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Abstract 

The purpose of this essay is to explore how I can meet children with different kinds of 

attention deficit disorders. What can I do when the child kicks me and makes me cry? How 

can I handle it right so that the child and I can feel good? In my text I am writing about how I 

can prioritize my way when I am angry. I wonder how to prioritize my feelings and feel safe 

with the other person. I am developing these questions in my text. My method is to reflect and 

question the knowledge I acquired during my work at the school. In the text I use literatures to 

the problem and have a short discussion with an old pedagogue. I am discussing myself when 

I meet the troublesome child and how I can deal with my own emotions. In the hard situation I 

have to look at the problem. I can’t see the bigger picture in this situation. For a good 

situation we need a solution and need to meet the child professionally with our own wise 

choices. I have not found a solution and I need to learn how I can handle my own emotions at 

work and what skills I need to learn when I get angry in a difficult situation. 

 

 

 

Keywords: meet, attention deficit disorders, prioritize, situation, wise choices, solution, 

emotion, skill. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna essä är hur jag kan möta barn med koncentrationssvårigheter. Vad gör jag 

när barnet sparkar mig och jag gråter? Hur kan jag handla rätt för att jag och barnet kan må 

bra? I min text skriver jag om hur jag kan prioritera mina vägar när jag känner mig arg. Jag 

funderar över hur jag kan prioritera mina känslor och känna mig trygg med andra personer. 

Jag undersöker dessa frågor i min text och min metod är att kunna reflektera över dessa 

frågor. I texten använder jag olika litteraturer för problemet och har en kort diskussion med en 

erfaren pedagog. Jag berättar om mig själv när jag ska möta barnet med problem och berättar 

hur jag kan handla över mina egna känslor. I denna svåra situation ser jag endast på 

problemet. Jag kan inte se helheten i denna situation. För en god situation behöver vi en 

lösning till problemet och behöver möta barnet professionellt med våra egna kloka val. Jag 

har inte hittat en lösning och jag behöver lära mig hur jag kan handla över mina egna känslor 

på arbetet och behöver veta vilka skickligheter jag behöver när jag känner mig arg i en 

annorlunda situation.   
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Inledning 

Den stökiga dagen 

Det är en regnig dag ute på gården och vi är alla inne med barnen i Briskolan. Barnen har 

samling i klassrummet tillsammans med mig och läraren Sanna. Sanna vill att alla barn ska 

delta i undervisningen. Fröken Sanna berättar för alla barn om havets fiskar men Bert vill inte 

lyssna. Han sitter på mattan och stör sina kamrater genom att prata, skrika och retas.           

Bert sitter inte still utan går runt i klassrummet och kastar pennor på golvet. Han ritar på 

tavlan och tar sönder pennan. Min roll som fritidspedagog i klassrummet är att hjälpa 

klassläraren. I denna situation som råder, känner jag att jag behöver ingripa.  

Jag sitter med alla barn i samlingen och skriker på Bert att han ska sluta störa men Bert 

fortsätter med sina konstigheter. Jag säger till Bert: ”Bert, Bert sluta, lägg av Bert”, men Bert 

går upp och sparkar sin klasskamrat Elin och kallar henne fula ord som tillexempel gris. I vår 

skola har personalen bestämt att både vuxna och barn i skolan ska följa trivselreglerna. 

Trivselreglerna innebär att man inte ska slåss eller säga fula ord till varandra, detta är för att 

öka tryggheten i skolan. Dessa regler är till för att alla ska kunna trivas i skolan.  

Klasskamraterna vill inte längre vara med Bert eftersom han stör och slåss för mycket. Därför 

är det också synd om Bert. Jag ser att Kevin och Emma ignorerar honom och med sina blickar 

säger de ”Du är inte alls rolig, sluta och lyssna på fröken”. Jag blir berörd när Kevin och 

Emma sen kommer fram till Bert och säger detta till honom. Jag tycker att det är bra därför att 

Bert bör höra sådana saker från sina vänner för att kunna få syn på sitt beteende i klassen. 

Plötsligt ser jag Bert springa mot Elin och han slår henne med sina hårda knytnävar. Jag stiger 

snabbt upp från mattan och stoppar bråket. Jag håller i Berts händer så att han inte kan slå Elin 

ännu mer. Jag höjer min röst och tittar Bert i ögonen. Bert stirrar förvånat på mig. Han blir arg 

och skriker ”Släpp mig, fuck you, jag ska hem”. Då släpper jag Bert eftersom han inte vill bli 

fasthållen och jag litar på honom i denna stund. Jag litar på Bert för han brukar inte rymma ut 

på skolgården när han blir arg. Men att han ska hem på riktigt tänker jag inte på, det enda jag 

tänker då är att han ska sluta slåss.  
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När Bert inte kommer tillbaka till klassen blir jag arg och följer efter honom. Då ser jag 

honom springa iväg. Han har redan tagit på sig sin jacka och sina skor. Han springer rakt ut på 

skolgården. Jag springer allt vad jag kan och hinner i kapp honom. Jag försöker ta in honom 

och det viktigaste för mig nu är att stoppa honom från att rymma. Bert gråter högljutt och 

kastar sig på marken samtidigt som han sparkar mig. Han sparkar och träffar mig på benet.  

Sedan skriker och gråter Bert, han vill inte komma in i skolan. Jag känner mig förvirrad, mitt 

hjärta dunkar och jag vet inte hur jag ska hantera problemet. Jag försöker ta in honom. Jag tar 

tag i hans arm och drar honom i tröjan men det går inte att få med honom in eftersom han 

hänger på mig. När jag försöker hålla honom kastar han sig på marken och spottar på mig. Jag 

vill inte ha spott på mig så jag skyddar mig själv genom att hålla för munnen på honom. När 

jag tar in honom till skolan rinner det svett ner över ryggen och jag känner hur varmt och 

jobbigt det blir. Berts sätt att vara mot mig påverkar mig känslomässigt. Han gör att jag 

glömmer bort min medvetna stil. Istället blir jag en dum fröken i hans ögon som vaktar 

honom och hindrar honom från att göra som han vill. När Bert och jag kommer in till skolan 

springer han fram till alla jackor som hänger i omklädningsrummet. Han kramar om sin jacka 

och jag märker att han inte är trygg just nu. Bert vill inte ta av sig sina ytterkläder och han 

sätter sig i omklädningsrummet. Jag försöker prata med honom men det går inte så bra 

eftersom jag är arg på honom. Jag frågar honom ”Varför vill du inte vara med dina kamrater i 

klassrummet och varför lyssnar du inte på mig?”. Bert svarar ”Jag vill vara med min bror och 

jag älskar honom. Det är bara tråkigt i klassen”. Jag förstår att Bert vill in till sin storebrors 

klass. Men att släppa in Bert i en annan klass går inte, tänker jag. Jag håller fast hans händer 

och försöker lugna ner honom vilket inte går. Bert gråter mycket och tårarna bara rinner.  

Då kommer en annan pedagog in till omklädningsrummet. Hon heter Johanna och hon 

bemöter Bert genom att krama om honom och hon pratar med Bert på ett tydligt sätt, säger att 

han får vara med sin bror om han klär av sig och det går Bert med på. Jag märker att Bert har 

förtroende för Johanna. När Bert känner sig trygg bredvid Johanna klär han av sig jackan. 

