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”Den största skadan gör de 
som vänder ryggen till.” 
                                                                                 (Barnombudsman Reidar Hjermann, Norge). 
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Abstract	  
	  

In my essay the dilemmas originate from what I have experienced. I have observed myself 

and some of my colleagues, how we meet children who are lacking the qualifications which 

school and most pedagogues expect them to have. Focus, in my written experiences, is on 

children who live in poverty, but how we meet and act toward them is often quite the same 

independent of what qualifications they are lacking. With the support from literature and 

theories I reflect and analyse the dilemmas. Through essaywriting I investigate my practical 

knowledge and I examine how we as pedagogues handle the complex situations encounter 

when in school and how it is possible to understand why we act the way we do.  

 

I think that the knowledge which essaywriting gives me will strengthen me as a person and in 

my work as a teacher for after-school-center. My essaywriting will motivate me to reflect over 

the norms of society and their influence on children. I have often find it difficult to know how 

to act, but my hope is that this new knowledge can help me to understand and handle these 

types of situations better in the future. We must dare to stand up for the children. Even if only 

one person reacts to difficult situationes, it will make a difference. 

 

 

Keywords: children, knowledge, alienation, shame, behaviuor, confidence, care, poverty and 

secret crises. 
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Sammanfattning	  
	  

I min essä utgår jag ifrån självupplevda dilemman. Jag granskar mig själv och en del av mina 

kollegor hur vi bemöter barn, som saknar de förutsättningar som skolan förväntar av dem och 

som de flesta pedagoger räknar med att barn har. Fokus i mina skrivna händelser har barn som 

lever i fattigdom, men bemötandet och förhållningsätten är oftast lika oberoende av vilka 

förutsättningar som saknas. Med stöd av litteratur och teorier kan jag med den metod som 

essäskrivande innebär, reflektera och analysera över dilemmat. På så vis prövar jag mina 

praktiska kunskaper och egna erfarenheter kring en komplex situation. Jag vill undersöka hur 

vi som pedagoger hanterar olika situationer som vi kan råka ut för på skolan som arbetsplats 

och hur vi kan förstå varför vi handlar som vi gör. Hur påverkas barnen och pedagogerna i 

mina dilemman av förhållningssättet vi har mot varandra?  

Ibland blir barnen stora förlorare på grund av skillnader som finns mellan elever, föräldrar och 

kollegor. Jag anser att den kunskap, som mitt essäskrivande ger mig, kommer att stärka mig 

som person och som blivande lärare i fritidshem. Mitt essäskrivande kommer även motivera 

mig att reflektera över samhällets normer och dess påverkan på barn. Detta upplever jag som 

svårt, men min förhoppning är att den kunskapen kan hjälpa mig att förstå och hantera den här 

typen av situationer bättre i framtiden. Vi måste våga ta ställning för barnen, en enda persons 

vakna blick kan göra stor skillnad.  

 

Nyckelord: barn, kunskap, utanförskap, skam, förhållningssätt, tilltro, omsorg, fattigdom och 

dolda kriser. 
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Förord	  
	  

För mig är lycka att älska och bli älskad tillbaka. Jag vill tacka mina föräldrar för en 

kärleksfylld och trygg barndom. Ett stort tack till mina kurskamrater som bistått med sina 

kunskaper och som gärna delat med sig av sina tankar och visioner. Tack till min svärmor 

Birgitta, som har stöttat mig genom min långa väg mot en lärarexamen och min handledare 

Maria Wolrath Söderberg som varit en motivator genom hela uppsatsarbetet. Mina barn, 

Elliot, Lipton och Phoebe, tack att ni under lång tid stått ut med att jag sagt, ”inte nu, jag ska 

bara” och tillbringat mer tid framför datorn än tillsammans med er. Sist men inte minst vill 

jag tacka min man Johan, min stöttepelare i livet. Nu är det äntligen slut, eller i mitt fall, en ny 

början.  
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Händelse	  

Matsäck.	  
	  

- Håll käften, håll käften!   

Orden dånar i hela korridoren. Sedan blir det knäpptyst, så tyst att om man släppte ner en 

knappnål så skulle det höras när den vidrörde golvet. Det enda som hörs är mina små nätta 

steg, som plötsligt har ökat takten till språng. I vanliga fall skulle man knappt höra dessa steg, 

men nu låter de som tunga elefantsteg i mina öron. Det känns som en evighet när jag tar mig 

fram, det känns som om jag aldrig kommer fram, det känns nästan som i en dröm, känslan av 

att korridoren bara blir längre och längre. Jag stelnar till av att jag hör en gäll röst skrika, då 

menar jag inte att jag hör någon höja rösten utan verkligen ett skrik ända ifrån tårna. 

- SÄG FÖRLÅT, NU! 

- Aldrig, aldrig, aldrig! 

- Du har inget val, nu säger du förlåt och sen är det inget mer med det. 

 

Jag ser Sara komma ut ifrån Kryddhyllan. Vi valde namnet Kryddhyllan på vårt fritidshem, 

för vi tänker oss barnen hos oss som små frön som blir våra växande plantor (barn), som vi 

skall vårda och skapa en trygg miljö åt. När jag ser Sara komma utdragandes med Sigge, 

hennes stora hand runt hans lilla handled, så känns inte namnet så passande för vår 

verksamhet. Sara ser inte mig utan stirrar rakt ner i golvet när de går ut. Sigge vänder huvudet 

mot mig i ett ögonblicks sekund innan han försvinner bakom hörnet i slutet på korridoren 

tillsammans med Sara. Var det ett rop på hjälp? Nej, han kan inte ha sett mig genom sina 

tårfyllda ögon. Jag hänger av mig ytterkläderna i mitt klädskåp och går sakta in i på 

Kryddhyllan. Barnen sitter tysta medan de ritar och spelar spel. Jag hälsar på barnen och min 

arbetskollega Berit. Jag sätter mig vid bordet bredvid Berit och frågar varför Sara var så arg 

på Sigge. Berit hinner inte få en syl i vädret innan Vera, som går i samma klass som Sigge 

säger: 

- Sigge slog Kalle med en kapplastav i huvudet. 

- Oj, det var inte snällt gjort. Kom de inte överens om vem som skulle bygga med 

stavarna, frågar jag. 
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- Nä, Kalle retade Sigge för att han aldrig har matsäck med sig. Vi ska till Nordiska 

museet idag och jag har med mig pannkakor med hemmagjord sylt, bullar och 

festis, säger Vera. 

-  Förresten, vad är en lodis, frågar Vera nyfiket. 

 

Vera ler stort, sedan springer hon iväg när hon hör Berit ringa i bjällran. Det är vår signal som 

betyder städdags. Det blir liv och rörelse och jag känner att jag måste hjälpa Sigge att få med 

sig något att äta. Jag ser till att barnen, som har städat undan går ut på skolgården och får lite 

frisk luft innan skolklockan ringer in för skolstart. Sedan går jag raka vägen till köket för att 

se vad jag kan få till Sigges utflykt. På vägen dit möter jag Sara, som fortfarande har sin hand 

runt Sigges handled. Sigge snyftar och Sara säger, att Sigge har gjort sattyg igen och berättar 

kort hela scenariot, som inträffat på morgonen.  

- Kalle började, hulkar Sigge fram. 

- Slåss det gör vi inte här på skolan, vet inte hur många gånger jag har sagt det. Vi 

använder oss av språket, mästrar Sara. 

- Men han är dum och säger hela tiden dumma saker, fortsätter Sigge. 

- Att slåss löser ingenting, säger Sara. 

 

Sedan fortsätter hon och berättar för mig att jag måste följa med till Nordiska museet med 

klass 1A, för fritidspedagogen i den klassen är sjuk. Mmmm, säger jag och tankarna skenar 

iväg till det Vera tidigare sa. Hon undrade vad en lodis var. Kan Kalle ha sagt att Sigges 

mamma var en lodis? Jag sätter mig på huk framför Sigge, borstar bor lite smuts ifrån hans för 

små byxor och säger: 

- Vad kul att jag får följa med. Då måste jag gå till köket och göra ordning en 

matsäck till mig, då kan jag göra en åt dig också, säger jag. 

- Vi skall väl inte behöva göra matsäck till någon varje gång det är en utflykt. Det är 

absolut föräldrarnas uppgift, säger Sara. 

- Jag gör det den här gången, säger jag.  

 

Jag passar på att le mot Sigge, som har gråtit så mycket att han har snor i nästan hela ansiktet. 

Sedan börjar jag gå bort mot köket. Sara släpper Sigges handled och säger åt honom att klä på 

sig och gå ut. Sedan går hon i kapp mig och säger, att egentligen ska jag inte göra någon 

matsäck. Sigge ska få komma hem hungrig, då får han minsann matsäck med sig nästa gång. 
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Hon säger lite högfärdigt, något i stil med, att jag inte skall leka mamma åt Sigge utan ägna 

mig åt mitt arbete istället, leka med de andra barnen. Hon påpekar att hon är lärare och skall 

inte ta hand om skitgörat. Hon är här för att undervisa och inte låtsas vara någons mamma. 

Leka får de göra på fritids med er. Det knyter sig i magen på mig och på något underligt sätt 

ler jag mot henne, som ett medhållande. Hon blir belåten och börjar prata om annat innan vi 

skiljs åt. Hon går till klassrummet och jag till köket.  

	  

Leksaksdag	  
	  

Nästa dag möter jag entusiastiska barn i kapprummet. Idag är det torsdag eller som barnen i 

klassen kallar denna dag, leksaksdagen. Varje torsdag får barnen i klass 1B ta med sig 

leksaker hemifrån och visa upp för kamrater i klassen och leka med dem hela eftermiddagen 

på fritidshemmet. Jag öppnar dörren till klassrummet och ber dem sätta sig tysta på 

samlingsmattan och vänta på mig och Sara. 

- God morgon, säger Sara 

- God morgon, säger barnen i kör. 

