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Abstract 

The purpose of this experience-based scientific essay is to reflect on the experiences, relevant 

literature and research to examine different approaches for teachers and leisure pedagogues to 

help and support children in difficult life situations. The essay begins in three stories about 

children in difficult life situations, after that follows a clarification of the dilemma in the 

stories. The study links the problems in the stories with different approaches on how teachers 

and leisure pedagogues can help children in difficult life situations. The positive and negative 

aspects of the different methods are also discussed. By reflecting on the problem area 

knowledge and awareness arises which is useful for teachers and leisure pedagogues to 

support and help children in difficult life situations.  The relation between practical and 

theoretical knowledge is discussed as well as how emotions can be used as a source of 

knowledge. I also discuss the features I think are important to teachers and leisure 

pedagogues, to have the ability to help children in difficult life situations. I investigate if the 

national curriculum says anything about this problem area and how it describes that it should 

be addressed. The conclusion is that it often is a difficult job to help and support children in 

difficult life situations and teachers and leisure pedagogues constantly need to reflect on and 

discuss possible methods of work. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här erfarenhetsbaserade och vetenskapliga essän är att genom reflektion kring 

erfarenheterna, relevant litteratur och forskning undersöka olika arbetssätt för lärare och 

fritidspedagoger att kunna hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer. Essän tar sin början i 

tre berättelser om barn i svåra livssituationer, efter det följer ett tydliggörande av dilemmat i 

berättelserna. I undersökningen kopplas problematiken i berättelserna ihop med olika 

arbetssätt för hur lärare och fritidspedagoger kan hjälpa barn i svåra livssituationer. För- och 

nackdelar med de olika arbetssätten behandlas och diskuteras. Genom reflektion kring 

problemområdet uppstår kunskap och medvetenhet om hur det är lämpligt att lärare och 

fritidspedagoger stöttar och hjälper barn i svåra livssituationer. Relationen mellan praktisk 

och teoretisk kunskap diskuteras samt hur känslor kan användas som kunskapskälla. Jag för 

också en diskussion om de egenskaper jag anser vara viktiga hos lärare och fritidspedagoger, 

för att ha förmågan att hjälpa barn i svåra livssituationer. Jag undersöker vad som står i 

skolans styrdokument om det här problemområdet och hur det enligt dessa kan eller bör 

behandlas. Slutsatsen är att det många gånger är ett svårt arbete att hjälpa och stötta barn i 

svåra livssituationer och att lärare och fritidspedagoger ständigt behöver reflektera över och 

diskutera möjliga metoder i arbetet. 
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1. Barn i svåra livssituationer 

1.1 När en nära anhörig till ett barn avlider 

Jag är, under min verksamhetsförlagda utbildning på en skola söder om Stockholm, i en 

årskurs tvåa tillsammans med fritidspedagogen Klara
1
. Denna dag vikarierar Klara i klassen, 

hon arbetar vanligtvis på fritidshemmet, men eftersom ordinarie lärare är sjuk, får Klara ta 

över lärarens arbete i klassrummet. Klara är knuten till klassen och brukar hjälpa läraren när 

det behövs. Det är måndag och innan den första lektionen börjat för dagen, trillar barnen in i 

klassrummet för att starta skoldagen. En flicka i klassen, Jenny, kommer in i klassrummet, 

hänger av sig ryggsäcken på sin stol och sätter sig på sin plats. Hon sätter sig tillrätta, lägger 

armarna över bänken och borrar ner huvudet i dem. Hon gråter. Jag hinner tänka att det här är 

ett utmärkt tillfälle att se hur Klara hanterar sådana här situationer. Jennys klasskompis, 

Jesper, sitter bredvid Jenny. Han lägger armen om Jennys rygg för att trösta henne. Klara står 

strax bredvid och ser detta, hon går fram till Jenny och hukar sig ner bredvid hennes bänk. 

Klara frågar: 

– Hur är det, gumman? Varför gråter du? 

– Min mormor har dött, svarar Jenny. 

Klara kramar Jenny samtidigt som hon säger: 

– Jag förstår att det är jobbigt, det ordnar sig ska du se. 

 

Klara går sedan fram till sin kateder och påbörjar dagens undervisning. Var det allt, tänker 

jag. Jenny torkar sina tårar med ärmen på tröjan och lyssnar på Klara som påbörjar lektionen. 

Jag känner mig lite bedrövad över det jag precis sett, sättet Klara hanterar situationen på blev 

inte som jag föreställt mig. Exakt vad jag hade föreställt mig vet jag inte riktigt, men jag 

önskar att Klara hade tagit sig mer tid för Jenny. Att hon eventuellt hade gett Jenny en chans 

att lugna ner sig innan lektionen börjar.  

 

 

1 Alla namn och platser i den här texten är fingerade.
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Efter lektionen snurrar tankarna i huvudet och jag funderar på hur det är bäst att hantera 

sådana här situationer, om det finns något rätt eller fel sätt. Det gör ont i hjärtat när jag tänker 

på Jenny som förlorat sin mormor. Dagen går och jag spenderar nästintill all tid tillsammans 

med Klara, jag ser inte att hon följer upp hur det är med Jenny under dagen.  

 

1.2 När barn far illa i hemmet 

Det är fredag och en annan period på min verksamhetsförlagda utbildning. Biträdande rektor 

har kallat till ett krismöte som jag får vara med på. Personalen på skolan misstänker att två 

bröder, som går i årskurs ett och två, blir slagna av sin pappa i hemmet. Personalen har redan 

anmält detta, utan pojkarnas och föräldrarnas vetskap. Under mötet informeras det om att 

misstankarna grundas på uttalanden som pojkarna gjort angående detta samt fysiska skador 

som personalen uppmärksammat på pojkarna. Information om att ett förhör kommer hållas på 

måndag med de båda pojkarna går också ut. Förhöret kommer att ske utan att pojkarna eller 

deras föräldrar får någon information om detta i förväg. Detta för att undvika att föräldrarna 

påverkar pojkarnas historia om vad som pågår och för att lärarna vill vara så säkra som 

möjligt på att pojkarna kommer till skolan på måndag. Om föräldrarna vet om att det kommer 

ske ett förhör med dem på måndag kanske föräldrarna istället väljer att sjukanmäla barnen. 

Mötet avslutas och jag är förskräckt över att pojkarna kanske far illa och eventuellt 

misshandlas i hemmet. Samtidigt är jag lättad över att personalen på skolan tar situationen på 

största allvar och agerar för att hjälpa pojkarna. 

 

Helst av allt vill jag gå och krama om pojkarna, berätta att vi gör allt vi kan för att hjälpa dem, 

men att det samtidigt är viktigt att de vågar berätta sanningen. För att inte förstöra förhöret på 

måndag behärskar jag mig och håller tyst, samtidigt som jag försöker agera så vanligt som 

möjligt. Speciellt en av pojkarna, Isak, och jag har en fin relation. Isaks bror går på en annan 

fritidshemsavdelning än den jag gör min verksamhetsförlagda utbildning på. Isak brukar 

någon gång om dagen komma fram och krama mig, vad jag kan se, egentligen helt utan 

anledning. Jag brukar ge honom en kram tillbaka och prata lite med honom.  
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Under dagen, efter det avslutade mötet, kommer han i vanlig ordning och ger mig en kram. 

Jag kramar tillbaka, kanske lite extra hårt och länge, efter vad jag fick höra på mötet. Vi pratar 

lite om hur hans dag har varit, han är pratglad och livlig som vanligt. Även om jag tror att Isak 

är en livlig, pratglad, trevlig och glad pojke kan jag inte låta bli att reflektera över hur bra barn 

kan låtsas. Låtsas att de är glada, låtsas att allt är bra och låtsas att ingenting står fel till. Jag 

tänker att det kanske är ett sätt för barn att hantera svåra livssituationer, att det på något vis 

gör det lättare för dem att hantera. Eller så kanske det är ett sätt att undvika att visa att de 

faktiskt lider och har det svårt i livet, för att antingen skydda sig själva eller kanske sina 

föräldrar. För Isak och hans bror kanske deras hemförhållanden har blivit normaliserat, de vet 

kanske inte om att det skulle kunna vara annorlunda. De kan också låtsas som att allt är okej, 

för att de är rädda för vad som kommer hända med dem och deras föräldrar om någon får reda 

på att barnen far illa i hemmet. Mina tankar kring Isak och hur han är mot mig ändras efter 

dagens krismöte. Innan reflekterade jag inte särskilt mycket över hans sätt att vara mot mig, 

att han gärna kommer och ger mig en kram. Nu tänker jag att det kanske beror på att han 

eventuellt inte upplever sådan närhet i hemmet. Att en kram och att ta sig tid och prata med 

honom kanske betyder mer än vad jag först förstår.   

 

Insikten om att detta faktiskt pågår och att barn råkar illa ut gör mig ledsen och arg. I min 

värld är det totalt oacceptabelt att psykiskt och fysiskt gör någon illa på det sättet, speciellt 

barn, men även vuxna. Insikten blir klar och tydlig, det här pågår faktiskt i Sverige. Enligt 

Brottsförebyggandet rådet (Brå) anmäldes det, under 2011, 2 900 stycken misshandelsbrott av 

barn i åldern 0-6 år och 9 300 stycken misshandelsbrott av barn i åldern 7-14 år (www.bra.se). 