Johanna kommer och lugnar ner honom. Bert får gå till sin brors klassrum och därefter återgår 

han till sitt eget klassrum.  Men jag blir trött på Bert och orkar inte längre arbeta. Det känns 

förfärligt. Hela min kropp är utsliten efter de svåra utmaningarna med Bert. Jag har ont i 

kroppen där jag fått sparkar och jag mår dåligt. Efter att Bert varit med sin bror en stund så 

kommer han tillbaka till samlingen. Under den pågående samlingen har Bert fortfarande svårt 

att sitta still. Han hoppar in i mitten av ringen och gallskriker. Läraren Sanna vill inte längre 

ha honom i klassen vilket gör att jag tar ut honom igen. Jag vill att han ska sitta utanför 
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klassummet på en soffa men det gör han inte, istället drar han soffan åt olika håll. Jag blir arg 

och håller i honom. Jag försöker stoppa honom och försöker hålla reda på allt material som 

finns utanför klassrummet. Han bryr sig inte och gör det ännu svårare för mig. Jag känner på 

mig att han får panik när jag håller om honom. Han vill slingra sig ur mitt grepp men det kan 

han inte. Det enda han kan göra är att gråta, skrika och spotta. Jag får huvudvärk och har lust 

att gråta. Jag vet inte hur jag ska handskas med mina känslor och märker att min hjärna inte 

längre fungerar. Han springer in till klassen och lovar att han ska vara med och lyssna. Sedan 

funderar jag i efterhand och reflekterar kring vad som gör att Bert är på detta vis. Är det fel på 

mig? Är jag för känslig? Eller för okänslig? Kommer jag att slita ut mig? Tankarna far genom 

huvudet. 

Dagen efter står jag i matsalen och Bert kommer in och vill tränga sig före i matkön. Jag 

funderar först runt situationen. Sedan tänker jag förnuftigt om hur jag kan handla mot Bert för 

att problemet ska lösa sig. När jag reflekterar klokt kan jag känna mig medveten och har 

kontroll över mig. Den här dagen tar jag det lugnt och bemöter honom med ett leende. Jag 

pratar tydligt och lugnt med honom om att man inte får trängas i matkön. Jag ser på honom att 

han blir trygg. Han ler mot mig och säger: ” Fröken idag är du jättesnäll”. Jag blir både 

chockad och inspirerad av hans sätt att uttrycka sig mot mig. När jag blir medveten om mina 

känslor förändras dagen till en härlig dag.  

Min essäs syfte, frågeställningar och metod 

Jag har under de senaste åren haft en tanke som växt sig men som jag inte riktigt våga lyfta till 

diskussion. Jag har inte litat på att min praktiska kunskap skulle duga som referens. Nu är det 

dags för mig att våga tydliggöra vad jag menar genom att på ett metodiskt sätt reflektera över 

min egen praktiska kunskap. Jag ska ifrågasätta och reflektera över mina egna tankar, känslor 

varför jag agerar som jag gör och diskutera litteraturen. Jag måste våga vara ärlig mot mig 

själv och hoppas att detta sätt kommer att leda till en bättre förståelse av mitt dilemma som 

gör att jag får ny kunskap som jag kan ta med mig i mitt arbete som fritidspedagog i 

framtiden. Jag har lärt mig att söka lösningar på konflikter och inte se dem som problem. 

Detta har gett mig tillgång till nya kunskaper. Den här essän har varit en reflektionsresa för 

mig. Jag har fått en ny syn på utbildning och ökad förståelse för den praktiska kunskapen. Jag 

har även insett hur viktigt det är att kunna reflektera över mitt eget handlande. Mitt 

framtidsmål är nu att kunna arbeta som en duktig fritidspedagog som tar kloka beslut i möte 
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med barn som har koncentrationssvårigheter. Dessa 3,5 år som studerande har gett mig 

mängder av erfarenheter. Många av dem har jag ännu inte hunnit reflektera över.   

Den metod som jag använder mig av när jag skriver min essä är ett reflekterande arbetssätt. 

Mats Alvesson & Kaj Sköldberg skriver i boken Tolkning och reflektion att reflektion och 

tolkning av händelser är en hermeneutisk arbetsmodell som bygger på att studera, tolka och 

försöka förstå människors handlande i olika situationer. Metoden innebär att det som 

studerats, en situation, blir begriplig genom att den placeras in i ett sammanhang. Det är på så 

sätt den kan tolkas eller bli förstådd ur flera olika perspektiv (1994:115).  

Essäns utgångspunkt är mitt möte med en pojke som har koncentrationssvårigheter och som 

jag valt att benämna Bert i denna essä. Situationen som uppstår i mötet med Bert försöker jag 

reflektera över och med stöd av några teoretiska perspektiv undersöker jag den. Jag kommer 

att utgå från ett dilemma som uppstod under min VFU. Jag kommer att med dilemmat som 

utgångspunkt resonera mitt eget handlande och belysa detta från olika håll genom litteraturen. 

Litteraturen som jag har använt mig av mest är; Barn med koncentrationssvårigheter av Björn 

Kadesjö och boken Vad är praktisk kunskap? av Fredrik Svenaeus.  

Jag vill med min essä undersöka och reflektera över mitt eget bemötande i mötet med Bert 

som har koncentrationssvårigheter. Den här berättelsen är en egenupplevd händelse som ägde 

rum under min praktik på en skola i Stockholm. Under mitt skrivande har olika 

frågeställningar sakta växt fram och fått mig att börja undersöka några av dem mera noggrant. 

Styrkan med essäformen är att jag undersöker en fråga eller en händelse där jag inte riktigt vet 

var jag kommer att hamna och vilka svar jag kommer att få. 

Jag har valt en situation som när den hände berörde mig, men som därefter föll i glömska. 

Min första frågeställning fokuserar på hur mina egna känslor påverkat mig i mitt handlande. 

Denna frågeställning har växt fram starkt och berört mig, framförallt i klassrummet när Bert 

slår Elin och sedan rymmer. Under mitt skrivande har också en annan fråga kommit till känna, 

en fråga som handlar om hur jag kan hantera mina egna känslor i mötet med barnet. 

Utgångspunkten i dessa frågor är mina egenupplevda händelser och erfarenheter. Essän har 

vuxit fram till en personlig forskning om mig själv och mina känslor. Syftet med mitt arbete 

är att se på hur jag kan hantera mina känslor i mötet med barnet och hur jag kan bemöta 

barnet. Hur vi handlar och agerar mot barn är avgörande för om verksamheten ska fungera på 

ett tillfredställande sätt. För att handla klokt är kunskap avgörande, det är också det som är 

den röda tråden i min text. Den metod som jag använder mig av i essän är att undersöka mina 
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egna erfarenheter, ett samtal med en kollega och de teoretiska perspektiv som jag hämtar från 

litteraturen. Mina erfarenheter med barn med koncentrationssvårigheter delar jag med mig för 

att andra studenter på Södertörns högskola ska kunna få en inblick i det jag har upplevt och få 

en verklig syn på händelsen samt få reda på hur de själva kan förhålla sig i liknande 

situationer. Essän utmärks av ett sökande och det jag söker i första hand är nya idéer och 

tankar på hur jag kan handla i mötet med barn som har koncentrationssvårigheter. Det jag vill 

synliggöra genom min berättelse är hur reflektionen över den egna praktiska kunskapen kan 

påverka mig som pedagog. Att reflektera över det egna beteendet kan hjälpa mig som 

pedagog att få syn på fler handlingsalternativ i situationen och få tillgång till kunskap inom 

mig som jag kanske inte tidigare varit medveten om.  

Fredrik Svenaeus skriver i boken Vad är praktisk kunskap: ”Praktiska kunskapen är de 

handlingar som vi människor gör medvetet och omedvetet. Den ska inte ses som en skugga av 

den teoretiska, istället finns den med i allt vi gör, som luften vi andas, bara att den måste 

beskrivas på ett annat sätt och göras synlig i andra former än teorier”. (Svenaeus, 2009:12). 

Genom reflektion försöker jag fånga och förstå den praktiska kunskapens handlingar.
1
 

 

Självkritik 

En hel del självkritiska reflektioner dök upp efter händelsen med Bert. Som nybliven 

fritidspedagog visste jag inte exakt hur man bemötte barn med koncentrationssvårigheter.   