 

Sara kontrollerar närvaron och berättar lite om vad som kommer att ske under dagen. Därefter 

frågar Sara om Anna har lust att berätta om sin resa till Thailand. Hon har varit ledig ifrån 

skolan i en hel månad och är nu brun som en pepparkaka. Barnen sitter tysta med öppna 

munnar och lyssnar på Annas alla äventyr. Hon har ridit elefant, klappat på delfiner, lekt med 

sköldpaddor och åkt en rolig moped som heter Tuk-tuk. Alla barnen skrattar när Anna säger 

ordet Tuk-tuk. I ögonvrån ser jag Ludwig sittandes med hakan mot knäna och med ett litet 

leende på läpparna. Det värmer i hela kroppen när jag ser på Ludwig, som vanligen brukar se 

sorgsen ut. Det ser nästan ut som om han drömmer sig bort, att det är han som leker med 

sköldpaddor med sin mamma och pappa. Helt plötsligt försvinner Ludwigs leende när han hör 

Sara säga: 

- Anna har tagit med sin något ifrån Thailand, som hon vill visa. Vad roligt, eller 

hur?! Det passar utmärkt idag, då det är leksaksdagen. Alla kan nu smyga iväg 

tysta och hämta sina saker ur väskorna och så samlas vi på mattan igen, säger Sara. 
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Barnen småpratar med varandra när de går mot sina ryggsäckar, alla reser sig utom Ludwig. 

Utan att tänka mig för säger jag åt Ludwig, att också gå och hämta sin leksak ur väskan. 

- Ludwig har aldrig med sig leksaker, säger Kalle. 

- Jag har glömt, skriker Ludwig.  

 

Samtidigt reser sig Ludwig och springer ut i korridoren. Sara säger åt Kalle att han inte ska 

vara taskig mot en kompis, som har glömt något. Sedan ber hon barnen sluta tramsa och gå 

och sätta sig på mattan. Under tiden har jag smitit ut för att se vart Ludwig tog vägen. Han 

sitter en bit bort i korridoren och när jag närmar mig ser jag hans rödsprängda ögon och en 

ensam tår som rullar ner för hans kind. 

- Varför är du så arg Ludwig, frågar jag. 

- Stick här ifrån, pucko, gormar Ludwig. 

- Jag är inget pucko, jag blir ledsen när du säger så till mig, fortsätter jag. 

- Gå då´ra jag vill va ifred, snyftar Ludwig. 

 

Jag står still en stund och undrar ifall jag skall lämna honom ifred eller om jag skall göra det 

jag tycker är rätt, använda mitt sunda förnuft helt enkelt. Min magkänsla säger att jag borde 

gå fram och trösta honom, ge honom en kram och säga att allt kommer att bli bra. Fast jag kan 

inte lova något som jag inte vet till 100% kommer att bli bra. Jag går fram trots att han har 

bett mig gå därifrån och sätter mig en bit ifrån honom. Han sitter med ryggen vänd mot mig 

och vrider huvudet lite åt sidan och sneglar på mig. 

- Är du ledsen för att du inte hade med dig en leksak till skolan idag, frågar jag med 

en ganska låg stämma. 

- Pucko, upprepar Ludwig igen. 

- Du vet att man inte får kalla varandra för fula och dumma saker, eller hur Ludwig? 

- Det får man visst, muttrar han. 

- Nej, faktiskt inte. Ingen skall vara elak, spelar ingen roll ifall man är vuxen eller 

barn. Jag kan inte tänka mig att du skulle bli särskilt glad ifall jag säger elaka saker 

till dig, säger jag lite frågande. 

- Mamma sa att jag var ett pucko som ville ta med mitt DS till skolan. Hon var arg 

för hon var tvungen köpa det till mig och nu säger hon att det är mitt fel att vi inte 

har några pengar och att hon är sjuk, berättar Ludwig. 	  
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Jag stelnar till och blir alldeles tyst, vad är det han säger? Är hans mamma sjuk? Influensan 

eller? Varför är det hans fel?  Varför kallar hon Ludwig för glåpord? Jag flyttar lite närmre 

Ludwig och lägger en hand på hans axel och säger. 

- Inte är det ditt fel att mamma är sjuk, tröstar jag. 

 

Han vänder sig fram och slänger överkroppen på bordet framför honom och gömmer huvudet 

under armarna. Jag hör honom snyfta och helt utan förvarning berättar han saker som jag anat 

men inte riktigt velat gräva djupare i. Jag läser lite mellan raderna när han berättar, att 

mamma bara är hemma, dricker och sover. Hon går nästan aldrig ut eller träffar andra vuxna. 

Det saknas alltid pengar. Pappa har inget arbete. Om han inte sitter vid Tv:n, så är han i 

spelbutiken i centrum och försöker vinna pengar på hästar. För det mesta har han förlorat och 

då blir mamma jättearg och så blir det bråk. När Ludwig äntligen har fått något, ett 

efterlängtat DS, så får han inte ta med det och visa i skolan. Mamma kallade honom för pucko 

då han inte förstod. Hon menar att hon hade lagt ner en stor del av månadens slant till hans 

jävla spel.  Han kan ju tappa bort det eller någon kan ta det. Då är allt sparande på nödvändiga 

saker, som toapapper, tvål, tandkräm, mat o.s.v. till ingen nytta. 

Skit också, tänker jag tyst för mig själv. Jag har verkligen inte tid att ta tag i Ludwigs problem 

nu. Jag skall ha lektion med 3:orna i hälsa och rörelse om 20 minuter. Jag måste till 

rörelserummet och hämta bandspelaren sedan vidare till mitt skåp för att hämta cd-skivorna 

till lektionen. Under tiden tankarna far iväg, har Ludwig hunnit lägga sitt huvud i mitt knä. 

Jag säger ingenting utan klappar honom lite lätt på huvudet. Jag känner att hans andetag blir 

allt tyngre och att han sakta somnar in. Jag känner mig maktlös och vet varken ut eller in. Till 

slut sms:ar jag min arbetskollega Berit och ber henne komma för att hjälpa mig lyfta in 

Ludwig in på fritidshemmet. Hans kropp är totalt avslappnad och ansiktet är täckt av långa 

slingor av svettigt hår. Jag ber Berit hålla koll på honom medan jag springer iväg för att 

meddela Sara var Ludwig är. Sara blir lite irriterad och tycker att jag inte skall lägga ner så 

mycket energi på Ludwigs humör och hemförhållanden. 

Jag går vidare till rektorn för att berätta vad jag har tagit del av. Innan jag går dit tittar jag in 

på fritidshemmet Kryddhyllan och ser, att Ludwig har satt sig upp i soffan och ser helt 

utmattad ut. Ännu en gång tänker jag på varför vi namngav fritidshemmet Kryddhyllan. Där 
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sitter ett frö som verkligen behöver omvårdnad. Men frågan är, har vi verkligen tillräckligt 

med gröna fingrar på skolan? 

 

Fruktstund	  och	  Skoljogg	  
	  

Samling på gräsmattan, alla! Samling, hörs Saras röst över hela skolgården. Barnen i klass 1C 

springer i full fart mot gräsmattan, någon ramlar och slår sig, en del får vända tillbaka för att 

hämta sina kvarglömda väskor på fotbollsplanen. Efter en stund är alla samlade på en stor filt, 

som jag och Sara har lagt ut som en stor samlingsplats. Det är en vacker vårdag och varmt i 

luften. Vi börjar med vår dagliga rutin att gå igenom närvaro och dagens schema innan vi tar 

förmiddagens fruktstund. När vi talar om att det är dags ta fram frukten ur väskan börjar en av 

flickorna gråta. Hon har för första gången glömt sin frukt och blir väldigt ledsen. Hon 

kommer krypandes upp till mig och jag tar emot henne och låter henne sitta i mitt knä. Jag 

hinner knappt börja trösta flickan innan hennes bästis i klassen säger att hon kan få ett päron 

av henne. Hon har nämligen två med sig idag. Det blir lugnt och alla börja smaska på sina 

frukter. Alla utom en, Danny. 

- Har du ingen frukt idag heller? suckar Sara. 

- Gillar inte frukt, säger Danny. 

- Hur skall du orka springa skoljoggen idag? Jag skall skriva en lapp till din mamma 

och berätta hur viktigt det är att man får lite extra energi emellanåt i skolan. Du får 

lägga ner lappen i din väska sedan, fortsätter Sara. 

- Danny har ju ingen väska, säger Kalle retsamt. 

 

Jag känner på mig, att om ingen stoppar påhoppen på Danny kommer samlingen att urarta till 

en cirkus. Nu räcker det med att ha Danny som en hackkyckling. Låt faan ta dig Jessica för du 

är så feg, tänker jag. 

- Vet du vad Kalle? När jag var liten då hade jag inte heller en väska. Jag tyckte den 

var jobbig att bära på, berättar jag.  

 

Jag fortsatte att berätta om när jag var liten, då jag blev tvingad att ta med mig en väska till 

skolan, en som jag hade fått av min moster. Det var en ryggsäck som hon hade köpt till mig 
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när hon var på besök hos min mormor i Tjeckien (forna Tjeckoslovakien). Jag ville inte ha 

den med mig för jag tyckte den var så ful. Den var gjord som en attachéväska, fast det var en 

ryggsäck. Jag tog bara med mig den när det var utflykt eller liknande. Jag vågade inte säga att 

jag tyckte den var ful. Jag ville inte göra min moster eller mamma ledsna. Klasskompisarna 

retade mig för att den var annorlunda och inte lika häftig som deras väskor. Min fröken blev 

arg för att jag inte alltid hade med mig min väska. Men på min födelsedag fick jag en ny 

väska, en sådan som jag ville ha. 

Historien var ganska dålig, skrattade jag för mig själv. Vad har min barndom med Danny att 

göra? Jag fick i alla fall som jag tänkte, flytta fokus ifrån Danny till någonting annat. Kanske 

Kalle och de andra barnen förstod, att det inte är så lämpligt att ge sig på Danny på det sättet 

de gör nästan varje dag. Vem vet, kanske till och med Sara förstod piken. Det gjorde hon nog 

inte, för i nästa sekund säger hon, att efter lunch så är det dags för skoljoggen och då hoppas 

jag att alla har sin ryggsäck packad med bra springskor och en vattenflaska. 

Efter långrasten samlas barnen utanför klassrummet. Danny står i mitten av ledet och Sara 

lyckas notera Dannys gummistövlar.  