Känslorna i situationen är många och resulterar i några frågor: Förutom att anmäla detta till 

socialnämnden, hur är det möjligt att hantera och hjälpa barn som far illa i hemmet när de 

befinner sig i skolan? Finns det rätt och fel sätt att agera i liknande situationer? Eller finns det 

bara sätt som är bra och mindre bra? Vad är bäst för barnet? Vad hade jag kunnat göra i just 

den här situationen? Vad tar jag med mig för lärdomar som kan underlätta för mig i liknande 

situationer i framtiden? 

 

 

 

http://www.bra.se/
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1.3 När ett barn förlorar en klasskamrat 

Januari 1994. Jag, sju år gammal, går i årskurs ett tillsammans med mina tjugofem andra 

klasskamrater. Vi trivs bra ihop och alla kommer bra överens. En av mina vänner i klassen, 

Lotta, är sjuk. Hon har en sjukdom som gör att hon alltid måste ta det lite lugnare än vad vi 

andra i klassen behöver göra. Lotta är snäll och vi har alltid roligt tillsammans. Hon och jag 

har samma fadder, som är två år äldre än oss, så vi spenderar ganska mycket tid tillsammans.  

 

Det är onsdag och jag ser fram emot helgen när jag och flera andra i min klass är bjudna på 

kalas hos Lotta. Jag har köpt en dagbok med hästmotiv som jag ska ge till Lotta, hon älskar 

nämligen hästar. Jag kommer till skolan som vanligt på onsdagsmorgonen. När alla i min 

klass har satt sig ner vid sina bänkar kommer rektorn in i rummet och ställer sig längst fram i 

klassrummet tillsammans med vår lärare, Kristina, som redan är på plats. Rektorn berättar att 

Lotta har dött under natten. Vi får reda på att hon inte hade ont när hon dog, efter att hon 

somnat vaknade hon inte igen. Rektorn berättar att hennes mamma, pappa och lillasyster är 

ledsna och önskar att få vara ifred ett tag. Jag tänker mycket på hur ledsen hennes familj 

måste vara.  

 

Efter att rektorn pratat klart går hon ut ur klassrummet. Kristina berättar att hon tänkt att vi 

ska ha en minnesstund för Lotta. De som vill vara med får vara det, de som inte vill behöver 

inte delta. Alla i klassen väljer att vara med och vi sätter oss i en ring på golvet. Kristina delar 

ut varsitt värmeljus i en ljushållare till mig och mina klasskamrater som sitter i ringen. Hon 

hjälper oss att tända ljusen som står på golvet framför oss, de bildar en fin ring av fladdrande 

lågor. Kristina släcker ner i klassrummet och sätter sig tillsammans med oss i ringen, framför 

sitt värmeljus. Vi har en tyst minut för Lotta och jag tänker på hur fint vi har gjort det för 

henne. Jag tror att hon har kommit till en fin plats, där hon slipper ha ont och kan springa lika 

mycket som oss andra i klassen. På något vis känner jag mig ganska lättad när jag tänker på 

det, även om det är overkligt att jag inte kommer få se Lotta igen. Efter den tysta minuten 

sitter vi kvar i ringen. Några pratar med varandra om Lotta, om hur hon var som person och 

vad de tror att hon gör nu. Andra är bara tysta och tänker, jag är en av dem. Tiden går och mitt 

i mina tankar om hur Lotta har det nu säger Kristina att det är dags att gå ut på kortrasten. 

Efter det återgår dagen till det normala, med lektioner, lunch och raster som vanligt. 
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1.4 Dilemmat i berättelserna 

På grund av min egenupplevda situation, och de tidigare erfarenheterna under min 

verksamhetsförlagda utbildning, där jag sett barn genomgå svåra livssituationer, är det för mig 

viktigt att undersöka hur lärare och fritidspedagoger kan arbeta för att stötta och hjälpa barn i 

svåra livssituationer. Det är ett viktigt problemområde och dilemma att undersöka och 

behandla. Lärare och fritidspedagoger spenderar mycket tid med barnen när de är i skolan och 

det faller ofta på deras lott att hantera och hjälpa barn som genomgår svåra livssituationer. 

Berättelserna i den här essän, som handlar om när barn far illa i hemmet, när en nära anhörig 

och vän till ett barn avlider är exempel på svåra livssituationer. Att som lärare och 

fritidspedagog hantera detta kan vara svårt, men också väldigt viktigt, eftersom alla lärare och 

fritidspedagoger kommer att möta svårigheterna i att stötta och hjälpa barn i svåra 

livssituationer. 

 

2. Essäns syfte och frågeställningar 

Många barn genomgår svåra livssituationer som skapar, formar och påverkar dem. Svåra 

livssituationer kan delvis vara de jag behandlat i berättelserna: Barn som far illa i hemmet och 

en nära anhörig eller vän som avlider. Det kan till exempel även innefatta situationer där barn 

tvingas hantera att en anhörig blir frihetsberövad, skilsmässa, misshandel, våld, trafikolyckor, 

droger och sjukdomar i hemmet, mobbning eller krig och flykt. Alla lärare och 

fritidspedagoger kommer under sitt yrkesliv att möta barn som genomgår svåra saker och hur 

hemskt och skrämmande det än kan vara, anser jag, att det är av största vikt att reflektera 

kring hur arbetet och hjälpen för dessa barn kan se ut. Alla människor, vuxna som barn, 

genomgår svåra händelser i livet. 

 

Syftet med denna essä är att med hjälp av mina gestaltade erfarenheter, i berättelsens form, 

reflektera kring dessa samt genom relevant litteratur och forskning undersöka olika arbetssätt 

för lärare och fritidspedagoger att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer. För- och 

nackdelar med de olika arbetssätten kommer också att behandlas. Jag vill genom reflektion 

kring detta problemområde få ökad kunskap och medvetenhet om hur det kan behandlas. Jag 

vill utforska och diskutera de egenskaper jag anser vara viktiga hos en fritidspedagog för att 

denne ska ha förmågan att hjälpa barn som Jenny, Isak och hans bror i svåra livssituationer. 
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En djupdykning i vad som står i skolans styrdokument om det här problemområdet och hur 

det, enligt dessa, kan eller bör behandlas kommer också att ske. Detta för att få ökad insikt i 

var fokus bör ligga i arbetet med barn i svåra livssituationer. 

 

Frågeställningarna essän kommer att behandla är följande: 

 Vad finns det för arbetssätt som lärare och fritidspedagoger kan använda sig av för 

att stötta och hjälpa barn i svåra livssituationer? Vilka är för- och nackdelarna med 

de arbetssätten? 

 Vilka egenskaper bör lärare och fritidspedagoger utforska och träna för att kunna 

stötta barn i behov av hjälp? 

 Vad säger skolans styrdokument om hur det här problemet bör eller kan behandlas?  

 

3. Sekretess och etiska överväganden 

Den här vetenskapliga essän behandlar känsliga ämnen. För att skydda personerna i mina 

berättelser använder jag mig uteslutande av fingerade namn i essän, förutom mitt eget. Jag har 

även valt att anonymisera vissa delar i berättelserna, vilket innebär att en del detaljer och 

uppgifter är förvrängda, när jag har ansett att det har behövts. Jag har förbundit mig till ett 

avtal med tystnadsplikt under min verksamhetsförlagda utbildning som jag avser att hålla. 

 

4. Mitt val av metod 

Jag har valt att skriva den här texten som en vetenskaplig essä, det innebär att jag utgår ifrån 

egna erfarenheter och praktisk kunskap. Enligt Nationalencyklopedin betyder begreppet essä 

”försök”. I litterära sammanhang innefattar en essä tidningsartiklar, uppsatser och ibland en 

hel bok, skribenten diskuterar ett ämne på ett personligt och gärna elegant sätt 

(Nationalencyklopedin). Den här formen av essä med ett akademiskt och vetenskapligt 

skrivande har utformats på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.  
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Jo Bech-Karlsen, författare och journalist, med mycket erfarenhet av att undervisa 

fackskribenter i skrivarverkstäder, menar att en essä ofta liknas med en upptäcktsresa (Bech-

Karlsen 1999, s. 102). För mig är metaforen ”upptäcktsresan” viktig. Jag kommer säkerligen 

att upptäcka många olika arbetssätt och möjliga lösningar på problematiken i berättelserna 

under resans gång. Berättelserna i den här essän är mina egenupplevda erfarenheter och 

därmed också en form av vetande, menar Maria Hammarén, med många års erfarenhet av 

skrivgrupper och författare till boken Skriva – en metod för reflektion. Vidare beskriver hon 

att dilemmat som berättelserna visar på uppmärksammar en komplexitet som bidrar till olika 

handlingsalternativ. Ibland uppkommer även insikten om att det inte finns en bra lösning. I 

valet av ett agerande uppfattar vi situationens komplexitet i olika grad, det är möjligt att öva 

uppfattningsförmågan genom att nysta i berättelserna. I det arbetet handlar det om att 

identifiera sig själv som handlande människa (Hammarén 2005, s. 18). Genom mina 

egenupplevda erfarenheter kommer jag att med hjälp av utvald litteratur och forskning visa på 

olika teorier och handlingsalternativ samt komplexiteten kring dessa. Genom att reflektera 

över berättelserna vill jag försöka se mig själv som handlande människa och konsekvenserna 

av detta.  