Jag visste inget om att Bert hade problem med sin koncentration. Detta fick jag höra senare 

från personalen när händelsen redan hade ägt rum. Men jag såg redan från början att Bert 

betedde sig annorlunda. Bert var inte alltid med i klassrummet och ville ofta till sin bror. Jag 

kände mig besviken när jag inte fick som jag ville med Bert. Jag ville att Bert skulle lyssna på 

mig och vara med de andra i klassen. Som pedagog får jag inte rent fysiskt ta tag i barn och 

hålla fast dem. Att ingripa genom att hålla fast hans händer är ingen bra lösning. Bert är 

känslig och blir lätt aggressiv. Det går inte att skrika på honom inser jag nu i efterhand. Jag 

måste kunna prata med honom på ett lugnt sätt men kunde inte göra det i den svåra 

situationen. Jag kunde inte prata med honom tydligt för jag saknade erfarenheten, blev 

stressad och förvirrad. Jag kunde inte tänka förnuftigt just när han slog Elin och rymde. Jag 

fokuserade mer på att stoppa slagsmålet. Men när jag sen lugnade ner mig och började 

                                                           
1
 Alla namn som förekommer i texten är fingerade. 
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reflektera över min situation, ifrågasatte jag mig själv. Vad berodde det på att jag inte kunde 

prata tydligt med honom? Varför skrek jag på honom och varför gick det inte att tänka 

logiskt? Det är svårt att ta tag i kloka beslut just i sådana stunder men det skulle jag vilja bli 

bättre på. Att släppa Bert in till sin bror är inte heller en lösning. Det kanske löste sig på detta 

sätt men ändå känns det inte rätt att släppa ett barn in till sin brors klass.  

Att Bert lyssnar till den andra pedagogen är inte konstigt då de redan har en relation till 

varandra och då hon också har längre erfarenhet än vad jag har. I vanliga fall vill Bert inte bli 

fasthållen av sina pedagoger då han känner sig otrygg. Det kan bero på att Bert inte gillar att 

bli fasttagen av andra för att det känns obehagligt. Jag hade jobbat 3 månader tillsammans 

med Bert när denna händelse ägde rum. Jag blev arg på honom när han inte skötte sig och 

bråkade med Elin. Att sköta sig betyder till exempel att vara snäll och bete sig ordentligt. Att 

bete sig ordentligt innebär för mig, att lyssna på fröknar och inte skrika i klassrummet. Bert 

beter sig inte ordentligt utan gör saker som inte passar de andra. Alla lyssnar på läraren men 

Bert gör oftast inte det. Han skriker och springer. Han gör som han vill och gör saker som inte 

ska hända i ett klassrum. Nu inser jag också vad som är skillnaden på min stökiga och lugna 

dag med Bert. Den stökiga dagen är hemsk för både mig och Bert eftersom jag inte kan 

handskas med mina känslor och ser endast problemet istället för att se personen. Jag handlar 

då instinktivt medan vi under den lugna dagen möts och jag kan i lugn och ro överväga mitt 

beslut. Det här är ett exempel på hur mitt bemötande som pedagog avgör hur barnet bemöter 

mig tillbaka. Mitt förändrade beteende gör att jag själv har förståelse för Bert. Detta påverkar 

både mig själv och honom. Jag inser att det är viktigt att se över rutiner som till exempel att få 

med Bert i matkön. Sådana rutiner skulle göra atmosfären lugnare. Att jag kan handla 

medvetet när Bert tränger in sig i matkön är väldigt positivt och att jag inte skriker på honom 

utan istället pratar tydligt med honom gör att jag ger mig själv tid att överväga egna kloka 

beslut. Bert känner på sig att jag är lugn och uttrycker sig snällt mot mig genom att säga att 

jag är snäll. Varför reagerade jag som jag gjorde? Ett svar är att Bert betedde sig lugnt denna 

gång. Jag var trygg och självsäker när jag sa till honom att inte tränga sig in i matkön. Att jag 

inte var arg och stressad smittade Bert och mig positivt. Bert visade med sitt kroppsspråk och 

ansiktsuttryck hur han mådde. Anledningen till att Bert betedde sig lugnt var mina egna 

hanteringar av känslor. Jag var helt enkelt medveten om mina känslor och trygg i dem.  
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I boken Pedagogens inre rum - om betydelsen av känslomässig mognad skriver Margareta 

Normell att en människa har över hundra muskler i ansiktet och en av deras uppgifter är att 

visa medmänniskor vilket känslotillstånd som råder (Normell 2004:24). Det är känslor som 

får oss motiverade att handla men ger oss också information om hur vi mår och även hur 

andra mår. I Berts fall visade han med hela ansiktet en mängd positiva effekter när han log 

mot mig.  

 

Berts problem 

Bakgrund till Berts beteende: 

Bert kan ha ett neuropsykiskt funktionshinder. Bert behöver hjälp med sin koncentration, han 

behöver en resurs som ska kunna hjälpa och stötta honom i alla situationer. Personalen befarar 

att Bert troligen kommer att få en diagnos. Han går till en psykolog och är under utredning. 

Det tar tid innan man vet om Bert kommer att få en diagnos. Bert är hyperaktiv, han kan till 

exempel hälla ut saker ur lådor och riva sönder saker som andra barn byggt innan jag hinner 

vända mig om. Bert är kär i Elin och det vet jag eftersom jag har hört Bert prata om det. Elin 

vill inte bli ihop med honom och hon svarar på ett negativt sätt mot Bert genom att säga ” Jag 

vill inte bli kär i dig”. Bert svarar: ” Jo, du vill visst bli kär i mig”. Bert kanske känner sig 

ledsen och besviken eftersom Elin inte tackar ”ja” till hans kärlek. Då vill han hämnas på Elin 

genom att slå henne och kalla henne för fula ord. Han vill också göra henne ledsen och kanske 

visa sig stark genom att slå henne.  

Elins mamma jobbar på samma skola som Elin och Bert går i. Jag tror att Bert är avundsjuk 

på Elin för att Elins mamma hälsar på Elin då och då och är med henne. Bert vill också ha sin 

mamma bredvid sig. Han behöver väldigt mycket uppmärksamhet. Jag ser att Bert även har 

det svårt i familjen, eftersom när jag försöker prata med hans mamma så ser jag att hon inte 

bryr sig om händelsen. Hon möter visserligen min blick men utan att säga något. Jag blir 

upprörd och jag märker hur jag rodnar när jag inte får en interagerande kontakt med Berts 

mamma om det som har inträffat med hennes son. För mig är det viktigt att föräldrarna blir 

informerade om deras barn när det händer problem. Men tyvärr bryr sig vissa föräldrar inte 

om sina barns situation. De orkar inte längre höra klagomål om barnet. Moderns beteende 

signalerar att hon inte bryr sig eftersom hon verkar ointresserad och går iväg med sin son 

hem. Det är den här bakgrunden jag grundar min förståelse av Bert på. Vilken roll spelar det 
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att Bert kommer att få en diagnos? Jag tror att Bert förmodligen kommer att få en diagnos 

eftersom han är aggressiv, utåtagerande och har svårigheter med sin empatiförmåga. Han är 

otålig, kaxig och han får utbrott. När han får utbrott kastar han pennor och leksaker på sina 

vänner. Han säger fula ord och han slåss ofta.  Att Bert agerar på detta vis kan också bero på 

familjen, och på relationen mellan honom och Elin. Jag misstänker att Bert kommer att få, 

diagnosen ADHD eftersom han har det svårt med uppmärksamheten vilket också finns i 

ADHD symptomen.  

 

Samtal med pedagogen Johanna 

Efter händelsen har jag behov att ställa frågor till Johanna om hur hon hanterar situationen. 

Jag går in till klassen och börjar ställa några frågor till henne. Hon berättar att hon har lärt 

känna Bert sedan han var liten och att hon har många års erfarenhet av barn med 

koncentrationssvårigheter. Hon berättar att hon är försiktig med att krama om honom för ofta. 

Han är känslig och blir lätt aggressiv. Hon förklarar att det inte enbart är erfarenheten som 

hjälper till vid hanteringen av sig själv som pedagog, utan också sättet att vara som en individ. 