- Danny, hade du tänkt springa i dina gummistövlar? Toppen, vilken bra idé, 

påpekar Sara. 

- Jag har glömt, suckar Danny. 

- Vad? Väskan, frukten eller skor att springa i, fortsätter Sara. 

 

Det blir knäpptyst, man kan nästan höra Dannys hjärta slå i bakgrunden till barnens fniss. För 

första gången har jag lust att slå någon, precis så där som man ser på film. När människan 

man slår ramlar baklänges och slår i bakhuvudet och trots att hon ligger ner så fortsätter man 

att slå och slå så blodet sprutar upp i mitt eget ansikte. Så gör man inte, varför skulle det lösa 

problemet? Jag är så arg, att jag själv blir chockad när jag säger: 

- Nu får du för fan ge dig, Sara. Vem tror du att du är, skriker jag upprört. 

 

Jag hör inte vad hon svarar tillbaka, utan står där och undrar vad som fick mig att bli så arg att 

jag inte kunde kontrollera mina känslor. Jag står förmodligen bara kvar i någon sekund innan 

jag går därifrån, men det kändes som om tiden stod still. En timme senare sitter jag på 

expeditionen i rektorns rum tillsammans med rektorn och Sara. Nästan hela hierarkistegen på 
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plats, rektorn, läraren och den outbildade barnskötaren. Rektorn sitter lugnt och stilla, hon 

talar tydligt om att på vår skola måste vi agera professionellt mot varandra. Vi är faktiskt 

skolans ansikte utåt. Samtalet blir kort och huvudsyftet betonar vikten av vårt förhållningssätt. 

Det blev inte så mycket mera sagt och Dannys situation kom inte ens på tal. 

I läroplanen förgrundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011, står det under skolans 

värdegrund om, ” alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är värden som skolan ska gestalta och förmedla” 

(skolverket, 2011). Gör vi det? 

 

Syfte	  	  
	  

Mitt syfte är att undersöka dilemman som kan uppstå på skolor och fritidshem som relaterar 

till hur vi bemöter barn, som inte efterlever och anpassar sig efter de förutsättningar som vi 

ofta räknar med. I mina berättelser ligger mitt fokus på barn som avviker från normen1 på 

grund av olika omständigheter. Jag vill undersöka hur vi förhåller oss till dessa barn, vilka 

förhållningssätt vi använder oss av och hur vi hanterar de förutsättningar vi har utifrån vår 

yrkesroll och som medmänniskor. Jag vill se hur vårt förhållningssätt mot varandra påverkar 

vår tillit och trygghet i skolans vardag. Mitt dilemma är en komplex situation, som jag hoppas 

kunna få mer kunskap om genom mina studier av svårigheterna och att jag kan synliggöra 

dem och agera så att problemen elimineras eller i varje fall mildras.  

Vi behöver tala om hur skolan bemöter barn med sådana omständigheter som jag tar upp. 

Mina tankar innan jag påbörjade mitt essäskrivande, om hur man bemöter dessa barn, var att 

använda mig av sunt förnuft. Under min skrivprocess	  har jag gjort upptäckter hos mig själv 

och andra, som jag inte varit medveten om. Frågan huruvida barnen i dessa skolsituationer får 

det stöd de behöver och har rätt till, är både viktig och aktuell att belysa, eftersom vi idag i allt 

större utsträckning möter dessa barn i skolan. Alla de här barnen förväntas växa upp och bli 

fungerande samhällsmedborgare. Har skolor och fritidshemmen egentligen resurser och 

kunskaper för att ta sin del av ansvaret, att förverkliga den fina slogan ” en skola för alla”?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I texten utgår jag ifrån vad ordet norm betyder i social form, som avser underförstådda förväntningar och regler 
i en social gemenskap (http://sv.wikipedia.org/wiki/Norm). 	  
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Författaren Sven Ove Hansson anser, att våra sinnen och vårt förnuft är två kunskapsvägar, 

som nästan all vetenskaplig forskning bygger på och det är ”desamma som de metoder vi 

använder i vardagslag för att få reda på hur verkligheten omkring oss är beskaffad och hur vi 

kan påverka den” (Hansson 2007 s, 18). För mig innebär detta att jag måste hålla mig kritisk 

till mina sinnen och mitt förnuft.  

Min utgångspunkt är hur vi bemöter dessa barn, som av olika anledningar saknar de 

kvalifikationer som skolan förväntas av dem. Jag ställer frågor såsom: har jag och mina 

kollegor tillräcklig kunskap om vårt förhållningssätt? Och hur bemöter vi på bästa sätt de barn 

som inte följer den norm som samhället har skapat? Varför behöver jag så många gånger 

uppleva känslor som frustration, otillräcklighet och maktlöshet i mina möten med dessa barn? 

Hur formas barnens självbild av all den negativa uppmärksamheten? Jag tänker då på, att inte 

få med matsäck till skolans aktiviteter, ha passande gymnastikskor till skolstart och kamraters 

återkommande avståndstagande, som en del barn ofta får stå ut med i skolan och på 

fritidshemmet.  

 

Metod	  	  
	  

Min undersökning skriver jag i essäform. Ordet essä betyder försök, detta begrepp 

härstammar ifrån, Michel de Montaigne. I en essä enligt Montaigne för författaren en dialog 

med läsaren där det finns en form av förtroende mellan dem(Bech-Karlsen 1999, s.47 ).	  En 

essä kännetecknas av att jag, som författare, både är forskningssubjekt och forskningsobjekt. 

Jag relaterar detta till boken, Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet, av 

författarna av Billy Ehn och Barbro Klein. Författarna diskuterar etno-psykoanalytikern 

George Devereux begrepp, motöverföring. Vilket handlar om hur forskare reagerar på sina 

egna observationer. De anser forskaren, den som studerar andra, är känslomässigt engagerad i 

sitt ”material”. Devereux framhåller att det optimala är att analysera sin egen subjektivitet för 

att ha förståelse för sig själv, som observatör och deltagare (Ehn & Klein 1994, s. 13-14). I 

min text utforskar och analyserar jag min yrkeserfarenhet, som blivande lärare i fritidshem 

både som subjekt och objekt. Det ser jag som en ganska svår uppgift på grund av mitt 

känslomässiga engagemang i barn. Speciellt barn som oftast behandlas annorlunda på grund 
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av, att de inte har samma förutsättningar som normen av vad ett vanligt svenskt barn förväntas 

ha. Mitt tillvägagångssätt har varit att försöka att inta både en empatisk och kritisk inställning 

till mina egna upplevelser. Det har inte varit en lätt uppgift då det är svårt att inta dessa 

positioner samtidigt. Jag har därför försökt att växla mellan dem. 

Det blir en undersökning genom litteratur, egna studier och iakttagelser. Jag utgår ifrån flera 

dilemman av liknande karaktär, som jag hämtar från min erfarenhet som pedagog. Mina 

erfarenheter och praktiska kunskaper kommer att prövas när jag analyserar och reflekterar 

över dilemmat. Bech-Karlsen antyder att essäskrivandet kan få författaren att mogna i sig 

själv. Det gör essäskrivandet till en tillgång för att klargöra tankar och funderingar som jag 

haft tidigare (Bech-Karlsen 1999, s. 54).	  Förhoppningsvis kan jag synliggöra problemen, 

vilket kan hjälpa mig att hantera dem. 

Upplägget av min essä baseras på tre huvudperspektiv. Barnets värdighet, trygghet och 

pedagogers ansvar. Jag har valt dessa för att tydliggöra vad det är för omständigheter som 

mina dilemman relaterar till. I min inledning tar jag även upp barnfattigdom och dolda kriser.	  

Alla namn i mina berättelser utom mitt eget är fingerade. 

 

Att	  sakna	  de	  förutsättningar	  skolan	  förväntar	  sig.	  
	  

Mina tre berättelser utgör utgångspunkterna för min essä. De beskriver dilemman jag kommer 

att ta i betraktande utifrån ett antal olika perspektiv. Tidigare nämnde jag vilka dessa 

huvudperspektiv är, barnets värdighet, trygghet och ansvar. Innan jag gör det vill jag säga 

något kort om vilka typer av förutsättningar barn kan sakna och som pedagogerna på skolan 

kan förvänta sig. Mina exempel relaterar främst till barnfattigdom men det kan också handla 

om vad som kan kallas ”dolda kriser”.  
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Barnfattigdom	  i	  Sverige	  
	  

Jag har valt att använda begreppet barnfattigdom när det gäller ekonomiskt utsatta barn och 

utgår från Rädda Barnens2 definition av låg inkomststandard och socialbidrag. Låg inkomst är 

en direkt spegling av familjens ekonomi, medan socialbidragsnivån är växlande och påverkas 

av olika samhällspolitiska åtgärder. Enligt Rädda barnen innebär låg inkomst att utgifterna för 

de hushåll som har en låg inkomststandard utgår från en lägsta acceptabel utgiftsnivå baserad 

på socialbidragsnormen. Forskaren Tapio Salonen har följt utvecklingen av barnfattigdom i 

Sverige och enligt hans rapport visade det sig att 248 000 barn levde i fattigdom år 2009 i 

Sverige. De fattiga i Sverige blev under 90-talet både fler och fattigare. Hushåll med höga 

inkomster har fått det bättre medan hushåll med de lägsta inkomsterna har fått det sämre. 

(Rädda barnen, 2012). Fattigdom kan vara svårt att definiera.  Det behöver inte endast vara 

kopplat till ekonomi och materiella ting utan även till social och känslomässig fattigdom. Jag 

menar att man kan vara fattig även om man lever i en ekonomisk fungerande familj. Bristande 

närvaro och omsorg, i egenskap av dålig hygien och smutsiga kläder kan vi relatera till 

fattigdom. Bristande engagemang i hemmet kan leda till känslomässig fattigdom oberoende 

av ekonomisk situation, till exempel barn som lever i dolda kriser. 