 

Reflexivitet är något jag också kommer använda mig av. Att vara reflexiv beskriver Billy Ehn 

och Barbro Klein, författarna till boken Från erfarenhet till text, som att vara medveten om 

medvetenhet. Man tar ett kliv åt sidan iakttar sig själv och sin självmedvetenhet (Ehn & Klein 

1994, s. 11). Hammarén skriver också att det i Sverige har påvisats att den 

erfarenhetsbaserade kunskapen är resultatet av erfarenhet och reflektion. Bredden av 

yrkesskicklighet baseras på vår förmåga att hantera besvärliga och oförutsedda situationer. 

För att uppnå denna skicklighet krävs reflektion. En metod för reflektion och att tydliggöra 

erfarenhetsbaserad kunskap är skrivande. Att tydliggöra erfarenhet innebär att man behandlar 

egna erfarenheter och belyser dem. För att undersöka berättelserna och den aktuella 

situationen är det viktigt att ha modet att återuppleva berättelserna som vi bär med oss 

(Hammarén 2005, s. 17-18). Med hjälp av tidigare erfarenheter och reflektion kring dessa 

önskar jag bredda min yrkesskicklighet kring olika arbetssätt och dess för- och nackdelar, för 

att förhoppningsvis öka min förmåga att hantera liknande situationer i framtiden. 
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5. Reflektion kring teorier, litteratur och egna erfarenheter 

5.1 Att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt 

Begreppet interkulturalitet hänvisar enligt författaren Pirjo Lahdenperä, professor i 

interkulturell pedagogik, till orden inter och kultur. Inter betyder interaktion mellan 

människor och kultur syftar på någonting kulturellt. Vidare beskriver Lahdenperä, med hjälp 

av Lorentz och Bergstedt, att interkulturalitet implicerar en process, en handling, ett 

gränsöverskridande och en interaktion (Lahdenperä 2008, s. 29). För mig handlar ett 

interkulturellt förhållningssätt mycket om gränsöverskridande och interaktion, precis som 

Lahdenperä är inne på. Att våga och vilja veta mer om människor, deras bakgrund och liv, 

trots att de inte kommer från samma bakgrund som en själv. En interaktion mellan människor 

trots skillnader i till exempel ålder, kultur, religion, nationalitet, ekonomi, sexuell läggning 

och kön. Att vara öppen för dessa skillnader, se dem som tillgångar och trots dessa skillnader 

se allas lika värde är också viktigt. 

 

I arbetet med att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer, tänker jag, därför att det kan 

vara till hjälp att utgå ifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Att trots att det kan kännas 

jobbigt, svårhanterligt och skrämmande närma sig barn i svåra livssituationer. Att våga och 

vilja vara gränsöverskridande och med hjälp av interaktion närma sig barn i behov av stöd och 

hjälp. Därför menar jag att ett interkulturellt förhållningssätt kan gynna lärare och 

fritidspedagoger i arbetet med att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer, därför kan det 

också vara bra att utforska och träna på sitt interkulturella förhållningssätt i interaktion med 

andra människor. 

  

5.2 När praktiska och teoretiska kunskaper sätts på prov 

I mina gestaltade erfarenheter ser vi exempel på barn i svåra livssituationer och på när lärare 

och fritidspedagogers praktiska och teoretiska kunskaper ställs på sin spets. Praktiska 

kunskaper erövras genom erfarenheter medan teoretiska erfarenheter intas genom till exempel 

olika kurser, utbildningar eller litteratur. Författaren Fredrik Svenaeus beskriver i boken Vad 

är praktisk kunskap? att praktisk kunskap, i limiterad utsträckning, innebär användning av 

vetenskapliga teorier. Den praktiska kunskapen infinner sig hos människan genom erövrad 
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kunnighet, och i den gemenskap där denne befinner sig. Den genomförs på ett instinktivt vis 

(Svenaeus 2009, s. 13). Att i det praktiska arbetet med barn i svåra livssituationer tillämpa 

teoretiska kunskaper, tror jag är viktigt, därför att teoretiska kunskaper ger en bra grund för 

lärare och fritidspedagoger att stå på i det arbetet. Att med hjälp av teoretiska kunskaper 

erövra praktiska kunskaper, genom ett erfarenhetsbaserat lärande, tänker jag att komplicerade 

uppgifter blir lättare för lärare och fritidspedagoger att hantera. Med teoretiska kunskaper i 

ryggen finns det belägg för lärare och fritidspedagoger att agera på ett visst sätt i arbetet med 

att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer. På så vis underlättas det annars kanske svåra, 

jobbiga och tunga arbetet. Svenaeus menar att för att kunna utföra komplicerade uppgifter 

fungerar det inte om fokus läggs på varje enskilt moment, utan mycket måste ske i en 

ovetande bakgrund (Svenaeus 2009, s. 13). Med hjälp av teoretiska och praktiska kunskaper 

”i ryggsäcken” underlättas arbetet med att stötta och hjälpa barn i svåra livssituationer för 

lärare och fritidspedagoger. Genom att besitta teoretiska och praktiska kunskaper, om hur stöd 

och hjälp bör se ut, underlättas förmodligen arbetet. Barnet får möjligtvis bättre hjälp fortare 

än om det brister i kunskaper hos lärare och fritidspedagoger. Komplicerade uppgifter, som att 

hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer, underlättas av dessa kunskaper och gör att lärare 

och fritidspedagoger har en grundläggande kunskap och förståelse kring hur arbetet kan och 

bör se ut. 

 

Teorin om praktisk kunskap grundade den grekiske filosofen Aristoteles. Svenaeus beskriver 

Aristoteles syn på kunskap som är femdelig: 

 Episteme vilket innebär en vetenskaplig kunskap; veta att 

 Techne är en praktisk-produktiv kunskap; veta hur 

 Fronesis innebär en praktisk klokhet; veta när 

 Sofia är en filosofisk kunskap och visdom 

 Nous innebär en förnuftsinsikt och intuition  

Aristoteles grundläggande poäng är att det finns olika sorters kunskap, inte enbart en 

vetenskaplig (Svenaeus 2009, s. 20-21). Episteme, den vetenskapliga kunskapen och 

förmågan att veta att, tänker jag bidrar till insikten om att ett visst barn eventuellt behöver 

stöd och hjälp i svåra livssituationer. Med hjälp en välutvecklad episteme kan det undvikas att 

barn i svåra livssituationer går obemärkt förbi. Techne, den praktiska och produktiva 

kunskapen om att veta hur, tänker jag, innebär en kunskap om att veta hur hjälp för barn i 
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svåra livssituationer kan se ut och att anpassa hjälpen för varje enskilt barn och dennes 

situation. Fronesis, den praktiska klokheten, att veta när tänker jag i arbetet med barn i svåra 

livssituationer innebär förmågan att veta när det är lämpligast att hjälpa och stötta dessa barn. 

Att anpassa hjälpen tidmässigt efter barnets behov. Ett barn är kanske inte alltid moget att 

hantera och bearbeta en svår upplevelse direkt efteråt, inte förrän barnet är moget går det att 

hjälpa och stötta barnet i den processen. Jag tänker att lärare och fritidspedagoger måste låta 

barnet befinna sig i den delen av processen han/hon gör, det går inte att hasta fram en 

bearbetning av en svår händelse. Detta handlar då om kunskapen Aristoteles kallar fronesis. 

Att besitta och utveckla kunskaperna fronesis, techne och episteme tänker jag är viktigt för 

lärare och fritidspedagoger. Att förstå och veta att ett barn behöver stöd och hjälp, att veta hur 

den hjälpen kan och bör se ut samt att veta när den hjälpen behövs är avgörande för att 

genomföra ett bra arbete i att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer. Med hjälp av dessa 

kunskaper hos lärare och fritidspedagoger kan barn få den hjälp och stöd de behöver. 

 

Sofia, den filosofiska kunskapen är den kunskap och visdom en lärare och fritidspedagog 

utvecklar i arbetet med och om barn i svåra livssituationer. Genom att lärare och 

fritidspedagoger använder sig av sin nous, sin förnuftsinsikt och intuition, blir det lättare att 

lägga märke till de barn som behöver stöttning och hjälp i svåra livssituationer. För mig känns 

det viktigt att inte bortse från sin nous, på så vis minskar risken att barn i behov av hjälp inte 

går obemärkta förbi.  

 

Aristoteles myntade också den berömda läran om ”medelvägen”. Christian Nilsson skriver i 

kapitlet ”Fronesis och den mänskliga tillvaron” i boken Vad är praktisk kunskap? att om inte 

medelvägen uppnås kan det sägas att den handlande människan antingen agerade fel på ett av 

följade sätt: hon gör inte tillräckligt eller hon gör för mycket (Nilsson 2009, s. 42-43). Det 

komplicerade i arbetet med att stötta och hjälpa barn i svåra livssituationer, tänker jag, är att 

just hitta medelvägen, att som lärare och fritidspedagog varken göra för lite eller för mycket. 