Hon berättar att man inte får hålla om honom för mycket. Gör man det får man leksaker på sig 

och spott. Johanna förklarar att hon bemöter honom med trygghet och säger att varje enskild 

situation kräver nya beslut.  

Först och främst är Johanna alltså trygg med sig själv och därefter tar hon egna kloka beslut 

som ger henne en möjlighet till att handla förståndigt. Hon väljer att vara tydlig med språket 

och skriker absolut inte på Bert när han är förtvivlad för då får han utbrott. Vill han kasta 

leksaker på Johanna håller hon inte fast honom utan tar leksaken från honom, berättar hon. 

Detta är flera klokt beslut som Johanna tar.  

Det jag kom fram till utifrån samtalet med Johanna är att barn med koncentrationssvårigheter 

inte ska hanteras omedvetet av oss vuxna genom att vi skriker, tjatar och håller fast dem. Nu 

vet jag att Bert har koncentrationssvårigheter och jag vet att jag ska förhålla mig öppet till 

honom beroende på vad situationen kräver. Johanna berättade för mig att Bert är ett barn som 

kräver olika beslut vid olika tillfällen. Jag kan alltså inte följa en beteendestil inför varje gång 

jag möter Bert. Jag behöver vara följsam och ändra mitt beteende i varje utmanande situation. 
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Jag ska kunna variera mig exempelvis när Bert slår Elin. Att kunna variera sig som vuxen i 

sådana situationer är väldigt viktigt.  

 

Trygghet 

Varför beskriver jag trygghet?  Trygghet är en viktig fråga när det gäller Berts närhet till mig. 

Min egen relation till Bert har vuxit fram med tiden som jag har varit på skolan. Bert ville ofta 

ha uppmärksamhet i klassrummet, han krävde mycket tid och engagemang. Han lyssnade inte 

på ordet nej utan gjorde som han ville. Jag kan också säga att jag fick rollen som Berts resurs 

av hans lärare. Jag fick alltid vara med Bert och fick se till att han inte störde i klassrummet. 

Han ville oftast ha trygghet när han var i närheten av mig. I skolan eller i livet behöver vi bli 

sedda och accepterade. Men när Bert slog Elin var jag inte längre en trygg pedagog utan en 

otrygg pedagog. Jag kände mig stressad vilket gjorde mig omedveten och Bert otrygg, därför 

anser jag att begreppet trygghet är en betydande part av min essä. Professor Jan- Olav 

Henriksen och filosofen Arne Johan Vetlesen skriver i boken Etik i arbete med människor att 

kunna känna sina egna känslor är också att kunna använda sig av de förutsättningar man har i 

arbetet för att man ska kunna vara nära de människor man möter (Henriksen & Vetlesen, 

2001:19). Jag känner att Bert inte är trygg med mig när jag inte är medveten om mina känslor 

och inte kan förhålla mig till Bert. Att Bert inte är trygg kan bero på mitt beteende exempelvis 

då jag agerar omedvetet i den stressade situationen. Jag vill att alla barn ska känna sig trygga 

med mig. Känner jag mig trygg upplever jag mig omtyckt av andra. Om jag tittar tillbaka på 

händelsen under den stökiga situationen kan jag nu se bristerna i mitt beteende. På den svåra 

dagen kunde jag inte tänka förnuftigt. När man kan tänka förnuftigt kan man ta egna kloka 

beslut vilket kan förstärka relationen mellan barnet och mig. I mitt möte med Bert var han arg, 

bråkig och stökig. Det såg jag på Berts beteende eftersom han slog Elin. Berts sätt att vara 

väckte negativa känslor inom mig. Det första jag tänkte på var att bli arg på honom. Att bli 

arg på Bert löste inte konflikten. Det blev ännu värre. Han sprang ut från klassrummet och 

försökte rymma från skolan. Mitt förhållningssätt försvårade situationen, jag sprang efter och 

drog i Berts tröja och tog fast hans arm. Sedan skrek jag på honom och detta ledde att han 

tappade förtroendet för mig vilket gjorde Bert otrygg. Jag tappade mitt tålamod, var osäker 

och hade rädslan i mig. Jag hade rädslan i mig eftersom Bert var på väg att rymma. När han 

spottade och sparkade höll jag fast honom eftersom jag hade inget bättre val. Mitt 
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förhållningssätt gjorde Bert otrygg. När jag är otrygg smittar det av sig till barnet. Bert blir 

aggressiv och vill slåss. Men nästa dag kändes det bättre och jag fick svar på min fråga. Jag 

ville veta hur jag bemötte barn med koncentrationssvårigheter och fick reda på det av mitt 

handlande mot Bert. Jag var lugn när Bert försökte tränga sig i matkön. Vad gjorde jag då? 

Jag kom fram till honom och var säker i mig själv. Mitt beteende påverkade både mig och 

Bert positivt. Han log och sa att jag var snäll. En fritidspedagog ska vara säker i sin roll. Vid 

den svåra dagen var jag osäker i min roll. Jag visste inte hur jag skulle göra med Bert när han 

slog och ville rymma. Jag tog tag i barnets tröja utan att kunna tänka förnuftigt. Tänker jag 

förnuftigt blir jag medveten i min roll som fritidspedagog och kan ta kloka beslut. När jag 

känner mig säker tänker jag förnuftigt och är trygg med mig själv. Att jag är trygg stärker 

mina känslor som gör att relationen mellan mig och barnet känns tryggt. Margareta Normell 

skriver i boken Pedagogens inre rum - om betydelsen av känslomässig mognad att om den 

trygga relationen finns, så kan starka känslor kännas på ett sätt som är bra för personen och 

för hennes närhet. Detta ökar livskänslan och tillgängligheter till att påverka både sig själv 

och andra (2004:100). Jag vill att Bert ska känna sig trygg med mig. I boken 

Utvecklingspsykologi skriven av Leif Havnesköld & Pia Risholm Mothander hävdar 

författarna att den grundläggande anknytningspersonen eller personerna som ser till barnets 

behov och omvårdnad är de som barnet kommer knyta an till. En trygg anknytning förklaras 

som ett tillstånd där barnet känner sig säker på att anknytningspersonen finns tillgänglig vid 

till exempel risk för fara eller hot om fara och att anknytningen utvecklas som en utveckling i 

olika faser i barndomen (2009: 180-185). Havnesköld och Risholm Mothander menar att barn 

som är i behov av att känna trygghet oftast har en säker hamn som de vet att de kan fly till när 

de känner för det. Den säkra hamnen är vanligtvis en person som barnet känner närhet till. I 

Berts fall, är den säkra hamnen hans storebror som Bert ofta vill gå till. Trygghet kan göra att 

Bert och jag kan må bra. Tryggheten behövs när vi vill visa förståelse för varandra. Mitt 

arbete går ut på att bemöta alla barn på bästa sätt. För detta behöver jag kunna använda mitt 

kloka val och förstå barn utan att bli negativt påverkad. Hur gör jag då? Jag tänker först på till 

exempel Bert och inte enbart på mig. Sedan tar jag kloka beslut genom att se på situationen 

med Bert. Jag är lugn, engagerad, och trygg. Dessa attityder gör att jag blir en medveten 

pedagog som vet hur man handlar klokt. 

 

 



 

15 
 

Affektteori 

Jag har läst affektteori i boken Pedagogens inre rum - om betydelsen av känslomässig 

mognad skriven av Margareta Normell. Normell har presenterat och beskrivit Tomkins som 

kan ses som en av den främsta inom affektteori. Tomkins fastslår att det finns nio stycken 

grundaffekter. Dessa nio affekter visar sig starkast i ansiktsuttrycket men syns även i 

kroppsspråket. Tomkins delar upp affekterna i tre olika grupper och kallar dem grundaffekter.  

 

 Neutrala affekter: Förvåning och häpnad 

 Positiva affekter: Intresse, iver, välbehag och glädje. 

 Negativa affekter: Skam, förödmjukelse, rädsla, skräck, ledsnad, förtvivlan, vrede, 

raseri, avsmak och avsky.  