 

Dolda	  kriser	  
	  

Barnpsykologen Magne Raundalen och Jon-Håkon Schultz, doktorand i specialpedagogik, 

diskuterar kring barns dolda kriser i boken Krispedagogik – hjälp till barn och unga i kris. I 

boken synliggörs de barn som lever i dolda kriser. Några få exempel är, barn till svårt sjuka 

föräldrar, barn till fängelseinterner, barn som lever med våld i familjen, missbrukande 

föräldrar, sexuella övergrepp eller allvarliga ekonomiska problem (Raundalen & Schultz 

2007, s. 30-35). Med detta vill jag påpeka, att min essä inte endast handlar om vara fattig 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Rädda Barnens arbete har alltid utgått ifrån att barn har särskilda rättigheter. Barns rättigheter antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989. År 2012 har 193 stater anslutit sig till Barnkonventionen. 

Barnkonventionens 54 artiklar uttrycker att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än 

befinner sig på jorden. Det två grundprinciperna är barnets bästa och barns rätt till inflytande, vilket genomsyrar 

hela Barnkonventionen (Rädda Barnen, 2012). 
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ekonomiskt utan även visa andra omständigheter där problemet kan innefatta saknaden av 

stöd ur andra perspektiv. 

 

Barnets	  värdighet.	  	  
	  

Sara påpekar inför klassen om Dannys ”val” att springa i gummistövlar på skoljoggen. I mina 

öron låter dessa ord sarkastiska när hon vidare säger, att det är en toppenidé och ifrågasätter 

vad han mer har glömt. Är det väskan, frukten eller springskorna? Där står Danny med Saras 

leende och barnens fniss.  

Värdighet är ett ord som är svårt att definiera. En synonym för ordet skulle kunna vara stolthet 

eller självaktning. Det är ett relativt ord, då man kan uppleva olika sorters värdighet. 
Människans värdighet kan rubbas och göra så man får en tagg i själen.  Känslan av tilltron och 

tryggheten i relationen till andra kan gå förlorad. Det är självklart för de flesta, att vi skall 

bemöta varje barn med värdighet och respekt. Att utveckla bra relationer hjälper barn att 

utveckla sin självbild. Författaren till boken, Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd, 

Emelie Kinge, menar att barn utvecklar sin självbild genom erfarenheter som de får i samspel 

med andra människor. Hon betonar att samspelet är grunden till hur barn uppfattar sitt värde. 

Barn som på något sätt har ett avvikande beteende eller reaktionssätt är sårbara och utsatta när 

självbilden formas. Dessa barn behöver vägledning, klokhet och positiv bekräftelse av vuxna i 

större utsträckning än andra barn som har de förutsättningar som skola och samhället ibland 

kräver (Kinge 2009, s. 98).  

Jag kommer vidare att belysa anledningar som kan skada barnets värdighet såsom ”tappa 

ansiktet”, utanförskap, mobbning och skam.  

 

”Tappa	  ansiktet”	  
	  

Varje nedlåtande ton, kränkning, negativt förhållningssätt, betyder att ett barns värdighet, ett 

barns mentala hälsa och ett barns framtid som väl fungerande samhällsmedlem, sätts på spel. 

Ibland talas det om att ”tappa ansiktet”.  Ett uttryck som kommer från den asiatiska kulturen.   
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Att tappa ansiktet eller självbilden, som man snarare borde kalla det, handlar mycket om en 

önskan att inte framstå som svag eller hamna i "dålig dager", att förlora sin värdighet i den 

kontext man befinner sig i. Den amerikanska sociologen, Erving Goffman har skrivit flera 

böcker om social interaktion och hur människor tolkar och upplever sin omvärld och sig 

själva, bland annat Interaction Ritual: Essays in Face to Face Behaviour(1982) och Jaget och 

maskerna, En studie i vardagslivets dramatik (2004). Han beskriver begreppet ansikte; 

The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself 

by the line others assume he has taken during a particular contact (Goffman 1982, s. 5). 

 

Han framhåller att ansiktet har ett positivt socialt värde, en form av självbild eller självkänsla 

som en person antingen har eller försöker upprätthålla utifrån den ”linje” som andra i 

sammanhanget förutsätter att personen tar i anspråk i en viss situation. Med ”linje” menar 

Goffman, att i varje socialt samspel, i alla möten ansikte mot ansikte, tenderar människor att 

förhålla sig till en viss gemensam ståndpunkt. Ett misslyckande innebär att personen i fråga 

förlorar förmågan att bevara ansiktet. Det kan medföra ett mer negativt socialt värde än 

tidigare. (Goffman 1982, s. 5-6). En fasad, en roll som spelas likt en skådespelare, en mask 

framför jaget. Goffman utgår ifrån att de finns många motiv för en individ att försöka 

kontrollera det intryck, som de får av situationen när den framträder inför andra människor 

(Goffman 2009, s. 21-23). 

 

Man kan lätt förlora ansiktet om man gjort något fel, något annorlunda, eller något man inte 

rår över, speciellt om felet påpekas av någon annan. Jag önskar, likt den norska professorn i 

pedagogik, Peder Haug, att alla kan uppleva skolan som sin, trivas där och ha utbyte av 

pedagoger och allt annat skolan har att erbjuda och genom sin skolgång skaffa sig omfattade 

kunskaper, duglighet och ett socialt nätverk. Det måste väl vara en social rättvisa?(Haug 

1998, s.14). Barn som befinner sig i situationer likt Sigge, Ludwig eller Danny borde inte vara 

rädda för att ”tappa ansiktet” inför sina klasskompisar och pedagoger. Slippa sätta på sig en 

konstlad mask för att skydda sig för kränkningar, såsom fniss eller nedlåtande kommentarer 

från andra barn och vuxna. 
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Utanförskap	  och	  Mobbning	  
 

I händelsen när en flicka i klassen blir ledsen för att hennes mamma glömt skicka med frukt 

till skolans fruktstund, delar en klasskompis gärna med sig av sin frukt till henne, men inte till 

Danny. Sara suckar och påpekar återigen, att han inte har någon frukt med sig i dag heller. 

Det här är för mig en typisk situation, som kan få någon att känna sig utpekad och utanför. 

Värdighet kan rubbas av utanförskap och mobbning. Att inte känna sig duglig och inte finna 

sig till rätta. Mobbarna stänger en person ute från ett sammanhang av sociala relationer. I 

detta sociala sammanhang markeras tydligt gränser och då kan vi kalla det för utanförskap 

(Stigendal 2004, s.44).  När vi uppdagar mobbning avser vi oftast sådant barn gör mot 

varandra, men glömmer lätt de vuxnas roll. Vi har åtaganden att både avstyra mobbning och 

själva föregå med gott exempel. Berättelserna visar att Sara inte alltid föregår med ett gott 

exempel. Hon påpekar upprepade gånger att barnen saknar det vi förväntar oss av dem och jag 

är ibland passiv, vilket också kan betecknas som en form av mobbning. När jag ser barnen i 

händelserna uppfattar jag, att om man under en längre tid blir kränkt av de människor som 

finns runt omkring sig, då kan det längre fram i livet få konsekvenser som exempelvis hämnd. 

Det utanförskap som genererats sätter sig djupt in i själen. Kroppen och själen tar helt enkelt 

skada av, att alltid känna sig utanför. Sigge gör små hämndattacker att slå någon som retas, 

men om utanförskapet fortsätter, hur kan hämndattackerna då se ut högre upp i åldern? 

Ibland behandlas barn annorlunda beroende på deras bakgrund och deras föräldrars status. 

Omedvetet upprätthåller jag kanske normerna genom, att bemöta en del kollegor och föräldrar 

som har en hög status eller utbildning t.ex. lärare och läkare, på ett bättre sätt. Min vetskap om 

Ludwigs ekonomiska familjesituation gör självklart att även jag, i viss mån, påverkas och 

förhåller mig avvaktande, vilket han säkert känner av.  

När psykologen, Silvan S. Tomkins, diskuterar grundeffekterna i sin affektteori tar han upp 

vikten av relationen mellan det lilla barnet och den vuxne. Han menar att barn redan i tidig 

ålder är beroende av andra människor inte bara för sin fysiska överlevnad, utan också för den 

psykiska. Han antyder att människan inte enbart är en biologisk varelse utan även 

psykologisk, vi har känslor, tankar och behov av att uttrycka oss på olika sätt (Normell 2004, 

s. 33). Vi blir till av mötet med andra människor. Det blir som en spegel, vi ser oss själva 

genom andra människor. Av erfarenhet så uppfattar jag, om barn får höra tillräckligt många 

gånger eller blir bemötta på ett visst sätt, så blir de till slut den personen. Antingen blir man 

positivt eller negativt behandlad. Det som upprepas flest gånger kan till slut bli en sanning. 
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När ett barn hamnar i en ond cirkel blir det oftast svårt att bryta sig ur. Bryta ny mark kräver 

mod. Uttrycket ”ensam är stark” känns inte aktuellt för dessa barn, kanske inte aktuellt över 

huvud taget. Barn behöver uppmuntran och stöd.	  I skollagen står det under kapitel, Förbud 

mot kränkande behandling:	  

 

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 
behandling (Skollagen 2010). 

 

Jag tror och hoppas all kränkning som sker på skolan är omedveten, när det gäller både vuxna 

och barn, samtidigt kan det aldrig vara en godkänd ursäkt för att det sker. Priset för den som 

drabbas är högt. De professionella, t.ex. inom skolan, behöver bli medvetna om de eventuella 

strukturer som finns och som kan skapa ett utanförskap. I läroplanen under normer och värden 

står det: 

• Respektera andra människors egenvärde, 

• Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till 

att hjälpa andra människor, 

• Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med 

deras ögon (skolverket 2011). 

 

Utanförskap förutsätter att det finns innanförskap, utan innanförskap finns det inget att vara 

utanför. Det går inte att vara utanför något som inte finns. Orsaken till utanförskap kan bero 

på flera orsaker, egen vilja, avsiktlig utestängning, ouppfyllda villkor eller strukturell 

selektivitet.  Vad som sedan blir av utanförskapet beror i grunden på innanförskapet, vilket är 

det som man står utanför (Stigendal 2004, s. 45). Mobbning ser jag som, ett exempel. 