Jag ser det som viktigt och självklart att inte göra för lite, att inte ta barns situationer och 

svårigheter på allvar. Detta, tror jag, kan få allvarliga konsekvenser som kan innebära att 

barnen inte känner sig sedda i sina svårigheter och att de inte tas på allvar. För att undvika 

detta, tänker jag, att det istället kan vara lätt att göra för mycket, vilket också kan få allvarliga 

konsekvenser. Att göra för mycket, tror jag, kan innebära att lärare och fritidspedagoger, i ett 
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gott och välment försök att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer, önskar att barnet ska 

bearbeta sin situation för mycket. Att för mycket fokus läggs på den svåra situationen så att 

barnet inte får chansen att återgå till ett normalt liv igen.  

 

Problematiken kring det Aristoteles kallar ”medelvägen” tas också upp i den amerikanska 

artikeln, skriven av Eva Alisic, vid namn ”Teachers’ perspectives on providing support to 

children after trauma – A qualitative study”. Den syftar till att undersöka lärares upplevelser 

om hur det är att stötta och hjälpa barn som upplevt någonting traumatiskt. Lärarna beskriver 

svårigheterna i att balansera mellan hur mycket tid som bör läggas på att bearbeta barnets 

trauma och hur mycket tid som bör läggas på ”det normala livet”. Att ta hand om ett barn utan 

att bidra med för mycket och för tung uppmärksamhet upplever lärarna var problematiskt, de 

vill inte fokusera för mycket på den traumatiska upplevelsen och på så vis omedvetet bortse 

från barnets andra upplevelser och åstadkommanden. Även om många lärare i studien angav 

att barnets rutiner och fokus på ”det normala livet” var viktigt, ville de heller inte bortse eller 

underminera barnets traumatiska upplevelse (Alisic 2012, s. 55). För mig låter ”medelvägen”, 

i de fall när det handlar om att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer, väldigt svår att 

balansera på. Jag kan inte låta bli att se det som att balansera på en tunn lina snarare än en 

väg. Jag tror det är otroligt viktigt att vara öppen med barnet och försöka ha en dialog med 

barnet och dess föräldrar, att med hjälp av föräldrarna och barnets tankar och åsikter, se över 

hur arbetet kan gå till, samt att tala om för barnet att han/hon alltid är välkommen att uttrycka 

sina behov till lärare och fritidspedagoger. På så vis vet barnet att situationen tas på allvar och 

att hjälp finns att få. Någonstans i det svåra, tror jag inte bara att bearbetning av problem är 

viktigt, utan jag menar också att barn fortfarande behöver rutiner. Att de får lära sig att livet 

går vidare, att det måste det. Varken barn eller vuxna mår bra av att leva i det förflutna, även 

om det givetvis är viktigt att bearbeta händelsen, innan det är möjligt att gå vidare.  

 

När lärare och fritidspedagoger arbetar för att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer tror 

jag det är viktigt att ständigt utvärdera och reflektera över arbetet som utförs. Nilsson menar 

att ett agerande kan se givet ut i en del situationer, ibland är det dock ett måste att ändra på 

dessa vanor, när det uppstår ett dilemma eller problem. Då behöver vi fronesis, som behandlar 

frågan om hur vi ska agera (Nilsson 2009, s. 48). Genom utvärdering och reflektion tänker jag 

att det är möjligt att utöka kunskaperna om ett agerande, dess konsekvenser och eventuellt få 



12 
 

insikter om ett annat möjligt agerande. På så vis tränar och utvecklar lärare och 

fritidspedagoger sin Sofia. Medelvägen och Aristoteles femdeliga syn på kunskap är viktiga 

aspekter för lärare och fritidspedagoger att utforska och odla i arbetet med barn i svåra 

livssituationer. Detta för att ständigt utvecklas och utöka sina kunskaper om hur det arbetet 

kan se ut och hur det bäst anpassas efter varje barns behov. 

 

I ett försök att undersöka hur medelvägen hade kunnat se ut i tidigare gestaltade berättelser 

tänker jag att det i Jennys fall eventuellt hade krävts att Klara tog sig mer tid för Jenny och 

den svåra livssituationen hon befann sig i när hon förlorat sin mormor. För mig kändes det på 

något vis självklart att Klara skulle ge Jenny några minuter extra av sin tid, för att trösta och 

stötta henne. På något vis upplevde jag att Klara tog relativt lätt på Jennys upplevelse och att 

hon inte riktigt tog den på allvar. Jag upplever att jag tog den på större allvar, än vad Klara 

gjorde, kanske är det också därför jag anser att Klara borde ha lagt extra tid på att trösta och 

stötta Jenny. Kanske var det så att Klara inte visste hur hon skulle reagera på och hantera 

Jennys sorg, hon kanske kände sig pressad över att undervisa klassen. Det är också möjligt att 

Klara agerade som hon gjorde på grund av ”eget bagage”, att hon förlorat sin egen mormor 

eller någon annan nära anhörig, att det blev för jobbigt för henne att hjälpa Jenny i sin sorg. 

Det kan också vara så att Jenny hade behövt mer tid än några minuter, Klara kanske inte 

kände att hon hade den tiden eftersom hon även behövde tillgodose resten av klassens behov 

och därför valde klassens behov framför Jennys. Ett möjligt scenario är att Jenny själv klarade 

av att hantera situationen, utan Klaras eller någon annans, hjälp. Jenny torkade faktiskt bort 

sina tårar på tröjärmen och jag upplever att hon började koncentrera sig på lektionen och 

skolarbetet relativt fort. Eller också hanterade Jenny situationen som hon gjorde därför att hon 

var tvungen att ”stänga av” sina känslor och sorgen för att klara av att hantera situationen. 

Medelvägen känns svår att hitta i det här fallet, att varken göra för mycket eller för lite för 

Jenny och samtidigt tillgodose Jennys klasskamraters behov. På så vis kanske Klara trots allt 

hittade medelvägen, där hon tillgodosåg klassens behov, men även gav Jenny tillräckligt med 

tröst för att hon själv skulle klara av att hantera situationen. 

Medelvägen i Isak och hans brors fall upplever jag, i det jag såg av situationen, har hittats. I 

det stadiet jag observerade pojkarna och hanteringen av situationen från personalens sida 

anser jag inte att det fanns så mycket mer att göra. Efter anmälan till socialnämnden och inför 

kommande förhör med pojkarma, som de inte fick ha någon vetskap om i förväg, var lärare 
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och fritidspedagoger tvungna att agera som vanligt. Detta för att undvika att barnen frivilligt 

eller efter uppmaningar från sina föräldrar, inte skulle berätta sanningen under förhöret och 

för att försäkra sig om att pojkarna skulle komma till skolan som vanligt på måndagen när 

förhöret skulle ske. Trots att jag upplevde att medelvägen, som innebar normalt agerande mot 

pojkarna i situationen, var svår att hålla sig till, anser jag, att jag och de lärare och 

fritidspedagoger som var involverade, gjorde vad som krävdes.  

 

När Lotta avled upplever jag att situationen hanterades mycket bra, både när det skedde och 

så här i efterhand. Rektorn och Kristina var lugna och stabila, de berättade vad som hade hänt 

och vi höll en fin minnesstund tillsammans för Lotta. Vi fick chansen att smälta och fundera 

över det som skett och vi fick också möjligheten att prata fritt om tankar och känslor kring 

upplevelsen. Strax därefter återgick vi till normala rutiner, skolarbete och livet. Det upplever 

jag var viktigt. Om jag varit ledsen över det som skett vet jag att jag hade kunnat prata med 

Kristina och fått hjälp och stöd. Jag upplever, både då och nu, att rektorn och Kristina fann 

medelvägen, deras arbete och upplägg fungerade bra för mig. Hur situationen uppfattades av 

resten av mina klasskamrater är dock svårt att säga, det är möjligt att det fanns någon eller 

några i klassen som eventuellt hade behövt mer stöd i att hantera förlusten av sin klasskamrat 

men det är inget jag vet någonting om.  

 

5.3 När känslor används som praktisk kunskapskälla 

Känslor som kunskapskällor bidrog även Aristoteles med, Svenaeus beskriver det som att han 

sa att en situation kräver att känna rätt känsla, vid rätt tidpunkt, av rätt anledning och i lagom 

mängd för att man ska kunna agera på ett klokt sätt. Det är detta han kallar fronesis, vilket 

innebär praktisk klokhet eller visdom där känslorna spelar en stor roll (Svenaeus 2009, s. 95). 

Begreppet fronesis har vi i det tidigare avsnittet behandlat och vi tar nu klivet in i hur känslor 

bidrar till agerande hos lärare och fritidspedagoger när de vet att ett barn genomgår en svår 

livssituation, känslan som praktisk kunskap. Känslan är, enligt Svenaeus, en stark och driftig 

kraft till handling, känslor gör så att vi rör på oss och skapar engagemang. Känner vi 

ingenting finns det heller ingen anledning att göra någonting (Svenaeus 2009, s. 93).  

