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Trøst er handling. 

Trøstens indbyggede mål er:

at bibringe lindring, opmuntring og husvalelse

(Ordbog over det danske Sprog)

Trøstens anledning 

er en smerte, et ubehag, en fortrædelighed. Fysisk som psykisk.
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… til rette tid …

Rytmen:

Krop+tid+tempo

Trøstens 3 gåder

1: Trøst som uddrivelse …

2: Hvordan tillæres ‘kunsten at trøste’?

3: Hvad blev der af  kroppen i pædagogikken? 
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Opdragelse er den indflydelse, der udøves af forældre, pædagoger 
og lærere. Denne indflydelse gør sig ikke alene gældende i de 
meget korte øjeblikke, når de bevidst opdrager og underviser. Der 
findes en ubevidst opdragelse, som aldrig ophører …

T R Ø S T side 116-117; Durkheim i Pædagogikkens væsen og metode.

Det er fordi praktikkerne aldrig helt ved hvad de gør, at det de gør 
har mere mening, end de forventer.

T R Ø S T side 91; Bourdieu i Den praktiske sans, side 114.

‘Den verden vi tænker i, er ikke den samme som 
den, vi lever i’.

T R Ø S T side 118; Bourdieu i Meditasjoner, side 54-55.

Det ikke er den enkelte, som vælger princippet for 
sit valg.

T R Ø S T side 139; Bourdieu i Meditasjoner, side 155.
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7 snusfornuftige teser 

om det alle som minimum skal kunne for at være i et pædagogisk arbejde:

• Mestre et bredt og nuanceret register af følelser over for både kendte og fremmede, voksne 
som barn.

• Kommunikere og samhandle på afstemte måder med børn, forældre og kolleger.

• Forvalte alt fra intimitet over nærvær til autoritet både i moralsk, personlig og faglig regi.

• Tage initiativer … og også lade være med at gøre det.

• Holde orden på både børn, tid og ting.

• Holde i hånden, holde om og holde hånden over (krop og emotioner).

• Trøste. 

Hvis du ikke er pædagog 

allerede inden du begynder på pædagoguddannelsen, 

så bliver du det aldrig! 

T R Ø S T side 54
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Sissel Dahlen Fjæran:

Drivkraft og dynamikk i det trøstende samspillet. 
Speciale NTNU, 2016. 

Trøst er en relation mellem to generationer som omhandler ivaretagelse, beskyttelse og værn.

Trøstens aktualiseres når børn af forskellige årsager afbryder den aktivitet, de er i gang med, 

og giver udtryk for at de er blevet kede af det, vrede, irriterede eller modløse. 

Trøstens to hovedledninger: 

▪ Børn som skader sig.

▪ Konflikter og uenigheder børn imellem. 
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Trøstens mange kendetegn (1):

▪ Selve hændelsen der kalder på trøsten er også medbestemmende for, hvordan den 

voksne forholder sig, hvordan trøsteforløbet spænder af.

▪ Trøstestrategien kan skifte i løbet af et forløb.

▪ Verbal og kropslig trøst er integreret.

▪ Et trøsteforløb har en rytme, men den kan ikke foregribes. 

▪ De voksne har en kropslig praktisk fornemmelse for fremdriften i trøsteforløbet. (en 

praktisk tids-sans, Kairos).

▪ Forskellige voksne trøster forskelligt (mønsterforskelle).

▪ Den voksne er trøstens hovedleverandør, hvor børnene bidrager både passivt og 

aktivt til forløbet. Den voksne må hele tiden afstemme sig. 

▪ Børn kan yde den voksne modstand, afvise og korrigere den voksne undervejs.

▪ Og de vælger og fravælger de voksne som trøstere.

▪ Begge parter kan tage initiativet til at afslutte trøsteforløbet. 
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Trøstens mange kendetegn (2):

▪ Afledningsstrategier:

• Legitime og illegitime.

▪ Trøst er ikke bare trøst, men også et led i opdragelsen (krops- og følelsesøkonomi).

▪ Trøstens tidslogik kan kollidere med den institutionelle ordens tidslogik.

9

10



6

Tid til trøst?

Bent Olsen 

bent.olsen@ntnu.no

11


