 

känna en skuld till att i hoppet om att hjälpa, kanske man förstör för eleven. Eleven är den 

som kanske behöver flytta, ändra boende och hamna i en annan familj och även flyttas från 

all den trygghet den har till något nytt och främmande. Detta kan i sin tur kan leda till 

oroligheter och en tveksam känsla av att inte vilja göra en orosanmälan trots att det ligger i 

vårt uppdrag. Då relationer till andra individer är ett stort behov för oss kan de samtidigt 

skada oss. När en vårdnadshavare exempelvis förflyttar sitt barn till annan skola, blir 

problemet inte egentligen löst utan de för vidare problemet med sig. Hur påverkar detta 

elevens trygghet där det skapats relationer i föregående skola? Kommer denna elev att 

fortsätta att skapa nya relationer eller kommer detta att stoppa elevens väg? Detta kan i sin 

tur problematisera den kommande fritidshemsläraren arbete, eftersom att eleven då bär med 

sig problem från tidigare situationer. 

 
 

Vi har en anmälningsplikt, däremot kan känslan av att göra mer skada än nytta ibland ta 

över. Var det bara en tillrättavisning? När vi väl gör en orosanmälan vare sig den är bevisad 

eller baserad på magkänsla kan resultatet i varje fall sluta annorlunda. Ett beslut som tas efter 

ett agerande av en anmälan kan vara avgörande för en elevs framtid, både positivt och 

negativt. I samband med att kunna skapa goda relationer till eleven på fritidshemmet kan 

man få tillgång och skapa en bättre möjlighet till att få fram det fördolda som ligger under 

ytan. Detta i sin tur leder också till att fritidshemsläraren får en bättre ingång att få bättre 
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relation och samarbete med hemmet till eleven för att kunna arbeta ur ett helhetsperspektiv, 

och denne tankeprocess kan ske enbart om vårdnadshavarna förstår innebörden av ett gott 

samarbete för elevens bästa. 

 
 
Efter att ha läst igenom min reflektion och kopplat min berättelse till de teoretiska 

perspektiven som finns med i denna vetenskapliga essä har det också skapat nya 

reflekterande tankar hos mig. Jag önskar studera vidare hur mycket fritidshemmet prioriterar 

i förhållande till elevens hem gällande tryggheten. Hur viktigt är inte det att fritidshemmet 

får det stödet som behövs för att skapa den rätta miljön för en elevs trygga närvaro under 

fritidshemstiden? Som fritidshemslärare är det viktigt för oss att kunna se eleven och läsa av 

när elever beter sig avvikande från sitt ”normala” beteendemönster. Detta kan vi göra genom 

att skapa goda relationer både till eleven och deras vårdnadshavare. 

 
 

Förutom att ha ett helhetstänk kring eleven gäller det att skapa en trygg miljö som gör 

det möjligt för oss fritidshemslärare att se, upptäcka och misstänka. För att skapa den 

”rätta” miljön behöver vi som arbetar i fritidshemmen bättre stöd, bättre resurser och 

inkluderade som ett i skolsystemet. Samtidigt är det en del av vårt uppdrag att anpassa 

miljön för alla våra elever oavsett behov och särskilda behov. För att vi ska få en bättre 

miljö som i sin tur kan skapa bättre förutsättningar behöver vi bättre lokaler, tillräckligt 

med personal, bra med planeringstid och ett enhetligt förhållningssätt till att bemöta 

elever i svårigheter och som lever med våld i nära relation. 

 

 

Jag ser även en koppling till hur viktigt det är att skapa goda relationer till andra i sin närhet. 

Det är genom relationerna vi börjar förstå olika tecken, varningssignaler, mönster och även 

anförtro sig till våra medmänniskor. Detta sker i samband med att vi lär oss förstå 

beteendemönster likt den hermeneutiska läran, där vi utgår ifrån det som avviker från 

strukturen. Jag anser att det är ett stort problem jag har i min arbetsplats med att vi inte har 

tillräckligt med kunskap och stöd gällande våldet. Våld innebär inte alltid ett slag utan våldet 

kan förekomma i form av något psykiskt, såsom i ord. Att kränkas kan ibland skada en mer 

än det fysiska. Elever är inte tillräckligt starka för att kunna motstå eller arbeta att filtrera 

bort olika sorters ord som kommer emot en (salamancarådets skriftserie, 2006, s. 14). 

 
 
 

Varför döljer föräldrar eller elever när de utsätts för våld i hemmet? Är det för att vi på 

fritidshemmet inte bäddat för en tillräckligt trygg miljö att man vågar säga ifrån eller be om 

hjälp? Elever som lever i våld är duktiga på att dölja det våld som råder, för det är något de 

har lärt sig att göra. Detta betonar vikten av det uppdrag vi åligger som fritidshemslärare för 
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att kunna upptäcka våld vi inte ser. Jag önskar med denna essä att skapa ett förhållningssätt 

till fritidshemslärare att upptäcka våldet som råder för elever som lever med våld i nära 

relation. Min önskan är att kunna upptäcka fler barn på fritidshemmet som blir utsatta för 

våld i hemmet i det våld som inte är synligt för blotta ögat.  