Läkaren och debattören Peter Paul Heinemann introducerade mobbningsbegreppet i svensk 

pedagogik år 1969. Detta gjorde han genom, att i tidskriften Liberal Debatt använda termen 

mobbing för att redogöra för beteenden, som han iakttagit bland skolbarn. Han menade att 

barn i grupp, som angriper ett annat barn fysiskt eller psykiskt och som av dåtida samhället 

sågs som ett accepterat beteende, borde vara oacceptabelt och motarbetas på alla områden. 

Hans artiklar fick stort genomslag och mobbning blev snabbt ett ”modeord” (Larsson 2008, 

s.19). 

Idag är mobbningsbegreppet emotionellt laddat och innebörden är ofta fyllt med 

konkurrerande ord. Begreppet varierar i grad av intensitet och kan ibland leda till att det 
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”viftas” bort. Begreppets innehåll är för mig, när en människa utsätts för systematiska 

trakasserier inom en social grupp. Ibland uppfattar jag att barn och vuxna ser det som något 

allmänt tjafs och bråk. När barn återkommande påpekar att andra barn inte har frukt med sig, 

ingen väska o.s.v. får det mig att reflektera över hur allvarligt vi egentligen borde se på 

skillnaden mellan lite tjafs och mobbning. Jag anser att vi inte aktivt arbetar med, att 

motverka barns tankar om hur vi behandlar varandra. Det är som om vi har fastnat i normens 

ram och vågar inte ta konsekvenserna av att kliva ur ramen.  

Heinemann antyder att mobbning är en form av aggression eller entusiasm. Den uppstår i 

grupper och visar sig i situationer där känslan inte får utlopp på något alternativt sätt. Han gör 

gällande att mobbning är ett gruppbeteende, som till viss mån finns naturligt i människan som 

biologisk art, men som möjliggörs av vissa sociala omständigheter. Heinemann antyder att 

den som är offer, avviker på något sätt och det blir en form av katalysator för den grupp som 

utsätter andra. (Larsson 2008, s. 22).  I Larsson forskning lyfter Ingvar Johansson, professor i 

pedagogik, i motsats till Heinemann fram, att mobbning inte är ”ett naturligt och artspecifikt 

beteende utan ett inlärt handlingsmönster”. Han menar att Heinemanns förklaringar om, att 

mobbning är en form av aggression eller entusiasm, är alltför ensidiga. Johanson menar att 

barnens beteende och attityder är något de får genom att härma sina föräldrar, äldre syskon 

och kamrater (Larsson 2008, s. 33).  

Min ståndpunkt är en blandning mellan Heinemann och Johanssons teorier. Till viss del har vi 

alla en benägenhet för biologisk aggression som styr, men barn lär sig av vuxna och 

jämnårigas beteenden. Jag tycker mig se, att de läser av andra människor som en öppen bok. 

De gör oftast vad som förväntas av dem. Om de gör det blir de ofta belönade i någon form 

och bestraffade om de, tvärt om, inte uppfyller förväntningarna. Vuxna kan bli missnöjda och 

arga om barn inte gör eller beter sig som vi vill och förväntar oss av dem. Egentligen tror jag 

vi är ute efter att få dem att göra det vi ber dem om för, att uppfylla våra förväntningar av vad, 

som är ”bra och rätt” för dem sett ur ett vuxet perspektiv.  

Varför blev Sara irriterad över att Danny skulle springa i gummistövlar och inte löparskor? 

Varför var hon tvungen inför alla barn synliggöra detta? Jag anser hon kränker Danny 

omedvetet eller medvetet utifrån vad hon anser vara det bästa för honom. Sara bedömer 

förmodligen utifrån egen erfarenhet, att det borde vara skönare att springa i löparskor än i 

gummistövlar. Här vill jag dra en parallell med tidig barnuppfostran. När barn är små och 

skall lära sig gå och råkar ramlar, blir vi arga då? Normalt inte. Ilskan och irritationen 
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kommer rimligtvis inifrån oss själva. I vårt arbete med barn ligger ett stort ansvar att inte 

tappa fattningen och inte själva framstå som en svag förebild. Istället för att överföra sina 

egna värderingar är det rimligt att låta barnen genom egen erfarenhet upptäcka vad som är 

lämpligast. 

Vår tids pedagogik måste rikta in sig på att motverka mobbningsbeteendet, ”det är hos barnet, 

de enda i djupare mening påverkbara, som man måste sätta in fostran och träning till respekt, 

kärlek och tolerans för medmänniskan” (Larsson 2008, s. 23). Vilken metod man använder 

kan vara väsentlig. Skolor köper in det mesta, Olweus-program, SET med flera, som är 

metoder om förhållningssätt och social emotionell träning. Detta för att pedagoger skall få 

mer kunskap om problemet och på ett tidigt stadium både kunna och naturligtvis vilja 

förebygga uppkomsten av utanförskap och mobbning. Dessa metoder är väl menade och kan 

vara ett stöd. Man kan dock stöta på problem då alla pedagoger kanske inte kan eller vill 

förhålla sig till den metod skolan valt. Det kan även bli så att man följer metoder slaviskt och 

förhållningssättet blir pedagogiskt i överkant. Då menar jag att pedagoger i sitt 

förhållningssätt bara är positiva och glada och aldrig visar negativa känslor. Visa att vuxna 

också är människor som kan bli ledsna och arga. Det är nog bra för barn att förnimma. 

Jag gick på min medkänsla. Jag menade, att jag ville handla gott och se till Dannys bästa. Det 

kanske är så jag upprätthåller normen om hur ett barn skall vara och vad som förväntas av 

dem genom, att ha rätt utrustning vid utflykter och andra aktiviteter, som förslagsvis löparskor 

vid skoljoggen. Då jag hämtar frukt, matsäck och till och med när jag vid ett tillfälle i min 

händelse får nog och skäller på Sara när hon hackar på Danny, påminner det om Sylvanders 

tankar. Vuxna ställer sig vanligtvis på den drabbades sida och tillrättavisar och skäller på dem 

som utför elakheter. Hon hävdar emellertid att den hjälp som vi vuxna tror och med god vilja 

ger till de drabbade barnen, bidrar lätt till dessa barns problem och att det är en del av 

problemet. (Larsson 2008 s. 31).  I och med att vi är där och pekar ut de barn som är 

annorlunda, exempelvis varje gång jag hämtar frukt eller gör ordning en matsäck så kan det 

enligt Larssons teorier innebära att jag bidrar till barnens problem. Om jag inte skulle hämta 

frukt eller göra ordning en matsäck, vad skulle hända då? Problemet kanske inte blir lika 

synligt. De övriga barnen i gruppen kanske inte ens skulle uppmärksamma den uppkomna 

situationen. Frågan är vilket alternativ är skonsammast för det utsatta barnet, att inte ha frukt 

och inte bli uppmärksammad eller ha frukt och bli uppmärksammad? Troligtvis något man 

bör försöka känna av från individ till individ. Oavsett vilket alternativ vi väljer så är bristen 

redan uppmärksammad av både barn och vuxna. 
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Barn som befinner sig i de situationer som utspelas i händelserna, missgynnas förmodligen i 

sitt lärande för att de saknar de förutsättningar som vi ofta förväntar oss. Det händer ofta att 

de ses som inåtvända eller utåtagerande barn, de faller utanför vad som ses som normen för ett 

”normalt” barn. Faktiska uppgifter säger att ca 140 000 barn kommer till skolan med en stor 

klump i magen och ca 60 000 mobbas dagligen i Sverige (ur.se 2012). 

	  

Skam	  

	  

I min berättelse blir det tydligt att Sara inte räcker fram en hjälpande hand till Sigge. Istället 

drar hon bokstavligen honom i armen när han inte ber sin kompis om förlåtelse för slagen 

med kaplastavarna. Sigge undviker att se någon i ansiktet när han motvilligt och snyftande 

med nedböjt huvud följer med Sara. I min reflektion, när jag ser tillbaka på händelsen, ser jag 

Sara som en dominant ”husse/matte” och Sigge beter sig nästan som en sorgsen hund i 

koppel. Skam gör oss generade och förlägna och har en benägenhet att få oss känna olust och 

otillräcklighet. Att ständigt utstå och finnas i situationer där en form av utanförskap och 

mobbning pågår, innebär ofta att barnen utvecklar en skamkänsla, vilket kan innebära att de 

lägger ner oerhört med energi, tid och kraft på att försöka dölja sina ”hemligheter” och 

hemförhållanden. Känslan av skam föder självtvivel och den berövar oss spontanitet och 

livskraft. Skammen kan till och med få oss att nedvärdera det vi är och få oss att känna oss 

som dåliga människor (Larsson 2007, s. 15).  

Författaren, Göran Larsson, diskuterar skamröster i sin bok, Skamfilad: om skammens många 

ansikten & längtan efter liv. Han antyder att i människans inre börjar skamröster göra sig 

hörda. Dessa röster ifrågasätter och kritiserar en själv som person, konstant hörs viskningar 

om att man inte duger, en känsla av att inte vara tillräcklig. ”Skamrösterna berövar oss på 

livskraft och lämnar brister i självkänslan. Den tär på självglädjen, stoltheten och lyckan att 

vara den jag är” (Larsson 2007, s. 20). Istället för att vara stolt över den man är så skäms man 

över sig själv. Rädslan handlar till stor del om, att bli påkommen och avslöjad. Man känner 

sig som en bluff, en känsla av att man utger sig för att vara något man inte är (Larsson 2007, 

s. 21). 

Vi säger de ord som alla dessa barns skamröster redan viskar till dem. Sara som påpekar 

sarkastiskt, att gummistövlar är toppen att använda på löprundor eller att Danny glömt allt, 
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inte bara springskor utan också matsäck och frukt. Mellan raderna och genom handlandet kan 

dessa barn säkert förstå att även jag är medveten om att de inte har rätt klädstorlek eller cool 

skolväska. Jag får den känslan, när jag läser Larssons ord ”skamröster”, att vi dagligen ger 

energi åt dessa röster i våra ord och handlingar. Hela barnens existens blir troligen ifrågasatt 

och kommer i gungning.  