 



14 
 

Vidare menar Svenaeus att det är nästintill omöjligt att se en annan människa lida, utan att 

känna medlidande och få en impuls som gör att man försöker ta bort det som gör att 

människan i fråga lider (Svenaeus 2009, s. 96). Känslor är vår motivation till att förbättra en 

situation och att hjälpa barn som genomgår svåra livssituationer, utan dessa känslor skulle vi 

inte känna behov av att hjälpa och stötta barn i svåra tider. På så vis används känslor hos 

lärare och fritidspedagoger som en kunskapskälla och är en bidragande orsak till agerande. 

Viktigt att komma ihåg för lärare och fritidspedagoger, tänker jag, är att ens egna känslor inte 

enbart är synliga för oss själva. Svenaeus beskriver det som att en människas känslor inte 

enbart finns tillgängliga för denne själv, utan känslor visar sig genom kroppsspråket i form av 

röst, blick, kroppshållning och så vidare (Svenaeus 2009, s. 93). Barn, föräldrar och 

arbetskollegor kan tyda våra känslor genom att se till vårt kroppsspråk. Jag tänker att det i 

vissa lägen, där barn genomgår någonting svårt i livet, kan vara nödvändigt för lärare och 

fritidspedagoger att behärska sina egna känslor, för att motverka att barnet i fråga inte 

påverkas av dessa känslor. Att bara vara med barnet tror jag är viktigt, det är kanske inte alltid 

nödvändigt att säga så mycket, då måste lärare och fritidspedagoger ha förmågan att 

härbärgera sina egna känslor.  

 

Jag ser det även som viktigt att lärare och fritidspedagoger har förmågan att uttrycka sina 

känslor i vissa lägen, det är viktigt att hantera och uttrycka sina känslor och om barn ser prov 

på detta lär dem sig det också. Viktigt att komma ihåg, för lärare och fritidspedagoger, tänker 

jag också är, att deras känslor och upplevelse inte nödvändigtvis är de samma som barnets. I 

arbetet med att stötta och hjälpa barn menar jag att det är viktigt att lärare och 

fritidspedagoger skiljer på sina egna och barnets känslor, att inte blanda in sina egna känslor 

och framförallt att inte lägga dessa på barnet. Alla känslor och sätt att hantera en svår 

livssituation på måste vara accepterade. 

 

När ett barn befinner sig i en svår livssituation är det otroligt viktigt att ta barnets känslor på 

största allvar. Processen att bearbeta ett trauma beskriver Daniel Goleman, doktor i psykologi 

och vetenskapsjournalist, genom Harvardpsykiatern Judith Lewis Herman, som tre stadier. 

Under det första stadiet är det otroligt viktigt att barnets känsla av trygghet infinner sig, under 

det andra stadiet är det viktigt att barnet minns varje detalj av händelsen och att barnet sörjer 

de förluster händelsen bidrog med, under det tredje stadiet i processen är det viktigt att 
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bearbeta ett trauma och att barnet återgår till sitt normala liv (Goleman 1995, s. 264). Det är 

alltså inte enbart viktigt med känslor för att en lärare och fritidspedagog ska vilja hjälpa och 

stötta barn i svåra livssituationer, känslan av trygghet hos barnet är otroligt viktig för att 

barnet ska ha möjlighet att bearbeta en traumatisk händelse och sedan kunna återgå till sitt 

normala liv. I exemplet med Lotta upplevde jag verkligen en trygghet i klassrummet med 

mina klasskamrater och vår lärare. Detta tror jag bidrog till en lättare bearbetning av förlusten 

och gjorde att jag och mina klasskamrater också kunde gå vidare i livet. 

 

Målet är, och måste vara, att alla barn ska känna sig trygga på fritidshemmet och i skolan. 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) ska skolan 

sträva efter att ge trygghet i en levande social miljö. Självkänsla och personlig trygghet 

grundas i hemmet, men även skolan har en viktig del i detta (Skolverket 2011 s. 10). För att 

det ska vara möjligt anser jag att fritidspedagoger och lärare måste ha förmågan att se och 

höra alla barn och deras behov, det känns för mig självklart och grundläggande för en 

fritidshemsverksamhet. Trygghet, gemenskap, närhet och kärlek är något alla människor 

eftersträvar och behöver för att må bra. Att bli sedd, att veta att någon lyssnar och finns där är 

mänskliga behov. Att i ett skede, där ett barn genomgår en svår livssituation, bli nekad detta 

kan få stora konsekvenser och i min värld är det oacceptabelt att det sker. Trygghet är det jag 

vill eftersträva för barnen på fritidshemmet, genom att ta mig tid. Jag har mycket teoretisk 

erfarenhet kring barn och mindre praktisk erfarenhet, men min förhoppning är att det ska vara 

möjligt i min kommande roll som fritidspedagog. En saknad av trygghet gör ingen människa 

lycklig. Varken barn eller vuxen.  

 

5.4 Att arbeta med krispedagogik 

Begreppet krispedagogik syftar, enligt barnpsykologen Magne Raundalen och läraren Jon-

Håkon Schultz, till att använda principer som fungerar i terapi. Verksamma arbetssätt i 

terapirummet görs om till användbara metoder i skolan. Detta innebär inte att lärare ska agera 

terapeuter, men det är viktigt att lärare använder sig av metoder som möjligtvis ger terapeutisk 

verkan. Poängen med detta är att terapins grundstenar, att finna ord, som rensar, ordnar och 

förvarar historien om det som skett som någonting bearbetat och i det förflutna (Raundalen & 

Schultz 2007, s. 56). Raundalen och Schultz beskriver också en modell för krispedagogik som 
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består av fyra huvudfaser, modellen syftar till att tydliggöra förståelsen för barnets 

psykologiska och pedagogiska behov i en krissituation. De fyra huvudfaserna är: 

 Uttrycksfasen. Läraren ordnar ett tryggt samtalsklimat för barnet, där barnet har ordet. 

 Faktafasen. Uppdelning, modifiering och tillägg av fakta, läraren har ordet och barnet 

får ställa frågor. 

 Handlingsfasen. Fortsatt bearbetning, här får barnet chansen att visa solidaritet och 

positivt engagemang.  

 Uppföljningsfasen. Läraren följer upp barn som är extra berörda. Under samtal med 

vårdnadshavare gör läraren bedömningen om barnet eventuellt behöver annan hjälp 

eller vård (Raundalen & Schultz 2007, s. 50). 

 

Utan att själv ha arbetet med modellen för krispedagogik, anser jag, att lärare och 

fritidspedagoger kan ta hjälp av modellen för att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer. 

Genom att arbeta efter modellen för krispedagogik tänker jag att det är möjligt att hjälpa barn 

som Jenny, Isak och hans bror. Att först låta dem uttrycka sina känslor och tankar i ett tryggt 

klimat, att sedan som lärare ta över ordet och låta barnet ställa frågor, fortsatt bearbetning och 

positivt engagemang och sist en uppföljning för barn som är extra berörda, tror jag, kan gagna 

många barn i svåra livssituationer. På så vis får barnet tid och stöd att återhämta sig och i sin 

takt återgå till ett mer normalt liv igen. 

 

Den viktigaste och mest grundläggande delen inom krispedagogik menar Raundalen och 

Schultz är att barnet ska få reda på det värsta ifrån början. Historien kring en händelse får inte 

bli värre med tiden genom att barnet växer upp och får reda på mer fakta kring händelsen. 

Barn kan uppleva att händelsen blir värre under sin uppväxt, men det är viktigt att det beror på 

att barnet får ökad förståelse för händelsen och inte på grund av ny fakta (Raundalen & 

Schultz 2007, s. 96). Detta är någonting jag är benägen att hålla med om. Jag anser att det är 

bäst att få reda på sanningen från början istället för att få reda på sanningen efteråt och då 

dessutom även inse att information undanhållits. Raundalen och Schultz beskriver också en 

vänta-och-se-inställning som de menar är en tvivelaktig pedagogik. Denna inställning innebär 

att genom att inte prata om vad som hänt signalerar den vuxne att det är något man inte bör 

tala om och att det inte är tryggt. Syftet med krispedagogik är därför att tala med barn om 

kriser och trauman, för att motverka att de blir ängsliga och på så vis göra dem tryggare 
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(Raundalen & Schultz 2007, s. 168). Även detta är jag benägen att hålla med om. Jag tror det 

är otroligt viktigt att våga tala om det som är svårt för att skapa trygghet hos barnet. 

 

Det är möjligt att Jenny kände att hon ville prata mer om förlusten av sin mormor och att 

Klara signalerade att det inte är någonting de bör tala för mycket om. En vänta-och-se-

inställning anser jag kan bidra till större osäkerhet hos barnet. Att istället våga tala med barn 

om kriser, trauman och svåra livssituationer i ett tryggt klimat, tror jag, bidrar till tryggare 

barn som vågar visa känslor och uttrycka sina tankar. Av den anledningen anser jag att 

krispedagogik kan vara ett bra hjälpmedel för lärare och fritidspedagoger i arbetet med att 

hjälpa och stötta barn som befinner sig i svåra livssituationer. Vikten av trygghet för barn i 

svåra livssituationer beskrivs också i artikeln ”September 11: Childrens responses to trauma”, 

av författarna Michael J. Berson och Ilene R. Berson. De skriver att barn behöver en adekvat 

del av trygghet och stabilitet i olika miljöer utan att bli klandrade eller bortstötta, detta kan 

bidra till ytterligare trauma för barnet (Berson & Berson 2002, s. 75). 

