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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utvinna kunskap ur åtta specialpedagogers berättelser om deras 

arbete med barn i kris. Studien bygger på en kvalitativ metod genom semistrukturerade 

intervjuer och en tematisk innehållsanalys. Bakgrunden presenterar en genomgång av lagar 

och styrdokument som påverkar arbetet med barn i kris, tidigare forskning om arbete med 

barn i kris samt en genomgång av specialpedagogiska perspektiven som utgör studiens 

teoretiska grund. Resultatet uppvisar att arbete med barn i kris i skolan är krävande och 

bygger på en organisation som sluter upp kring barnet. Det stöd som behövs ska ges genom 

anpassning av lärmiljön, till personen som jobbar närmast barnet och från de professionella i 

elevhälsan för att kunna skapa en gynnsam miljö för en optimal återhämtningsprocess. 

Resultatet visar även på brister inom de organisatoriska förutsättningarna för att kunna arbeta 

optimalt med barn i kris. Resursbristerna pekas ut som de största orsakerna till svårigheterna. 

I resultatanalysen åskådliggörs att specialpedagogernas tankar kring arbetet med barn i kris 

följer tidigare forskning, lagar och styrdokumentens skrivelser. Det tydliggörs även att 

specialpedagogerna över lag har svårigheter att genomföra de optimala åtgärderna trots de 

kunskaper de besitter. Avslutningsvis diskuteras slutsatserna av studien, där det framgår att 

barn i kris och barn i dolda kriser löper en stor risk att få ökad psykisk ohälsa. Slutsatser som 

dras är att proaktivt arbete behöver aktualiseras i skolans grundläggande arbete, där 

framförallt barns mående, relationer och grupprocesser måste vara i fokus. 

 

Nyckelord: trygghet, relation, stress, skam och skuld, specialpedagogiska perspektiv. 
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1 Inledning 

”Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan ökat kraftigt, vart femte barn mår dåligt” skriver 

utbildningsministern i en debattartikel om skolan på Regeringskansliets hemsida (Fridolin, 

2016).  Barnombudsmannen (2014), Statistiska centralbyrån (2012) och Socialstyrelsen 

(2013) är några av de aktörer som påvisar att den psykiska ohälsan ökar bland barn. 

Socialstyrelsen beskriver hur detta kan påverka både skolarbete och privatliv: 

Psykisk ohälsa innebär inte bara ett lidande för den drabbade utan kan också få allvarliga 

konsekvenser på sikt, till exempel genom att det blir svårt att tillgodogöra sig skolarbete, 

etablera sig på arbetsmarknaden eller att knyta relationer och exempelvis bilda familj. En 

ökning av andelen ungdomar med psykisk ohälsa är ur ett sådant perspektiv allvarligt och 

kan utgöra ett växande problem för samhället. (Socialstyrelsen, 2013) 

Ett barns välmående är något som rör alla och i högsta grad dem som arbetar i skolan. Skolan 

har en betydande roll i att ge eleverna en bra framtid men fungerar också som en aktör bland 

många andra för att fånga upp elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan är integrerad i 

samhället och är även en stor del av ett barns liv (Socialstyrelsen, 2013). Skolan ska skapa 

förutsättningar för att alla barn ska klara av sin utbildning (Skolverket, 2011; Skollag 

2010:800; Svenska Unesco, 2006). Specialpedagogen har här en av många viktiga uppgifter i 

att kunna möta behoven hos alla barn (Specialpedagogexamen, 2013). 

Barn som befinner sig i en kris är i behov av särskilt stöd och de behöver stöd och hjälp i 

skolan genom goda strategier (Raundalen & Schultz, 2007). Specialpedagogen är den som har 

nyckelrollen i skolan för att stödja de barn som kommer att ha svårigheter att uppnå skolans 

mål (Specialpedagogexamen, 2013).  

Alla barn oavsett vilken bakgrund de har eller vart de kommer ifrån ska ges samma 

möjligheter till en bra framtid enligt både Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 2006) 

och Barnkonventionen (Unicef Sverige, 1989). För att alla barn ska få en ärlig chans måste 

det finnas förståelse för barn som mår dåligt (Raundalen & Schultz, 2007). Om skolans 

personal – och kanske främst specialpedagogerna – har kunskap om barn i kris, kan det leda 

till ökad beredskap som kan gagna alla barn (Raundalen & Schultz). Kunskaper om barn i 

kris; vilka effekter det kan få på barns liv, hur känslor och agerande kan se ut för barn i kris, 

hur ett barn bemöts och stöds för att en återhämtningsprocess ska ske på bästa sätt är 

betydelsefulla kunskaper (Raundalen & Schultz, 2007). Sådana kunskaper är applicerbara på 

allt bemötande i skolan av sköra, tysta, känsliga, utåtagerande, bråkiga och ilskna barn som 

alla på något sätt kan anses befinna sig i någon form av kris (Godani, 2004). Med kunskap om 

barn i kris, blir det enklare att närma sig barnen och det i sin tur ökar ansvarskännandet 

(Swärd & Florin, 2011; Raundalen & Schultz, 2007). Detta medför att barnen kan fångas upp 

och stöttas i god tid innan problemen blir större, innan det går så långt att de för med sig 

allvarlig psykisk ohälsa (Jfr Socialstyrelsen 2013). Barnkonventionen, styrdokumenten för 

skolan (Skolverket, 2011), specialpedagogens uppdrag (Specialpedagogexamen, 2013) 

tillsammans med Elevhälsans förebyggande arbete (Skollag 2010:800) är starka verktyg för 
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arbetet med barn i kris och visar även på betydelsen av att verka för att alla barn ska må bra 

och kunna tillgodogöra sig en utbildning. 

Hur kan skolan bidra, som en aktör bland andra i samhället, för att hjälpa barn i kris och på 

sikt minska den ökade psykiska ohälsan?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utvinna kunskap om skolors arbete med krishantering utifrån 

åtta specialpedagogers erfarenheter av arbete med barn i kris. 

 Hur bemöts barn i kris i skolan på bästa sätt enligt specialpedagogerna? 

 Hur arbetar specialpedagogerna med barn i kris?  

 Vilka hinder och möjligheter finns det för specialpedagoger att arbeta med barn i kris? 

 

1.2 Begränsningar av arbetet 

Fokus i detta arbete ligger på specialpedagogens erfarenheter av krishantering. Jag tar inte 

upp skolans beredskap för att möta krissituationer så som krisplaner, krisgrupper och rektorers 

ledarskap. Jag kommer att hantera psykisk ohälsa, kris och trauma som en enhetlig bild av en 

elev som inte mår bra psykiskt och kallar detta i arbetet barn i kris.  

Fokus kommer framförallt att ligga på den mänskliga relationen och vad man i skolan kan 

göra i detta möte i en form av krishantering (Jfr Raundalen & Schultz, 2007). Däremot 

kommer inte faktorer som kan ha inverkan på kriser, så som normer, kön, ålder, 

maktperspektiv etcetera att belysas. Då syftet med detta arbete är att utvinna kunskap om 

skolors krishantering gör jag även en jämförande analys mot de specialpedagogiska 

perspektiven: kompensatoriskt, kritiskt och dilemmaperspektiven enligt Nilholms (2007) 

definition för att nyansera informationen ytterligare. 

 

1.3 Centrala begrepp  

Det centrala begreppet som ligger till grund för denna rapport är barn i kris. Här kommer en 

beskrivning på vad som menas med detta begrepp.  

Det finns olika uppfattningar om kris och kriser (Raundalen & Schultz, 2007). Enligt 

nationalencyklopedin kan kriser delas in i traumatiska kriser och utvecklingskriser eller 

livskriser (Nationalencyklopedin, kris). Det finns även det som kallas psykologiskt trauma 

vilken kan orsaka psykiska störningar om den inte bearbetas (Nationalencyklopedin, trauma). 

När reaktionerna kvarstår under lång tid definieras det som posttraumatisk stressyndrom, så 

kallat PTSD (Raundalen & Schultz, 2007) och blir då till en psykisk störning 

(Nationalencyklopedin, Posttraumatiskt stress-syndrom). Psykisk ohälsa som i dagsläget är ett 

aktuellt ämne (Socialstyrelsen, 2013; Barnombudsmannen, 2014) kan beskrivas på olika sätt. 

En kortfattad definition presenteras av Riksförbundet Hjärnkoll ”Psykisk ohälsa innefattar allt 
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från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga 

liv” (Hjärnkoll, 2016). 

Ordet kris har i dag fått en allmängiltig betydelse, men innebörden är att det finns en person 

som befinner sig i en svår situation och som behöver stöd och hjälp för att komma ur krisen 

(Jfr Raundalen & Schultz, 2007). Till denna grupp av barn lyfter även Raundalen och Schultz 

upp: barn till svårt sjuka föräldrar eller syskon, föräldrar med psykisk sjukdom, långvarigt 

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

som missbrukar, dödsfall, barn till negativt medieexponerade föräldrar, skilsmässa, 

allvarliga ekonomiska kriser i en familj och barn med upplevelser av krig och exil. De har 

också uppmärksammat att specialpedagogiken inte alltid omfattar dessa barn, men att de 

likväl borde omfattas eftersom specialpedagogiken ska erbjuda de barn som behöver 

anpassade metoder och särskilt stöd (Raundalen & Schultz, 2007). Godani (2004) 

uppmärksammar i sin tur barn som är i behov av hjälp så som barn som tysta barn, tysta 

leende barn, ensamma barn, barn med hemligheter, skolkare och bråkmakare, ilskna och 

bråkiga barn samt våldsamma barn.  

I ramen för detta arbete ligger alltså ett allmänt förhållningssätt till kriser, där det ovan 

beskrivna inkluderas. Med detta menar jag inte att negligera den stora skillnad det kan vara att 

ha blivit traumatiserad av att ha sin omgivning krossad av krig eller terrorism och en mindre 

kris så som vid en vanlig skilsmässa här i Sverige. Det som förenar tolkningarna är att barnen 

är i behov av stöd och hjälp för att kunna ta sig ur sin kris (Jfr Raundalen & Schultz, 2007). 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras skolans uppdrag samt elevhälsans och specialpedagogernas styrning 

och uppdrag. Det ges en kort beskrivning hur detta påverkar skolans arbete med barn i kris. 

Tidigare forskning och teori presenteras och bakgrunden avslutas med en kort 

sammanfattning. 

 

2.1 Skolans uppdrag 

I denna del presenteras skolans uppdrag gällande barn i kris. Några av ramarna som styr 

arbetet med dessa barn är skollagen (2010:800), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 2006), De 

mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2012) och Barnkonventionen (Unicef Sverige, 

1989). Detta ringar in skolans uppdrag och beskriver hur arbete med barn i kris ser ut. 

 

2.1.1 Skollagen och Läroplaner 

Alla som jobbar i skolan ska enligt skollagen (1 kap 5 §) främja de mänskliga rättigheterna 

och samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Enligt skollagen ska hänsyn tas till 

barns olika behov och barnet ska ges det stöd och den stimulans som det behöver. För att 

barnet ska kunna utvecklas så långt som möjligt behövs detta stöd ges, inte bara i lärandet, 

utan också i barnets personliga utveckling (1 kap 4 §, 3 kap 3 §). Även i 

Salamancadeklarationen står det att läsa att ”Skolorna måste finna vägar när det gäller att med 

lyckat resultat ge undervisning åt alla barn” (Svenska Unesco 2006, s. 16).  

Skollagen (2010:800) och Salamancadeklarationen (Svenska Unesco, 2006) speglas i sin tur i 

de gemensamma delarna av läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 

sameskolan och samt i läroplanerna för förskoleklass och fritidshemmen. Det skrivs även 

fram i Lgr 11 att eleven ska få uppleva att den i lärandet får känna att den avancerar och blir 

bättre samt att eleven även kan övervinna problem den ställs inför. Dessutom ska skolan 

samarbeta med och fungera som ett stöd till familjen i arbetet med att fostra och utveckla 

barnet (Skolverket, 2011).  

Följande citat från Lgr 11 beskriver på ett tydligt sätt en av de grundläggande rättigheterna 

alla barn har i skolan och som i hög grad gäller ett barn i kris: ”Varje elev har rätt att i skolan 

få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelsen som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011, s.10).   

 



10 
 

2.1.2 Elevhälsan  

Elevhälsan är en stödåtgärd och strategisk resurs i skolans arbete med att säkerställa alla 

elevers behov och ska främst jobba förebyggande och hälsofrämjande (skollagen 2010:800, 2 

kap 25 §). De är ett komplement till lärarnas pedagogiska kompetens och ska stödja elevernas 

utveckling. Insatser från professioner inom medicin, psykologi, sociologi och 

specialpedagogik ska enligt lag erbjudas vid behov och det ska finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator (2 kap 25 §). Elevhälsan har en betydande roll som 

expertis, rådgivare och handledare när det gäller psykisk ohälsa och social problematik 

(Skolverket, 2014) och de ska verka för tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa 

(Barnombudsmannen, 2014). Det är upp till skolans huvudmän att säkerställa att elevhälsan 

finns tillgänglig för alla elever och att de har ett arbetssätt som gynnar att alla barn får det stöd 

och råd de behöver (Barnombudsmannen, 2014) vilket också är grundat i skollagen 

(2010:800). Målet med elevhälsans insatser är att eleven ska må bra (Skolverket, 2014). 

 

2.1.3 Specialpedagogens uppdrag 

Styrning av specialpedagogens uppdrag  

I skolan är det rektor som ytterst ansvarar för specialpedagogiken, där denna och elevhälsan 

fungerar som stödfunktion för verksamheten. Det ska enligt lag finnas specialpedagogisk 

kompetens i skolan för att fylla de behov eleverna har (2 kap 25 §). 

Specialpedagogernas arbete i skolan är grundat i de mänskliga rättigheterna och i 

barnkonventionen. Uppdraget styrs som tidigare nämnts av skollagen och läroplanerna som 

tillsammans med Specialpedagogexamen1 (2013) och högskoleförordningen (SFS 2011:688) 

ramar in uppdraget. Ett annat viktigt internationellt dokument som ligger till grund för 

specialpedagogikens utformning är Salamancadeklarationen som ska säkerställa inkludering 

av elever i undervisningen oavsett inlärningssvårigheter eller funktionshinder (Svenska 

Unesco, 2006).  

 

Specialpedagogens uppgift 

Det är skillnad på en specialpedagogs uppdrag och en speciallärares uppdrag. Bådas 

funktioner är centrala för de elever som riskerar att få eller är i skolsvårigheter. Specialläraren 

är dock riktad mot eleven medan specialpedagogen arbetar med de organisatoriska bitarna 

runt eleven. Utifrån de uppgifter som finns runt en elev ska specialpedagogen bedöma och 

planera hur skolan bäst ska möta barnets behov och de ansvarar särskilt för arbetet med elever 

i behov av särskilt stöd (SOU 2010:95; Specialpedagogexamen, 2013).  

Specialpedagogerna ska arbeta förebyggande och upptäcka och undanröja problem i lärmiljön 

för att eleverna ska lyckas med att nå målen i undervisningen. Ett av arbetsredskapen i detta är 

                                                           
1 Dokumenten beskriver vad regeringen anser att yrkesutövaren bör kunna hantera. (Svärdsmyr och Nyberg, 

2008, SFS 2007:638). 
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att utforma åtgärdsprogram, samt att genom uppföljning och utvärdering av dessa 

åtgärdsprogram säkerställa elevens utvecklingsprocess (Specialpedagogexamen, 2013). 

En specialpedagog fungerar även som en handledare genom att vara en samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor. En specialpedagog ska kunna jobba mot kollegor, föräldrar 

och andra yrkesgrupper (Högskoleförordningen, SFS 2011:688; Specialpedagogexamen, 

2013). De ska också fungera som ledare för att utveckla det pedagogiska arbetet i skolan. De 

ska kunna göra utredningar runt ett barn i behov av särskilt stöd som ska analyseras på 

organisations-, grupp- och individnivå. Bedömningar ska alltid grunda sig på de mänskliga 

rättigheterna och med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

(Specialpedagogexamen, 2013). 

Vidare ska en specialpedagog ha fördjupad kunskap inom specialpedagogik och om den 

vetenskapliga grund som kunskapen vilar på. Det är också viktigt att de är insatta i gällande 

forskning. De ska även ha kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Specialpedagogexamen, 2013). Specialpedagogerna ska vidare ha hög etik och moral och en 

ödmjukhet inför sin kompetens. De ska dessutom vidareutveckla sig själva och sin profession 

(Specialpedagogexamen, 2013). 

 

2.2 Sammanfattning av skolans uppdrag 

Ett barn som har drabbas av en kris blir ett barn som är i behov av stöd och hjälp för att kunna 

ta sig vidare. Konventionerna, deklarationerna, skollagen samt styrdokumenten för skola, 

elevhälsa och specialpedagogen beskriver förutsättningarna för vad som ska göras i skolan för 

att bemöta barn i kris.  

 

2.3 Forskningsgenomgång  

I följande avsnitt redovisas den forskning och litteratur som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen. Forskningsgenomgången handlar om bemötande och arbetssätt med barn i 

kris. För att skapa en förståelse för hur det pedagogiska arbetet med barn i kris ser ut i skolan 

och hur viktigt detta arbete är, inleds den första delen med att beskriva den grundläggande 

tryggheten, vad det innebär att förlora tryggheten och kort även betydelsen av att 

återuppbygga denna. Avsnittet skapar alltså en förståelse för det följande två delarna som i sin 

tur beskriver viktiga faktorer i arbetet med barn i kris och hur det pedagogiska arbetet med 

barn i kris bör se ut.  

 

2.3.1 Trygghet 

Trygghet, förutsägbarhet och tillhörighet  

Trygghet är något alla människor har behov av och som grundläggs redan när människan är 

ett spädbarn. Tryggheten är barnet beroende av redan i sina tidiga anknytningsrelationer 

(Wennerberg, 2008). Ett barn behöver både få en fysisk och en psykisk närhet som förankrar 
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tryggheten och det är av betydelse att föräldrarna kan förstå och bekräfta barnets känslor för 

att gynna barnets positiva utveckling (Godani, 2004). Grundtryggheten som skapas i en familj 

är också avgörande för hur en individ klarar att ta sig igenom kriser (Joshi & O´Donell, 2004). 

Förutsägbarheten är en annan faktor som stärker tryggheten, att ett barn kan förutse vad som 

ska hända är medskapande för tryggheten. Genom att ett barn lär sig att förutse både 

händelser i omgivningen och i sina relationer kommer barnets trygghet och självkänsla att 

successivt att byggas upp (Godani, 2004; Øvreeide, 2010). 

Tillhörighet är ytterligare en faktor som är avgörande när en individ ska bygga trygghet 

inombords (Godani, 2004; Nielsen, 2015). Tillhörigheten till föräldrar, syskon, kompisar och 

grannar blir enligt Godani en viktig sköld i livet. De inlärda händelserna från förutsägbarheten 

finns där som ett stöd för barnet när det ska hantera en allt komplexare värld. När livet flyter 

på normalt behöver inte barnet tänka på behoven av närhet och tillhörighet eftersom detta är 

en naturlig del av livet (Godani, 2004). 