Skammen är en viktig indikator som kan hjälpa oss medmänniskor att bli varse ett oönskat 

beteende. Kommunikation är A & O. Ur ett stödmaterial ifrån skolverket, När det värsta 

händer – om krishantering i förskola och skola, diskuterar barnläkaren och författaren, Lars H 

Gustavsson, om vad som kan vara det viktigaste i mötet med katastrofdrabbade barn. Han 

menar på att man skall våga ”Ta av dig uniformen, lägg undan krisplanerna, öppna hjärta 

och händer, var dig själv och se människan! Barn är också människor”(Skolverket 2006, s. 

19). Dessa ord är något som jag upplever kan vara bra att ha i ryggmärgen. Ett skambeteende 

som Sigge uppvisar bör vara en väckarklocka. Lärare och pedagoger bör skaffa sig mer 

kunskap om barnens sociala liv och ta som sin uppgift, som en social fostran, att hjälpa barn 

att komma in klassens grupper (Larsson 2008, s. 28). I läroplanen står det, ”Skolan ska vara 

ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.”(Skolverket 2001, s. 

9). Om vi skall vara ett stöd i barnens fostran så är kunskap om barnets sociala liv väsentligt 

för oss. De barn som saknar de förutsättningar, som vi förväntar oss av dem och deras 

familjer, öppnar sig sannolikt inte med glädje. Skulden och skammen över att inte känna sig 

duglig är förmodligen för djupt rotad. Om barn lever i dolda kriser är det svårare att upptäcka 

av flera orsaker.  En stor orsak kan vara att just skammen är så djupt rotad. Barn har ett 

personligt behov av att skydda sig och sin familj, då situationen de befinner sig i anses som 

skamlig (Raundalen & Schultz 2007, s. 29). För att skydda sig ifrån skam och skuld, som kan 

skada ett barns självbild, kliver de in i en roll och försöker upprätthålla en fasad för att dölja 

sanningen. Barnen i mina händelser skyddar sina föräldrar genom att säga, ”att jag glömt”, 

”inte vill” eller ”inte gillar”. På något vis tar de ansvar för sina föräldrar. 

Eftersom det upprepas nästan dagligen med utesluten frukt eller liknande så är det uppenbart 

för dem som befinner sig runt omkring dessa barn vad som fallerar. Det är enkelt att läsa 

mellan raderna och förstå att deras ord inte stämmer överens med sanningen. Jag ser tydliga 

tecken som visar på hur deras situation ser ut. Jag tror även Sara är medveten om det men 

blundar inför problemet och undviker att hjälpa dem. Hade Sara och jag haft en bättre relation 

kanske jag hade vetat varför hon blundar. Hon kan vara pressad, trött eller liknande. Jag 

känner frustration över att mina ord inte verkar ha något inflytande på ledningen och många 
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av mina kollegor. Jag vill inte att mina handlingar skall bli en form av ”sopa under mattan 

syndrom” av varken andra eller mig själv, och inte gå till botten med själva problemet. Jag 

vill bli tagen på allvar. Varje gång jag inte står upp för mig själv och utsatta barn leder det 

också till egna skuldkänslor. Det var nog det som utlöste min aggression mot Sara när jag sa 

till på skarpen, att nu får det vara nog med påhopp på Danny. 

Vi hjälper nog inte dem som blir utsatta, istället upplever jag att vi går med osynliga 

skygglapparna på. Ett vuxensvek, som barnen är fullständigt medvetna om. Varför gör vi det, 

sviker våra barn? Att Sara gör det kan ha och göra med de höga krav som ställs ifrån 

ledningen och skolans alla olika styrdokument. Raundalen & Schultz pratar om, skolans 

beskyddarbehov som den andra orsaken till, att de dolda kriserna inte upptäcks. De menar, att 

lärare upplever sin situation i skolan och sina uppgifter som mer än tillräckliga genom att 

uppfylla stundens och läroplanens alla krav. Lärarna går inte in aktivt för att få kunskap om 

barnen och deras situation, det skulle innebära så mycket merarbete att de kanske inte mäktar 

med det (Raundalen & Schultz 2007, s. 29). Är det svaret på varför Sara och flera av hennes 

lärarkollegor blundar för dessa barn och deras problematik? Tiden räcker inte till. Frågan är 

då om tiden borde omprioriteras?  

De barn som är utanför normen av andra skäl t.ex. barn som kallas ”bokstavsbarn”,3 de syns 

och märks och har därför lättare att få resurser. De anses även ha rätt till resurser. Barn i dolda 

kriser, vilka rättigheter har de? 

 

Trygghet	  
	  

Ludwig får inte ta med sig sitt efterlängtade Ds och får ständiga påpekanden och 

kommentarer från klasskamraterna att han aldrig har något med sig på ”leksaksdagen”. Han 

berättar även att han har en mamma med alkoholproblem, hon kallar honom för pucko och ger 

honom skulden för dålig ekonomi. Han har även en pappa som spelar bort pengar, vilket leder 

till ständiga bråk mellan dem. Det får mig att inse att han saknar trygghet både i hemmet och i 

skolmiljön. Eftersom han blir lugn, avslappnad och till slut somnar i mitt knä känner han 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bokstavsbarn, informell benämning som avser barn som har fått någon av de diagnoser som har benämnts med 
bokstavsförkortningar (akronymer), t.ex. ADHD, DAMP och MBD. Termen bokstavsbarn förekommer i 
massmedierna men används inte inom hälso- och sjukvården”(NE 2012).	  
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förmodligen ändå en viss trygghet hos mig. En bra relation till en annan människa borde 

rimligtvis skapa både trygghet och tilltro. Barnpsykologen Magne Raundalen och Jon-Håkon 

Schultz, doktorand i specialpedagogik, diskuterar kring barns lärande i boken Krispedagogik 

– hjälp till barn och unga i kris, en huvudtanke är att barns förutsättningar för lärande måste 

anpassas till barnets omständigheter. Några av våra viktigaste uppgifter på skolan är att vara 

trygghetsskapande, omtänksamma och stödjande. Vi har ofta den uppfattningen, att det som är 

mest kännetecknade för människobarnet är förmågan att lära. Den föreställning vi har om 

barns utveckling och lärande är, att de har en särskild inlärningsinstinkt, de är intresserade, 

vill, måste och kan lära (Raundalen & Schultz 2007, s. 41-42). Saknaden av trygghet och 

värdighet försämrar sannolikt förmågan att känna engagemang och utveckling. Liknande 

framhåller läroplanen, att ” personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men att 

skolan även har en viktig roll”. Varje barn har rätt att få komma trygga till skolan och känna 

att de får utvecklas, känna glädje och erfara den tillfredställelse som man får av att göra 

framsteg och övervinna svårigheter (skolverket 2011).  

	  

Tillit	  
 

Ludwig måste väl känt både tillit och trygghet i min person, då han vågade öppna sig och 

berättade om sin familjesituation? Även när hans sitter i korridoren med rödsprängda ögon 

och skriker åt mig att gå, låter han mig stanna hos honom med en tröstande hand på hans axel. 

Han blir ju som jag tidigare nämnde alldeles lugn och slutligen somnar i mitt knä. Tilliten och 

tryggheten skadas utan att vi kanske är medvetna om det. Det blir som ett handikapp. 

Tryggheten bygger i grunden på sådant vi känner till och känner igen, vilket gör att 

människan, som är ”trygghetsskadad”, söker trygghet på bekostnad av tillit. Det innebär att 

man tyr sig till det man känner igen om man har förlorat sin känsla för sammanhang. Man 

surras fast på gott och ont vid sitt förflutna (Larsson 2007, s. 51-52).  

För att skapa en god relation till varandra behövs ömsesidig tillit, vilket för mig är den absolut 

viktigaste aspekten i en genuin och äkta relation. Vi skulle kunna definiera tillit, som en tilltro 

till en annan människa, som filosofen Hans Skjervheim relaterar till (Nordahl, Sörlie, Manger 

& Tveit 2007, s. 210). Det är något man får, inget vi kan kräva av en annan människa. Precis 

som Aristoteles går Skjervheim in på själva handlandet. Han menar, att den relation man 

skapar till en annan människa är beroende på det intryck man själv ger (Nordahl, Sörlie, 
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Manger & Tveit 2007, s. 210).  Sörlie och Nordahl har teorier gällande relationer mellan 

lärare och barn, att det finns ett klart samband i relationen och det omfattande 

problembeteendet. De förtydligar, när förhållandet i relationen är dåligt, uppvisas 

genomgående mer problembeteenden än om förhållandet i relationen är positivt. Skapar vi bra 

relationer så uppvisas generellt en mer positiv social kompetens och barnet mår bättre och 

trivs i skolan (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit 2007, s. 209). 	  

I min berättelse upplever jag, att relationerna mellan Sara och barnen är kalla, det finns inga 

varma känslor och detta kan troligen skapa deras beteende. Det saknas tilltro och ömsesidig 

tillit. För barnens skull borde jag inte undanhålla mina tankar och känslor utan öppet samtala 

med Sara om hur vi tillsammans kan hitta ett fungerande förhållningsätt gentemot barnen. Jag 

borde inte lägga hela skulden på Sara, vi har ju ett gemensamt ansvar att fatta kloka beslut. 

Tyvärr har jag en benägenhet att ta på mig rollen som medlare. 

Nilsson tolkar den grekiska filosofen Aristotelses, fronesis eller klokhet, som ett slags 

tänkande och kännande, som hjälper oss att göra en klok bedömning i en situation. Se vilka 

möjligheter det kan finnas och att handlandet är ett mål i sig. Det är en bedömningskraft som 

man har med sig genom hela livet. Vidare anser han, att vi hela tiden står i en situation, där vi 

måste handla vare sig vi vill eller inte. Frågan är inte om, vi skall handla utan hur? När vi väl 

hamnar i ett dilemma behöver vi fronesis. Aristoteles finner att vi kan ha kunskap om det 

goda utan att handla gott (Nilsson 2009, sid. 47-48). 