 

Varje affekt har sitt eget uttryck i både kropp och ansikte. Dessa uttryck kan ge sig tillkänna 

vare sig man vill eller inte. De nio grundaffekterna är också enligt Tomkins medfödda 

(Normell 2004: 24-25). Nu ser jag tillbaka på den svåra händelsen som har skett mellan mig 

och Bert, och jämför Tomkins affektteorier med mina känslor. Jag märker nu om jag har 

agerat medvetet eller inte i båda situationerna med Bert. Att känna mig medveten och 

omedveten har skiljt mina två dagar åt tillsammans med Bert. Jag kände mig till exempel inte 

god när jag hade skrikattityden och fick ont i halsen och min röst blev svag. Bert blev otrygg 

och kanske kastade leksaker på mig beroende på att jag valde en omedveten attityd mot 

honom vid den stunden. Detta är punkter på hur mina egna känslor påverkat mig i mitt 

handlande. Några tecken på mina känslor när jag är omedveten och förvirrad över händelsen: 

 

 Irriterad – Jag tappar kontrollen och ser endast Bert som stör. 

 Osäker – Jag vet inte hur ska bemöta honom. 

 Stressad – Hjärtat slår hårt när Bert sparkar mig. 

 Rädd – Bert försöker rymma. 

 Ledsen – Det gör ont i mig när Bert sparkar mig.  
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Dessa känslor gör att jag inte kan förhålla mig medvetet till barnet. Men dagen efter har jag 

det tryggt med Bert. Det är denna dag jag kan handla medvetet. När jag kan handla medvetet 

kan jag styra mina känslor. Jag kan agera lugnt och kan ta kloka val. För att vara medveten i 

mitt handlande behöver jag vara medveten om affekternas effekter. Jag behöver först tolka 

över mina känslor innan jag agerar. Sedan bör jag kunna känna min känsla ifall de passar in i 

situationen med Bert. Jag kan inte prata med Bert när han sparkar på mig. Jag måste själv bli 

medveten när mina känslor ska uttrycka sig beroende på situationen. Det är då jag kan agera 

medvetet. Några tecken på mina känslor när jag handlar medvetet: 

 Självsäker – Jag får kontroll över mig. 

 Bestämd – Jag är tydlig med språket gentemot Bert. 

 Lugn – Jag är inte stressad utan försiktig. 

 Glad - Jag ler mot barnet vilket smittar av sig. 

 

Om jag ska jämföra med Tomkins grundaffekter så har jag haft två negativa affekter som har 

styrt mig. När jag var arg på Bert styrde mina känslor mig negativt. Att Bert spottade och 

sparkade gjorde mig galen. Jag blev ledsen och kände mig rädd. Rädslan kom när Bert ville 

rymma och jag kände mig ledsen när han sparkade på mig för det var smärtsamt. Tomkins 

berättar om affekt som ett fysiskt eller kroppsligt uttryck. Det är fysiska effekter som arbetar 

som drivkraft i vårt beteende och berör de val vi gör i livet. Det är först när vi blivit medvetna 

om affekternas effekter som affekten går över till känsla (Normell 2004:34). Jag och alla 

andra i min omgivning har alltså affektiva förmågor som jag bör ta fördel av för att kunna 

snarare förstå och handskas med dem. Tomkins delar upp dessa förmågor i fyra olika bitar 

(Normell 2004:34–37).  

 Identifikation: Att inte endast se andras känslor utan också se sina egna känslor. 

Hur känns det när jag exempelvis är arg, glad och ledsen. 

 Expressivitet: Sätta ord på sina känslor. Att kunna berätta om varför man är arg 

och på vilket sätt man är arg. 
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 Tolerans: Att inse hur känslan påverkar dig. Ett exempel är när vi vuxna bortser 

från andra personers känslor då de är ledsna. Nästa gång vågar kanske barnet inte 

bli ledsen pga. den vuxnes sätt att tala. 

 Härbärgera sina känslor och ta till vara på informationen som känslouttrycken ger. 

Härbärgera, i detta fall, innebär att man vill ge utrymme för information som 

känslorna ger och sedan utnyttja sig av dem.  

Dessa fyra förmågor kan ses som en helhet och ihop kan de göra en stor skillnad. 

Känslomässig mognad är när dessa affektiva förmågor fungerar i samlevnad. Jag tror att 

känslomässig mognad kan hjälpa mig i mina olika beslut, vilket jag också har läst om i 

utbildningen, som jag kommer att ställas inför i mitt framtida yrke som fritidspedagog. Jag 

kommer att få nytta av mina nya kunskaper i arbetslivet. Känslor innehar en stor funktion i 

vårt handlande och styr oss människor i olika riktningar.  

 

Etik 

Hur mycket kan etiken spela roll i en konflikt? Mitt svar är att den kan spela en stor roll. I 

livet och i skolan så ställs vi inför olika val och frågor som vi måste ta ställning för. I 

Lärarens handbok (2008) sägs det att etik handlar ju framförallt om hur vi människor ska 

uppföra oss mot varandra och vad det innebär att leva ett gott liv (s:188). Genom att använda 

mig av två etiska perspektiv vill jag se närmare på händelsen och få en distans till problemen.  

Jag tittar tillbaka igen på händelsen och ser att Bert bråkar med Elin. En kort stund under 

bråket är jag chockad och inte medveten om mina känslor. Jag tittar bara på Bert när han slår 

Elin, ska jag verkligen titta på och inte ingripa? Det känns inte rätt att titta men till slut när 

chocken släpper ingriper jag. Jag är medveten om det jag gör men jag känner mig så förvirrad. 

Det känns stressigt och jag tappar tålamodet. Jag är inte medveten längre över mig själv utan 

ser barnet som är på väg att rymma. När barnet rymmer känner jag mig otrygg och detta gör 

att Bert blir otrygg, och min dag blir besvärlig. Henriksen & Vetlesen påpekar att lära sig 

etiskt tänkande innebär att se saker från olika sidor. Etiska teorier kan stötta oss att få både 

närhet och distans till problemet. (2001:142). När jag tänker tillbaka på händelsen agerar jag 

inte i början av händelsen utan tittar på när Bert rymmer från skolan och kommer på sedan att 

jag måste ta tag i Berts tröja, det är då jag lär mig se saker från olika sidor.  
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I texten Lagar och regler tar Skolverket upp lagar och regler som råder, om vad man får göra 

och inte göra. Skolverket framhåller att ”en person kan t.ex. hållas fast eller dras ifrån en plats 

där en misshandel pågår. Nödvärnsrätten som aldrig får innebära mer våld än situationen 

kräver gäller alla människor, därmed också lärare och elever”. Skolverket (2011, elektronisk). 

Här pågår en misshandel. Bert slår Elin hårt och då får jag hålla honom fast enligt Skolverkets 

lagar och regler. Då känns mitt beteende också rätt i detta läge. Om jag inte skulle hålla fast 

Bert skulle Elin bli skadad och problemet skulle kunna bli värre. 

 

Praktisk kunskap 

I boken Språkstimulering Del: Tal och skrift i förskoleåldern skriven av Hagvert Bente 

Eriksen säger han att det räcker inte endast med att bara ha tankemässiga kunskaper som 

pedagog utan en finkänslighet för vilken teori och vilket perspektiv som är det rätta just i den 

stunden. Vad vi ska göra bestäms i mötet med barnet (2004:9). Författaren menar att det inte 

är tillräckligt med tankar och teorier. Du behöver också i sådana tillfällen avgöra ditt eget sätt 

att vara i mötet med barnet. Jag behöver använda mig av min praktiska kunskap men kan inte 

prioritera den i denna stund eftersom jag då har ett tunnelseende. Jag ser bara problemet och 

kan inte finna lösningar. Jag höjer rösten genom att skrika. Att handla medvetet mot barnet är 

viktigt i stunden man befinner sig i. Förmågan att stanna upp och uppleva lite av känslan av 

att inte exakt veta hur man ska göra, gå på intuition och göra det man bedömer vara det rätta 

just då, betyder att jag handlar fronetiskt. Christian Nilsson förklarar i sin text om Aristoteles 

kunskapssyn: ”Det kan kännas rätt att handla på ett visst sätt i en viss situation. Men ibland 

behöver dessa vanor korrigeras, när vi hamnar i ett dilemma. Det är då vi behöver fronesis. 