Tryggheten, förutsägbarheten och tillhörigheten som omger barnet under uppväxten, när 

barnet är beroende av de vuxna, kommer successivt att flytta inombords allteftersom barnet 

blir äldre och utvecklas. Om barnet har stöd och hjälp genom utvecklingskriser (Cullberg, 

2006) i en trygg atmosfär kommer barnet så småningom att utvecklas till en oberoende och 

självständig individ som är stabil och förankrad i sig själv (Godani, 2004). 

 

Förlust av trygghet 

När tryggheten försvinner utsätts barnet för ett lidande (Godani, 2004). Det som händer när ett 

barn drabbas av en katastrof är att dess förmåga att förutse sin omgivning försvinner och 

därmed även barnets självkänsla. Barnet upplever i stället rädsla för sin omgivning och måste 

då kontrollera den varje sekund (Godani, 2004). Det är inte storleken på katastrofen ett barn 

utsätts för, utan det är intensiteten i upplevelsen hos barnet som är avgörande för hur det 

kommer att reagera och vilka insatser som kommer att behövas (Andersson & Ingemarsson, 

1994).  

Det finns mycket stora skillnader i hur ett barn kan reagera och vilka symptom de kan uppvisa 

och därför är det viktigt att veta att det inte finns några onormala reaktioner (A. Dyregrov, 

2006). Barn kan reagera med stressymptom vid förlust av trygghet som resulterar i 

psykosomatiska uttryck så som magbesvär, huvudvärk och hjärtklappning (Andersson & 

Ingemarsson, 1994). Traumatiserade barn kan få svårigheter med minnet och börjar ofta prata 

barnsligare, de kan även få sämre förmåga både i att uttrycka sig och i att uppfatta andra 

(Nilsson & Gilsberg, 2006).  

Det är betydelsefullt att vara medveten om att alla reaktioner ett barn kan uppvisa bara är 

symptom på händelsen som det har varit med om. Genom att tolka uppträdandet från barnet 

som barnets sätt att kommunicera sitt behov av hjälp underlättas förståelsen och på så sätt 

kommer hjälpinsatserna också att förbättras (K. Dyregrov m.fl., 2015; Joshi & O´Donell, 

2003; Winter & Preston, 2003).  
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Återskapandet av trygghet  

Ett barn som befinner sig i en kris och har tappat tilltron till livet behöver en vuxen som med 

kunskap och insikt kan hjälpa barnet att återvända till tryggheten (Andersson & Ingemarsson, 

1994). Barnet behöver hjälp med läkningsprocessen för att återigen kunna utvecklas gynnsamt 

(Andersson & Ingemarsson, 1994). Forskning pekar på att människor som inte får hjälp och 

inte själva klarar av att återhämta sig från en kris kan utveckla psykosomatiska besvär och 

depression vilket kan resultera i kroniska sjukdomar och självmord (Andersson & 

Ingemarsson, 1994). Det viktigaste när det gäller barn är att kriser inte genomlevs i ensamhet. 

Enligt Wennerberg (2008) menar psykologen Susan Coates att avsaknande av mänskliga 

relationer ökar riskerna för trauma och tvärt om. A. Dyregrov (2006) påpekar att 

”Bemästrande och växande sker när barn har goda vuxna förebilder som kan tala öppet och 

rakt om svåra frågor och när de i samspel med skolkamrater lär sig att stödja och hjälpa 

andra.” Det är alltså viktigt för återhämtningen att det finns en omgivning av trygga vuxna. 

Det finns vinster av att ha drabbas av en kris om individen har kunnat genomgå en positiv 

återhämtningsprocess (A. Dyregrov, 2006). Dyregrov menar att barnen för en ökad förmåga 

att hantera känslor och erfarenheter vilket ger dem bättre självförtroende. De får nya 

referenser som resulterar i att de lättare kan tala om och hantera svåra frågor och det ökar 

deras omtanke om andra (A. Dyregrov, 2006). De når också en form av ökad 

människokunskap och ökad personlig utveckling genom att individen lär sig empati och 

medmänsklighet, vilket i sin tur leder till att de avancerar i sin förmåga att fungera i samhället 

och att ingå i sociala sammanhang (A. Dyregrov, 2006).  

 

2.3.2 Faktorer i bemötande av barn i kris i skolan. 

Goda relationer 

Goda relationer är grundläggande för allt arbete med människor (Blossing, 2012; K. 

Dyregrov, 2015; Godani, 2004; Hammarlund, 2001). Skolan är inget undantag och beskrivs 

av SOU som en starkt personberoende verksamhet där avgörande för framgång är relationen 

som uppstår mellan lärare och elev i utbildningssituationen (SOU 2010:95). Skolverket 

beskriver i sin tur att tilliten och ett tillitsfullt klimat ger de bästa förutsättningarna för att 

elever ska utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, Dnr: 2015:899). Relationens betydelse 

bekräftas även i en metastudie över elevers måluppfyllelse gjord av Hattie (2008), och även i 

litteraturen av Godani (2004) där Godani förklarar vidare att det, förutom kärlek och 

förståelse, krävs en öppenhet mot barnet men med en lagom kontroll av de egna känslorna för 

att skapa den relationen. Det är helt enkelt avgörande att som vuxen vara tydlig och pålitlig 

och empatisk (Godani, 2004). Nilsson och Gilsberg (2006) sammanfattar detta genom att 

använda orden tålamod, värme, kärlek, trygghet och ett lugn.  

I en nära relation uppstår också ansvaret som är avgörande för det engagemang som krävs för 

att hjälpa ett barn i kris, vilket också Swärd och Florin (2011) menar är grundläggande för 

människans omtanke om varandra: ”Ansvar är grunden för allt moraliskt beteende och uppstår 
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ur närhet till den andre” (s.38). Raundalen och Schultz (2007) beskriver att det inte är 

meningen att pedagogerna i skolan ska arbeta terapeutiskt utan att det finns andra professioner 

för detta i skolan. De uppmanar dock pedagogerna att närma sig barnet till gränsen för det 

terapeutiska eftersom många barn blir hjälpta bara av att det är någon som vet, någon som de 

har fått prata med, och att de känner att någon tar hänsyn till hur de har det (Raundalen & 

Schultz, 2007). Genom detta innebär det också att pedagogen får tillgång till sådan 

information att rätt sorts terapeutisk hjälp kan sättas in (Raundalen & Schultz, 2007).  

 

Bekräfta känslor och sätta ord på 

Raundalen och Schultz (2007) beskriver att trygghet och rutiner är viktiga för att skapa en bra 

miljö för barnet. Det är dock inte tillräckligt för att en person ska ta sig ur en kritisk händelse 

berättar Raundalen och Schultz, de menar att tiden inte läker alla sår. Raundalen och Schultz 

påpekar att det handlar om att göra krisen begriplig och hanterbar. Ett barn i kris behöver 

någon som lyssnar så att barnet kan dela sina upplevelser med någon annan. De menar också 

att barnet behöver hjälp med att sätta ord på det barnet har varit med om (Andersson & 

Ingemarsson, 1994; A. Dyregrov, 2006; A. Dyregrov, 2010; Godani, 2004; Raundalen & 

Schultz, 2007). Det som är viktigt med att det finns någon annan som delar upplevelsen är att 

barnet får känna sig förstått och bekräftat (Hammarlund, 2001).  

Språket är ett verktyg som både är medskapande och omskapande för 

verklighetsuppfattningen (Raundalen & Schultz, 2007). Det handlar om att medvetandegöra 

upplevelserna och genom att sätta ord på händelserna blir de integrerade i medvetandet och 

kan då bli en händelse som tillhör det förflutna. Detta kan göras genom exempelvis 

faktakunskap, hjälp att sätta ord på och lära känna sina egna reaktioner, träning i 

självhjälpsmetoder och ökad självförståelse (Raundalen & Schultz, 2007). Det går inte att 

påverka själva händelsen utan det som kan påverkas är känslorna och tankarna i de 

plågsamma minnena från det inträffade, och då är man direkt inne på barnets förståelse av sig 

själv och det som händer (Raundalen & Schultz, 2007). 

 

Befria från skam och skuld  

Efter en krishändelse kan olika reaktionsformer av skuld- och skamkänslor uppstå, det är 

vanligt att barnet förebrår sig själv (A. Dyregrov, 2006). Ofta försöker en individ som har 

drabbats av en kris att finna någon mening i det som har hänt, vilket ofta också kan leda till ett 

strafftänkande (Andersson & Ingemarsson, 1994). Det är viktigt att ett barn inte tystas i sin 

kris, vilket lätt kan ske då både rädslan och skammen kan kännas hotfulla, vilket i sin tur 

resulterar i att barnet inte delar sin upplevelse med någon och sluter det hela inom sig 

(Godani, 2004). Godani berättar vidare att det är viktigt att uppsöka kriserna ett barn befinner 

sig i, vilket även bekräftas av Raundalen och Schultz (2007) och A. Dyregrov (2006). Godani 

beskriver hur barn kan försöka dölja sin situation genom att inta olika försvarslägen, även om 

någon konfronterar det: 
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Tystnaden skyddar för stunden, men är ingen lösning på sikt. Barn kan borra ihop sig och 

stirra i golvet, och de röjer sig inte med ett ljud. Om de säger något så svarar de att de inte 

vet. Många tar utvägen att vara i rörelse eller fullt upptagna av något. Rörelserna blir 

yvigare och mer ljudliga när frågeställaren pockar på svar (s.72). 

Att barn kan dölja sina svåra upplevelser beskriver även Nielsen (2015) där hon berättar hur 

individer, när de gick i skolan, dolde sina hemförhållanden, sitt eget mående och sin ständiga 

oro i rädsla att familjeförhållandet skulle avslöjas. Detta ledde till att de inte fick den hjälp de 

hade rätt till och att de därför inte heller orkade hantera sin situation eller klarade av att 

fullfölja sin skolgång (Nielsen, 2015). 

Faran med skuld och skam är att ingen uppfattar de svårigheter och problem barnet brottas 

med och det leder till att barnet måste genomleva sin kris själv (A. Dyregrov, 2006; 

Raundalen & Schultz, 2007). Budskap som måste lyftas fram är att barnet är oskyldigt och att 

barnet måste försäkras om att ingen fördömer det (Raundalen & Schultz, 2007). Raundalen 

och Schultz lyfter en aspekt till varför utebliven hjälp kan uppstå i skolan. De kallar den 

skolans beskyddarbehov och med det menar de att lärarna i skolan har nog med att hinna med 

läroplanens krav och dagens arbete, och därför går de inte in aktivt för att få mer kunskap om 

eleverna än det som är skolarbetesrelaterat. Detta resulterar i att lärarna prioriterar bort att ta 

reda på hur barnen mår på insidan eftersom det då skulle innebära merarbete för lärarna i en 

redan stressad tillvaro (Jfr Raundalen & Schultz, 2007). 

 

2.3.3 Pedagogiskt arbete med barn i kris 

Trygghetspersoner 

Likväl som att barnets utveckling och lärande av nya saker är beroende av hemmets trygghet, 

är även upplevelsen av detta i skolan en förutsättning för att barnet där ska lära sig och 

utvecklas (A. Dyregrov, 2006). Att skolan har god kontakt och samarbetar med föräldrar, som 

är de primära trygghetspersonerna för barnet, är av stor betydelse och den bästa 

förutsättningen för stödjandet av återhämtningsprocessen (A. Dyregrov, 2010; Raundalen & 

Schultz, 2007). Föräldrar kan behöva både information och vägledning för att detta ska ske 

(A. Dyregrov, 2010; Raundalen & Schultz, 2007).  

Många gånger kan det också vara så, av olika anledningar, att barn och ungdomar inte alltid 

får den hjälp de behöver från föräldrar och familj (Andersson & Ingemarsson, 2007; A. 

Dyregrov, 2010; Nilsson & Gilsberg, 2006). De vuxna som barnen möter dagligen, förutom 

familjen, är skolans personal, vilket gör att dessa då kommer att spela en avgörande roll för 

barnen (A. Dyregrov, 2010; Godani, 2004). Ett traumatiserat barn kan ha tappat förmågan att 

klara sig utan en vuxen närvaro och i skolan blir den tryggaste personen för ett barn i kris den 

som arbetar närmast barnet. Det kan ofta vara klassläraren eftersom det är den som har en 

relation till barnet och på så sätt känner till barnets tankar och reaktionsmönster (K. Dyregrov 

m.fl. 2015). Skolan kan genom att erbjuda en miljö av trygghet och omsorg, där personalen är 

tillmötesgående och har en medmänsklig inställning, skapa ett klimat där barn i kris kan 

återhämta sig (A. Dyregrov, 2006; Godani, 2004; Nilsson & Gilsberg, 2006; Raundalen & 

Schultz, 2007; Rooney, 2006).  
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2.3.4 Förutsägbar vardag med långsiktiga insatser 

Genom att bygga upp en förutsägbar vardag gynnas återskapandet av tryggheten (Godani, 

2004; Raundalen & Schultz, 2007) och med hjälp av goda rutiner och förutsägbarhet kan man 

befria barnet från att ständigt behöva kontrollera sin omgivning (Godani, 2004). Skoldagen 

kan också fungera som ett skydd där undervisningen, läraren och klasskamraterna fungerar 

som avkoppling från det barnet har upplevt (Godani, 2004). Förutsättningen är att insatserna 

ska göras systematiskt och att se till att de följs upp under en lång tid framöver (Raundalen & 

Schultz, 2007). Genom att lägga upp en gemensam plan med de som arbetar runt barnet med 

den nödvändiga uppföljningen, underlättas arbetet för att ge det stöd som behövs (A. 

Dyregrov, 2006). Det kan innebära allt från reducerat skolschema och extra stöd, till hjälp 

från psykolog. A. Dyregrov beskriver vidare att det är lätt att tro för skolans personal att en 

återhämtningsprocess går snabbt, men han menar att det krävs en avsevärd längre tid än vad 

de flesta tror: ”Skolproblemen varar ofta längre än vad lärarna förväntar sig. I samband med 

en närståendes död kan det dröja både ett och två år innan arbetskapaciteten återgår till normal 

nivå” (s.15). Ibland krävs det även ett större nätverk som omfattar flera aktörer för att kunna 

ge det optimala stödet (Nelson, 2003). 

 

Inlärningsförmågan och anpassningar  

Efter en krissituation försvåras lärprocessen och mycket energi går åt till att hålla sig upprätt, 

hålla bort tankar och, som blivit presenterat tidigare, att kontrollera sin omgivning efter faror 

(Godani, 2004; Nilsson & Gilsberg, 2006). Det är också svårigheten att hantera den 

utanförskapskänsla och den osäkerhet, som kan uppstå när det välkända har försvunnit, som 

barnet inte klarar av (Nilsson & Gilsberg, 2006). Traumatiserade barn har svårare att ta in 

teoretiska kunskaper och de får störningar i minnesfunktionerna och koncentrationsförmågan 

vilket är viktiga funktioner för inlärning (Dyregrov A., 2006; Nilson & Gilsberg, 2006). Även 

tillstånd efter skilsmässa och förluster av nära och kära kan leda till bristande förmåga att 

prestera i skolan (A. Dyregrov, 2006).  

Kriser påverkar i hög grad elevens förmåga till inlärning (Raundalen & Schultz, 2007). 

Anpassningar måste göras efter barnets inlärningssvårigheter och på ett sådant sätt att barnet 

kan klara de uppgifter den ställs inför (A. Dyregrov, 2006). Enligt A. Dyregrov krävs det både 

omsorg och empati i samarbetet med barnets önskemål för att säkerställa att anpassningarna 

blir så bra som möjligt. Barnen kan med anpassad studiemiljö och med lärarens hjälp få 

upptäcka att de lär sig nya kunskaper och få framgång i skolarbetet. Detta kan vara det som 

gör att ett barn kan ta sig vidare bort från de negativa tankarna (Godani, 2004). Genom 

flertalet arbetssätt i skolan, både individuella och grupparbeten där språk, reflektion och olika 

uttrycksmedel används kan återhämtningsprocessen underlättas (A. Dyregrov, 2006; 

Raundalen & Schultz, 2007).  
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2.4 Sammanfattning av forskningsgenomgång 

Genom att ge barnet ett optimalt stöd främjar man en positiv återhämtningsprocess. Forskning 

menar att det är av stor vikt att återskapa barnets trygghet genom olika infallsvinklar och 

framför allt genom att knyta barnet till en nära relation i skolan. Infallsvinklarna för att arbeta 

med att barn i kris är bland annat att synliggöra, bekräfta och befria barnet från skuld och 

skam, samt att man hjälper barnet att sätta ord på händelserna så att de kan bearbetas.  Barnet 

behöver införlivas i en trygg och stabil skoldag där den genom anpassade studier får uppleva 

framgång. Vinsterna för ett barn som genomgått en positiv återhämtningsprocess är flera, 

bland annat att de utvecklas och lär sig empati och medmänsklighet vilket i sin tur är stora 

vinster för både individen som samhället i stort. 

 

2.5 Specialpedagogiska perspektiv 

För att synliggöra det som påverkar den syn som kan finnas i verksamheten specialpedagogik 

i dagens skola behövs angreppsätt som kan påvisa detta. Perspektiv på specialpedagogik är ett 

komplext fält (Nilholm, 2007) men genom att använda sig av Nilholm, som en av andra 

aktörer på fältet, kan hans tre specialpedagogiska perspektiv fungera som verktyg. Enligt 

honom är det framförallt två perspektiv som har präglat specialpedagogisk forskning, det 

kompensatoriska och det kritiska perspektivet. På senare tid har även ett tredje perspektiv växt 

fram, dilemmaperspektivet. Perspektiven har utvecklats i nämnd ordning och som kritik på 

det förgående (Nilholm, 2007). 

 

2.5.1 Det kompensatoriska perspektivet 

Det kompensatoriska perspektivet har en stark koppling till samhällets påverkan av medicinsk 

och psykologisk forskning och syftar till att kompensera eleven för sina brister (Nilholm, 

2007). Problem i skolan ses här som brister hos eleven och att det är eleven som ska 

korrigeras och förändras. Denna syn har under en lång tid präglat forskningen och i sin tur 

skolan. Detta resulterar i det kompensatoriska perspektivet att diagnosticeringar av individen 

görs, och att denne sedan ska kompenseras för att uppnå en form av normalitet. Detta 

perspektiv lägger stor makt vid forskning och olika professioner (Nilholm, 2007). 

 

2.5.2 Det kritiska perspektivet 

Det kritiska perspektivet har stark koppling till utvecklingssociologi och demokratiska ideal 

(Nilholm, 2007). Det är kritiskt till det kompensatoriska perspektivets sätt att förlägga 

problemet hos individen. Perspektivet vill hellre fokusera på att förändra pedagogiken i skolan 

och själva omgivningen och har vuxit fram under de senaste två årtiondena. Även det kritiska 

perspektivet har en idé om diagnos och bot men här är det skolan som ska diagnosticeras och 

åtgärdas för att anpassas till eleven. I detta ligger även en form av utopi där specialpedagogen 

inte längre skulle behövas. Det kritiska perspektivet likväl som det kompensatoriska lägger 

stor makt hos forskare och professionella (Nilholm, 2007). 
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2.5.3 Dilemmaperspektivet  

Dilemmaperspektivet är inte lika vedertaget som de andra två. Det har vuxit fram under 2000-

talet och är en kritik till de båda föregående (Nilholm, 2007). Det ligger inbakat i 

dilemmaperspektivet att dessa motsättningar som finns i utbildningssystemet inte går att lösa 

men att det är betydelsefullt att skapa kunskap om dessa motsättningar som uppstår i 

verksamheten. Perspektivet har inte någon speciell fokus för vems makt som ska gälla utan 

håller sig neutralt, det finns ingen så kallad rätt modell utan bara ett kritiskt undersökande av 

de modeller som finns. Dilemmaperspektivet har enligt Nilholm en tendens att bli vagt ”då det 

inte gör anspråk på att ha en uttalad uppfattning om ’problemens’ natur” (s.86).  