 

Klimat	  och	  Relationsbyggande 
	  

Åter igen vill jag koppla till berättelsen om flickan som blir ledsen för att hennes mamma har 

glömt skicka med frukt till skolan. Hennes kompis delar ju gärna med sig av sin frukt. Varför 

gör ingen det åt Danny? Det beror säkert på att vi vuxna suckar och kommenterar på ett sätt i 

sammanhanget, som får barnen att känna att han är ett problem och det skapar ingen bra 

relation. Hans känsla är förmodligen inte att han skall till skolan och umgås med kompisar, 

trivas och lära sig något utan helt enkelt bara genomlida dagen. I en uppmärksam och proaktiv 

skola borde pedagogerna möta dessa barn med att visa ren medmänsklighet. Vara medvetna 

om hur viktigt förhållningssättet och bemötandet är med alla och speciellt dessa barn, som 

drabbas av våra förhoppningar att motsvara förväntningar och krav på uppträdanden och 

lärandet. Detta innebär att våra mål och riktlinjer, att barn skall komma till skolan och känna 
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sig trygga, bli tillfredsställda och göra framsteg inte är så enkla och självklara i vår 

verksamhet. Ibland kan vi, både vuxna och barn, medvetet eller omedvetet göra val som 

drabbar andra så att själen, hälsan och lärandet blir lidande.  

I boken Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad behandlar Margareta 

Normell anknytningsforskaren John Bowlbys term, inre arbetsmodeller (internal working 

models) (Normell 2004, s. 59). Hon säger att människans egen start i livet och dennes 

känslomässiga mognad sannolikt påverkar det förhållningsätt vi har till barn inom vår 

profession. Hon skriver, ” de inre arbetsmodellerna är avgörande för hur vi förhåller oss till 

oss själva och andra” (Normell 2004, s. 61). Med de orden betonar hon att man tar med sig 

det man upplevt som barn in i vuxenlivet. Jag begriper att det även gäller sättet vi ser och 

förstår människans värde. Barn ser och uppfattar sin omgivning på likartat sätt. Vuxna kan bli 

som en spegel som barnen speglar sig i, på gott och ont.  

Min mening är att handla gott, både i min relation till Sara och även till barnen i händelserna. 

Ur Saras synpunkter kan det tolkas, att jag gör Sigge en björntjänst som servar honom med 

matsäck o.s.v. Han kanske skulle må bäst av, att jag bara backar undan och låter honom rida 

ut stormen själv. Samma sak gäller när Ludwig ber mig gå undan, när jag närmar mig honom, 

då han springer ut från klassrummet. Ludwig ber mig gå, ändå stannar jag kvar och följer min 

intuition.  

I min relation till Sara visar hon tydligt, att hon är den som vet mest och hennes ord och 

tankar är mer värda än mina ord och värderingar. Hur agerar vi mot varandra, vuxna emellan, 

på skolan? Tidigare nämnde jag skolans ”hierarkistege”. Jag tycker den är väldigt tydlig på 

min arbetsplats och jag tror inte det är någon större skillnad på andra skolor. Sara ses som en 

respekterad välutbildad svensk lärare, medan jag ses som den outbildade barnskötaren. Det 

enda som saknas för att Sara skall falla in under kategorin ”perfekt kandidat för läraryrket” är 

att även vara man. Till och med jag själv ser till viss del min erfarenhet, kunskap och klokhet, 

som inte riktigt lika värdefull som Saras. Det visas i mina händelser varje gång hon nämner 

mina brister. Hon borde förstå mer då hon har en akademisk utbildning, men min ”fronesis” 

(Nilsson 2009, s. 47), mina kloka kunskaper och teorier säger mig, att ”bara leka” på fritids är 

extremt utvecklande för både inlärning, kropp och själ. 

Samspelet borde vara en grund i relationens betydelse och det avgörande för verksamheten är, 

att det finns en bra kommunikation. Jag upplever, att även de vuxna känner en trygghet i att 

de känner varandra och vet var de har varandra. Jag ser det som viktigt, att ha kollegor som 
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stöttar och backar upp en, utan prestige. Våga ta upp och diskutera situationer och tillfällen 

som inte blivit som vi tänkt oss och få stöd i det. Hierarkistegen måste kapas om vi skall 

kunna stå på samma grund som jämlika och känna en vi-känsla. Jag tycker att ett tillåtande 

klimat mellan kollegor visar på ett bra förhållningssätt. Då ges möjlighet till kreativitet och 

trygg miljö där både vuxna och barn trivs. Det är inte bara gentemot kollegorna som det är 

viktigt med ett tillåtande klimat, det är också betydelsefullt att vara tillåtande mot barnen. En 

oerhört viktig sanning är, en person man känner och vet någonting om, förlöjligar man inte 

lika lätt, eller gör illa. Läroplanen poängterar, att skolan skall sträva efter en god miljö för 

utveckling och lärande, att en levande social gemenskap ger trygghet och vilja och lust att lära 

(skolverket 2011, s. 10). Här ser jag min roll som blivande lärare i fritidshem som den, som 

kommer barnen närmast. Vi tillbringar nästintill hela dagen tillsammans. Det borde vara ett av 

våra största ansvarområden som vuxna, att skapa goda relationer med barnen som delar sina 

dagar med oss. 

	  

Medkänsla	  och	  civilkurage	  
	  

När jag reflekterar över mina ageranden i berättelserna får jag en tankeställare och det knyter 

sig i magen på mig, precis på samma vis som när jag log mot Sara på ett medhållande sätt, när 

hon nedvärderade mitt handlande när jag ville göra en matsäck åt Sigge till skolutflykten. Jag 

känner mig svag som inte kan stå upp för mina åsikter, istället när jag stod där framför Sara, 

log jag medhållande och gjorde henne belåten. Innerst inne gjorde det ont och kändes fel. Jag 

som vuxen med trygg och kärleksfull uppväxt med tillit till många människor runtomkring 

mig blev nedstämd och ledsen. Hur påverkar då ett sådan förhållningsätt och bemötande ett 

litet barn? Istället för att hålla med henne i den stunden när hon mästrade både mig och Sigge, 

hade jag velat mana fram mitt civilkurage och visat vem som behövde mig mest. Var det en 

förtryckande vuxen eller ett barn som saknade makt? Jag kunde exempelvis använt mig av ett 

jag-budskap, vilket är ett begrepp psykologen Thomas Gordon baserar på psykologen Carl 

Rogers, äkthetsdimension (Stensmo 2006, s. 206). Jag-budskapet är ett verktyg, ett 

hjälpmedel där man i en dialog utgår ifrån sig själv och sina känslor och flyttar fokus från den 

andres beteende till sina egna känslor i en viss situation.  Jag skulle kunna berätta för Sara, att 

jag blir både ledsen och arg över att hon använder en ton som jag uppfattar som mästrande. Vi 

borde istället försöka prata om att respektera varandras yrkesroller så vi kan utgå ifrån att alla 

försöker se till barnens bästa. Kanske hade det då lett till, att hon reflekterat över hur olika vi 
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kan bemöta samma situation. Sara menar väl när hon vill sätta gränser för Sigge så han lär sig 

att själv ta ansvar och därmed klara sig bättre. I annat fall kan det bidra till att förstärka 

mönstret av hans beteende. Jag menar att Sigge inte kan råda över sin situation utan behöver 

min omsorg eftersom han inte har den hemifrån.  

 

Ansvar	  
	  

Sigges, Ludwigs och Dannys situationer kommer självklart på tal vid elevvård, vilket är de 

tillfällen då nästan all berörd personal är närvarande. Det diskuteras som om barnens problem 

är små bagateller som inte riktigt är skolans ansvar, utan föräldrarnas. När jag eller någon 

annan kollega tar upp att vi faktiskt är skyldiga att hjälpa till och vara ett stöd för familjerna i 

deras ansvar för barnets fostran och utveckling, viftas det oftast bort med kommentarer 

såsom: ”tänk om vi skulle hämta frukt åt varenda unge”, ”vi skulle inte hinna med 

undervisningen om vi skall fixa med matsäck” o.s.v. De som är närvarande bör rimligtvis vara 

medvetna om de problem som barnen eventuellt har och ta ansvar för det. Enligt 

socialtjänstlagen (SoL) har all personal inom skolan anmälningsskyldighet. Det innebär om 

man känner den minsta oro eller misstanke att ett barn far illa, är man skyldig enligt lag att 

göra en anmälan. Genom en sådan anmälan har socialnämnden möjlighet att ingripa till ett 

barns skydd. (Bengtsson & Svensson 2011, s. 346). 

I boken Skarpa Lägen påpekar även författarna, Gabriell Ekelund och Annamaria Dahlöf, att 

personalen vid minsta oro skall kontakta socialtjänsten och att det är socialtjänsten som sedan 

avgör om skolpersonalens misstankar är befogade. Ekelund & Dahlöf anser att vid samtal 

med föräldrarna bör barnets situation vara i fokus. Personalen ska vara ärlig, tydlig och 

respektfull och förklara att en anmälan gjorts och detta är en skyldighet (Ekelund & Dahlöf 

2009, s.74-75). I sin profession bör man vara tydlig inför föräldrar och kollegor med att en 

anmälan är för barnets bästa och inte mot familjen.  Min frustration inför att ta upp svåra 

händelser som sker är att inte bli hörd och att det inte får någon påtaglig verkan. Dessutom 

gäller det att försöka att leva sig in i andra människors förhållanden och tankesätt. Frågor som 

rör barnets angelägenheter är föräldrarnas rätt och skyldigheter (Bengtsson & Svensson 2011, 

s. 345). Föräldrarnas vilja sammanfaller dessutom inte alltid med barnens. Detta kan skapa en 

konflikt vilket kan leda till att även ledningen har ett motstånd till att göra en anmälan till SoL 
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på samma grunder som jag har, rädslan för att ingenting händer ändå. Kanske befarar vi, att en 

anmälan inte leder till något positivt utan gör mer skada än nytta. Ibland kan skolans 

verksamheter ta på sig ansvaret att själva lösa barnets situation utifrån den kunskap vi 

pedagoger har. Ofta missas själva problemet eftersom skriv- och läsinlärning vanligtvis står i 

skolans fokus.  