Frågan som fronesis har att hantera är således inte om vi ska handla eller inte, vi håller redan 

på att handla, vi står redan i en situation, frågan är hur vi ska handla” (Nilsson, 2009:48). 

Fronesis handlar om förmågan att göra det kloka i situationen. Kan det jag uppfattade som det 

rätta, uppfattas som det orätta av den andre? Det är ju möjligt att jag höjde rösten till Bert, när 

han sparkade på mig eftersom jag tappade tålamodet. Jag visste inte hur jag själv borde ha 

reagerat. Men förmodligen skulle jag vilja veta vad Bert tänkte när jag då höjde rösten mot 

honom. Bert kanske sparkade på mig eftersom jag hade dragit i hans tröja innan då han ville 

rymma ut från skolan. Han spottade förmodligen på mig därför att jag höjde rösten och han 

ville säkert ta skydd genom att spotta.  
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Svenaeus (2009:112–113) menar att fronesis markerar förmågan att applicera teoretiska 

kunskaper i en bestämd situation, och Aristoteles betonar att det särskilt har att göra med det 

goda livet, men numera används begreppet ofta allmänt som förmågan att fatta välgrundande 

moraliska beslut. Att kunna göra detta i en konkret situation förutsätter att man har varit med 

om liknande saker tidigare. Vad som krävs för fronesis är helt enkelt erfarenhet. Att ha 

erfarenhet kan göra att jag har sett situationen innan och vet hur jag ska handla på ett konkret 

sätt. Svenaeus (2009:47) hävdar att det sägs att techne inte hjälper oss att tänka ut vad som 

skall föreställas, utan visar oss bara hur. Jag känner mig dum och vill bara gråta. Tårarna 

rinner inte utan stannar kvar i mina ögon. Jag måste vara stark tänker jag. När den andra 

pedagogen kommer och tar Bert ifrån mig till hans bror vill jag bara sitta och lugna ner mig. 

Det är svårt att tänka rationellt när jag är arg och stressad. Jag glömmer helt enkelt att 

använda mig av mina egna kloka val. När jag inte kan tänka håller jag i Bert men får ont i 

ryggen då jag böjer mig ner flera gånger och Bert vill inte bli tagen. Jag mår inte bra efter 

händelsen och är helt slut. 

Våra handlingar styrs ofta av vår känsla för livets plikter. Henriksen & Vetlesen påstår: ”Att 

göra något av plikt är att ha en bestämd typ av etisk motivation för sin handling. För att veta 

vad som är rätt behöver vi känna våra egna plikter, när vi kommer fram till vad som är vår 

plikt kan vi också upphitta den rätta handlingen” (Henriksen & Vetlesen, 2001:148). Dagen 

efter min tuffa utmaning med Bert känner jag att jag mår dåligt innerst inne. Mitt 

handlingssätt stör mig. När jag finner och känner den rätta handlingen blir min lugna dag 

trygg. Jag vet hur jag ska handla, stressar inte upp mig och tänker innan jag tar kloka beslut 

vilket leder till en trygghet mellan oss. Henriksen & Vetlesen säger att klokhet handlar om att 

leva i balans mellan närhet och distans, om att kunna se händelsen i ögonen och dessutom 

klara av att bedöma den på ett visst håll avstånd. Klokhet kräver också att vi kan fatta ett 

beslut även när lösningen inte finns i dagen och att vi kan väga olika val mot varandra 

(2001:268).  

När bråket är stoppat rymmer Bert. Jag bestämmer mig för att springa efter Bert och tänker att 

jag måste dra honom in tillbaka till skolan innan han rymmer. Kan jag dra in och hålla fast 

honom i hans tröja så att han inte kan rymma? Kan jag inte istället släppa honom lös och låta 

honom komma tillbaka själv när han har lugnat ner sig? Men jag vet inte ifall han kommer 

tillbaka eller inte och jag vill inte ta den risken. Men jag tar risken när han sparkar mig. Jag 

vill hellre att han sparkar på mig än att han rymmer iväg från skolan. Jag vill inte att Bert ska 

försvinna och att jag ska få dåligt samvete för det. Om Bert hade rymt skulle jag ha kunnat bli 
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polisanmäld och ha fått skuldkänslor för resten av mitt liv. När Bert sparkade på mig försökte 

jag ha tålamod men då det gjorde ont så tappade jag tålamodet efter ett tag och skrek allt vad 

jag kunde. Det kändes inte bra att skrika på honom, det gjorde bara att situationen förvärrades.  

Jag vill få svar på min nästa fråga. Hur kan jag egentligen hantera mina känslor i mötet med 

barnet? Svenaeus (2009:95) säger att känna det som händelsen begär är som att kunna bete sig 

på ett vettigt sätt genom känslans drivande styrka. Ett annorlunda namn på detta är fronesis 

där känslornas funktion spelar en central roll.  

Svenaeus (2009:93) hävdar att, " … vi kan mer eller mindre vara medvetna om våra känslor. 

Någon annan kan påpeka att jag är sur, eller att jag verkar dragen till en annan person, och jag 

kan då efter närmare eftertanke komma fram till att hon förmodligen har rätt. Jag har bara inte 

tänkt på det, eller förstått det. Denna omedvetna, eller snarare förmedvetna, känslostruktur 

visar på flera viktiga saker”. Att vara en medveten pedagog är en väldigt viktig del i 

arbetslivet. Detta gör att man vet hur man ska handla gentemot barn och vuxna. Ibland har vi 

känslor för en person medan de andra kanske inte har det. Vi kan älska en människa som 

någon annan hatar. Känslor är svåra att förstå men det är just känslan som en pedagog måste 

använda sig av när ett val måste göras. Känslan påverkar hur man handlar i olika situationer. 

Känslorna finns inte inne i någon svart låda min hjärna som bara jag har tillgång till. Jag kan 

se den andres känslor i det språk som hans kropp visar, i hans sätt att röra sig. Författaren 

berättar att vi människor ibland har svårt med att vara medvetna om vårt sätt att vara. En 

annan individ kan utifrån vårt ansiktsuttryck avgöra ifall vi exempelvis är sura eller glada. Det 

är då vi inser hur vi styr våra känslor. Dagen då jag är arg på Bert har jag ett tunnelseende på 

problemet, är stressad, besviken och arg. Jag är inte medveten och trygg. Det leder till att Bert 

blir besvärligare och gör det svårare för mig den dagen. 

Psykologen Roger Ellmin beskriver i boken Konflikthantering i skolan att man måste vara 

försiktig med att utse en syndabock i konflikthantering. Risken är att de inblandade får ett 

tunnelseende och mister förmågan att se problemen på olika sätt. (Ellmin 2008: 82-83).  

Svenaeus (2009:94) hävdar att ”enligt Goleman består ju en central del av den emotionella 

intelligensen i att kunna tämja och styra sina känslor. En sådan kontroll tar vägen över ett 

medvetandegörande, där tankens och viljans kraft tänks kunna utsläcka eller åtminstone 

förändra känslan, och särskilt då om den är av en negativ typ och därför är en känsla som vi 

vill undvika”.  
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Björn Kadesjö i boken Barn med koncentrationssvårigheter påpekar att vuxnas bemötande 

och förhållningssätt är väldigt viktiga eftersom de stärker barnets självkänsla genom att hjälpa 

dem att lyckas (2001:153). Om jag ska kunna göra situationen lyckad för både mig och barnet 

bör jag bemöta Bert rätt. Jag ska kunna tänka på mitt förhållningssätt för att båda ska lyckas i 

skolan. Vad händer med mitt beteende när jag exempelvis skriker? Situationen mellan mig 

och Bert blir ännu värre. Jag känner mig som en galning och kan inte förhålla mig 

professionellt.  