 

2.5.4 Kompromisser och inkludering 

Det finns kompromisser mellan de olika perspektiven, så kallade hybridiseringar av 

perspektiven, där till exempel problematiken tillskrivs både individen och miljön när 

eftersträvan går mot en helhetsbild (Nilholm, 2007). Detta har bland annat visat sig i 

specialpedagogiken i den svenska skolan, som har modeller för att åtgärda och utveckla 

problem på organisations-, grupp- och individnivå (Nilholm, 2007).  

När man talar om de specialpedagogiska perspektiven blir även ordet inkludering som har sin 

upprinnelse i Salamancadeklarationen och den historiskt bärande idén om en skola för alla 

betydelsefullt (Jfr Nilholm, 2007). Detta resulterat i att undervisningen måsta anpassas till 

elevers olika förutsättning, i linje med det kritiska perspektivet. Att sedan definiera hur 

olikheter hos elever ska förstås blir en maktfråga (Jfr Nilholm, 2007). 

Det ligger alltså grundläggande mänskliga, moraliska och kunskapsmässiga frågor angående 

specialpedagogik som behöver reflekteras kring (Nilholm, 2007). Synen på 

specialpedagogiken är beroende av vilket perspektiv som anslås. Nilholm menar vidare att all 

handling alltid visar på någon form av perspektiv. Det finns dock tyst kunskap som inte tillhör 

något perspektiv, likväl kan människor uttrycka tillhörighet till ett perspektiv och i handling 

tillhöra ett annat. Även emotioner är sammanbundna och påverkar perspektivtillhörighet. 

Nilholm betonar dock att perspektivtillhörighet inte är individburet utan i första hand något 

som utvecklas i sociala sammanhang och något som han menar finns i kommunikationen 

människor emellan (Nilholm, 2007). 

Dessa perspektiv kan genom att anläggas mot resultatet i rapporten visa på hur 

specialpedagogernas arbete med barn i kris är underställda det samhälle, den forskning och de 

ramar som finns runt skolan och dess verksamhet. Specialpedagogernas syn på arbetet med 

barn i kris färgas av, som Nilholm beskriver, de specialpedagogiska perspektiven som präglar 

forskningen och det i sin tur verksamheten i skolan. Specialpedagogerna blir alltså ett verktyg 

skapat av det rådande komplexa samhället.  
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3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs undersökningens tillvägagångssätt för insamling av data från fältet, i 

det här fallet från intervjuer som handlar om specialpedagogers erfarenheter av krishantering.  

Kapitlet redogör för metodval, urval, genomförande, transkribering och bearbetning, tematisk 

innehållsanalys, tillförlitlighet, äkthet, trovärdighet och generaliserbarhet och 

metoddiskussion samt etiska ställningstaganden. 

Jag kommer att redovisa processen så transparant som möjligt för att säkerställa att både 

kvalitet och tillförlitlighet uppnås enligt Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer. Till stöd 

för denna transparens har jag även tagit del av Hydén (2008), Johansson (2005), Kholer 

Riessmans (2008) och Kvale och Brinkmanns (2014) åsikter.  

 

3.1 Metodval 

Som metod har jag använt mig av en kvalitativ forskningsintervju enligt Kvale och 

Brinkmanns (2014) premisser, eftersom en kvalitativ forskningsintervju når människors 

tankar och åsikter. Det är alltså en bra metod för att vinna kunskap ur andra människors 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014) som i det här fallet: specialpedagogernas 

erfarenheter av krishantering. 

I en kvalitativ forskningsintervju kan det människor berättar om ge nya perspektiv i en 

rådande situation. Runt en berättandesituation, som en intervju, finns det ett socialt 

sammanhang och en social funktion som omger berättelsen, vilket i sin tur påverkar hur 

berättelsen byggs och läggs fram för en specifik lyssnare (Hydén, 2008; Johansson, 2005; 

Kohler Riessman, 2008).  

En semistrukturerad intervju skapades genom att utforma en intervjuguide (Jfr Kvale & 

Brinkmann, 2014) med övergripande frågor utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Till 

de övergripande frågorna skapades följdfrågor för att ringa in specialpedagogernas 

erfarenheter ytterligare och för att ge stöd till intervjuprocessen (Jfr Kvale, 2014). 

 

3.2 Urval 

Åtta respondenter med specialpedagog som yrke valdes för intervju. En specialpedagog har 

både erfarenhet från sin tid som lärare och från sin nuvarande yrkesroll där de har en 

nyckelfunktion i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I mitt arbete har specialpedagoger 

vid olika verksamheter i skolor från en kommun intervjuats.  

Specialpedagogerna arbetar på alla tre nivåer: organisatorisk nivå, gruppnivå och på 

individnivå inom skolan, där en av deras viktigaste uppgifter är att utveckla lärmiljön. 

Flertalet arbetar mest med inriktning mot handledning av personalgrupper, men alla träffar 

barnen på individnivå utifrån behov.  
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Urvalet gjordes genom efterforskningar och uppsökande av de personer som skulle vara 

relevanta för syftet av studien, detta kallar Bryman (2011) målstyrda urval. På grund av risken 

för att röja informanternas identitet ges inte någon närmare beskrivning av varje enskild 

individ utan de har endast fått fingerade namn. De fingerade namnen är Irene, Maria, Harriet, 

Gudrun, Anette, Jessika, Greta och Gun. Det som förenar dem är att de jobbar som 

specialpedagoger och att de överlag har lång erfarenhet av arbete i skolan, både som lärare 

och specialpedagoger.  I gruppen finns specialpedagoger som jobbar mot förskolan, 

grundskolan, gymnasieskolan och även andra verksamheter.  

 

3.3 Genomförande 

Specialpedagogerna söktes upp personligen och fick en kort presentation av ämnet och mig, 

jag lämnade även över en skriftlig information, där ett förtydligande om konfidentialitet och 

informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2011) var nedtecknat (se bilaga). Intervjutillfället 

bokades. 

Vid de semistrukturerade intervjuerna användes intervjuguiden (Jfr Kvale & Brinkmann, 

2014) och en diktafon. Samtalet spelades in under samtycke från informanterna (Jfr 

Vetenskapsrådet, 2011). För att jag skulle vara säker på att jag inte gick miste om inspelad 

information spelades samtalet även in på en telefon. Alla intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplatser, antingen i bokade rum eller i deras eget arbetsrum. Alla 

intervjutillfällen utfördes vid ett bord med stolar i olika vinklar. Jag lät informanterna 

bestämma hur vi skulle sitta för att de skulle känna trygghet. Den enda justeringen jag gjorde 

vid vissa intervjuer var att vrida min stol så att vi satt mer i vinkel än mittemot. Några av 

informanterna bjöd på kaffe och hade tänt ljus på bordet. Innan intervjun startade så frågade 

jag om de hade några frågor eller om det fanns något de hade funderat över sedan sist vi sågs. 

Jag informerade dem att jag inte var intresserad av att se om de har korrekta definitioner på 

kris och trauma även om jag skulle kommer att ställa sådana frågor. Jag förklarade att dessa 

frågor var till för att skapa en förtydligande bild om hur de tänker kring ämnet och att mitt 

intresse var att få höra om deras reflektioner och tankar, alltså deras egen syn på ämnet (Jfr 

Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna tog mellan 40 till 75 minuter, beroende på hur informativa specialpedagogerna 

var och hur lätt följdfrågor skapades. Jag eftersträvade att vara en hantverksskicklig 

intervjuare, enligt en metod av Kvale och Brinkmann (2014), genom att jag försökte vara 

flexibel och följsam i intervjun för att intervjupersonerna skulle kunna berätta fritt utifrån sin 

bild, samtidigt som jag ändå strävade efter att intervjufrågorna besvarades. Genom följdfrågor 

kunde vi ibland komma djupare i ämnet. Vid något tillfälle styrde jag tillbaka till tidigare 

trådar, eller hoppade på en helt ny tråd om intervjupersonen tog upp ett nytt spår. Detta gjorde 

att jag vid vissa tillfällen missades möjligheten att ställa bra följdfrågor. I det stora hela 

berördes ändå de viktigaste frågorna vid alla intervjuer. Svårigheter i intervjusituationerna 

kunde uppstå när informanterna inte förstod en fråga men det löstes av att de då ställde 

följdfrågor tills bilden var klar.  
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De flesta intervjuer genomfördes utan störningar, vilket är en förutsättning för att skapa bra 

samtal (Bryman, 2008). Vid tre intervjuer blev vi avbrutna av en person som behövde något 

från rummet, en annan gång av en som behövde hjälp utanför rummet och en gång av att en 

telefon ringde. Detta var inget som enligt min tolkning störde informanterna nämnvärt.  

Jag avslutade intervjuerna med att fråga om de tyckte jag hade glömt fråga om något gällande 

ämnet. Av några av de första informanterna önskade jag även respons på mig som intervjuare 

och om frågorna hade upplevts som tillfredsställande (Jfr Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

3.4. Transkribering och bearbetning  

Syftet med studien har varit att undersöka vad informanterna berättar, alltså innehållet i 

intervjuerna (Jfr Johansson, 2005).  Jag har valt att transkribera hela intervjun för hand, men 

inte skrivit ut mina ljud där jag visar informanten att jag lyssnar med ”m”, eftersom jag anser 

att dessa blir överflödiga och inte intressanta i sammanhanget. Jag har heller inte skrivit ut 

alla informanternas upprepningar och småord då dessa heller inte är avgörande för betydelsen 

av vad informanterna säger (Jfr Johansson, 2005).  Där speciella gester har används för att 

förstärka något uttalande har jag skrivit dit dessa, samt markerat om intervjun blivit avbruten 

med en dörrknackning eller telefonringning. De citat som har skrivits in i rapporten har jag 

letat upp på inspelningen för att dubbelkolla att jag har formulerat dem korrekt och gjort 

informanterna rättvisa (Jfr Johansson, 2005). 

 

3.5 Tematisk innehållsanalys 

Till bearbetning av empirin valdes tematisk innehållsanalys (Jfr Hydén, 2008; Johansson, 

2005; Kohler Riessman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). Analysen innebär att materialet 

delas upp, i det här fallet efter gemensamma teman, och utifrån dessa teman undersöks 

likheter och olikheter; i så kallat del-innehåll (Jfr Johansson, 2005). Mitt intresse ligger endast 

i innehållet i intervjuerna; den så kallade ideationella funktionen (Jfr Johansson, 2005). Denna 

process startades och påverkas redan vid formulering av syftet och forskningsfrågorna (Jfr 

Johansson, 2005). 

Materialet bearbetades systematiskt. Genom bearbetning synliggjordes informanternas 

uttalande, mina uttalanden och intervjufrågorna. Funna teman användes sedan i resultatet. 

Alla informanters uttalande har inte använts, även om en strävan har varit att uppnå detta. 

Dock har valet av informant i första hand styrts av innehållsanalysens behov. Innehållet i 

delarna av informanternas berättelser tolkades och formulerades till en berättelse gentemot 

rapportens syfte. Den som skriver rapporten blir en tolkare av andra människors tolkning och 

på så sätt också en författare (Jfr Johansson, 2005).  
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3.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

När det gäller kvalitativa intervjuer finns det möjlighet att formulera om begreppen 

reliabilitet, validitet och generalisering enligt Kvale & Brinkmann (2014) till trovärdighet, 

tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

Validitet blir här forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet (Jfr Kvale & Brinkmann, 

2014). I denna studie stärks trovärdigheten genom att syfte och forskningsfrågor besvarats 

genom val av metod och genom den empiriska undersökningen av fältet, som sedan tydligt 

redovisats i metoddelen. Trovärdigheten stärks också genom intervjumomentet och av 

forskarens moraliska etik. Det ska ligga som en kontinuerlig process genom hela arbetet att 

säkerställa trovärdigheten (Jfr Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). Felkällor 

kan här uppstå i brist på erfarenhet hos mig som forskare trots strävan mot trovärdighet, men 

med hjälp av handledarens expertis minskas dessa felkällor. 

Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjutekniken och brister i intervjutekniken påverkar de svar man får vid en 

intervjusituation därför påverkar detta tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). Det som i 

sin tur stärker tillförlitligheten är att samtalen finns inspelat, att man har många och täta citat 

som visar på äkthet (Johansson, 2005). Enligt Bryman (2008) innebär en detaljerad analys av 

det empiriska materialet en möjlighet att säkerställa att det svarar mot syftet och 

forskningsfrågorna och därigenom ökar tillförlitligheten. Felkällor kan uppstå genom att 

intervjutekniken hos mig som forskare ligger i starten av en utvecklingsprocess 

När resultaten av en intervjustudie anses vara rimligt tillförlitliga (reliabla) och trovärdiga 

(valida) återstår generaliserbarheten; om de kan överföras till andra undersökningspersoner, 

kontexter och situationer eller om det bara gäller där och då (Kvale & Brinkman, 2014). Det 

finns olika former av generaliseringar och hur detta ska bedömas blir en tolkningsfråga (Kvale 

& Brinkman, 2014). Analytisk generalisering innebär enligt Kvale och Brinkman att det görs 

en välöverlagd bedömning om resultatet kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan 

situation. Felkällor i detta avseende är påverkade av både trovärdigheten och tillförlitligheten 

och i hänsyn till och trots möjliga felkällor anser jag att det dock föreligger en viss analytisk 

generaliseringsbarhet. Detta eftersom datainsamlingen, informationen i bakgrunden och 

sedermera resultatet visar på specialpedagogernas kunskaper vilka är överförbara till att 

fungera som vägledning i andra situationer som handlar om barn i behov av hjälp och stöd i 

en kris (Jfr Kvale & Brinkman, 2014).  

  

3.7 Metoddiskussion 

Det kan finnas många faktorer som kan ha påverkat processen med insamlandet av det 

empiriska materialet. Jag börjar med att ta upp fem påverkansfaktorer. Efter det diskuterar jag 

övriga reflektioner kring intervjusituationen. 

För det första är syfte och metod starkt styrande för insamlingsprocessen eftersom det skapar 

grunden för själva insamlandet av materialet (Jfr Kvale & Brinkman, 2014) och har 

avgörande betydelse för resultatets värde och utformning (Vetenskapsrådet, 2011). I detta fall 
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handlar syftet om specialpedagogers erfarenheter av krishantering och metoden är en 

kvalitativ forskningsintervju. 

För det andra finns påverkansfaktorer som till exempel kan vara att informanterna blivit 

påverkade av det faktum att intervjuerna spelades in (Jfr Kvale & Brinkman, 2014). Det finns 

dock många fördelar med att spela in och det är ett tillförlitligt och vanligt sätt att hantera 

intervjuer på (Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelarna är ett förbättrat fokus på syfte och att 

tillförlitligheten till det sagda ordet ökar (Jfr Kvale & Brinkman, 2014).  

För det tredje påverkar de ramar och den miljö som omger informanterna det som 

informanterna berättar (Johansson, 2005).  Det finns sociala och kulturella processer som är 

formade av samtiden, skolan som institution, yrkesrollen och människorna i den. Här är det 

alltså viktigt att se vem som formar berättelsen, i vilken situation och till vem berättelsen 

ställs (Johansson 2005) eftersom det också är avgörande för det som kommer att uttalas. Jag 

tror även att de flesta människor låter sina personliga åsikter skina igenom, speciellt om de 

skiljer sig från verksamhetens.  

För det fjärde påverkas en människa i en berättande position också av sina emotioner, hur 

dennes omgivning ser ut och de händelser som sker runt om kring. Anna Johansson (2005) 

formulerar detta på ett tydligt sätt: 

Den kunskap vi har och producerar om världen är inte en objektiv eller generell sanning 

utan kan endast ses som en av många versioner av sanning. Människors uppfattningar 

(sanningar) om verkligheten är alltid formade utifrån vissa kategorier och perspektiv. 

Vissa typer av kategoriseringar och perspektiv är dock mer dominerande än andra, och 

är förankrade i sociala institutioner och vardagslivets praktik (s.26). 

Slutligen finns det en påverkan från den som intervjuar som också måste tas hänsyn till, vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigaste forskningsverktyget.  Min påverkan, 

förutom att jag är lyssnaren, kommer också att innebära att jag finns som styrande av samtalet 

på grund av undersökningens syfte (Jfr Johansson, 2005). Intervjuaren befinner sig i en 

kontext med riktlinjer och bestämmelser, i detta fall en student från ett universitet i en 

yrkesutbildning till specialpedagog. Samt det faktum att jag är en vit, svensk kvinna med 

påverkan av; min personlighet, mina intressen och att jag är en del av den sociala och 

kulturella process jag befinner mig i (Jfr Johansson, 2005).  

 

Fler reflektioner  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska den hantverksskicklige intervjuaren äga en mängd 

egenskaper. Jag har dock strävat efter att uppnå kriterierna enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) genom att vara förberedd och påläst. Genom att jag också redogör för hur jag har gått 

till väga och att jag har gjort en analys av metoden så har jag närmat mig den 

hantverksskicklige intervjuaren om än det krävs åtskilliga fler tillfällen för att bli en skicklig 

intervjuare (Jfr Kvale & Brinkmann, 2014). 

Jag utger mig inte för att dra slutsatser som påstår en entydig sanning. Mina slutsatser är 

tolkningar gjorda utifrån min personlighet och min uppsats perspektiv. Jag kan via detta 
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förhoppningsvis bidra med tankegångar och ur detta utvinna kunskap med en förhoppning om 

påverkan i rätt riktning av samhällets och skolans utveckling. 

 

3.8 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är etiken medveten, reflekterad och motiverad. Etiska krav 

finns på forskaren, forskningens inriktning och genomförande samt på att skydda informanter 

och försökspersoner (Vetenskapsrådet, 2011). Redan valet av metod innehåller en etisk aspekt 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det föreligger alltså en kodex att förhålla sig till (Jfr 

Vetenskapsrådet, 2011). 

Enligt de etiska kraven faller min undersökning in under informerat samtycke och under 

konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). Detta har 

säkerställts genom att jag har informerat undersökningspersonerna, muntligt och via ett brev, 

om syftet med undersökningen och att de är anonyma i sina uttalanden. I brevet är de också 

informerade att de när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande, samt att deras berättelser 

kommer att analyseras och användas för att utvinna kunskap om specialpedagogers 

erfarenheter av krishantering och att det kommer att resultera i en rapport som i sin tur 

kommer att publiceras i universitetets databas. När min rapport är godkänd kommer de 

inspelade intervjuerna att raderas. Inga obehöriga kan ta del av uppgifterna och för att 

säkerställa anonymiteten enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011) har informanterna 

fått fingerade namn vid transkriberingen och på grund av risken för att röja informanternas 

identitet ges inte heller någon närmare beskrivning av varje enskild individ eller dennes 

arbetsplats.  

Undersökningens inriktning, med syfte och forskningsfrågor, är godkända av handledare vid 

Umeå universitet. I samspelet som uppstod i vissa intervjuer har personliga berättelser 

fördjupat intervjusituationen. Dessa har dock inte förts vidare till resultatet eftersom det inte 

var syftet med undersökningen. Jag har också följt de riktlinjer som är gällande för vald 

metod samt att jag har hållit mig till riktlinjerna för den hantverksskicklige intervjuaren (se 

tidigare i metodavsnittet).  