 

Nackdelen med krispedagogik tror jag kan vara att det är tidskrävande, jag tror också att ett 

gott arbete med barn i svåra livssituationer är tidskrävande. Det finns inga genvägar. Syftet 

med krispedagogik är inte att lärare ska agera terapeuter, men det är samtidigt viktigt att lärare 

använder sig av metoder som möjligtvis ger terapeutisk verkan. Jag tror många lärare och 

fritidspedagoger känner stress och press över att hjälpa och stötta enskilda barn och samtidigt 

hinna med resten av barnen eller eleverna. I och med det tänker jag på när Lotta dog, då fick 

hela klassen beskedet samtidigt och alla fick sörja Lotta. Det är säkerligen lättare att få 

stöttning och hjälp i kollektiva kriser än för en enskild individ att få det. Även författarna 

Raundalen och Schultz menar att det är svårare att få hjälp om man enskilt drabbas av en kris 

eller ett trauma i motsats till kollektiva kriser. Två orsaker till att barn ofta tvingas hantera 

sina svåra livssituationer ensamma under skoldagen är att varken barnet och dennes familj vill 

att fler människor än nödvändigt ska få reda på vad som skett. Detta beror ofta på skam och är 

ett personligt behov av att skydda sig från en händelse som upplevs som skamlig. Den andra 

orsaken brukar kallas för skolans beskyddarbehov som innebär att lärare upplever sig ha 

tillräckligt mycket att göra utan att handskas med barns svåra livssituationer. Resultatet av 

denna dubbeleffekt blir olyckligtvis att barnet inte får någon hjälp eller stöd (Raundalen & 

Schultz 2007, s. 29). Ett bra arbete i kollektiva sammanhang känns givet, men balansen 
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mellan att stötta och hjälpa ett enskilt barn i en svår livssituation och att samtidigt tillgodose 

resten av klassens behov är säkerligen inte lätt, exemplet med Jenny tänker jag visar prov på 

det.  

 

Även lärarna i den amerikanska artikeln ”Teachers’ perspectives on providing support to 

children after trauma – A qualitative study” beskriver detta som ett problem. De tycker att det 

är svårt att ge support till barn som upplevt någonting svårt och samtidigt tillgodose resten av 

klassens behov samtidigt. Flera lärare gav exempel på barn som var överväldigade av känslor 

under lektionerna och krävde extra uppmärksamhet, resten av klassen fick därför klara sig 

själva (Alisic 2012, s. 54). Utan att gå in mycket närmre på problemet med en avvägning 

mellan ett barns och flera barns bästa, kan jag dock påstå, att det säkerligen inte är lätt att 

handsaks med för lärare och fritidspedagoger. Att i fallet med Jenny göra som Klara gjorde, 

ge Jenny lite tröst, och sedan se till klassens behov tror jag är en vanlig lösning. Det var 

kanske också den bästa lösningen i den situationen, Jenny redde sig själv och Klara kunde ta 

hand om hela klassen. 

 

Lärarna i ovannämnda artikel beskrev också problemet med sin lärarroll, att balansera mellan 

att vara lärare och inte bli för mycket av en psykolog eller terapeut. De anser att det 

akademiska lärandet med barnen övergick i att spela en stor roll för barns sociala och 

emotionella utveckling (Alisic 2012, s. 54). Även detta är en svår balans i arbetet med barn i 

svåra livssituationer. Jag tänker att det är viktigt att som lärare och fritidspedagog kunna kräva 

mer hjälp till barn i svåra livssituationer, om de själva inte behärskar att hjälpa barnet. Det kan 

handla om att anställa fler i personalen eller vända sig till föräldrarna och be dem ordna 

utomstående hjälp till sitt barn.  

 

5.5 Konkret handledning 

Författaren Atle Dyregrov arbetar vid Senter för krisepsykologi i Bergen och har tillsammans 

med Rädda Barnen utformat en beredskapsplan för skolan vid kriser och katastrofer. 

Anledningen till och vikten av att skolan har en beredskapsplan vid kriser och katastrofer, 

menar Dyregrov, har utvecklats då större förståelse och insikt om hur barn påverkas av kriser. 
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Detta har bidragit till utvecklingen av metoder för stödinsatser. Metoderna och den struktur de 

bidrar med minskar onödig smärta och förebygger psykologiska och pedagogiska svårigheter 

hos barnet. En beredskapsplan syftar till att kvalitetssäkra uppföljningen, ansvar och roller 

tydliggörs och arbetet försvåras inte av oreda och förvirring (Dyregrov 2006, s. 64). Dyregrov 

beskriver vikten av att anpassa hjälpen vid en kris efter vad som skett och påvisar några 

viktiga punkter lärare kan ta hjälp av: 

 Försäkra dig om att barnet är i fysisk säkerhet 

 Bidra med ett varmt omsorgsklimat och visa förståelse, omsorg, stöd och acceptans 

 Ge barnet fysisk kontakt 

 Undvik att säga: ”jag förstår hur du känner”, ”tiden läker alla sår”, ”du kan vara glad 

att du lever”, ”livet måste gå vidare”, ”det kunde ha varit värre” och ”det var tur att det 

gick snabbt – så att han inte led”. 

 Garantera närvaron av vuxna och se till att föräldrar snabbt finns till hands om det 

behövs 

 Minska missförstånd och missuppfattningar genom att bidra med fakta  

 Ta dig tid för att stödja och lyssna  

  Lova inte mer än du kan hålla 

 Skydda barnet mot onödig stress (Dyregrov 2006, s. 28). 

 

Genom att agera korrekt i kriser och ta hjälp av Dyregrovs viktiga punkter tänker jag kan 

bidra till trygghet för barnet i fråga. Trygghet, omsorg och stöd tänker jag ökar barnets 

chanser att på ett bra sätt hantera krisen och på så vis så småningom kunna leva med det som 

hänt och gå vidare i livet.  

 

Utan att själv ha tagit hjälp av de viktiga punkterna Dyregrov beskriver, anser jag, att de kan 

vara mycket användbara i arbetet med att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer. Enligt 

Dyregrovs viktiga punkter bör inte lärare uttrycka sig så som Klara gjorde när Jenny berättade 

att hennes mormor hade dött. Jag känner mig lite osäker på varför lärare inte bör uttrycka sig 

på det sättet och finner inte heller någon förklaring i boken. Jag skulle snarare kunna tänka 

mig att det kan vara en tröst att veta att någon känner igen sig och kan relatera till varför och 

att det är jobbigt. Samtidigt anser jag att det är viktigt att undvika att lägga ord i munnen på 
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barn i svåra situationer och att tillskriva barnet känslor. Det är kanske det Dyregrov vill 

undvika. Klara säger att det ordnar sig, fast det kan ju aldrig ordna sig på så vis att Jennys 

mormor kommer tillbaka. Det kan däremot ordna sig genom att Jenny lär sig leva med 

förlusten av sin mormor. Några andra viktiga punkter Klara missar i situationen med Jenny är 

att ta sig tid, ge stöd och att lyssna. I och med detta kan Jenny eventuellt ha känt sig åsidosatt 

och att Klara inte tog hennes sorg på allvar.  

 

Något Klara däremot gav Jenny, var fysisk kontakt i form av en kram och jag tänker också att 

hon visade Jenny förståelse genom att säga att hon förstår att det är jobbigt. Om Klara enbart 

hade haft Jenny att ta hänsyn till tror jag att Klaras agerande hade sett annorlunda ut. Att 

antingen prioritera Jenny eller resten av klassen är inte lätt och i dessa situationer skulle det 

kanske krävas fler lärare eller fritidspedagoger. En som ger Jenny trygghet och omsorg och en 

som tar ansvar för arbetet med klassen. Klara kändes inte föreberedd på Jennys uttalande om 

att hennes mormor dött. Atle Dyregrov beskriver i boken Barn och trauma vikten av tidig 

kontakt med skolan när ett barn upplevt någonting traumatiskt. Förälder till barnet bör 

informera om vad som hänt, barnets del i händelsen, hur barnet mår nu och om vad föräldrar 

och barnet själv tänker om den närmaste perioden i skolan. Denna information behöver rektor, 

klassföreståndare och annan personal i skolan få reda på. Återkomsten till skolan planeras i 

samarbete med läraren och det är viktigt att prata med barnet om hur han/hon önskar bli 

bemött i skolan. Information bör eventuellt också ges till klasskompisarna, om föräldrar och 

det aktuella barnet önskar (Dyregrov 1997, s. 135). Att informera Jennys lärare om att hennes 

mormor dött hade eventuellt varit att föredra. På så vis hade Klara varit medveten om Jennys 

förlust och hur hon önskar att detta ska hanteras i skolan. Klara hade möjligtvis agerat 

annorlunda om hon varit medveten om Jennys situation. Jag ser poängen i att lärare och 

fritidspedagoger är införstådda i vad som skett, detta för att kunna bidra med trygghet, omsorg 

och stöd åt ett barn i en svår livssituation. Utan den kunskapen och insikten försvåras arbetet i 

att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer. Jag tänker att om klasslärare, fritidspedagoger 

och annan berörd personal känner till vad ett barn går igenom kan alla hjälpas åt i arbetet med 

att stötta och hjälpa barnet i en svår livssituation. Att på så vis samverka och samarbeta tänker 

jag kan skapa större trygghet för barnet men också bland personalen. Ingen i personalen blir 

då ensam i det, som kan vara, ett svårt och tungt arbete.  
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Hur arbetet med Isak och hans bror såg ut i processen efter krismötet vet jag dessvärre inte, 

jag kan bara hoppas att det sköttes på ett korrekt och bra sätt. Vikten av Dyregrovs punkter 

känns också påtaglig även i det här fallet. Genom att använda punkterna som utgångspunkt, 

tänker jag, kan skapa tydlighet för lärare och fritidspedagoger i vad som är viktigt att bidra 

med för barn i svåra livssituationer, precis som Isak och hans bror. Gabriella Ekelund och 