 

Komplikation	  	  
	  

Jag har en känsla av att jag ibland sätter barnen i andra hand, då jag vid flera tillfällen inte 

vågar konfrontera situationer som uppstår mellan mig och Sara. Ur hennes synvinkel verkar 

det enda alternativet vara, att barn gör det som skolan och samhället förväntar sig. Hon är 

kanske hård mot dem för att de skall ”ta sig i kragen” och komma in i gemenskapen. Taktiken 

kanske fungerar på en del barn, men tror jag inte att alla barn själva kan ”ta sig i kragen” utan 

att ha en trygg vuxen som leder dem. Sara kanske har rätt när hon säger, att jag beter mig som 

en extra mamma. Ibland kan det faktiskt behövas. Vara som en extra mamma behöver inte ses 

som något negativt utan kan faktiskt vara just det som saknas.  

Jag upplever att Sara kommunicerar med en attityd och ett bemötande som gör, att hennes ord 

är lag, medan barnens och min röst, mitt perspektiv och mina argument med mera, inte är lika 

mycket värda som hennes. Jag tänker att i situationer som dessa kan barn och kollegor 

missgynnas på grund av attityder och beteenden.  

De vuxna bär ansvaret både för att etablera och utveckla relationer mellan varandra, till 

barnen och även barnen i mellan. Egenskaper som att vara en god fostrare är ingenting man 

har eller inte har, alltså ingen medfödd egenskap. Relationer är något som skapas mellan 

människor och är inget som sitter redan inbyggt i oss. Kärnan i en god relation handlar om att 

vara människa och kunna kommunicera och interagera med andra. Relationer påverkas av de 

uppfattningar andra har om dig och hur andra förhåller sig till dig, oberoende av om man 

förhåller sig till en vuxen eller ett barn (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit 2007, s. 208-209).  

Läraren har förstås ett ansvar att arbeta utifrån skolans värdegrund, men är den möjlig att 

efterfölja? Jag tror inte alla har samma värdegrund till punkt och pricka. Vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle där vi har olika bakgrund, religionsuppfattning, traditioner o.s.v. 

Värdegrundsbegreppet som lanserades i och med läroplanerna redan i början av 1990-talet är 
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det som kommit att beteckna pedagogers och lärares förhållningssätt, bemötande och samtal 

med barn i syfte att påverka barnens värden, normer och attityder. Vilket innebär att stärka de 

demokratiska värdena hos barnen som individer och i grupp (Thornberg 2004, s. 100-101). 

Robert Thornberg, docent i pedagogik, diskuterar explicit och implicit värdepedagogik i sin 

artikel Värdepedagogik. Detta är komplext, men jag uppfattar att explicit värdepedagogik är 

det lärare och pedagoger öppet förmedlar via skolans olika styrdokument, medan den 

implicita värdepedagogiken är det dolda vi förmedlar via handlingar, aktiviteter, arrangemang 

och eventuella material (Thornberg 2004, s. 105-107).  

I läroplanens riktlinjer gällande normer och värden skall alla som arbetar i skolan, ”visa 

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

förhållningssätt”(skolverket 2011, s. 12). Det kan bli komplikationer när vi förmedlar skolans 

styrdokument men inte alltid handlar därefter. Till exempel när Sara talar om inför klassen att 

Kalle inte skall vara elak mot Ludwig bara för att han inte har något med sig till 

”leksaksdagen”, medan hon vid nästa tillfälle suckar över glömd frukt. 

Vidare står det i läroplanens riktlinjer gällande normen och värden att alla i som arbetar i 

skolan skall, ”aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller 

grupper”(skolverket 2011, s. 12). I skollagen står det: 

10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Avgifter i samband med ansökan 

om plats får inte tas ut (skollagen, 2010). 

Men direkt därefter öppnas för undantag. 

11 § Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I 

samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall 

under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara 

öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i 

aktiviteten (skollagen, 2010). 

Frågan är hur frivilligt det är om marginalerna är knappa för en familj. Det står i § 4 i 

diskrimineringslagen: 

4 § Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 
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könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (diskrimineringslagen 2008). 

 

Var finns klasstillhörighet med under diskrimineringsgrunderna eller i 

likabehandlingsplanerna? Kan inte ett barn bli kränkt på grund av sin fattigdom? Begrepp som 

etnicitet, genus och klass är något skolan eftersträvar som vi skall reflektera över, men 

däremot inte ingående om barnfattigdom gällande ekonomi, bristande omsorg och omtanke. 

Jag undrar om barn som lever under sådana omständigheter, som exempelvis inte får 

ordentligt med mat, lugn och ro och vuxna som bekräftar dem, går miste om tillit och 

trygghet. För mig är det viktigt och det kan behövas för den framtida känsloutvecklingen och 

framgångar i skolarbetet. Barnens situationer i de skrivna händelserna behöver inte alltid 

innebära att de har det sämre ekonomiskt ställt, utan det kan även handla om andra 

omständigheter som bristande omsorg på grund av skilsmässa, sjukdom, missbruk o.s.v. som 

delvis figurerar i Ludwigs fall. 

I diskrimineringslagen synliggörs inte de barn som lever i allvarliga ekonomiska kriser, inte 

på något sätt alls. Undantagen i skollagen och diskrimineringslagen kan få negativa 

biverkningar trots att dessa lagar är välmenande och är till för att skydda barnen. Då kan en 

slutsats vara att det inte borde finnas några undantag. Det är å andra sidan kanske lite för långt 

att gå. Detta kan medföra att utflykter, teaterbesök m.m. inte blir av. En annan lösning skulle 

istället kunna vara, att ha en levande diskussion om hur man hanterar sådana problem i 

praktiken, vilket jag tycker mig se lyser med sin frånvaro. Jag citerar åter igen ”ersätts av 

vårdnadshavare på frivillig väg” eller ”enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad 

för eleverna” (skollagen, 2010). Hur frivilligt blir det om man inte har möjlighet? Deras enda 

utväg är nog, att skära ner på annat nödvändigt såsom mat för dagen, toalettpapper m.m. Vad 

innebär obetydlig kostnad och för vem? Vilka är vi, som skall och kan avgöra om en individ 

är fattig eller inte. Hur förhåller vi oss till skollagen och det faktum, att det finns så många 

barn som inte har de bästa och rätta ekonomiska förutsättningarna? Barnen blir självklart 

skamfyllda när Sara eller klasskompisarna upprepade gånger påpekar att de inte följer 

normen. Barnen bär mycket inom sig och har även en ekonomisk medvetenhet.  Detta förstår 

jag när Ludwig så gärna vill ta med sig sitt Ds till skolan. Han vill så gärna visa att han också 

har något som barn förväntas ha och som ibland tas förgivet av både barn och vuxna.  

Ibland stirrar vi oss blinda på alla olika styrdokument så vi tappar bort oss själva. Jag kan bli 

rädd för att göra fel, enligt, paragraf hit och dit, så jag glömmer ibland bort att se människan 
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bakom. Jag tror inte jag är ensam om det. Att jobba med barn är helt annorlunda än att sitta på 

ett kontor med pappersarbeten. Självklart är det bra att ha alla dessa styrdokument som stöd, 

som dock inte ger alla svar. Jag ser dem som övergripande mål, viktigare än något annat är, 

att vara förberedd mentalt och på det sättet skapa handlingsberedskap. När någon svår 

situation uppstår, ett dilemma, måste man ändå improvisera. Man följer inte alla 

styrdokumenten till punkt och pricka, men är man inte förberedd så kan det bli kaos.  

 

Avslutande	  reflektioner	  
	  

Jag tror att barnets känsla av värdighet är helt central för identitetsutvecklingen, den sociala 

kompetensen och för medborgarskapet men också för lärandet. Jag tror även att värdigheten 

är väldigt ömtålig. Vi måste vara rädda om människans, speciellt barnens värdighet. 

Min målsättning har varit att våga ifrågasätta både mig själv som pedagog och medmänniska, 

trots att det många gånger har känts både obehagligt och obekvämt. Jag finner trots allt, att det 

största modet handlar om att gå till botten med sitt eget handlande i olika situationer. Att i 

efterhand granska sitt eget agerande, där fel och brister lyfts fram är varken lätt eller speciellt 

roligt. Jag har genom min skrivprocess blivit medveten om, att mitt agerande, som varit 

rimligast för mig, inte är självklart och oproblematiskt. Genom egna reflektioner och 

litteraturstudier har jag fått nya infallsvinklar och perspektiv på problematiken i mina 

dilemman. Jag har även skaffat mig stor kunskap om hur viktigt vårt förhållningsätt är mot 

varandra, hur vi bemöter både barn och vuxna. Vi har inte alltid den kunskap som behövs och 

den borde eftersträvas genom levande diskussioner. Det har hjälpt mig att se annorlunda på 

olika situationer som kan uppstå i vår verksamhet. Det finns ju så många faktorer som kan 

påverka ett barns självbild negativt som dem att känna skam, utanförskap och otrygghet. 

Följande insikter har jag blivit varse: 

Alla som arbetar runt barnen borde ha en närmare kommunikation för att förstå varandras 

tankar och handlingssätt bättre. Jämlikhet kan ibland bli ett hinder, som gör att vissa barn kan 

känna sig osäkra och otrygga istället för att få uppleva skolans många situationer som lärorika 

och roliga. Det är viktigt att skapa goda relationer och försöka ta del av barnens livssituation 

för att kunna ge dem de bästa förutsättningarna. Då kan vi bemöta dem på bästa möjliga sätt. 
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Det finns tydliga indikatorer som visar på otrygghet, skam och utanförskap, som jag på ett 

tidigt stadium kan försöka förhindra. Vuxna bör vara mer aktsamma med ovarsamma 

uttalanden som kan överföras till barnen på ett icke önskvärt sätt. 

För mig har detta varit enormt utvecklande och lärorikt som medmänniska och blivande lärare 

i fritidshem. Min önskan är att alla barn skall någon gång under sin livsfärd få uppleva, det 

som jag anser borde vara en självklarhet och rättighet. Finna en medmänniska att älska och bli 

älskad av tillbaka. Essäskrivandet har öppnat mina ögon ytterligare för hur viktigt vårt 

bemötande mot barnen och varandra är och det jag finner som den största sanningen med min 

essä är precis det Norges barnombudsman säger: ”Den största skadan gör de som vänder 

ryggen till”. 
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