I mötet med informanterna är min förhoppning att jag som forskare hr varit ödmjuk och 

inlyssnande. Till reflektionen av deras uttalande och i analysen av insamlad data har jag haft 

koll på mina egna känslor och vägt in min egen personlighet för att bättre förstå samspelet 

som uppstod i intervjusituationen. Människor gör bedömningar utifrån sin moral vilket i sin 

tur påverkar känslor, behov och önskan att dela livet med andra (Jfr Vetenskapsrådet, 2011) 

vilket påverkar intervjusituationen. Jag har valt att förtroendefullt närma mig informanternas 

uttalande och strävat mot att hålla mig fri från inblandning av mig själv i analys och i 

sammanställningen av resultatet.  
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4 Resultat 

Resultatet från den empiriska undersökningen består av tre delar och avslutas med en 

sammanfattning. I del ett introduceras de faktorer som specialpedagogerna har tagit upp i 

arbete med barn i kris. Den gemensamma nämnaren för alla faktorer är att de bygger på 

betydelsen av den mänskliga kontakten. Del två presenterar specialpedagogernas syn på det 

specialpedagogiska arbetet med barn i kris. Här blir faktorerna i deras arbetssätt tydliggjorda. 

Faktorerna pekar på vad som är betydelsefullt i det pedagogiska arbetet för att 

återhämtningsprocessen för ett barn i kris ska säkerställas. Den tredje och sista delen handlar 

om specialpedagogernas syn på de problem och de svårigheter de ser i skolan när det gäller att 

kunna bemöta alla barn i kris, samt deras förslag på förbättringar.  

 

4.1 Bemötande av barn i kris 

Specialpedagogerna berättar om den mänskliga kontakten som bygger upp arbetet med barn i 

kris. Det handlar om mötet mellan barnen och de vuxna. Specialpedagogerna menar att det är 

den bestående närheten – relationen – till en viktig vuxen2  som ser, lyssnar på och bekräftar 

barnet som kan återuppbygga tryggheten. Denna del kommer alltså att beröra åtta faktorer 

som specialpedagogerna berättar om i bemötandet av barn i kris, och dessa är i presenterad 

ordning: Trygghet och trygg miljö, Viktiga vuxna i skolan, Att bli sedd, Att bekräfta känslor, 

Härbärgera, Stå kvar och stå ut, Tid och kontinuitet, En vardag i lärmiljön och Tillfällen för 

glädje.  

 

4.1.1 Trygghet och trygg miljö 

Trygghet är en betydelsebärande faktor och något grundläggande som alla 

specialpedagogerna lyfter i hanteringen av kriser i skolan. Karin använder uttrycket tryggas 

upp när hon beskriver vad som måste göras när ett barn har hamnat i kris. Gun bekräftar 

tankegångarna när hon berättar att de måste arbeta för att barnen ska känna trygghet. Alla 

specialpedagoger är överens om att detta också ska gälla i omgivningen runt barnet. Greta 

bekräftar det i sitt uttalande:  

Jag tänker att det optimala är att det finns en trygg miljö, om man då tänker att krisen inte 

är i skolan, den är i hemmiljön, att skolan får vara en trygg plats. 

Tryggheten är något som genomsyrar hela resultatet och något som specialpedagogerna har 

som en given bas när de beskriver arbetet med barn i kris.  

 

4.1.2 Viktiga vuxna i skolan 

Alla specialpedagoger lyfter vikten av en nära relation för att arbeta med ett barn i kris. De 

menar att det är av stor betydelse att det finns en viktig vuxen som står nära barnet, en vuxen 

                                                           
2 Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av viktig vuxen som ett begrepp för att beteckna en vuxen som har 

en genuin relation till barnet. 
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som har en genuin relation till barnet och som därför kan hjälpa det igenom krisen. 

Specialpedagogerna använder ofta samma sorts ord, som: nära relation, någon barnet tycker 

om, har förtroende för, tillit till, när de beskriver relationen mellan en viktig vuxen i skolan 

och ett barn. Gudrun beskriver detta:  

Att man ska se till vem är det som barnet har den bästa relationen med i skolan (…) med en 

lärare man tycker om och har förtroende för. 

De berättar också att de måste säkerställa att barnet inte blir sviket av att den vuxen plötsligt 

försvinner. Det måste vara någon som finns kvar under en lång tid. Maria ger ett exempel:  

Ett barn i livskris, och jag skulle bygga en nära kontakt med den och så vet jag att om tre 

månader lämnar jag skolan, det är inte bra (…) hur kan vi få in någon kontinuitet där en 

vuxen ser barnet. 

Maria berättar också om hur betydelsen av att den vuxne trygghetspersonen fångar upp och 

följer barnet under veckorna och genom uppföljande samtal skapar stöd: 

Oavsett vilken kris det är för det här barnet, så är det ju viktigt att jobba med skolan, finns 

det någon nära vuxen som kan finnas till för det här barnet, man vet att den här du och jag 

stunden finns och kan den finnas varje dag, en stund på morgonen, att hon/han kommer in, 

eller kan det finnas varje fredag när resten av klassen har bild, då går vi ut och sitter och 

pratar om veckan och hur det känns inför helgen.  

Det som flera specialpedagoger påpekar är att ett barn ska våga anförtro sig till någon. Till 

exempel kan steget att anförtro sig till någon vara en bra början och Jessika menar att det kan 

vara en möjlighet för barnet att komma vidare.  

Specialpedagogerna menar att det är relationen mellan ett barn och en vuxen som spelar den 

avgörande rollen i allt arbete med barn i kris. De anser att det är en viktig vuxen som kan nå 

barnet och där relationen skapar grunden för att tryggheten ska kunna infinna sig.  

 

4.1.3 Att bli sedd 

Något som alla specialpedagoger tar upp som avgörande för alla barn i kris är att det finns 

någon som ser barnet. De menar att det är stärkande att det finns någon vuxen i barnets 

omgivning som gör att det känner sig sett, och som delar det barnet har varit med om så att 

det inte behöver bära allt själv inombords. Gemensamt för det specialpedagogerna beskriver 

är att barnet ska få stöd och hjälp att komma igenom en kris och att barnet synliggörs. Greta 

beskriver detta genom att förklara att det handlar om självkänslan och behovet av stöttning:  

Att bli sedd, det är väl det som stärker självkänslan på något sätt, och stärka självkänslan 

även när man går igenom något svårt, men att få tilltro, du kommer klara det här, och jag 

finns här som stöd. 

Specialpedagogerna tar alltså upp hur avgörande det är det finns någon som synliggör barnet i 

sin kris. Det måste finnas en vuxen som ser och vet och på så sätt blir barnets stöd.  
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4.1.4 Att bekräfta känslor  

Att lyssna på barnen för att ta reda på hur de mår tar alla specialpedagoger upp som en 

betydande faktor. Tre av specialpedagoger använder uttrycket bekräfta barnens känslor och 

beskriver att det är av stor betydelse att det finns någon som gör detta. Irene utrycker:  

Om ett barn säger något till mig så lyssnar jag och bekräftar känslan som barnet har och 

hjälper barnet att sätta ord på sina känslor. 

De menar alla tre att genom att bekräfta barnens känslor och ge dem möjlighet att få prata och 

berätta så tydliggörs det att det inte finns något att skämmas över och att barnet inte ska känna 

sig ansvarigt för det som har hänt. Maria beskriver vad det innebär att bekräfta, genom att 

påpeka att det handlar om att befria barnet från skuld och skam för de egna tankarna och 

känslorna. Hon förtydligar att barnet måste uppnå känslan inombords så att det kan säga:  

Jag är inte fel för att jag känner så här. 

Irene går också djupare in på betydelsen av att barnen lär känna sina känslor. Hon menar att 

obearbetade känslor som barnet inte har kunnat hantera kan dyka upp och skapa obehag långt 

senare i livet. Genom att bekräfta barnens känslor får barnet det stöd som behövs för att skapa 

en bra självkänsla för framtiden. Irene påpekar också att ett optimalt verktyg för att kunna 

hantera känslor som uppstår i en kris är språket eftersom barnet då kan sätta ord på det som 

det varit med om: 

Det bästa en människa kan ge ett barn är verktyg att hantera sina egna känslor (…) ett barn 

i kris, oavsett vad som har hänt, är på något sätt upprörd, ledsen, förtvivlad, arg, att man är 

på den negativa spiralen, det hör ju till en kris, (…) den största gåvan du kan ge anser jag 

vara, att hjälpa det barnet att veta vad det är med om, att ge barnet ett verktyg i form av 

språk (…) för det är så vi kan hantera vår verklighet, processa via vårt språk.  

Det specialpedagogerna menar när det gäller att bekräfta känslor är att de, via processen hos 

ett barn i kris, hjälper barnet att få syn på sig själv och vad det har varit med om. Verktyget 

menar de är att ge barnet ett språk att hantera sina känslor genom och sin förståelse för vad 

det har varit med om.  

 

4.1.5 Härbärgera, stå kvar och stå ut 

Specialpedagogerna förmedlar att det krävs av den viktiga vuxna att den klarar av att finnas 

där som ett stöd oavsett vad barnet uttrycker. Den vuxne måste vara en stabil person. Maria 

berättar om detta:  

Jag tycker att, att det viktigast att det finns en relation, att du vet, att du kan vara trygg hos 

mig, om du vill prata, om du vill gråta, om du är arg, om du inte vill göra någonting, så är 

det OK. 

Det hon säger är att det krävs förmåga att kunna härbärgera, att våga, att inte bli rädd utan att 

kunna ta emot det som kommer. Maria beskriver vidare:  

Du kan inte, jag blir inte förvånad, om du skulle bli jättearg eller jätteledsen eller, du kan 

inte skrämma mig (…) att jag tål. 
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Att våga stå kvar lyfter nästan alla som en av de avgörande faktorerna i arbetet med barnen i 

kris. Tre av specialpedagogerna beskriver betydelsen av att känna sig själv och vara medveten 

om att känslor smittar. Detta förtydligar både Greta och Anette i var sitt citat, att det är viktigt 

att vara medveten om detta genom och att ha koll på sina egna reaktioner i mötet med ett barn 

i kris:  

Så är det ju jätteviktigt att själv vara lugn och trygg och inlyssnande och våga, att inte själv 

vara rädd för det som det här nu handlar om i den här krisen (Greta).  

Jag tänker på det här med affektsmitta, att man liksom inte smittar någonting, eller tar på 

sig någonting som barnet smittar en med rädsla eller så, man måste liksom fundera på det 

här före (Anette). 

Det specialpedagogerna säger i arbetet med barn i kris är att det krävs att en viktig vuxen står 

kvar och tål det som barnet förmedlar. De menar att kunna härbärgera barnets känslor är 

betydelsefullt och det ställer krav på den som jobbar med barnet.  

 

4.1.6 Tid och kontinuitet 

Tid och kontinuitet är betydande för arbetet med barn i kris menar specialpedagogerna. De 

framhåller att det hela tiden handlar om att eleven ska återfå sin trygghet och att det är ett 

arbete som tar lång tid. För att det ska ske måste omgivningen också bestå. Specialpedagoger 

lyfter betydelsen av att människorna runt barnet, både vuxna och barn, ska vara desamma. 

Harriet förtydligar vad detta innebär:  

Jag tänker att de ska få möta samma vuxna, att de ska få en kontinuitet i vuxenkontakten, 

men även i barnkontakten, lekkontakten, att man får vara i ett sammanhang, att som barnet 

mår gott i. 

Flera specialpedagoger upplever att personalen i skolan ofta saknar förståelsen för det 

långsiktiga stöd barnet behöver i sin process. Jessika beskriver detta:  

Det är väl att inte ha för bråttom, att inte ha för bråttom liksom ur, nu räcker det, nu får vi 

skynda på här, nu har vi gjort det här länge, nu får du sluta vara ledsen, utan att liksom ha 

respekt att det tar tid och låta det göra det också. 

Specialpedagogerna menar att stabiliteten runt barnet bidrar till att barnet tillslut blir så tryggt 

i sig självt att det kan återgå till att bli en fullpresterande skolelev igen. Anette informerar 

också detta: 

Men tänk inte att det här är klart på en vecka, utan tänk hela terminer, tänk att den här 

eleven kommer inte att gå in i klass förrän nästa år, man måste ju tänka, då håller ju folk att 

på dö, dom tittar på mig som om jag är från mars, och tappar hakan och, Va!, men, Jå!, tro 

mig, gör bara, fortsätt gör liksom, håll ut, stå kvar, ändra inte, gör du så gör du bara en 

förändring, fortsätt!!!, Fortsätt!!!, det är lätt att handleda dem, det är bara att säga fortsätt!  

Specialpedagogerna menar att i arbetet med barn i kris krävs det uthållighet på alla sätt och 

vis, både i tid men också av att det finns en kontinuitet i den miljön och av de människor som 

finns runt och stöttar barnet. De menar att det krävs flera led runt barnet i kris för att få det att 

fungera optimalt där även goda lekkamrater blir betydelsefulla 
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4.1.7 En vardag i lärmiljön 

Alla specialpedagogerna kommer in på att skolan skall erbjuda något normalt och en vardag 

som känns igen. Maria uttrycker det som: 

Att livet får vara lite som vanligt. 

Greta beskriver detta i sin tur som:  

Jag tror att vi i skolan, i vår verksamhet kan erbjuda mycket stabilisering, att det kan vara 

skönt att om det krisar, jag kommer hit och här gör vi som vi brukar. 

Maria lyfter också att det är av stor betydelse att tänka igenom vad som förmedlas till barnet 

genom de olika åtgärderna. Åtgärderna som görs ska berätta att det finns en tro på att barnet 

klarar det här. Hon tar upp ett exempel där de från skolans sida först hade tagit bort alla krav 

på arbete, vilket resulterade i att barnet mådde allt sämre. När de genom att ställa krav på 

honom, och genom att arbeta för att allt i skolan skulle få bli så normalt som möjligt, visade 

de också att de trodde på honom och hans framtid. Då började de också gå bättre för det 

barnet. Hon förtydligar: 

Att försöka återgå till något normalt och tryggt, att så här går det till i skolan och det finns 

ändå en tilltro, och till mig som människa att jag klarar av den.  

Specialpedagogerna menar att skolan kan fungera som en stabil och trygg miljö där allt känns 

igen, och att barnet då kan återgå till en vardag som är sig lik. De menar att genom att barnet 

får rimliga krav på sig innebär det att det finns en tro på barnets förmågor att återhämta sig 

samt att det finns en framtid som väntar. Skolans personal förmedlar då till barnet att de tror 

på att det klarar av att gå igenom krisen.  

 

4.1.8 Tillfällen för glädje 

Flera av specialpedagogerna berör möjligheter där barnen känner att de får lyckas och att det 

genom detta skapas en positiv känsla vilket underlättar arbetet med barn i kris. Irene tar upp 

ett exempel där hon arbetar för att lyckas med en elev som just nu befinner sig i kris genom 

att vara uppmärksam på eleven och att se till att eleven kan känna att han utvecklas:  

Att skapa trygghet, och att ge material på den nivå där han kan lyckas, ge snabb feedback, 

ge ständig feedback, ge ständig uppmuntran. 

Flera av specialpedagogerna lyfter detta och menar att för ett barn i kris kan det vara extra 

betydelsefullt att få känna tillfredställelse och glädje över att klara av saker och ting. Maria 

berättar:  

Han fick ju känna sig jättenöjd och jättestolt att han faktiskt hade räknat i matteboken (…) 

det kunde han ju visa och var jätteglad för.  
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Harriet tar också upp betydelsen av, förutom förmedlingen av trygghet, att också förmedla 

roliga stunder. Hon berättar att i sorgetider uppleva glädje tillsammans skapar en positiv 

energi: 

Alltså att förmedla både trygghet och roliga stunder där man som får må gott (…) jag 

tänker också, att det är ett sätt att bearbeta allt som händer, att få känna att stunder är roliga, 

skratta tillsammans och så. 

Det specialpedagogerna berättar är att det blir viktigt att barn som befinner sig i kris ska få 

känna tillfredställelsen och glädjen av att lyckas. Det poängteras också att betydelsen av att 

uppleva roliga stunder, där man kan få skratta tillsammans, bidrar till barnets återhämtning. 

 

4.2 Det specialpedagogiska arbetet med barn i kris   

Denna del kommer att beröra det specialpedagogiska arbetet i skolan med barn i kris. Delen 

inleds med en kort beskrivning av Specialpedagogens roll alltså deras syn på sin egen roll i 

arbetet. Sedan presenteras fyra faktorer i följande ordning: Aktivera ett nätverk, Handledning, 

Anpassning av lärmiljön och som avslutande och sammanfattande del Handlingsplanen som 

underlättar deras arbete. Denna del kommer också att synliggöra faktorer från 4.1: Bemötande 

av barn i kris eftersom specialpedagogerna menar att deras arbete till största del handlar om 

trygghet och viktiga vuxna samt om lärmiljön, kontinuiteten och tiden. 

 

4.2.1 Specialpedagogens roll 

Specialpedagogerna beskriver sig själva som ett redskap i skolan för de barn som är i behov 

av särskilt stöd. De menar att den specialpedagogiska rollen är som att vara spindeln i nätet, 

den som håller i trådarna kring ett barn i kris, där samarbetet med elevhälsan får stor 

betydelse. De berättar vidare att deras roll blir att handleda de viktiga vuxna i skolan och att 

jobba med lärmiljön runt barnet. Till sin hjälp skapar de en handlingsplan som de på ett 

systematiskt sätt använder för att se till att insatserna omkring barnet blir optimala.  

Specialpedagogerna förtydligar att de har ett uppdrag att hålla sig till. Deras arbete med barn i 

kris formas av detta uppdrag samt av deras kunskaper i området där de tillskriver 

medmänskligheten stor betydelse. Specialpedagogerna är i intervjuerna medvetna om den 

kontext som styr skolan och deras uppdrag som specialpedagoger samt hur detta inverkar på 

deras arbete med barn i kris. Irene beskriver rollen att vara specialpedagog: 

Jag är ju anställd av kommunen till att spegla, eller ta in, på ett personligt sätt alla 

styrdokument, alla kurserna man har gått (…) vad vet jag om neuropsykiatriskt handikapp, 

vad vet jag om språkstörning, vad vet jag om gruppdynamik, vad vet jag om barns olika 

åldrar, vad vet jag om barns utveckling (…) vad vet jag om sociokulturella faktorer, allt det 

där måste jag ju ta i mitt väsen och leverera på ett personligt sätt som specialpedagog.  

Anette beskriver också det uppdrag som specialpedagogerna har men går mer in på 

medvetenhet och ansvar:  
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Jag ska vara förberedd, att jag ska vara rustad, jag måste tänka till extra (…) som 

specialpedagog måste du vara, då måste man vara ganska medveten om vad man gör och 

vad det blir för konsekvenser av vad jag gör, där måste man tänka till några gånger till.  

Det specialpedagogerna uttrycker är att de tillsammans med elevhälsan har det övergripande 

ansvaret för barn i kris, och att det krävs mycket kunskap och medvetenhet. 