Kadesjö (2001:153) säger att vuxnas förhållande till barnet gör att man säger ” om du är snäll, 

om du inte bråkar, om du sitter still” kommer jag tycka om dig. Detta gör att barnet utsätts för 

tjat och kritik. Den vuxnes tjat och kritik medför en känsla av irritation mot barnet som vuxna 

har svårt att hantera. Jag tycker att Kadesjö beskriver att vuxna oftast har svårt att hantera sig 

själva när de är irriterade på barnet vilket gör att barnet också blir jobbigt beroende på den 

vuxnes bemötande och förhållningsätt. Jag tjatade på Bert innan jag var medveten om mitt 

förhållningssätt mot honom. Jag hamnar också ibland i sådana situationer i arbetslivet men 

meningen är att kunna se på hur jag kan handla i denna problematiska situation. Det är då jag 

lär mig skaffa den praktiska kunskapen i arbetslivet. Svenaeus (2009:87) påpekar att ”Den 

praktiska kunskapen bygger på den konkreta, upplevda erfarenheten av att vara till som 

människa och handla tillsammans med andra”. När jag vill handla tillsammans med Bert går 

det inte i den svåra stunden eftersom jag då glömmer att använda mig av min praktiska 

klokhet. Men dagen efter då jag har upplevt det svåra med Bert så använder jag mig av den 

praktiska kunskapen. Kadesjö (2001:232) påpekar att man stärks i sin yrkesroll om man 

märker att det man har organiserat fungerar bra. För att uppnå det måste man som vuxen lita 

på sin förmåga att kunna påverka och styra en situation.  

Genom att besluta sig för vad som är mest väsentligt och sedan konkret och noggrant 

förbereda sitt handlande kan man lättare få kontroll över situationer man vet är svåra. Jag har 

lärt mig att allt som är ansträngande egentligen inte är svårt. Det är människan själv som 

försvårar för sig själv. Om jag vet hur jag ska bete mig mot ett barn kan jag också få det 

lättare i arbetet. Det är ens eget förhållningssätt som gör att man hamnar i en svår eller i en 

lätt situation. Jag önskar att all personal i vår skola kan tänka på sitt eget förhållningssätt 

istället för att tänka på barnet som ett problem i den svåra situationen. Om man kan ta kloka 

beslut och har lösningar som vuxen kommer det att lösa sig och alla kommer känna sig bättre.  
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Filosofen Immanuel Kant är den mest berömda pliktetikern. Kant hävdar att bakom våra 

handlingar finns en viss grad av motivation som handlingarna vi utför föds ur. En 

förutsättning för detta är att vi har ett antal moralregler som stämmer överens med varandra. 

För att få ett sammanhang i personens moraliska liv handlar vi utifrån våra moralregler 

(Henriksen & Vetlesen, 2001:147–150). Kant menar att om vi ska få bedöma våra handlingar 

måste vi kunna ställa upp och formulera regler som styr upp våra handlingar. För att kunna 

veta om mitt handlande i fallet med Bert är moraliskt korrekt är jag tvungen att se på 

situationen och formulera en regel utifrån handlingsalternativen. Jag måste kunna förhålla mig 

till hur en sådan regel skall fungera i praktiken. Mina egna handlingar då jag håller i Bert gör 

att han får panik och gråter och detta leder till att han inte längre känner sig trygg med mig. 

Jag själv mår inte bra och vill gråta. När jag upplever att jag inte kan utföra mina handlingar 

som en regel leder det fram till att jag bryter mot pliktetiken. För att jag ska kunna följa den 

rätta handlingen bör jag ta egna kloka beslut och handla på ett öppet sätt som gör att både jag 

och Bert känner oss trygga. Vad behöver jag göra själv, ska jag hålla i Bert eller inte?  För att 

jag ska agera medvetet mot Bert behöver jag ta kloka beslut. Henriksen & Vetlesen 

(2001:200) hävdar att vi inte kan lära oss dygd utan att öva. Det är genom att öva, genom att 

utveckla färdigheter, insikt och förmåga att se en sak från många sidor som dygd utvecklas.  

Dygd utvecklas inte av sig själv utan i och genom mötet med andra människor, där man sedan 

lär sig varför det är lämpligt att kunna möta personer med andra åsikter på ett öppet sätt.  Jag 

behöver ha erfarenhet, trygghet, tålamod och inte stressa om jag vill ta hjälp av dygdetiken. 

För att få hjälp från dygdetiken behöver jag som författaren skriver öva på att möta Bert på 

olika sätt. Kadesjö (2001:7) påstår att barn med koncentrationssvårigheter oftast uppfattas 

som bråkiga, ouppfostrade och stökiga. Dessa barn leder till besvär runt om sin omgivning, 

frambringar bekymmer i sin grupp och stör de pedagogiska krav man har. Efter den stökiga 

dagen ser jag på Bert som en besvärlig unge, vilket också Kadesjö skriver att man gör då man 

uppfattar sådana barn som sådana barn som bråkiga, besvärliga och ouppfostrade. Jag är inte 

rädd för Bert men även om han kommer att få eller inte få en diagnos så vill jag vara försiktig 

i samvaron med honom. Om jag inte är försiktig med honom så kan han skada både sig själv, 

mig och andra. Kadesjö (2001:235–236) säger att behandla ett barns utbrott då det i raseri och 

förtvivlan tappar kontrollen över sitt handlingssätt och kanske sparkar och slår sönder saker, 

är ofta det man som vuxen tycker är besvärligast att klara, främst om utbrotten sker i närheten 

av andra människor. Dessa utbrott då barnet tappar kontrollen över sina sinnen kan det inte rå 

för. Genom att man inser det kan man bemöta barnet med större förståelse och medkänsla. Då 
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kan man genom sin medkänsla och attityd förmedla: Jag vet att det är jobbigt för dig och jag 

ska hjälpa dig ur det här. Jag finns till hands om du behöver mig. Man får vänta på barnet när 

det har fått utbrott och vara nöjd med att hindra barnet från att skada sig eller från att slå 

sönder saker.  

Kadesjö förklarar att när man ska hantera ett barn med koncentrationssvårigheter så ska man 

ha förståelse och känna sig in i barnets situation. För att göra situationen konkret bör man 

ändra på sitt sätt att prata och inte försöka diskutera med barnet om vad som ska avhandlas 

vid tillfället utan vänta på barnet.  

Specialpedagogerna Måhlberg och Sjöblom har skapat en egen arbetsmodell som riktar sig 

mot lösningen och inte mot problembeskrivningen. De framhåller att man bör bygga lösningar 

istället för att lösa några få svårigheter. När jag själv hamnar i problem med Bert ska jag inte 

tänka bara på problemet utan försöka hitta lösningar. Hur ska jag hitta lösningar? Man kan 

hitta lösningar till ett problem genom att pröva saker på olika sätt. Ett exempel är när jag höjer 

rösten mot Bert. Jag ser att han drar sig tillbaka av mitt sätt att vara. Vad kunde jag göra 

istället? Då skulle jag kunna byta mitt beteende mot honom och istället prata fint med Bert 

utan att höja rösten. Måhlbergs och Sjöbloms arbetsmodell som benämns, LIP är en bra 

arbetsmodell som skulle kunna användas väl i vår skola. De framhåller för oss att man bör 

bygga lösningar istället för att lösa enstaka problem. När ett problem uppstår bör man som 

pedagog ställa sig frågan, är mitt handlande lösningsinriktat (Måhlberg & Sjöblom 2001:28). 

Detta är ett sätt som gör att man hittar lösningar. Mitt beteende kan göra att Bert antingen 

känner sig otrygg eller att han känner sig trygg. Därför är det viktigt att ta kloka beslut. 