Annamaria Dahlöf, journalister och författare av boken Skarpa lägen, beskriver några viktiga 

punkter att följa när misstanke om att ett barn far illa finns:  

 Lita på dig själv. Det finns säkert goda skäl vid misstankar. Om misstankarna stämmer 

är inte upp till dig att avgöra, det är socialtjänstens jobb. 

 Anteckna alla tecken, det du hör och ser, som gör att misstanke om att ett barn far illa 

finns  

 Samla iakttagelser genom att prata med dina kollegor 

 Be socialtjänsten om råd 

 Prata med barnet. Å ena sidan är det bra att undvika att föregripa en polisutredning 

samtidigt som det är viktigt att fråga barnet hur han/hon mår.  

 Prata med föräldrarna. Efter anmälan till socialtjänsten är det viktigt att kontakta 

föräldrarna till barnet. Meddela att du måste anmäla din oro för barnet enligt lag. Var 

tydlig, ärlig, respektfull och håll samtalsfokus på barnets situation. Ha gärna rektor 

eller en kollega närvarande och välj ett rum där samtalet blir så avslappnat som 

möjligt (Ekelund & Dahlöf 2005, s. 73-75).  

 

Detta ser jag som viktiga, relevanta och kloka steg att ta när misstanke om att ett barn far illa 

finns. Även om jag själv inte behövt hantera en sådan situation ännu, så ser jag dessa steg som 

ett hjälpmedel i att hjälpa och stötta barn som far illa. Viktigt att komma ihåg är att det enbart 

krävs en misstanke för att anmäla, med stöd i anteckningar och kollegor blir anmälan säkert 

tydligare och mer korrekt. 

 

Ekelund och Dahlöf beskriver några viktiga punkter som barn i sorg blir hjälpta av, dessa är 

klarhet, kontinuitet, reflektion och självförståelse (Ekelund & Dahlöf 2005, 96-97). I min 

egenupplevda berättelse när Lotta dog upplevde jag att vi, jag och mina klasskamrater, fick 

klarhet i form av information om vad som skett, vi fick kontinuitet när skoldagen återgick till 
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det normala, vi fick möjlighet till reflektion och bearbetning av informationen under 

minnesstunden och vi fick chansen att förstå våra egna känslor och tankar kring 

informationen. Jag upplevde också trygghet, omsorg, förståelse, acceptans och stöd. Kristina 

fanns där, var trygg i sitt agerande och gav oss tid att bearbeta händelsen samtidigt som vi 

också fick tala om det som skett. Jag upplever det som ett bra exempel på hur stöd och hjälp 

för barn i svåra livssituationer kan se ut. Betydelsen av barns deltagande i ritualer, som 

exempelvis en minnesstund, efter ett dödsfall beskriver Dyregrov som betydelsefulla. Ritualer 

ger barn möjlighet att uttrycka känslor. En ritual går över och utanför orden och bidrar med ett 

symboliskt uttryck (Dyregrov 2006, s. 37). Ritualen, eller minnesstunden, jag och mina 

klasskamrater utförde som Kristina initierade kändes då och även nu, nästan tjugo år senare, 

betydelsefull. Den gav oss möjlighet att uttrycka känslor och den var samtidigt en viktigt 

symbolisk gest. Jag är glad att vi genomförde den.  

 

5.6 Om att utforska och träna viktiga egenskaper 

För mig är det viktigt att lärare och fritidspedagoger ständigt reflekterar över sitt agerande 

gentemot barnen och konsekvenserna av detta agerande. Det, anser jag, vara viktigt för att 

utvecklas som lärare och fritidspedagog och för att förfina sina praktiska kunskaper om hur 

svåra situationer kan hanteras, som till exempel arbetet med barn i svåra livssituationer. Bengt 

Molander, författare till boken Kunskap i handling, skriver att en skicklig praktiker ständigt är 

beredd på att reflektera (Molander 1996, s. 139). Vidare menar Molander att en skicklig 

praktiker är uppmärksam, uppmärksam i sitt agerande. En skicklig praktiker kan se flera 

alternativa handlingar som möjligheter (Molander 1996 s. 142). Att vara uppmärksam och 

vaksam, anser jag, vara viktigt för lärare och fritidspedagoger i arbetet med att hjälpa och 

stötta barn i svåra livssituationer. Genom att vara uppmärksam på sitt agerande och att ha 

förmågan att se olika handlingsmöjligheter, utvecklas den praktiska kunskapen hos lärare och 

fritidspedagoger. Bra hjälp och stöd till barn i svåra livssituationer kan då ges. 

 

En skicklig praktiker skapar, enligt Molander, sammanhang och mening i situationer som 

eventuellt saknar eller brister i dessa avseenden. Den skickliga praktikern kan reflektera, 

improvisera och experimentera (Molander 1996, s. 136). Att som lärare och fritidspedagog ha 

förmågan att improvisera och experimentera för att på så vis kunna ge varje enskilt barn bästa 
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möjliga hjälp under svåra situationer anser jag också vara viktigt. Alla barn, situationer och 

lösningar ser olika ut, och att våga försöka anpassa hjälpen efter detta, känns för mig som en 

viktig kunskap och egenskap hos lärare och fritidspedagoger. Molander, beskriver med hjälp 

av kunskapsteoretikern Donald Schön, att en skicklig praktiker även bör kunna handskas med 

nya situationer trots att situationen kan kantas av instabilitet och osäkerhet (Molander 1996, s. 

135). Viljan och modet att hantera situationer som kan kännas instabila, osäkra och 

skrämmande, menar jag, är viktigt för lärare och fritidspedagoger i arbetet med att hjälpa och 

stötta barn i svåra livssituationer. Trots att det kan kännas skrämmande att göra det, är det 

otroligt viktigt, att ha viljan och modet att ta itu med det. Detta för att hjälpa och stötta barn i 

svåra situationer, annars tänker jag, att det är lätt att barnet känner sig osynligt och bortglömt.  

 

5.7 Om styrdokument och dess betydelse för barn i svåra livssituationer 

Enligt Lgr11 ska alla som arbetar i skolan ge stöd och utveckling till de barn som är i behov 

av det, lärare ska även handleda, stimulera och ge stöd till barn med svårigheter (Skolverket 

2011, s. 14). Detta ser jag som lite av en tolkningsfråga. Min första tanke var att detta 

självklart syftar till barn med svårigheter och som är i behov av stöd i sin kunskapsutveckling. 

Som jag tolkade det hade detta inte någonting med att göra hur skolan bör eller kan hjälpa 

barn i svåra livssituationer. Min andra tanke var däremot att det eventuellt kan tolkas som att 

alla som arbetar i skolan ska ge stöd till de barn i behov av det, vilket stöd det syftar till är 

oklar. Det skulle kunna handla om stöd i svåra livssituationer men det behöver inte heller göra 

det. Lärarens uppgift är att handleda, stimulera och ge stöd till barn med svårigheter. Med 

svårigheter - inte i svårigheter. Detta tolkar jag som att läraren ska ge stöd till barn med 

svårigheter i sin kunskapsutveckling och inte till barn i svåra livssituationer.  

 

Enligt Lgr11 ska läraren se till att vara uppdaterad om varje enskilt barns personliga situation 

och visa respekt för barnets integritet (Skolverket 2011, s. 16). Detta tolkar jag som att läraren 

ska vara uppdaterad och insatt i varje barns personliga situation, om barnet förlorat en nära 

anhörig, går igenom en skilsmässa eller befinner sig i en annan svår livssituation är det 

lärarens uppgift att förse sig med den informationen, samtidigt som läraren ska visa respekt 

för barnets integritet. Om vi väljer att tolka det som att läraren ska se till att vara insatt i varje 

barns livssituation, känns det som en svår balansgång. Det gäller för läraren att visa respekt 
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och inte trampa någon på tårna när de söker information om barnens personliga situation. 