 

4.2.2 Aktivera nätverk  

Specialpedagogerna berättar att i allt arbete med barn i kris är det nödvändigt att använda sig 

av det nätverk som finns. De menar att ett barn i kris kräver stöttning från flera håll och av 

många professioner. Föräldrarna har en stor roll i detta, och i ett första skede kontaktas alltid 

föräldrarna berättar specialpedagogerna. De menar att ett föräldrasamarbete med täta 

kontakter är a och o för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Greta poängterar dock att 

samarbetet är avhängigt vilken kris barnet är drabbat av och belyser att samarbetet är viktigt 

med hänsyn till hur barnets situation ser ut. Hon berättar att föräldrarna i vissa fall inte kan ta 

det ansvaret vilket medför att detta då tillfaller personalen i skolan: 

Vilket behov barnet har, och vilken support barnet har kring sina primära vuxna som är 

familjen oftast, och då är det ju klart, vilken kris det är, föräldrar som har separerat, är 

föräldrarna indragna i det, då kanske det är svårt att prata med sina föräldrar för att man 

som barn inte vill göra sina föräldrar ledsen, men då är det ju viktigt, att den personal som 

finns i skolan eller barnomsorgen, som är vuxen där som kan känna in, vart ska vi lägga oss 

här och vad vill det här barnet, så att man svarar an på det.  

Några av specialpedagogerna lyfter även att de i sin yrkesroll kan bidra med att utveckla och 

förbättra kontakten och samarbetet med föräldrar. När kontakten med eventuella föräldrar är 

gjord behöver de aktivera det nätverk som finns i skolan. Gudrun berättar:  

Då samlar man ett professionellt team, tänker jag, med elevhälsan, där finns det ju kurator, 

skolsköterska, psykolog och kanske ibland också läkare, och de som jobbar med barn, och 

så måste man tänka tillsammans, hur man ska hjälpa barnet på bästa sätt. 

Specialpedagogerna beskriver utifrån olika scenarion hur de kan de stötta barnen utifrån sin 

profession. Harriet beskriver att en av uppgifterna är just att hålla i trådarna: 

Att man kan hjälpa till och reda i (…) jag kan också vara den som kan hjälpa till vart ska 

det vidare, det kanske ska till skolpsykolog, det kanske ska till skolsköterskan, att kanske 

vara den som kan hjälpa till att det kan hamna rätt så, och också vara den som följer med i 

det, att vara den länken. 

Specialpedagogerna berättar att det är av stor betydelse att läraren eller den viktiga vuxna i 

skolan får möjlighet att avsätta mycket tid med barnet i kris. De menar att en av deras 

uppgifter blir att samverka med rektor. Anette berättar:  

Det ska finnas en organisation och en ledning som säger, som är tillåtande, att du liksom får 

göra lite extra. 
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Några av specialpedagogerna lyfter att man även kan ta hjälp av aktörer utanför skolan, det 

skulle kunna vara socialtjänst eller BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin), utefter vad behovet i 

krisen består av. Greta berättar:  

Nu tar vi hjälp av det som finns runt om kring, det kan vara psykolog, präst, ibland kan det 

vara utifrån, beroende av vad det handlar om.  

En annan aspekt med nätverket är att det ger ett stöd i arbetet eftersom det är svårt att vara 

själv vilket två av specialpedagogerna tar upp. Det gynnar stödet till barnet i kris och det 

gynnar även dem själva. Gudrun berättar: 

Jag tänker ju att jag skulle ju inte klara mig utan, utan det tvärprofessionella teamet, att man 

behöver ju verkligen lyfta, så att man också får prata själv, för det är ju svårt att hantera 

sådana här saker, man kan behöva någon själv att prata med. 

Specialpedagogerna menar att de är viktigt att samla ett team runt ett barn i kris för att få 

tillgång till flera professioner som tillsammans kan tänka och hitta lösningar. Samarbetet med 

föräldrarna, då det är möjligt, är en resurs. De behöver bygga upp ett stöd på alla nivåer i 

skolan för att säkerställa att barnet får den hjälp det behöver. Något att inte förglömma, 

påpekar specialpedagogerna, är att även de som ger stöd till andra också själva behöver få 

stöd.  

 

4.2.3 Handledning 

Specialpedagogerna beskriver att de har en handledande funktion, i skolans verksamhet för 

barn i kris, där deras syfte först och främst blir att handleda den personal som arbetar närmast 

barnet. Anette berättar:  

Jag träffar personalen som träffar barnet, det är min uppgift att stötta personalen runt.  

Den viktiga vuxna bär ett stort ansvar och behöver få ett bra stöd och uppbackning så att den 

orkar stå kvar och stödja barnet menar specialpedagogerna. Flera av specialpedagogerna 

berättar att de kan bidra med sin profession och underlätta när personalen känner att de 

behöver hjälp för att lösa problem de ställs inför. Harriet berättar:  

Jag tänker att man som specialpedagog så hoppas jag att jag är bra på att lyssna och att jag 

är bra på att kunna ställa följdfrågor som kan hjälpa dem att tänka vidare, alltså som så, att 

ge små frågor framåt (…) som specialpedagog är det ju ett redskap, hur jag ställer frågor 

och hur jag lyssnar in. 

De berättar att beroende av hur krisen ser ut så finns det många professioner från 

elevhälsoteamet som kan gå in och ge stöd till den viktiga vuxna. Greta säger:  

För om man har, även om man tänker att det inte är kurator eller psykolog som ska träffa 

det här barnet, men att de finns med för att stötta pedagogerna, eller den som är närmast 

barnet.  

Specialpedagogerna menar att eftersom det kan vara svårt och tungt att jobba med barn i kris 

har de en handledande uppgift i att stötta den viktiga vuxna i skolan. De menar att deras 
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handledning kan vara avgörande för att den vuxna ska orka stå kvar och jobba med barnet. 

Elevhälsoteamet med sina professioner spelar, enligt specialpedagogerna, en avgörande roll 

för att arbetet med barnet i kris ska bli så lyckat som möjligt. 

 

4.2.4 Anpassning av lärmiljön 

Specialpedagogerna berättar att förutom handledning är en av deras huvuduppgifter att 

anpassa lärmiljön runt barnet. De berättar att barn inte kan bli sjukskrivna som vuxna kan, 

utan de måste vara kvar i den pågående verksamheten. För att göra optimala anpassningar i 

lärmiljön behöver specialpedagogerna kartlägga barnet och dess omgivning, samt hitta rätt 

kravnivå för barnets kapacitet. Flera av specialpedagogerna lyfter att barnets starka sidor är 

bra utgångspunkter för detta.  

De beskriver att anpassningarna i lärmiljön görs bäst i samarbete med lärarna. Gudrun 

berättar:  

Vad kan jag bidra med som specialpedagog i sådana här ärenden, det är ju att hjälpa lärarna 

om hur man ska anpassa lärmiljön, och att tänka tillsammans, tänker jag, för oftast vet ju 

lärarna absolut bäst, men att man kan tänka tillsammans och kanske stötta. 

Specialpedagogerna berättar att kartläggning är ett arbete som görs för att kunna fatta rätt 

beslut och sätta in rätt åtgärder. Det kan vara allt från observationer till samtal med berörda. 

Harriet berättar att det är många bitar som måste falla på plats, bland annat de kunskaper som 

alla människor runt barnet har: 

Vi måste ha koll, man försöker ju kartlägga, alltså vad beror det här på, vi pratar med 

föräldrarna, pratar med alla som är inblandade, hittar en tråd och så börjar man jobba. 

De beskriver också att många barn kan ha svårt att förmedla hur de mår, vilket ställer större 

krav på specialpedagogerna när det gäller kartläggningen och flera av dem beskriver det som 

ett detektivarbete. Det ordet använder även Jessika när hon beskriver arbetet runt elever i kris:  

Ibland har eleverna svårt att själva uttrycka vad som är jobbigt för dem (…) det blir som ett 

detektivarbete nästan att försöka komma fram till vad som inte är bra.  

Specialpedagogerna berättar att det är viktigt att hitta rätt kravnivå för barnets prestationer i 

skolan. De flesta specialpedagoger lyfter respekten och vikten av att vara följsam och lyssna 

på ett barn i kris. De menar att de gäller att nå fram till barnet, annars har de inte möjlighet att 

hjälpa det framåt. Det måste vara ett samarbete med barnet så som Harriet berättar:  

Att hitta en kravnivå att det känns okej, att det ändå är något som barnet vill, för det spelar 

ju ingen roll att jag tänker att jag ska ge ramen och nu ska vi ha skolämnen och lite så, men 

om jag inte får med barnet alls då är det ju, då måste jag hitta en annan väg (…) att hitta 

precis vart står de just nu. 

Specialpedagogerna berättar att det inte går att skynda på barnets återhämtningsprocess.  

Lyhördheten inför barnet är något som Jessika beskriver:  

Det känns som viktigast att ha ögon och tentaklerna ute. 
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Hon fortsätter: 

Man får liksom anpassa utifrån vad som är möjligt men utan att de ändå ska behöva komma 

så långt efter för att de är i den här krisen, utifrån vad de orkar. 

Specialpedagogerna är medvetna om att kravnivån har ökat i skolan, de menar att trots detta 

är inte kunskapskraven något som kommer först när det gäller barn i kris utan prioriteten är 

hela tiden barnets mående. Harriet berättar: 

Vad kan man ta in kunskapsmässigt och vad kan man inte, vad är det man ska lämna och då 

tycker jag nog att man ska lämna ett tag, det är inte så att, det är inte hela världen om man 

inte följer kursplanen i matte slaviskt, det kan du ta igen sedan.  

Specialpedagogerna berättar att de måste anpassa lärmiljön så att barnet klarar av sin dag i 

skolan och att det är viktigt att hitta en kravnivå som fungerar. De använder sig av 

kartläggningar för att synliggöra barnet och lärmiljön. De menar dock att kunskapskraven får 

vänta och att det viktiga är barnets mående och utifrån detta göra anpassningarna och ge det 

stöd som barnet behöver för att klara av sin skoldag. 

 

4.2.5 Handlingsplan 

Ett verktyg för barnets återhämtningsprocess med rätt insatser från skolans sida är enligt 

specialpedagogerna en handlingsplan. För varje barn i kris upprättas en plan. Handlingsplanen 

beskriver hur stöttningen runt barnet ska se ut och vilka åtgärder som ska göras för att barnet 

ska ta sig igenom krisen.  

Samsynen är viktig för att de ska komma någon vart i arbetet påpekar flera av 

specialpedagogerna. Harriet beskriver:  

Att man delger varandra det man behöver veta, så att det inte blir som öar här och där, utan 

att man hjälper barnet framåt (…) att man känner att man har en tanke tillsammans framåt. 

Tre av specialpedagogerna poängterar att systematiskt arbete med uppföljning och 

utvärdering underlättar arbetet med barnet i kris och det är ett bra verktyg för att hitta rätt spår 

framåt samt för att se om de arbetar på rätt sätt kring barnet. Gudrun berättar: 

Så måste man checka av efter ett tag, men verkar det, blir det bra det här, eller ska vi tänka 

om, så att man hela tiden har en levande process under tiden barnet befinner sig i krisen här 

och att man har täta avstämningar, så att man måste lägga ner mycket tid på varje individ 

(…) man måste hela tiden ha fokus på om det är rätt insatser. 

Flera av specialpedagogerna lyfter att systematiken med både uppföljning och utvärdering är 

viktig för att arbetet ska leda till en optimal återhämtningsprocess. Det som 

specialpedagogerna menar är att en väl utarbetad handlingsplan underlättar det pedagogiska 

arbetet med ett barn i kris. De beskriver att det är ett redskap som gör att processen blir lättare 

att följa och att det ökar deras möjligheter att hjälpa barnet.  
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4.3 Risk- och utvecklingsområden för arbetet med barn i kris 

I denna del presenteras de risker och utvecklingsområden i arbetet med barn i kris som 

framkom under intervjuerna med specialpedagogerna. I sammanställningen kan man se att de 

är rätt eniga om vilka områden som måste förbättras. Det är flera av specialpedagogerna som 

påpekar att det behövs mer kunskap om krishantering ute på skolorna. Med mer kunskaper, 

menar de, blir det en bättre verksamhet och ett bättre stöd för barn i kris och de ser att det 

finns förbättringar att göra på flera områden. Här kommer återigen information att 

uppmärksammas från det som nämndes i 4.1. Bemötande av barn i kris. 

Det som presenteras här nedan är åtta områden i följande ordning: Professioner behöver 

utökas i antal, Samverkansförbättring med andra aktörer, Stora grupper behöver minskas, 

Kunskapskravet behöver en motvikt i relationsbygget, Kontinuiteten behöver stärkas, Tid 

måste friställas och Stressen måste avta. 

 

4.3.1 Professioner behöver utökas i antal 

Många specialpedagoger påpekar att det finns brister i de professionella resurserna, att det 

saknas specialpedagoger, kuratorer, psykologer och skolsköterskor eller att de inte finns på 

skolan i den mån att de kan ta emot de barn som behöver hjälp.  

Det specialpedagogerna berättar är att varje skola borde ha tillgång till kompetenserna från 

elevhälsan och att dessa borde finnas tillgängliga genom konstant närvaro. Harriet är en av 

dem som säger detta och har uppmärksammat att det ofta är låg- och mellanstadieskolor som 

saknar resurserna:  

Att fanns det ett elevhälsoteam som kan bli närvarande, de finns ju ofta på högstadieskolor, 

det finns ju inte alltid på låg och mellan, det skulle vara önskvärt att det fanns den 

kompetensen på skolorna hela tiden. 

En av specialpedagogerna, Gudrun, saknar inte resurser i skolan. Hon gör jämförelse med hur 

det såg ut förr i tiden och ser att det har blivit bättre. Hon berättar att de, genom att arbeta 

systematiskt, har vunnit mycket:  

Jag tycker, det har ju hänt på de senaste åren, att man har ganska goda rutiner för det här 

elevhälsoarbetet som är så oerhört viktigt, att man träffas regelbundet.  

Specialpedagogerna säger att de saknas resurser i alla professioner i verksamheterna, vilket 

gör arbetet med barn i kris svårare. Specialpedagogerna har lite olika förslag för att förbättra 

verksamheten. Tre av dem tar upp en lösning som innebär att det ska finnas fler pedagoger 

samtidigt i varje klass. Harriet uttrycker detta: 

Att man genomförde att det finns två lärare i varje klass, det tänker jag också skulle vara 

någonting, med allt som är möjligt att se och möta barnen på ett annat sätt.  

Detta kan gälla både pedagoger och specialpedagoger. Gun berättar att det även saknas vuxna 

ute på raster och inne i korridorerna. Hon menar att det behövs vuxna som kan fånga upp 

barnen och stödja dem i sitt agerande:  
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Att det behöver finnas fler vuxna som rör sig bland barnen, vuxna som finns med barnen, så 

att det inte blir en spark, utan att det är, som gör att det blir lugnt, som är närvarande.  

Anette påpekar att alla förbättringsinsatser kräver goda kunskaper och att analyser av 

situationen bör göras initialt, så att rätt insatser även på resurssidan kan utföras:  

Jag tror inte alltid att man bara ska stoppa in mer folk, det måste ju finnas kunskap och 

medvetenhet och systematik i hur man bryter ner och hur man gör. 

Specialpedagogerna beskriver således att de saknas professioner. I många skolor täcks inte 

behoven av den personal som finns att tillgå och de menar att genom fler resurser så skulle de 

kunna skapas en bättre förutsättning för att hjälpa alla barn i kris. Det gäller dock, påpekar de, 

att först analysera vilka resurser som verkligen förbättrar situationen. 

 

4.3.2 Samverkansförbättring med andra aktörer 

Enligt specialpedagogerna är samverkan med andra aktörer, när det gäller arbete med barn i 

kris bra, men det finns en fara när ansvarsbiten mellan aktörer blir otydlig. 

Specialpedagogerna ser att neddragningarna har skapat problem när det gäller just 

ansvarsbiten. Greta berättar att resultatet kan bli att ett barn i kris inte får den hjälp den 

behöver när otydligheter i ansvar finns och när det saknas ekonomiska förutsättningar:  

När, det här är inte vårt bord, det är ert, och när det är neddragningar, och det liksom inte 

händer någonting.  

Greta berättar vidare att det skulle vara en stor vinning att arbeta med ett större nätverk och att 

göra detta mer tillgängligt för skolan. Hon menar att det finns mycket kunskap men att den är 

för utspridd: 

Vi har så mycket kunskap inom olika områden, både kost, rörelse, hur man kan jobba 

hemma, om man skulle sammanföra all kompetens kring det här och hur vi då skulle kunna 

jobba nätverkande runt, då tror jag vi skulle få så mycket otroliga resultat. 

Några av specialpedagogerna berättar att de finns problem när de har barn som behöver hjälp 

från BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin), där väntetiden är lång. De beskriver att det är 

många barn som ramlar mellan stolarna när BUP inte är tillgängligt. Jessika berättar att 

situationen är tuff:  

Att BUP hade kortare kötider (…) barn som mår så dåligt och så kan de inte få någon hjälp 

för det är flera års kö, det är hemskt, det slits att se det, det är riktigt slitsamt att se att det 

finns så många barn. 

Specialpedagogerna ser att det finns förbättringsområden i samverkan med andra aktörer i 

samhället. 

 

4.3.3 Stora grupper behöver minskas 

Stora grupper är ett annat område som specialpedagogerna lyfter upp som ett problemområde. 

Stora grupper skapar en miljö som inte är gynnsam för ett barn i kris och de menar att klasser 
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redan på 25-28 elever är för stora, vilket ger negativa konsekvenser. Dessutom berättar flera 

specialpedagoger att barnen ingår i stora grupper även på fritids och i rastsammanhang. Flera 

specialpedagoger berättar att även de mer känsliga barnen riskerar att hamna i kris på grund 

av den höga stressnivån i dessa stora grupper. Anette berättar att en negativ konsekvens blir 

att de stora grupperna blir ett hinder för att den viktiga relationen mellan ett barn och en viktig 

vuxen ska utvecklas: 

Situationen i dag ser ju helt annorlunda ut, det är gigantiska klasser, det är måluppfyllelse 

som är det första ledordet man går på, det handlar om att ett barn ska uppfylla målen, man 

ska liksom, det finns inte så mycket tid och plats för att vara person, så att säga. 

Anette berättar vidare att det finns elever som redan befinner sig i en kris och som skulle klara 

av att vistas i mindre grupper, men att de inte klarar av när grupperna blir för stora:  

Då du är intryckt i en 30-klassare, vilket gör att det är, om jag tycker att det är lite jobbigt 

(…) jag skulle fungera utmärkt om jag var i en 12-klass, men det finns inte på kartan, då 

blir det ju mycket mer, jag får ju stresspåslag hela tiden om jag ska vara i så här stora 

grupper. 

Specialpedagogerna ser de stora grupperna som en fara för barn i kris och även som en orsak 

till att barn kan hamna i kris. De menar att det inte är en optimal miljö för barn i kris att vistas 

i. För att förändra den lärmiljö barnen vistas i menar flera av specialpedagogerna att det skulle 

vara en stor vinning att minska gruppernas storlek. Anette säger:  

Jag tänker mer resurser, mindre grupper.  

Genom den meningen representerar hon vad de alla uttrycker. De menar att detta skulle 

underlätta för att den viktiga relationen ska kunna utvecklas.  