 
 

För mig finns det mycket som kan läras via erfarenhet och teori men det har inte varit det 

främsta verktyget gentemot bemötande av elever. Jag har använt mig av min personlighet 

och mycket kärlek för att trygga för dessa elever som saknar tryggheten. Detta i huvudsak 

för att få en möjlighet att lyckas upptäcka våldet vi inte ser. Men med denna utbildning har 

jag fått en möjlighet att utveckla det teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna 

essä för att förstärka min praktiska kunskap. 
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Hartsmar, N., & Liljefors, Persson, B. (red.) (2013). Medborgerlig bildning: demokrati 

och inkludering för ett hållbart samhälle. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Helleberg, L. (1998). Barnkonventionen: rättigheter för världens barn och ungdomar. 

[Ny utg.] Stockholm: Rädda barnen 

 
 
Hägglund, S., Löfdahl Hultman, A., & Thelander, N. (2017). Förskolans demokratifostran i 

ett föränderligt samhälle. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

 

Lahdenperä. P. (2008). Interkulturellt ledarskap: förändring i mångfald. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 



 

 

28 

Lappalainen, J. H. ”Inledning”. (red.) Klassiska texter om praktisk kunskap. Elanders 

Sverige: Södertörn Högskola. 

 

 

Ljunggren, C. (2012). En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Linköping: Linköpings 

universitet     

 

Molander, J. (2003). Vetenskapsteoretiska grunder. Historia och begrepp. Studentlitteratur 

AB. 

 

Olsson, S. (2011). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 4., [omarb. och 

utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Plöjel Westmoreland, E. (2001). Tvärkulturell fostran: svensk-italienska 

ungdomars erfarenhet av att växa upp med två kulturer. Diss. Lund: Univ., 2001. 

 

Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Reviderade 2017. 4. Uppl Stockholm: Skolverket. 

 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi. 

1. Uppl. Malmö: Gleerups utbildning.  

 

 

 

 

Otryckta källor 
 
Borgström, M. (1998). Att vara mitt emellan: hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan 

uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling = How Latin American youths in 

Sweden understand the conditions for their socio-cultural identity development. Stockholm: 
 
Univ. 
 
 
 
BRA (2016), Våld och misshandel. Hämtad från, https://www.bra.se/brott-och-

statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html, hämtad den 2018-03-29. 

 

 

BRIS. Om våld mot barn. Hämtad från https://www.bris.se/for-vuxna-om-

barn/vanliga-amnen/utsatta-situationer/om-vald-mot-barn/hämtad den 2018-03-29. 

 

 

https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-och-misshandel.html
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/utsatta-situationer/om-vald-mot-barn/
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/utsatta-situationer/om-vald-mot-barn/
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/utsatta-situationer/om-vald-mot-barn/


 

 

29 

Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (2006). [Stockholm]: Svenska Unescorådet 

Tillgänglig på Internet: http://web.archive.org/web/20070629185651/http://www.unesco-

sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf, hämtad den 2018-04-05. 

 

Regeringskansliet, Socialtjänstlag (2001:453), 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av 

missförhållanden m.m. § 1. Utfärdad 2001-06-07. Hämtad från 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2001:453 den 2018-05-23.  

 

 
 

Tillgänglig på Internet: https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi 

gor/V%C3%A5ld/raddabarnen_upptackavald_referens.pdfhämtad den 2018-04-06. 

 

Vetenskapsrådet (2017). GOD FORSKNINGSSED. Reviderad utgåva (2017). Stockholm: 

Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ Hämtad: 

8.04.2018.  

Welsh, I., & Lyons, C. M. (2001) Evidence-based care and the case for intuition 
 
and tacit knowledge in clinical assessment and decision making in mental health nursing 

practice: an empirical contribution to the debate. Journal of psychiatric and mental 

health nursing. 8(4), 299-305.

http://web.archive.org/web/20070629185651/http:/www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf
http://web.archive.org/web/20070629185651/http:/www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf
http://web.archive.org/web/20070629185651/http:/www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2001:453
https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi%20gor/V%C3%A5ld/raddabarnen_upptackavald_referens.pdf
https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi%20gor/V%C3%A5ld/raddabarnen_upptackavald_referens.pdf


 

 30 

 


	Regeringskansliet, Socialtjänstlag (2001:453), 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. § 1. Utfärdad 2001-06-07. Hämtad från http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2001:453 den 2018-05-23.