Exempelvis när Bert tränger sig in i matkön känner jag mig själv säker och litar på min 

förmåga. Som pedagog har jag erfarenhet från gårdagen och tänker att idag måste jag vara 

tydlig med språket och inte skrika. Jag är lugn och pratar bestämt med Bert och säger till 

honom ”Jag vet att du klarar dig och lyssnar på fröken”. Det går suveränt, han lyssnar på mig 

och ställer sig fint i kön och säger att jag är snäll. Kadesjö (2001:233) framhäver vikten av att 

använda sig av erfarenheter från situationer som haft ett bra avslut, och likaväl dra kunskap av 

misslyckanden. Författaren vill förmedla att erfarenhet kan utnyttjas i svåra utmaningar. Man 

får kunskap från de misstag som tidigare gjorts. En sådan lärdom för min del var när jag kom 

till insikt om att det är ett misstag att höja rösten mot Bert. Britta Liljegren skriver i boken 

Elever i svårigheter: familjen och skolan i samspel: att desto snabbare man lämnar 

problembeskrivningar och börjar rikta in sig mot lösningar desto bättre kommer det att 
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fungera (2000:169). Måhlberg & Sjöblom (2009:45) säger att all sorts pedagogik och fostran 

bygger på en positiv relation och då bör man tänka på sitt förhållningssätt gentemot barnen. 

Vår kunnighet är att kunna anpassa vår förhållningsätt och använda oss av en samarbetsvänlig 

attityd som gör att man kan få med sig elever istället för att få dem emot sig. Författaren 

understryker att ha en positiv relation till barnet medför att barnet är med pedagogen istället 

för att barnet är mot pedagogen. Därför är det viktigt att jag kan möta Bert tryggt.  

Måhlberg & Sjöblom (2009:46) säger att man kan bestämma själv som person när man ska 

förhålla sig medvetet i olika tillfällen, men det är inte så lätt och då behöver man ta kloka 

beslut genom sina beprövade erfarenheter. Att vara medveten om sitt sätt att vara som person 

är att bestämma sig för hur man är mot andra individer. Varje person väljer sitt eget 

förhållningssätt genom sitt lösningsinriktade tankesätt, sina inriktningar och sina egna 

lösningar. När jag har ett medvetet förhållningssätt mot Bert är vi är sams och förstår varandra 

bättre. Henriksen & Vetlesen säger att empatiförmågan är att sätta sig in i den andres 

situation. Det är att känna som den andre upplever och på så sätt kopiera det aktuella 

tillståndet (2001:49). När jag har förståelse för Bert får han också förmågan att förstå mig. 

Empatin gör att jag får en medkänsla för honom vilket också han får från mig.  

Henriksen & Vetlesen (2001:53) påstår att empati innebär att dra ut sig ut mot den andre. Ett 

barn som får fullvärdig empati hos sin närmaste person inspireras till att förbättra ett 

känsloregister som är både livsbejakande och livsbekräftande. Henriksen (2001:76) säger 

också att när empatiförmågan förbättras i samverkan med en mogen tankemässig förståelse av 

situationen och vad den betyder med hänsyn till de etiska reglerna så kommer vi att kunna 

handla på vårt mest moraliska sätt. 
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Slutord 

Om jag ska klara av att ha ett bra förhållningssätt gentemot barnen i Briskolan så måste jag ta 

hjälp av min praktiska klokhet och tänka efter hur jag når kunskapsmålen i skolan. Det är inte 

så lätt att ändra på saker och ting. Men genom mina egna kloka beslut kan jag förändra mitt 

förhållningssätt i mötet med alla typer av barn. Jag har genom mitt tänkande och skrivande 

kommit fram till att man upptäcker nya saker hela tiden. När man är medveten om sitt 

handlingssätt kan man handla rätt. Det är då jag kan bemöta Bert och ha det tryggt. Kan man 

förhålla sig medvetet till barn genom sin praktiska kunskap kan man också finna lösningar, 

istället för att bara fokusera på problembeskrivningen. I min uppsats nämner jag även en dag 

då jag har lugnat ner mig och förhåller mig medvetet med mina egna känslor mot Bert då det 

fungerar bra för både mig och för Bert. Genom mina erfarenheter och kloka beslut lär jag 

hantera mig själv medvetet och hoppas få med barnet. Jag har kommit fram till i min första 

frågeställning, hur mina egna känslor påverkat mig i mitt handlande. Det går ut på att jag ska 

bemöta ett barn med glädje och trygghet. Jag ska ta tag i egna kloka beslut genom att hitta 

lösningar på problemet. Ifall Bert bråkar ska jag inte tänka på bråket utan snabbt hitta 

lösningar. Vad var det som hände förra gången det blev bråk? Jag ska agera beroende på vad 

situationen kräver. Erfarenhet kan också vara till nytta. Dagen då Bert spottade på mig blev 

jag besviken. Jag fick spott på mig och det var inget trevligt bemötande. Jag skrek på barnet 

och kunde inte prata tydligt med honom. I matkön när han trängde in sig behövde jag inte 

hålla i honom. Men när han bråkade behövde jag hålla i Bert. Det är situationen med Bert som 

förändrar mitt sätt att vara. Min nästa frågeställning som jag fick svar på, var om hur jag 

skulle hantera mina känslor i mötet med barnet. Jag vill kunna vara en medveten, lugn, trygg 

och självsäker pedagog som kan förhålla sig professionellt. Innan jag gör något ska jag tänka 

på mitt beteende ifall det passar in i situationen som med tillexempel Bert. Detta är några 

kloka beslut som jag har kommit fram till. Det första jag ska tänka på när Bert vill slå Elin är 

det bästa i situationen och det är att skydda Elin samt titta allvarligt på Bert så att han förstår 

att det som sker nu är allvarligt. Ifall han rymde igen skulle jag springa före honom och hålla i 

dörren så att han inte kunde rymma iväg. När han kastar leksaker på mig och får utbrott, kan 

jag ta leksakerna från honom så att ingen skadas och jag ska prata tydligt med honom utan att 

behöva skrika. Jag ska försöka handla rätt genom min attityd. Att handla rätt innebär att 

känslan jag har i mig visar att nu känns det tryggt. Jag kan tänka och bete mig ordentligt utan 

att behöva anstränga mig.  
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Svenaeus (2009:95) nämner att kunna känna rätt känsla, av rätt orsak, vid rätt tid är att känna 

det som situationen kräver för att kunna agera på ett klokt sätt genom känslans drivande kraft. 

När jag anstränger mig och är stressad blir känslan i mig negativ. Detta göra att jag inte 

förhåller mig rätt. Vi alla är människor och kan göra misstag men meningen är att kunna 

undvika dessa typer av beteenden. 

 Nilsson (2009,s.39) menar att det inte är så lätt att leva ett bra liv, eller som Aristoteles 

skriver leva i enlighet med det bästa inom en. Om vi ska komma fram till visdomen visdomen 

sofia, krävs det att vi förmår hålla riktningen i livet, och att vi hittar sätt att hantera de 

utmaningar livet placerar oss inför. Den förmågan kallas alltså för praktisk ”klokhet”, 

fronesis.  

Slutligen vill jag säga att om man försöker förhålla sig klokt till en situation så innebär det att 

en person kan förhålla sig professionellt till sin omgivning vilket gör det tryggare för alla i 

samhället. Mitt slutord är att mina känslor stod i vägen för mitt handlande, hela mitt uttryck 

och mina affekter fick Bert att inta en försvarsinställning när jag skrek på honom då han ville 

rymma. När jag kan hantera Bert kan jag också finna lösningen till problemet så att vi båda 

två kan få det tryggt i skolan vilket jag också önskar få med varje dag.  Det är i konfliktens 

begynnelse som arbetskraften måste koncentreras. En insikt som går hand i hand med 

praktiskt klokhet, där rätt handling vid rätt tidpunkt kan göra skillnad. Jag hoppas att min essä 

kan bidra något till skolor och fritidshem. Hela tiden så måste man se över sin verksamhet och 

aldrig stanna upp och känna sig tillfredställd. Allt går att förbättra bara man vill. 
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