 

4.3.4 Kunskapskravet behöver en motvikt i relationsbygget 

Flera av specialpedagogerna ser en risk med de ökade kunskapskraven i skolan eftersom det 

har medfört minskat fokus på relationsbygget. De menar att kunskapskravet har skapat en 

större press både på personalen och på barnen, och som det ser ut i dag behöver fokus flyttas 

tillbaka till relationen för att genom detta även förbättra det förebyggande arbetet med barn i 

kris. Gudrun berättar om detta: 

Så tänker jag på hur man lägger upp arbetet i skolan och hur man bygger på relation, det är 

ju så mycket nu, kunskapskraven, och det har ju ökat hela tiden och det blir ju som också en 

press att det, man måste som hitta någon balans i det här. 

Maria ser också konsekvenserna av de ökade kunskapskraven och förtydligar att för alla barn 

är den goda relationen avgörande för inlärning av ny kunskap:  

Att barnen ska kunna knyta an till oss vuxna, det är som grunden för att kunna lära sig 

kunskapsmässigt.  

Hon menar att man i längden vinner på att satsa tid på att bygga en nära relation och att detta 

inte missgynnar kunskapsinlärningen utan tvärt om. Greta lyfter en annan förutsättning för att 
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skapa balans mellan kraven som ligger på skolan, och mellan det viktiga relationsbygget, 

vilket är att det faktiskt finns någon som tar ansvar:  

Så är det ju väldigt bra om de vuxna som är i skolan är de som också tar ansvar för gruppen, 

som hinner se barnen och bygga relation.  

Specialpedagogerna berättar att det i skolan behöver arbeta med både individ- och 

gruppstärkande övningar. Gudrun insisterar:  

Vi måste jobba mycket med individen och gruppen, det tror jag på.  

Hon menar att det är viktigt att förbättra dessa områden för att arbetet med barn i kris ska bli 

lyckosamt. En viktig fråga som Gudrun menar måste ställas är:  

Hur kan man stärka lärarna i att våga ta sig tid att jobba med individen och gruppen?  

Specialpedagogerna menar att kunskapskravet har satt stor press på både personal och på barn 

och att det är viktigt att skapa en medvetenhet kring detta så att de kan lyfta tillbaka lite fokus 

till relationsbygget som de menar är den viktigaste grunden för att kunna lära sig. De ser att 

förutsättningarna för att detta ska lyckas ligger i att det finns någon som ansvarar över både 

individen och gruppen och som ser till att relationen utvecklas. 

 

4.3.5 Kontinuiteten behöver stärkas 

Flera av specialpedagogerna lyfter riskerna för ett barn om kontinuiteten bryts. De har flera 

exempel på när barns återhämtningsprocess blivit avbruten på grund av brister i kontinuitet. 

Anette berättar att om en viktig vuxen försvinner från ett pågående arbete med ett barn som 

befinner sig i kris backar processen så mycket att man därefter startar om från en än sämre 

utgångspunkt. Hon efterfrågar därför ökad stabilitet. Ett förslag som eventuellt kunde 

förbättra kontinuiteten menar hon skulle vara att utöka den viktiga nära relationen till att 

omfatta fler:  

Att man skulle vara fler som är, då är det inte så sårbart, då även om vi är tre som jobbar 

kring Pelle och om en försvinner så gör det inge, alltså det gör det, men det gör mindre.  

Det som flera specialpedagoger lyfter är att det är av stor vikt att personalen i skolan får det 

stöd de behöver för att klara av att arbeta med ett barn i kris, och de återkommer även till 

konsekvensen av den rådande brist av professioner:  

Att de skulle vara fler och de skulle få uppbackning och handledning så att de orkade stå 

kvar och finnas där och kunna vara med på resan istället för att de bryter. 

Specialpedagogerna menar att det är av stor vikt att se över hur man kan säkerställa 

kontinuiteten och menar att fler trygghetspersoner och mer stöd till trygghetspersonerna skulle 

vara betydelsefullt för arbetet med barn i kris. 
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4.3.6 Tid behöver friställas 

En bristvara som alla specialpedagoger berör på ett eller annat sätt är tiden. Det saknas tid till 

mycket ute på skolorna berättar specialpedagogerna. Maria säger att detta resulterar i att de 

viktiga pedagogiska samtalen har svårt att bli av:  

Att det inte finns tid för de att träffas, det är ju något som jag ser ganska ofta (…) att på 

många skolor möts inte de pedagoger som finns runt.  

Specialpedagogerna pekar på att konsekvenserna av detta leder till felaktiga insatser. De 

menar att förbättringar skulle kunna åstadkommas genom att friställa tid där personalen kan 

samplanera. Då skulle de få ett bättre helhetsgrepp och de skulle säkerställa att de rätta 

insatserna för barn i kris skulle göras. 

En annan konsekvens specialpedagogerna ser som ett resultat av bristen på tid är att det 

resulterar i att det kan finnas många barn på skolorna som mår dåligt och faktiskt inte får den 

hjälp de behöver. Harriet berättar hur lätt det är att missa de verkliga orsakerna i ett barns kris 

på grund av detta: 

Man hinner inte fånga upp alla, det tror jag inte att man gör (…) att ibland blir man som, 

man tror att det bara är det här, att bara man får ordning på, det är ju alla de här bråken på 

rasterna, men vi lyckas lösa det så att det inte blir så mycket konflikter (…) och så tittar 

man inte vidare (…) vi fick bort symptomen, bråken slutade, men Olle kanske fortfarande 

mår lika dåligt. 

Specialpedagogerna menar att bristen på tid har stor inverkan på möjligheterna att arbeta med 

och hjälpa barn i kris. De menar att genom att friställa tid skulle arbetet för att stödja eleverna 

kunna bli bättre genom att de får ett tydligare helhetsgrepp och att de då skapar en större 

möjlighet för barnets återhämtningsprocess. Friställd tid för arbete med barn i riskzonen 

skulle också innebära att de hade möjlighet att fånga upp de barn som mår dåligt och som 

ännu i dagsläget inte får hjälp. 

 

4.3.7 Stressen måste avta 

Det som genomsyrar specialpedagogernas beskrivningar av alla risk- och problemområden de 

ser i arbetet med barn i kris, är stressen. De berättar att både personal och barn är väldigt 

stressade. De beskriver arbetsbördan, de nya kunskapskraven, de stora grupper, bristen på 

tillgängliga professioner, bristen på tid och bristen på samarbete som bidragande orsaker till 

den höga stressen. Anette efterlyser en större medvetenhet i det hela och hon menar att 

stressen är hög bland personalen och att den i sin tur sprider sig och överförs på barnen:  

På tal om affektsmitta, det är ju stor stress bland pedagoger också, man ska hinna med allt, 

och det, det är ju det också som smittar av på barnen. 

Specialpedagogerna lyfter att det inte bara är i skolan som stressen har ökat. Flera av dem 

konstaterar även att samhället i stort har en annan takt än förut. De berättar att barn i dag har 

väldigt många aktiviteter och blir överstimulerade. Jessika påtalar bland annat att det är så 

mycket information som når oss från hela välden och att barnen också utsätts för den, allt från 

nyheter till sociala medier:  



40 
 

Jag tycker att barn är väldigt oroliga i dag för allt som media visar (…) så jag tror faktiskt 

att det har en hel del med det här med sociala medier och media att göra, vi får för mycket 

helt enkelt, vi skulle behöva slå av och inte ta in så mycket. 

Greta beskriver att förutsättningarna för barnen också förändras oftare nuförtiden genom 

omställningar som bland annat skilsmässor:  

Eftersom det är idag, är en värld där barn, vi lever ganska flexibelt, vi flyttar, de kommer 

nya barn till nya grupper, föräldrar separerar. 

Anette beskriver också att man i dagens samhälle har kommit bort från lugnet, och hon lyfter 

upp kunskapen att ha tråkigt som något som gått förlorat, detta att det är viktigt att barn 

ibland får göra ingenting och ha tråkigt: 

Jag såg på, jag vet inte om det var Aktuellt i veckan, då stod det om höstlov, det är bra om 

dina barn har tråkigt, för ut tråkigheten kommer kreativiteten och, är det, då tänker jag, är 

det Aktuellts notis, har vi kommit så långt att det måste tas upp på Aktuellt, det är bra att 

dina barn inte aktiveras på loven, för då, för att de ska få vila, det känns ju helt galet, det är 

helt sant, men det är helt galet. 

Specialpedagogerna berättar att stress för med sig mycket negativt och att detta måste 

minskas. Irene lyfter även faran med stressade människor och menar att det är av stor vikt 

som specialpedagog att arbeta med sin egen stresstålighet:  

Stressade personer är mindre inkännande och mindre medmänskliga, för de hör inte, ett 

viktigt uppdrag som specialpedagog är ju att försöka att jobba själv med att inte vara 

stressad. 

Specialpedagogerna menar att samhället har förändrats och påverkar individerna negativt 

genom att de blir stressade av det snabba informationsflödet och påverkan från sociala 

medier. Även människornas sätt att leva har förändrats vilket i sin tur påverkar barnens 

förutsättningar. Skolan i sin tur har högre krav på prestation och framförallt de vuxna i skolan 

är utsatta för stress, vilket också sprider sig till barnen. Specialpedagogerna menar att det är 

en stor fara med stress eftersom det påverkar människors förmåga till medmänsklighet och i 

förlängningen påverkar barnen i hög grad, speciellt barn i kris. Specialpedagogerna menar att 

stressen måste avta så att arbetet med alla barn blir bättre och att barnen i kris får den hjälp de 

behöver. 

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis säger specialpedagogerna att det optimala bemötandet med barn i kris 

börjar redan i det förebyggande arbetet där det gäller att skapa både trygghet och ett bra 

föräldrasamarbete. Grunden för trygghet skapas ur de nära relationerna och genom 

grupprocesser. Resultatet visar vidare att det är den mänskliga relationen som är det absolut 

viktigaste och att det är denna som bygger upp allt arbete med barn, och som i förlängningen 

kan sägas vara den ytterst betydelsebärande aspekten i arbetet. 

Resultatet visar således att när en elev har hamnat i kris är det tryggheten som först behöver 

byggas upp och detta görs genom en nära relation med en viktig vuxen i en trygg miljö. Tid 
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och kontinuitet investerat i ett barn i kris är ett måste för återhämtningsprocessen. Med en 

levande handlingsplan, där de resurser som behövs finns att tillgå, kan det enligt 

specialpedagogerna skapas en optimal situation för att en återhämtning ska ske.  

Specialpedagogerna anser sig ha tre övergripande roller för barn i kris. Den första rollen 

innebär att det är de som håller i trådarna runt ett barn i kris. Den andra rollen innebär att de 

ansvarar för att utveckla lärmiljön och den tredje rollen innefattar att handleda och ge det 

betydelsefulla stödet till den viktiga vuxna i skolan. Alla specialpedagoger trycker på att 

barnets återhämtningsprocess måste få ta den tid den behöver och att barnets mående kommer 

i första hand. Alla är dock medvetna om de ramar som omger skolan och de uppnåendemål 

som kunskapskraven ställer på lärare och barn och den press detta skapar, samt att det är 

genomgående hög stress hos både vuxna och barn i skolan.  

Specialpedagogerna pekar på vikten av att elevhälsan med professioner som kuratorer, 

psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger och även skolläkare finns tillgängliga dagligen i 

verksamheterna och att dessa ska täcka de befintliga behoven hos barnen. De ser dock att så 

inte är fallet i de flesta skolor. Genom ökning i antal av elevhälsans personal, innefattande fler 

specialpedagoger, kan ett bättre stöd ges till den viktiga vuxna i skolan så att denne klarar av 

att stödja barnet i kris. De menar att genom detta kan kontinuiteten säkerställas. Samverkan 

med andra utomstående aktörer ses som betydelsefullt och här kan vinning uppnås om 

samarbetet utvecklas och förtydligas samt om fler aktörer med rätt kompetens skapas.  

Specialpedagogerna ser det också som en avgörande betydelse att storleken på grupperna 

måste minskas. Dessutom ser de ett behov av att ha två pedagoger per klass för att skapa de 

organisatoriska förutsättningarna som friställer tid till arbetet med relationer och 

uppföljningar. Resultatet visar att arbetet med relationer är betydelsebärande för alla elevers 

kunskapsinlärning och självkänsla. Detta är något som de också menar är ett måste för att ett 

barn i kris ska kunna återhämta sig och så småningom också klara av att nå målen. 

Specialpedagogerna menar att resultatet av detta med två pedagoger också kan ses som en 

stressreducerande vinning för både vuxna och barn och att dessa två pedagoger kan bära 

ansvaret för individerna och för gruppens mående och utveckling. 
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5 Resultatanalys 

I denna del tolkas och analyseras resultatet mot informationen i bakgrunden och 

forskningsbakgrunden. Inledningsvis tolkas och analyseras den gemensamma nämnaren för 

de följande tre delarna: de mänskliga relationerna, eftersom det är en genomsyrande faktor i 

hela rapporten. De tre följande delarna redogör för var sin forskningsfråga. I den sista och 

fjärde delen tolkas och analyseras resultatet mot de specialpedagogiska perspektiven som 

ligger till grund för detta arbete. 

 

5.1 Gemensam nämnare 

De gemensamma faktorerna i både resultat och bakgrund är: en betydelsefull relation, 

bekräfta barnet, befria från skuld och skam, sätta ord på händelserna genom språk, en trygg 

och bestående skolvistelse med långt tidsperspektiv, anpassade studier och studiemiljö samt 

betydelsen av att barnet får uppleva framgång.  

I resultatets alla tre delar finns en genomgående gemensam nämnare: betydelsen av den 

mänskliga relationen. Att den mänskliga relationen är betydelsefull bekräftas även av 

litteratur, myndigheter och forskning (se t.ex. Blossing, 2012; Dyregrov K, 2015; Godani, 

2004; Hammarskjöld, 2001; Hattie, 2008; Nilsson & Gilsberg, 2006; Raundalen & Schultz, 

2007; SOU 2010:95; Wennerberg, 2008). Forskningen bekräftar att ett barn i kris behöver 

hjälp genom en mänsklig relation, som har psykisk och fysisk närhet till barnet, för att bistå 

med att bygga tillbaka tryggheten så att barnet återigen kan utvecklas gynnsamt (Jfr 

Andersson & Ingemarsson, 1994; Godani, 2004). De mänskliga relationerna synliggörs även i 

de faktorer som specialpedagogerna berättar om i bemötandet av barnen och också i andra 

delen av resultatet där specialpedagogerna beskriver sitt arbetssätt. Syftet med 

specialpedagogernas arbetssätt är att säkerställa återhämtningsprocessen för barnet i skolan 

och det speglas även i de brister och förbättringsområden som specialpedagogerna har 

uppmärksammat i skolans arbete med barn i kris.  

Det är inte heller så konstigt att detta resultat med den mänskliga relationen visar sig som den 

viktigaste faktorn för ett barn i kris då alla föds in i välden som sociala människor i behov av 

omsorg och trygghet för uppväxten (Jfr Godani, 2004). Dessutom lever människan i och med 

en omvärld, där ansvar för relationer är betydelsefullt, eftersom vi både vill och måste dela 

livet med andra (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

5.2 Bemötande av barn i kris   

5.2.1 Trygghet genom nära relation 

Det är av stor betydelse att skapa trygghet runt barnet genom en nära relation med en viktig 

vuxen och genom en stabil och stadigvarande omgivning. Ur detta agerande, enligt resultatet, 

kan en förutsättning skapas för att barnet återigen ska börja lita på sin omgivning och även sig 

själv. I forskningsgenomgången bekräftas även detta genom exempelvis Godani (2004) som 

lyfter betydelsen av att barnet måste kunna förutse vad som kommer att hända. Det bör finnas 
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en bestående kontinuitet med så lite förändringar som möjligt och barnet måste kunna förutse 

vad som händer i relationen till en viktig vuxen (Øvreeide, 2010). Att barnet i sin tur också 

känner tillhörighet med sin omgivning beskriver forskningen som ytterligare en aspekt av 

förmågan att känna trygghet (Godani, 2004; Nielsen, 2015). Detta är något som också 

beskrivs i det som presenteras i resultatet av bland annat Harriet då hon uttrycker att det är 

betydelsefullt att barnet får känna stabilitet i sina relationer till både vuxna och barn samt ingå 

i ett sammanhang. 

 

5.2.2 Processen inombords 

Det räcker dock inte med att ett barn har en trygg omgivning om än den spelar en avgörande 

roll, det måste även till en process inuti barnet för att det ska kunna återhämta sig och på nytt 

utvecklas gynnsamt (Jfr Andersson & Ingemarsson, 1994; Raundalen & Schultz, 2007). 

Återhämtningsprocessen kräver att det finns en vuxen som lyssnar och kan dela upplevelsen 

med barnet (Hammarlund, 2001), så att barnet inte behöver genomleva krisen i sin ensamhet 

vilket är förödande (Wennerberg, 2008). Detta synliggörs i resultatet genom att alla 

specialpedagogerna lyfter aspekter om att det är av betydelse att barnet blir synliggjort i sin 

kris. I resultatdelen utrycker Gun också att barnet inte ska behöva bära allt själv utan att krisen 

måste delas med en annan. Det är genom att sätta ord på händelsen som barnet kan få den 

förståelse det behöver för att kunna ta sig igenom en kris (Jfr Andersson & Ingemarsson, 

1994; A. Dyregrov, 2006; A. Dyregrov, 2010; Godani, 2004; Raundalen & Schultz, 2007). 

Språket blir alltså ett verktyg att hantera sina känslor med och den bästa gåva en människa 

kan ge ett barn enligt Irenes beskrivningar i resultatet.  

Den viktiga vuxna måste förutom att synliggöra barnet i sin kris också hjälpa barnet att befrias 

från skuld och skam vilket beskrivs i resultatet av både Maria och Irene där de påpekar hur 

betydelsefullt detta är för barnets mående. I bakgrunden förankras detta med vikten av att 

befria barnet från skuld och skam bland annat av Andersson och Ingemarsson (1994), A. 

Dyregrov (2006) och Godani (2004).  

 

5.2.3 Proaktivt och uppsökande arbete 

Godani (2004), A. Dyregrov (2006) och Raundalen och Schultz (2007) uppmanar skolor att 

arbeta proaktivt och att uppsöka kriserna genom att verkligen ta reda på vad varje barn i 

skolan bär på och hur de mår. De menar dock att det finns en uppmärksammad svårighet i 

form av tidsbrist som hindrar lärarna att arbeta på detta sätt, eftersom pedagoger i skolorna 

redan är belastade med mycket extraarbete och läroplanens krav (Jfr Raundalen & Schultz, 

2007). Specialpedagogerna i resultatet visar på en förståelse av detta med proaktivt arbete och 

förtydligas av bland annat Gudrun, Maria och Greta som lyfter att det behövs arbetas mer med 

individens och gruppens utveckling. Det är här de kan skapa den närhet som behövs till 

individerna för att faktiskt ta reda på hur de mår och då kunna stödja dem i en positiv 

utveckling. Raundalen och Schults (2007) och Godani (2004) uppmärksammar framför allt 

vilka barn som lätt kan tappas bort i stressen som råder i skolan. Det som förenar dem alla är 
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att de är barn i behov av stöd och hjälp för att kunna ta sig ur, eller som behöver hjälp för att 

inte hamna i, en kris (Jfr Raundalen & Schultz, 2007).  