Personligen tror jag att få lärare aktivt arbetar med att söka information om varje barns 

personliga situation, vilket jag till fullo kan förstå. Det skulle krävas mycket tid av lärarna för 

att söka den informationen och det kan dessutom vara känsligt att göra det. Jag kan även tänka 

mig att det inte är helt ovanligt att föräldrar och/eller barnet inte vill att läraren ska veta allt 

som pågår. Då får läraren göra en svår avvägning i om information om barnets personliga 

situation eller visad respekt för barnets integritet är viktigast. 

 

Det är rektorns ansvar att skolans verksamhet utformas så att barn får hjälp och det särskilda 

stöd han/hon behöver. Kontakt ska upprättas mellan hem och skola om det uppkommer 

problem och svårigheter för barnet i skolan. Stödåtgärder och resursfördelning ska rektorn 

anpassa efter värderingen av barnens utveckling som lärare gör (Skolverket 2011, s.18-19). 

Även detta ser jag som en tolkningsfråga. Syftar det här med stöd, stödåtgärder, hjälp och 

resursfördelning enbart till barn i deras kunskapsutveckling, eller kan det också vara så att det 

även syftar till barn i form av svåra livssituationer. Min uppfattning är att bitarna jag tagit upp 

ur Lgr11 är tolkningsbara och min tolkning är, trots allt, att det underförstått handlar om att 

hjälpa och stötta barn i deras kunskapsutveckling, för att på så vis nå uppsatta mål. Efter 

noggrann läsning av Lgr11 kan jag därför påstå att jag inte hittat något konkret som visar på 

hur lärare och fritidspedagoger bör eller ska hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer. 

Utifrån detta kan det tolkas som att det egentligen kanske inte ligger på lärare och 

fritidspedagogers ansvar att hjälpa och stötta barn i svåra livssituationer.  

 

Enligt publikationen Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem från Skolverket 

ska barn, enligt skollagen, som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av speciellt 

stöd i sin utveckling ges den omvårdnad som deras behov kräver. Barn i behov av stöd syftar 

inte till en enhetlig grupp med barn (Skolverket 2007, s. 30). I Allmänna råd och 

kommentarer för kvalitet i fritidshem anser jag att det blir tydligare att barn med psykiska, 

fysiska eller andra svårigheter har rätt till speciellt stöd. Det står också klart och tydligt att 

stödet inte syftar till en speciell grupp barn. Jag tolkar det som att det innebär att skolan har 

ansvar att ge speciellt stöd till de barn som behöver det, oavsett av vilken anledning de 

behöver stöd och oavsett hur det stödet ser ut. Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

fritidshem upplever jag vara mer tydlig och mindre tolkningsbar än Lgr11. Det ser jag givetvis 
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som ett problem. Tydlighet och handledning i hur lärare och fritidspedagoger ska hjälpa och 

stötta barn i svåra livssituationer anser jag vara viktigt. Ett förtydligande i Lgr11 skulle visa 

på vikten och betydelsen av hjälp för barn som har det svårt, utan det förtydligandet tänker jag 

att det inte uppfattas som lika viktigt som övriga delar i Lgr11.  

 

Det kostar i energi och resurser att utveckla en bra beredskapsplan i förskola och skola, menar 

Dyregrov i publikationen När det värsta händer – om krishantering i förskola och skola från 

Skolverket. Vidare menar han att det inte går att påvisa vikten av en bra beredskapsplan 

tillräckligt, skolledningen måste motivera personal och medarbetare till att lägga energi på att 

utveckla en god beredskapsplan och öva på potentiella scenarier. Skälen till att ha en god och 

välfungerade beredskapsplan är att den: 

 Säkerställer snabb respons – det kan rädda liv 

 Säkrar att barn får passande uppföljning 

 Hejdar onödig smärta och posttraumatiska problem 

  Kvalitetssäkrar arbetet som genomförs 

 Tydliggör ansvar och roller 

 Ger trygghet till barn och föräldrar (Skolverket 2006, s. 115). 

 

Även jag ser fördelarna i att ha en välfungerande beredskapsplan utformad. Det enda 

svårigheten jag kan komma att tänka på, när det gäller utformade beredskapsplaner, är att 

lärare och fritidspedagoger måste ha förmågan att anpassa den efter varje enskilt fall. Det är 

kanske inte möjligt att följa den utformade beredskapsplanen till punkt och pricka varje gång. 

Utöver den invändningen ser jag enbart positivt på att skolor bör ha en beredskapsplan 

utformad. Det positiva i en utformad beredskapsplan, som Dyregrov pekar på, anser jag borde 

vara tillräckliga skäl till varför skolan ska ha en beredskapsplan för kriser, både för 

individuella fall och större kriser där en grupp barn behöver hjälp och stöd. Sett till fördelarna 

med en beredskapsplan anser jag att det borde stå i Lgr11 att alla skolor ska ha en 

välfungerande och bra beredskapsplan utformad när en kris slår till. Detta skulle visa på 

vikten av att ta en kris och ett barns svåra livssituation på allvar. Att lärare och 

fritidspedagoger också diskuterar Lgr11 tillsammans kan eventuellt hjälpa dem att se olika 
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perspektiv och tolkningar av det som står. Det kan bidra med större kunskap och insikt om 

vad deras arbete kräver. 

 

6. Slutord 

Efter arbetet med den här essän och den upptäcktsresa, jag under tiden har varit på, har 

bidragit med mycket tankar om barn i svåra livssituationer och arbetet med att stötta och 

hjälpa dessa barn.  Att utgå ifrån ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med att stötta och 

hjälpa barn ser jag som viktigt. Att lärare och fritidspedagoger har viljan och förmågan att 

agera gränsöverskridande för att möta upp och stötta barn i svåra livssituationer menar jag 

underlättar och förbättrar hjälpen för barnen.  

 

Med utgångspunkt i tre berättelser har jag granskat dem utifrån Aristoteles syn på kunskap 

och medelvägen. Lärdomarna av detta är att medelvägen, där en lärare eller fritidspedagog, 

varken gör för lite eller för mycket i arbetet med att hjälpa och stötta barn i svåra 

livssituationer, är svår att vandra. Med hjälp av utvärdering och reflektion tänker jag att det är 

möjligt att utöka kunskaperna om ett agerande, dess konsekvenser och eventuellt få insikter 

om ett annat möjligt agerande. Detta är bra för att ständigt utvecklas och utöka sina kunskaper 

om hur arbetet med barn i svåra livssituationer kan se ut och hur det bäst anpassas efter varje 

barns behov.  

 

Känslor som praktisk kunskapskälla har fått mig att inse vikten och betydelsen av våra 

känslor. De fungerar som en inre kompass och får oss människor att agera. Jag anser också att 

det är viktigt, för lärare och fritidspedagoger, att reflektera över sina känslor och sitt agerande. 

Detta för att ständigt fundera över ett eventuellt annorlunda agerande i att hjälpa barn i svåra 

livssituationer. Att som lärare och fritidspedagog inte blanda ihop sina känslor med barnets, 

tillskriva barnet känslor och att tygla sina egna känslor upplever jag också som väsentligt. 

 

Krispedagogik och konkret handledning tydliggör, för mig, vikten av ett professionellt 

agerande mot barn i svåra situationer. Jag menar att det kan vara grunden till ett bra arbete 
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och material för lärare och fritidspedagoger att utgå ifrån och att det i sin tur kan bidra med 

bra arbetsmetoder. Det känns dock viktigt att arbetet anpassas efter situationen och barnets 

eller barnens behov. Betydelsen av en fungerande beredskapsplan när barn genomgår kriser, 

trauman och svåra livssituationer känns viktig. Att också ha förmågan att tillämpa och 

anpassa hjälpen tänker jag också är väsentligt. Samverkan mellan personal på skolan kan 

skapa trygghet för barnet samt personalen, ingen i arbetslaget blir på så vis stående ensam i 

arbetet med att stötta och hjälpa ett barn i en svår livssituation.  

 

De egenskaper jag, med hjälp av Bengt Molander, beskriver hos en skicklig praktiker är alla 

önskvärda hos lärare och fritidspedagoger, speciellt i arbetet med att hjälpa och stötta barn i 

svåra situationer. Viljan och modet att hantera situationer som kan kännas instabila, osäkra 

och skrämmande måste lärare och fritidspedagoger ha för att hjälpa och stötta barn i svåra 

livssituationer. 

 

Styrdokumenten och dess betydelse för barn i svåra livssituationer anser jag känns oklar. Det 

står inte klart och tydligt hur lärare och fritidspedagoger ska agera eller hjälpa och stötta barn 

i svåra livssituationer. Med det som utgångspunkt menar jag att skolans styrdokument inte 

bidrar med någon vidare hjälp för lärare och fritidspedagoger. Det tänker jag resulterar i 

osäkerhet kring om och hur de kan vara till hjälp för barn i svåra livssituationer. 

Styrdokumenten har givetvis betydelse för barn i svåra livssituationer, hade stöd funnits i 

styrdokumenten hade hjälpen eventuellt sett bättre ut. 
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