Resultatet visar att det hela handlar om att hjälpa barnet att återuppbygga sin inre trygghet och 

för detta är barnet i stort beroende av att det finns en betydelsefull relation till en vuxen som 

förmår och kan hjälpa barnet i återhämtningsprocessen. Återhämtningsprocessen kräver inte 

bara en trygg och stabil omgivning och nära relation utan även att känslor och händelser 

bearbetas så att barnet kan befrias från skuld och skam.   

 

5.3 Specialpedagogiskt arbete med barn i kris 

I denna del presenteras en tolkning och analys av resultatets beskrivning av 

specialpedagogernas arbete i skolan med barn i kris. Den tolkas mot bakgrundsinformationen, 

forskningsbakgrunden och då framför allt mot de styrdokument som definierar 

specialpedagogernas arbete. Detta för att tydliggöra och definiera deras arbetssätt. Det finns 

tre huvudsakliga teman i resultatet vilka är att anpassa lärmiljön kring barnet, att handleda den 

viktiga vuxna och att upprätta en handlingsplan som fungerar som verktyg och därmed 

underlättar arbetet med barnets återhämtningsprocess. Dessa arbetssätt bekräftas också av 

informationen i Examensförordningen för specialpedagoger. I denna del finns även den 

mänskliga relationen som har en genomgripande betydelse för att kunna stödja 

återhämtningsprocessen för barnet i skolan, vilket nämndes redan i inledningen av 

resultatanalysen. Först kommer dock en analys av den specialpedagogiska rollen. 

 

5.3.1 Specialpedagogiska rollen 

Det som påverkar specialpedagogernas arbetssätt är de styrdokument som reglerar yrkesrollen 

(Jfr Högskoleförordningen SFS 2011:688; Specialpedagogexamen, 2013). Detta synliggörs i 

resultatet när specialpedagogerna beskriver den kontext som styr skolan och genom 

beskrivning av sitt arbetssätt. Resultatet förmedlar att specialpedagogerna är väl medvetna om 

sin roll och förtydligas ytterligare genom Irenes beskrivning av de styrande ramarna. I arbetet 

med barn i kris är specialpedagogerna enligt resultatet beroende av teamarbetet med 

Elevhälsan som kan tillföra viktiga professionella resurser och en plats att resonera fram den 

optimala återhämtningsprocessen i skolan för barnet i kris. Teamarbetet stöds enligt lag och 

av myndigheters anvisningar (Jfr Barnombudsmannen; Skollagen 2010:800; Skolverket, 

2014). 

Resultatet beskriver specialpedagogen i en betydelsefull roll som den som håller i trådarna 

runt barnet där rätt åtgärder ska till för att barnet i kris ska nå en optimal 

återhämtningsprocess vilket stämmer väl överens med de riktlinjer som finns för 

specialpedagoger (Jfr SOU 2010:95; Specialpedagogexamen, 2013). Specialpedagogens 

ansvarsområde ligger i den pedagogiska biten men likväl arbetar specialpedagogen med den 

psykologiska biten av kris, där de har stöd från elevhälsans professioner (SOU 2010:95).  
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5.3.2 Lärmiljön 

Både resultatet och bakgrunden visar att skolan kan erbjuda en miljö av trygghet genom 

stabilitet och omsorg, där barn i kris kan återhämta sig (A. Dyregrov, 2006; Godani, 2004; 

Nilsson & Gilsberg, 2006; Raundalen & Schultz, 2007; Rooney, 2006). Ett omsorgsfullt 

klimat förankras också i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr 11) som uttryckligen förmedlar att omsorg om den enskilde ska prägla verksamheten 

(Skolverket, 2011). Resultatet visar på att aktivera ett nätverk kring eleven i kris alltså är av 

stor betydelse och ibland kan nätverket innefatta även andra aktörer än vad skolan kan erbjuda 

vilket förtydligas av Greta i resultatbeskrivningen. Detta bekräftas även i forskningen bland 

annat av Nelson (2003) som menar att det är av stor vikt att ta hjälp av flera aktörer för att 

kunna erbjuda ett optimalt stöd. 

För att göra bra åtgärder visar resultatet att specialpedagogerna behöver genomföra 

pedagogiska kartläggningar (Jfr Specialpedagogexamen, 2013). Resultatet visar att det behövs 

ett samarbete med barnet på dess kravnivå så att barnet kan fungera i skolan eftersom det inte 

kan bli sjukskrivet. Specialpedagogerna beskriver det som en balansgång där de måste vara 

ytterst lyhörda i samspelet vilket bekräftas av A. Dyregrov (2006). Den mänskliga relationen 

blir här tydliggjord eftersom det är via en trygg person, en viktig vuxen, som det går att nå 

fram till barnet (Jfr Godani ,2004). Kravnivån som kan läggas på barnet kan jämföras med det 

SOU (2010:95) beskriver att elevens hälsa och socialsituation ska ingå vid bedömning och 

planering kring eleven och även det som Lgr 11 beskriver att anpassningarna ska ske utefter 

varje barns förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Detta stärks också av Skollagen 

(2010:800), Salamancadeklarationen, Barnkonventionen och De mänskliga rättigheterna. Det 

är barnets bästa som ska stå i centrum. 

 

5.3.3 Handleda 

Specialpedagogerna i resultatet beskriver även den betydelsefulla funktionen att handleda (Jfr 

Specialpedagogexamen, 2013). Även här kommer de mänskliga relationerna att spela en 

avgörande roll där den handledde i sin tur ska kunna stödja och hjälpa barnet i kris. Resultatet 

beskriver att handledning av den viktiga vuxna i skolan stärker dennes förmåga att orka stå 

kvar och stödja barnet och här blir specialpedagogernas funktion betydelsefull för att 

säkerställa återhämtningsprocessen för barnet (Jfr Specialpedagogexamen, 2013). Resultatet 

visar också att specialpedagogerna har en funktion i att utveckla kontakten och samarbetet 

med föräldrarna, vilket stämmer överens med bakgrundens beskrivning av specialpedagogens 

uppdrag – att de ska fungera som samtalspartners både gentemot kollegor och föräldrar 

(Högskoleförordningen, SFS 2011:688; Specialpedagogexamen, 2013). 

 

5.3.4 Handlingsplan 

Resultatet visar att ett verktyg till att säkerställa att de rätta insatserna görs, är via en 

handlingsplan som gång på gång måste utvärderas och kanske även utvecklas för att hitta den 

optimala strategin för att hjälpa barnet tillbaka till en inre trygghet (Jfr A. Dyregrov, 2006; 

Raundalen & Schultz, 2007). Specialpedagogerna menar i resultatet att detta tar tid, vilket i 
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sin tur bekräftas av både A. Dyregrov (2006) och Raundalen och Schultz (2007). Både 

resultatet och tidigare forskning tydliggör att barnens skolproblem kvarstår mycket längre än 

vad skolans personal tror. Gudruns uttalanden om sina erfarenheter som redovisades i 

resultatet är nästan identiska med A. Dyregrovs beskrivning: ”Skolproblemen varar ofta 

längre än vad lärarna förväntar sig. I samband med en närståendes död kan det dröja både ett 

och två år innan arbetskapaciteten återgår till normal nivå” (s.15). 

Analysen och tolkningen av resultatet visar att specialpedagogerna följer de riktlinjer de har 

att arbeta efter och dessa riktlinjer synliggörs i specialpedagogernas arbete med barn i kris. 

Det tydliggör också att de är väl medvetna om de riktlinjer som förespråkas av myndigheter 

och forskning kring arbetet med barn i kris. 

 

5.4 Risk- och utvecklingsområden för arbetet med barn i kris 

I denna del visar den tematiska innehållsanalysen på en rad gemensamma faktorer som 

tillsammans visar på en övergripande resursbrist i skolsystemet. Faktorerna i resultatet är: 

brist på professioner och andra utomstående aktörer, för stora grupper, kunskapskravets 

motvikt i skolan och brist på tid. Denna resursbrist i skolsystemet visar på en konsekvens – att 

den betydelsefulla, mänskliga, nära, relationen hotas. 

 

5.4.1 Resurser 

Specialpedagogerna i resultatet menar att det är flera elever som befinner sig i kris i dagsläget 

och saknar tillgång till resurser som Elevhälsans professioner. Enligt lagen, som är 

framskriven i bakgrunden, ska professioner som medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska erbjudas vid behov (Skollag 2010:800 2 kap 25 §). Specialpedagogerna 

ser att barnen inte får de behov de har tillgodosett och detta beskrivs inte bara om skolan som 

verksamhet utan avsaknaden av resurser finns även hos utomstående aktörer. Att barn i kris 

har rätt till hjälp och stöd står i Skollagen (Jfr 2010:800 1 kap 4 §, 3 kap 3 §) och av 

Skolverket (Jfr Skolverket, 2014), vilka beskriver att alla elever har lagliga rättigheter att få 

det stöd de behöver. Vidare står det också att läsa i skollagen att barn i behov av särskilt stöd 

ska få stöd (Jfr 3 kap 5a §, 8 §) och att barn kan få anpassad studiegång om det skulle behövas 

(Jfr 3 kap 9 §, 12 §). Dessa regler och riktlinjer stämmer överens med det som 

specialpedagogerna beskriver kring hur det går att arbeta med barn i kris. 

Specialpedagogernas uttalande är förankrade i lag och styrdokument.  

Elevhälsans mål är att eleven ska må bra (Skolverket, 2014). Detta är även grundläggande i 

Barnkonventionen och i de mänskliga rättigheterna samt att dessa i sin tur skapar basen i Lgr 

11. Det specialpedagogerna beskriver i det betydelsefulla arbetet med barn i kris stämmer 

även överens med de lagar, styrdokument och riktlinjer som finns för elevhälsan. Allt detta i 

sin tur skapar stora krav på skolans huvudmän som är ansvariga för att säkerställa att alla 

elever får det stöd de behöver och att skolan har en tillgänglig elevhälsa för alla barns behov 

(Jfr Barnombudsmannen; Skollagen 2010:800). Trots detta brister det i resurser för att kunna 

erbjuda alla barn i kris ett fullgott stöd enligt resultatet. 
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5.4.2 Stora grupper 

Resultatet visar också att specialpedagogerna är oroade över de stora grupperna i skolan och 

att de beskriver att det finns brist på tid. Arbetsbördan och brist på tid är vanligt 

förekommande problem för personal i skolan (Jfr Andersson & Ingermarsson, 1994; A. 

Dyregrov, 2006; Raundalen & Schultz, 2007). I resultatet påpekas att skolans personal skulle 

behöva tid till att skapa relationer för att arbeta förebyggande. Tyvärr är detta svårt att få till 

då personalen beskrivs ha en stor arbetsbörda och att stora grupper blir en hindrande faktor att 

hinna arbeta med personen och relationen. Det beskrivs i resultatet att det är kunskapskravet 

som prioriteras men att det behövs balanseras upp mot relationsarbetet. Detta bekräftas även i 

litteraturen av bland annat Raundalen och Schultz (2007) där de beskriver att lärare har nog 

med att hinna med läroplanens krav och får svårigheter med att tiden ska räcka till att också ta 

sig an problem och svårigheter hos barnet.  

 

5.4.3 Stress 

Resultatet visar på effekterna av detta med en verksamhet som har brist på tid, press av 

kunskapsmål, stora barngrupper och bristen på professionella. En effekt visar sig i att det 

betydelsefulla relationsbygget uteblir, då lämnas barn ensamma med sina känslor och problem 

vilket kan få förödande konsekvenser (Jfr Andersson & Ingermarsson, 1994; Wennerberg, 

2008). En annan effekt är att det skapas stress i skolorna, en stress som påvisas i resultatet av 

denna underökning och finns både bland de vuxna och bland barnen. Irenes beskrivning i 

resultatet pekar på att en stressad människa inte blir lika inkännande och medmänsklig. Det 

kan leda till att spiralen går åt fel håll då en människa kan börja bortse från andra människors 

(i det här fallet barnens) behov.  

Resultatet pekar på resursbrister för att både hjälpa barn i kris och att arbeta proaktivt för att 

stärka barnet i sin person. Det finns alltså en resursbrist trots att det enligt lag ska finnas stöd 

till varje barn (Jfr Skollag 2010:800). Specialpedagogerna i resultatet visar att de har 

kunskaper kring barn i kris när deras uttalanden jämförs mot forskningsgenomgången. Deras 

tankar kring hur arbetet med barn i kris ska genomföras stöds också av styrdokumenten 

(Högskoleförordningen SFS 2011:688; Specialpedagogexamen, 2013). Specialpedagogerna 

lyfter dock i intervjuerna att de upplever brister i att kunna tillgodose alla elevers behov trots 

barnens lagliga rättigheter (Jfr Skollagen 2010:800). En lösning som presenteras i resultatet är 

att tillsätta fler resurser, men att detta inte ska göras utan analys, medvetenhet och systematik, 

då syftet ska vara att förbättra verksamheten. I resultatet synliggörs det alltså att kunskaper för 

att kunna arbeta effektivare med barn i kris behövs, vilket också bekräftas av bland annat 

Raundalen och Schultz (2007).  Resultatet visar också på att friställandet av tid skulle främja 

det proaktivt arbete. Det är främst den nära relationen till individen och gruppens 

sammanhållning som skulle behöva gynnas, detta bekräftas även av Raundalen och Schultz, 

2007). 

.  
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5.5 Analys mot de specialpedagogiska perspektiven 

I denna del görs en jämförande analys mellan resultatet och de tre specialpedagogiska 

perspektiven. 

 

5.5.1 Det kompensatoriska perspektivet 

Enligt Nilholm (2007) är det grundläggande inom det kompensatoriska perspektivet att 

kompensera barn för deras problem. Till viss del stämmer detta med de synsätt och de 

arbetssätt specialpedagogerna förmedlar i resultatet. Barnet tillskrivs dock inte orsaken till 

problemet som jag skriver mer om under det kritiska perspektivet, men likväl finns det 

kompensatoriska perspektivets inslag i specialpedagogernas berättelser i resultatet. Detta då 

de använder sig av de metoder som forskningen visar på och som tillskrivs gruppen barn i 

kris och genom att de kompenserar barnen för den kris de befinner sig i.  

Avsikten med att skapa en grupp är att kunna identifiera individer och för att kunna bedriva 

forskning om gruppen för att hitta fungerande metoder för att hjälpa dessa barn (Jfr Nilholm, 

2007). Denna undersökning strävar efter detta och det har även gjorts inom forskningen om 

barn i kris (se forskningsbakgrund). Det är just dessa metoder som resultatet visar på i 

specialpedagogernas arbetssätt med barn i kris där de arbetar utifrån det forskningen visar 

som framgångsrikt för barn i kris. Här blir även rapportens upplägg medskapande till det 

kompensatoriska perspektivet genom valet av definitionen barn i kris, som då formar en 

grupp. Rapporten formulerar en problemgrupp inom verksamheten skolan (Jfr Nilholm, 

2007). 

För att lyckas med en grupp av barn ska de enligt specialpedagogerna kartläggas, i enlighet 

med styrdokumenten (Jfr Specialpedagogexamen, 2013) och i enlighet med det 

kompensatoriska perspektivet (Jfr Nilholm, 2007) för att utkristallisera rätt pedagogiska 

insatser.  Tanken är att stärka processerna i det pedagogiska arbetet runt barnet så att 

situationen anpassas efter barnets problem. Detta görs för att kompensera barnet i sin kris (Jfr 

Nilholm, 2007). 

Kartläggningen i resultatet syftar till att kunna erbjuda metoder eller med andra ord en form 

av en träning där specialpedagogerna arbetar för att höja barnets medvetande. De tränar alltså 

barnet genom att tillföra trygghet, kontinuitet och lagom svåra uppgifter för att barnet ska 

återgå till det normativa skolbarnet igen – här använder de det kompensatoriska perspektivet i 

sitt arbetssätt (Jfr Nilholm, 2007). Specialpedagogernas syfte är alltså att använda sig av 

metoderna som enligt forskningen visat sig vara bra för en återhämtningsprocess i en 

krissituation för en specifik grupp med barn helt i linje med det kompensatoriska 

perspektivets syfte (Jfr Nilholm, 2007).  

I det kompensatoriska perspektivet ligger en risk när det gäller barn som är bärare av dolda 

kriser (Jfr Godani, 2004; Raundalen & Schultz, 2007) eftersom de då i skolan kan 

diagnosticeras på grund av exempelvis bristande koncentrationssvårigheter och andra 

inlärningssvårigheter (Jfr Nilholm, 2007) som kan uppstå av en kris (Jfr A. Dyregrov, 2006; 

Raundalen & Schultz, 2007). Det kanske görs ett felaktigt antagande om barnets svårigheter, 
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och därigenom ska det kompenseras i skolarbetet med ytterligare träning (Jfr Nilholm, 2007) 

trots att problemet ligger på annat håll.  

 

5.5.2 Det kritiska perspektivet 

Ändrade förhållanden i samhället har öppnat upp för en ökad mångfald inom vetenskapliga 

synsätt. Identitetspolitikens utveckling (ändrad syn på grupper som varit marginaliserade) och 

tanken om en skola för alla är några av de faktorer som har lett fram till utvecklandet av det 

kritiska perspektivet (Jfr Nilholm, 2007). Det kritiska perspektivet är kritiskt till 

specialpedagogisk verksamhet och menar att det utpekar elever som avvikande och att det är 

skolan som verksamhet som har tillkortakommanden. Det kritiska perspektivet värnar om att 

förändra miljön och verksamheten i stället för att förändra eleven (Jfr Nilholm, 2007).  

Specialpedagogerna i undersökningen har i arbetet med barn i kris ett övervägande fokus på 

att ändra lärmiljön för att underlätta samarbetet med barnet i kris. De beskriver att 

kunskapsmålen inte är i prioritet utan det är barnets mående som är i fokus så att de ska kunna 

vistas i skolan.  I de handlingar som de berättar om i intervjuerna anpassar de lärmiljön i linje 

med det kritiska perspektivet (Jfr Nilholm, 2007). Specialpedagogerna förmedlar i 

intervjuerna inget uttalat om att det är barnet i kris som ska förändras, utan fokus ligger på 

omgivningen och vad som kan göras där. Barnet är i kris och skulle kunna bli bärare av 

problemet och därmed tillhöra det kompensatoriska perspektivet (Jfr Nilholm, 2007), men 

eftersom syftet med handlingarna runt barnet i verksamheten är att befria det från skuld och 

skam väljer specialpedagogerna att analysera lärmiljön. Detta gör att barnet inte skuldbeläggs 

för sin kris och specialpedagogernas handlingar faller under det kritiska perspektivet.   

Underförstått i återhämtningsprocessen är dock att barnet ska utvecklas och förändras så att 

det åter igen kan fungera inom normen för skolan, vilket skulle kunna placera det i det 

kompensatoriska perspektivet (Jfr Nilholm, 2007). Enligt specialpedagogerna ska dock barnet 

befinna sig i ett demokratiskt deltagande i den ordinarie verksamheten vilket då faller inom 

det kritiska perspektivets synsätt (Jfr Nilholm, 2007). Specialpedagogernas syn- och arbetssätt 

som framkom i resultatet skulle via argumentation kunna dras både åt det kompensatoriska 

perspektivet och det kritiska perspektivet, eftersom dessa båda fungerar som nyttiga redskap 

som på olika sätt fokuserar arbetet med barn i kris (Jfr Nilholm, 2007). Nilholm (2007) 

beskriver även en sorts kompromiss vilket han kallar hybridiseringar av perspektiven vilket 

också skulle kunna användas som beskrivning av specialpedagogernas synsätt och arbetssätt. 

 

5.5.3 Dilemmaperspektivet 

Utifrån ett dilemmaperspektiv är skolan som verksamhet ståendes inför motsättningar som 

inte går att lösa men som hela tiden kräver ställningstaganden (Jfr Nilholm, 2007). Förståelse 

för hur dessa dilemman tar sig i uttryck i skolan kan nås genom att studera några faktorer som 

enligt Nilholm (2007) skulle kunna vara politik, mikropolitik och undervisning. Här är syftet 

att finna lösningar och det finns inte någon rätt modell. Frågan vems perspektiv och synsätt 

som ska gälla, och vilka beslut som kan fattas, ska diskuteras fram genom temporära 
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lösningar som anses vara bäst utifrån rådande omständigheter (Jfr Nilholm, 2007). Det som 

beskrivs i resultatet gällande specialpedagogernas tankar om krishantering och barnets 

återhämtning, kan vara svårt att genomföra ute i verksamheterna på grund av brister i 

resurserna. Den optimala lösningen går alltså inte att tillhandahålla. Ur detta tvingas 

specialpedagogerna att handla ur ett dilemmaperspektiv då de får finna bästa möjliga 

lösningar ur rådande komplexitet (Jfr Nilholm, 2007). I sådana fall blir det inte 

specialpedagogernas profession som är den styrande parten, utan den rådande ekonomiska 

verkligheten, som specialpedagogerna i resultatet beskriver framför allt i kapitel 7.3 Risk- och 

utvecklingsområden.  Det är den politiska kontexten som gör sig gällande vilket i sin tur får 

avgörande konsekvenser för skolan som verksamhet och i sin tur även för barnen i kris (Jfr 

Nilholm, 2007). Olika aktörer inom skolan kan också bära på skilda uppfattningar om hur 

arbetet med barn i kris ska se ut så som, rektorer, föräldrar, pedagoger med flera och ett 

dilemmaperspektiv framhåller solidaritet med aktörerna och deras rätt att uttrycka dessa (Jfr 

Nilholm, 2007). Detta kan ses i resultatet när de olika specialpedagogerna beskriver risk- och 

utvecklingsområden i skolan, där deras kunskaper om hur det enligt deras profession skulle 

behöva utveckla skolan men att detta inte är i realitet i dag i verksamheterna.  
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6 Diskussion 

De viktigaste slutsatserna som kan dras av detta arbete är enligt mig att det är en mänsklig 

rättighet att få känna trygghet så väl i omgivningen som inombords. När en människa har 

drabbats av en kris är det av stor vikt att det finns en omgivning som kan hjälpa människan 

tillbaka till sin inre trygghet igen. Ett barn som har drabbats av en kris är i stort behov av en 

den mänskliga relationen för att kunna lita på livet igen.  

Barnet behöver alltså en relation som kan hjälpa det med återhämtningsprocessen, vilken 

naturligt kan vara både lång och besvärlig. Återhämtningsprocessen kräver en tillitsfull vuxen 

som delar barnets upplevelser, bekräftar dess känslor och hjälper det att sätta ord på det barnet 

varit med om. (Jfr Andersson & Ingemarsson, 1994; A. Dyregrov, 2006; Godani, 2004; 

Raundalen & Scultz ,2007, Wennerberg, 2008). Att den mänskliga relationen är betydelsefull 

bekräftas också av litteratur, myndigheter och forskning (Jfr K. Andersson & Ingemarsson, 

1994; K. Dyregrov, 2015; Blossing, 2012; Godani, 2004; Hammarskjöld, 2001; Hattie, 2008; 

Nilsson & Gilsberg, 2006; SOU 2010:95). Forskningen bekräftar alltså att ett barn i kris 

behöver hjälp genom en mänsklig relation som har psykisk och fysisk närhet till barnet för att 

bistå med att bygga tillbaka tryggheten så att barnet åter igen kan utvecklas gynnsamt.  

Faran i att barnet blir lämnat ensam i sin kris kan leda till psykosomatiska besvär, depression, 

kroniska sjukdomar och även självmord (Jfr Andersson & Ingemarsson, 1994). En kris kan 

lätt omvandlas till trauma om krisen genomlevs i ensamhet och en mänsklig nära relation ses 

som det avgörande i att återhämta sig (Wennerberg, 2008). Det är skammen och skulden ett 

barn kan känna i krishändelsen som kan driva barnet att genomgå krisen i sin ensamhet (Jfr 

Godani, 2004; Raundalen & Shultz, 2007). Att barnet kan sluta det inom sig för att ingen 

utomstående ska upptäcka något bekräftas i Nielsens (2015) avhandling om de unga 

kvinnorna och i det Godani beskriver om barns reaktioner. Både Godani och Raundalen och 

Schultz beskriver vilka barn man ska vara särskilt uppmärksammad på och som lätt kan bli 

bortglömda i skolan på grund av det höga tempo som finns där med kunskapsmål, bristande 

resurser, stora grupper, brist på tid och den farliga faktorn stress. Båda dessa källor uppmanar 

skolorna att arbeta proaktivt och att söka upp kriserna genom att skapa en nära relation till 

varje barn och ta reda på vad de tänker och känner (se Godani, 2004; Raundalen & Shultz, 

2007). Detta bekräftas i resultatet av specialpedagogerna när de beskriver sina tankar om 

arbetet med barn i kris. 

Det som händer när ingen tar reda på hur ett barn mår inuti är att barnet blir psykologiskt 

övergivet (Jfr Godani, 2004), vilket kan vara en svår situation att hantera för barn. Med tanke 

på att rapporter visar på ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar (Jfr 

Barnombudsmannen, 2014; Statistiska centralbyrån SCB; Socialstyrelsen, 2013) vill jag lyfta 

möjligheten av en faktor till den ökade psykiska ohälsan. Det kan finnas en trolig förklaring i 

att det kan bero på att dessa barn och ungdomar är psykologisk övergivna och försöker 

hantera sin situation i ensamhet. Detta dessutom i ett samhälle som beskrivs i resultatet som 

mer föränderligt och med fler stressorer i form av media och sociala medier, online-attityden 

och med för många aktiviteter för barn och unga. I resultatet är det Anette som lyfter den 

betydelsefulla faktorn att vi har glömt att barn behöver ta det lugnt och ha långtråkigt ibland. 

Detta med den psykiska ohälsans spridning bland ungdomar är allvarligt och kan innebära ett 
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växande problem i samhället (Jfr Socialstyrelsen, 2013). Samhället har ett stort ansvar och 

skolan kan här bidra med att hjälpa till att fånga upp de barn som mår dåligt så att de kan få 

den hjälp de behöver och har rätt till. Skolan är en stark aktör som i samarbete med andra 

aktörer, vilket också efterfrågas i resultatet och då främst av Greta, skulle kunna bidra till att 

arbeta förebyggande och aktivt mot psykisk ohälsa. I detta tilldelas specialpedagogen och 

elevhälsan en stor roll då det är specialpedagogens uppgift att stödja barn i behov av särskilt 

stöd och att elevhälsan ska enligt lag arbeta med förebyggande arbetet (Jfr Skollag 2010:800, 

Specialpedagogexamen, 2013).  

Resultatet visade att skolan har en betydande roll som stabilisator för ett barn i kris genom att 

den kan erbjuda en trygg vardag som är sig lik, samt att de skapar en stabilitet och kontinuitet 

som varar över tid (Jfr A. Dyregrov, 2006; Raundalen & Schultz, 2007). Skolans arbete med 

barn i kris är påverkad av dagens samhälle och forskning. De specialpedagogiska 

perspektiven (Jfr Nilhom, 2007) skapar olika förhållningsätt för arbetet med barn i kris och 

påvisas i specialpedagogernas uttalanden. Enligt resultatet ska anpassningarna som görs kring 

barnet utgå helt och hållet från barnets situation och för att ett barn ska orka vistas i skolan. 

Det beskrivs även av specialpedagogerna att det är av betydelse att det finns en organisation 

runt barnet som stödjer situationen och framför allt att den viktiga vuxna som ska arbeta 

närmast barnet ska få rätt stöd för att klara av sin uppgift. Specialpedagogernas roll innebär 

här att de kan bidra med handledning för att säkerställa detta (Jfr Specialpedagogexamen, 

2013). Specialpedagogerna, speciellt Maria och Greta, beskriver också att det är av stor 

betydelse vilka insatser som görs runt barnet. De menar att budskapet som ska bli tydligt för 

barnet, i de insatser som görs, är att de vuxna tror på att barnet klarar det här och då måste rätt 

kravnivå arbetas fram (Jfr A. Dyregrov, 2006). Alltså allt arbete med barn i kris syftar till att 

säkerställa barnets yttre och inre trygghet. 

Enligt resultatet fanns en hel del svårigheter att kunna arbeta med alla barn i kris. Dessa 

visade sig vara i huvudsak organisatoriska eftersom det enligt specialpedagogerna handlar om 

stora barngrupper och få professioner samt att det saknas tid. Det är allmän resursbrist som 

hindrar verksamhetens optimala funktion kring att ge alla barn det de enligt lag är berättigade 

till inom skolans verksamhet. I resultatet efterfrågar specialpedagogerna mindre klasser, lägre 

tempo, tid till att arbeta med både relationer och grupprocesser och den nödvändiga 

reflektionen. Syftet med skolan är att utbilda hela människan i olika uttrycksformer, praktiskt 

såväl som teoretiskt, estetiskt och även hälsofrågor (Jfr Skolverket, 2011). Enligt lag och 

styrdokument är det klarlagt att alla barn ska få den hjälp de behöver, men det visar sig, detta 

till trots att så ser inte verksamheten i skolan ut. 

Specialpedagogerna håller sig i sina beskrivningar av hur arbetet med barn i kris bör se ut i 

riktlinje med forskning och de styrdokument som ligger till grund för deras yrke. Resultatet 

visar att de har en stark anknytning till både det kompensatoriska och det kritiska perspektivet 

detta bland annat med sin starka tillhörighet och tillförlit till professioner och forskning. Det 

kan tolkas som att deras utbildning har skapat denna starka grund. Det visar sig även att yttre 

faktorer såsom samhällets påverkan och skolans ekonomi formar deras möjligheter till 

handlingsutrymme vilket är ytterst påtagligt. De handlingar som de beskriver att de strävar 

mot både i syn och arbetssätt ligger inom det kritiska perspektivet (Jfr Nilholm, 2007) 
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eftersom de arbetar med att anpassa lärmiljön, men de flesta av dem tvingas av resursbristen 

in i dilemmaperspektivet (Jfr Nilholm, 2007) och måste analysera situationen och ur denna 

göra det bästa möjliga. Sammanfattningsvis innebär detta som jag ser det att alla perspektiven 

på olika sätt är närvarande i specialpedagogernas arbetssituation i skolan och det tydliggörs 

hur den rådande forskningen i det rådande samhället påverkar skolan som verksamhet och den 

syn och det arbetssätt som visar sig i klassrummet mot de enskilda eleverna.  

Genom god kunskap om barn i kris – vad det innebär och hur man kan hjälpa barn i sin 

återhämtningsprocess till att åter kunna utvecklas gynnsamt (Jfr Andersson & Ingemarsson, 

1994) – kan värdefulla verktyg fås som jag anser vara applicerbara på alla barn som är i 

riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Här blir det kritiska perspektivet ett användbart 

verktyg för att identifiera elever i behov av särskilt stöd och ur detta kan forskning skapa än 

bättre metoder för att underlätta arbetet i skolan med barn i kris. Det kritiska perspektivet har 

bidragit positivt till diskussioner om specialpedagogiken och synen på barnen och blir även 

här ett verktyg som är användbart då det är av vikt att också ta hänsyn till hur omgivningen 

kan skapa barn i kris. Detta beskriver Irene i resultatet när hon påpekar att barn kan få 

reaktioner av psykisk ohälsa i stressiga miljöer. Jag tror att alla tre perspektiven behövs för att 

belysa den specialpedagogiska verksamheten, med tanke på den ökade psykiska ohälsan bland 

barn och unga. Detta ger även en god grund till varför proaktivt arbete för barns mående är så 

viktigt (Jfr Raundalen & Shultz, 2007).  

Min önskan är att fler barn ska identifieras enligt det kompensatoriska perspektivet, genom att 

göra begreppet och gruppen barn i kris större. Till denna grupp anser jag således att även barn 

som ligger i gråzonen och inte alltid uppmärksammas ska inkluderas (Jfr Godani, 2004; 

Raundalen & Schultz, 2007). Min förhoppning – som följer Nilholms beskrivning av 

forskningen inom det kompensatoriska perspektivet – är att nya behandlingsmetoder eller nya 

psykologiska förklaringar kan leda till att barn i kris börjar identifieras på nya sätt (Jfr 

Nilholm, 2007). Barn måste alltså uppmärksammas i sitt mående innan detta utvecklas till 

psykisk ohälsa och här skulle det kompensatoriska perspektivet kunna fungera som ett bra 

verktyg. I denna rapport vill jag alltså inkludera alla barn som mår dåligt och på så sätt vidgar 

jag begreppet kris till en mer allmängiltig betydelse (se centrala begrepp 4.1). 

 

6.1 Tankar kring vidare forskning 

För att undanröja de hinder som ligger i vägen för att göra det så optimalt som möjligt för 

barn i kris i en skolverksamhet är nog kunskaper det absolut viktigaste. Det behövs fler 

djupgående och breda utvärderingar och analyser om barns mående i skolan och om skolans 

verksamhet genom perspektiven för att hitta optimalare arbetssätt. I linje med Gudruns 

uttalande – att det inte bara är att sätta in fler resurser i skolan – behövs det ses över hur 

förbättringarna görs bäst. De långsiktiga vinningarna med proaktivt arbete med individen och 

gruppen behöver belysas mer och på fler nivåer. 

Undersökningen kommer också fram till att stressen skulle kunna ses som den gemensamma 

nämnaren där den negativa spiralen startar för alla inblandade i verksamheten och ger en 

förödande effekt för barn i kris. Det skulle behövas en utredning kring stressen som enligt 
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resultatet är hög i skolan och som påverkar både vuxna som barn. Barn i kris befinner sig 

också i stress. Även barn med dolda kriser är utsatta för en än värre stress eftersom de inte har 

någon hjälp alls. Det vore intressant och nödvändigt att undersöka vidare hur stressen 

påverkar barn i kris och förhållandet mellan stress och kriser. Även förhållandet mellan stress 

och inlärningssvårigheter behöver belysas ytterligare. Samt sambandet med stressen och den 

ökade psykiska ohälsan. För att ta tag i den ökade psykiska ohälsan bland barn, som bland 

annat utbildningsministern påtalar, och för att succesivt arbeta bort denna, behövs ett 

engagemang och en vilja till arbete på bred front. Varje barn i svensk skola ska kunna 

garanteras sina rättigheter helt i enighet med Barnkonventionen. 

 

Avslutningsvis vill jag åter knyta till den mänskliga kontakten och den nära relationen som är 

avgörande för hela detta arbete. Vi behöver alla en skola där det finns tid till relationer och 

intresse i människors mående och där det är av stor vikt att det ligger en balans mellan 

kunskapsmål och relationsbygge precis som Gudrun menar. För som Swärd och Florin (2011) 

beskriver är det närheten till en annan människa som också föder ansvar inför denna individ, 

vilket i sin tur är just vad även specialpedagogen Greta efterfrågade. Därför vill jag avsluta 

med två citat som jag tycker är kärnan i detta arbete: 

”Ansvar är grunden för allt moraliskt beteende och uppstår ur närhet till den andre.” (Swärd & 

Florin, 2011, s.38). 

”Ansvaret tystas när närheten undergrävs; det kan tillslut ersätts med motvilja när väl 

medmänniskosubjektet är omvandlad till en annan.” (Swärd & Florin, 2011, s.38). 
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  Bilaga 1 

 

       

Intervjufrågor 

 

1. Berätta lite kort om din arbetslivserfarenhet. 

2. Beskriv vad det innebär att ett barn befinner sig i en kris. 

a. Hur definierar du ett barn i kris? 

b. Finns det någon skillnad på psykisk ohälsa och kris? 

c. Finns det någon skillnad på kris och trauma? 

3. Beskriv hur ett möte med ett barn i kris bör se ut. 

a. Vilka egenskaper hos dig som specialpedagog tycker du är viktigast när du möter 

ett barn i kris? 

b. Är det någon skillnad i det mötet om du tänker på dig själv som medmänniska i 

stället för specialpedagog? 

c. Hur gör du för att förmedla trygghet till barnet? 

d. Vad är det viktigaste när man arbetar med ett barn i kris? 

4. Hur lägger du som specialpedagog upp ett arbete kring och med en elev i kris? 

Berätta. 

a. Hur ser kunskapsinlärning ut för ett barn i kris? 

b. Har du varit med om att vända en kris hos ett barn till att bli en positiv erfarenhet? 

c. Har du varit med om att inte nå en elev i kris? Vad hände? Vad hade kunnat göras 

annorlunda? 

d. Anser du att du har tillgång till de resurser som behövs i arbetet med barn i kris? 

Skulle du önska något mer? 

5. Vad tror du händer med ett barn som inte får hjälp att hantera sin kris?  

a. Om flera kriser staplas på varandra, vad händer då hos barnet? 

b. Tror du det händer att skolan missar barn som befinner sig i kris? 

6. Skulle du kunna sammanfatta hur en optimal återhämtningsprocess ser ut för ett barn i 

kris? 

7. Finns det något jag har missat att fråga om som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 2 

 

Missiv 

 

Hej! 

Jag heter Anna Farrokhi och studerar till specialpedagog vid Umeå universitet. Jag skriver ett 

examensarbete med inriktning mot krishantering, där jag är intresserad av specialpedagogers 

erfarenheter och tankar kring barn i kris. 

Kriser kan vara av många olika slag, både stora och små. Allt från mobbing tilldödsfall av 

nära och kära. En kris innebär ofta att en människa hamnar i en situation som gör att den inte 

kan hantera den situation eller de känslor som uppstår. Det kan vara sorg, oro, förlust eller 

förtvivlan. En upplevelse av en kris är också väldigt individuell. 

Jag hoppas att kunna ta del av dina erfarenheter genom en intervju. Intervjun kommer 

uppskattningsvis att ta mellan 45-60 minuter och kommer att spelas in. Du kommer givetvis 

att vara anonym och intervjun kommer att behandlas konfidentiellt enligt sekretesslagen, 

vilket innebär att du inte kommer att gå att känna igen i rapporten, att intervjumaterialet 

kommer att förvaras inlåst och att du när du vill, utan att behöva förklara varför, kan avsluta 

ditt deltagande. 

För detta arbete kommer jag att intervjua åtta specialpedagoger. Intervjuerna kommer att 

bearbetas och sammanställas i en rapport. Rapporten kommer även att publiceras i Diva som 

är universitetets databas. 

Jag vill gärna boka in en tid för intervjun med dig under de två kommande veckorna. Vi kan 

träffas på din arbetsplats eller i ett rum som jag bokar. 

Mina kontaktuppgifter: 

Mejl: anfa0103@student.umu.se 

Telefon: 070-6175050 

 

Jag är tacksam att jag kan få ta del av din tid. Med vänlig hälsning! 

/Anna Farrokhi 

mailto:anfa0103@student.umu.se

