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Titel  
          Trasiga själar- En kvalitativ studie med vuxna i skolan om hur de förhåller sig till barn som upplevt trauma innan de kom till Sverige. 
 
Title Broken spirits -A qualitative study with adults in school about how they relate to children who experienced trauma before coming to 
Sweden. 
 
Författare Maria Wallin & Sofia Pettersson  
 
Sammanfattning  
Barn kommer till Sverige av olika anledningar. Det kan bland annat vara att de har upplevt något traumatiskt och tvingats fly. Vi kan aldrig 
sätta oss in i deras situation, det enda vi kan göra är att försöka förstå. Det är barn med traumatiska erfarenheter som vi valt att belysa i 
studien. 
 
Denna kvalitativa intervjustudie är en undersökning som berör barn som upplevt trauma innan de kom till Sverige. Syftet med studien är att 
undersöka vilka reaktioner och beteenden barnen kan uppvisa efter  traumatiska upplevelser, samt hur de vuxna i skolan förhåller sig till 
barn med traumatiska erfarenheter.  
 
I litteraturgenomgången tar vi upp de reaktioner och beteenden som kan uppstå efter trauma. Trauma och den så kallade posttraumatiska 
stressen är två begrepp vi beskriver i sammanhanget. Vidare behandlas hur den vuxne i skolan bemöter barnen samt hur de planerar sin 
undervisning.  
 
Vi grundar vår empiriska studie på sju intervjuer med vuxna med olika utbildning som arbetar i grundskolan. I resultatdelen  redovisar vi 
det som framkommit under intervjuerna. Respondenterna har svårt att veta vilka reaktioner och beteende som beror på de trauman som 
barnen upplevt. Det beror på att barnen sällan berättar om sina erfarenheter. Alla respondenter nämner vikten av att bemöta barnen med 
respekt, tillit och inge eller skapa ett ömsesidigt förtroende för att barnen ska känna sig trygga. Respondenterna nämner att barnen måste 
bearbeta det de upplevt. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom samtal eller estetiska uttrycksformer.  
 
I diskussionen analyserar vi resultatet och fördjupar oss i det vi fått fram i vår studie. Vi har kommit fram till att reaktioner och beteenden är 
svåra att härleda till det barnen tidigare upplevt. De vuxna i skolan bemöter barnen på olika sätt utifrån varje situation. Det viktiga är att visa 
barnen respekt.  
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Inledning 
Barn kan komma till Sverige av olika anledningar, bland annat på grund av flykt från 

oroligheter i sitt hemland. Vi som inte bär på liknande upplevelser kommer aldrig att kunna 

förstå barnen och deras situation fullt ut. Saker som ingår i vår vardag som en naturlig del kan 

göra de traumatiserade barnen påminda om hemskheter de tidigare varit med om. 

 

Vi har valt att undersöka hur de vuxna i skolan förhåller sig till barn som har upplevt trauma i 

andra länder innan de kom till Sverige. Med de vuxna i skolan menar vi personal som i skolan 

kommer i kontakt med barn som upplevt något traumatiskt. De kommer att benämnas med de 

vuxna eller den vuxne, genom hela studien.  Hur kan de vuxna hjälpa barnen att utvecklas och 

bearbeta sina traumatiska upplevelser?  Hur kan barn reagera och vilka beteenden det 

upplevda kan leda till? Vuxna i skolan bör ha ett väl förberett förhållningssätt gentemot 

barnen med dessa erfarenheter.  

 

Vi valde detta ämne eftersom vi båda har kommit i kontakt med barn som har traumatiska 

erfarenheter, genom praktik och arbete på mångkulturella förskolor/skolor. Dessförinnan har 

det varit ett ämne som vi aldrig reflekterat över tidigare. En erfarenhet som vi bär med oss 

från en av dessa skolor är i en undervisningssituation då eleverna övar skrivträning. En elev 

ska då ljuda fram ett ord och därefter måla vad hon läst. Hon konstaterar att ordet är sil, men 

får inte fram någon bild av en sil. När eleven fått det förklarat för sig tror hon sig ha förstått 

och uttrycker: 

– Jaha! En missil, en sån som flyger i luften!  

Flickan kopplar tillbaka till tidigare upplevelser. Det är enligt oss fruktansvärt att en 7- åring 

inte vet vad en sil är men en missil visste hon vad det var. Denna händelse väckte ett intresse 

hos oss för det ämne som vi valt att bearbeta. 
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Syfte/Problemformulering 
I kontakten med traumatiserade barn måste den vuxne vara väl medveten om barnens tidigare 

livssituation för att kunna arbeta utifrån deras behov. Barn som kommer till Sverige på grund 

av flykt har behov av särskilt stöd och hjälp i sin bearbetning av det upplevda. Situationer som 

för andra barn inte väcker känslor kan framkalla hemska minnen hos barn med traumatiska 

upplevelser i bagaget.   

 

I studien har vi tänkt ta reda på vilka spår som kan ha etsat sig fast hos barnen och vilka 

beteenden upplevelserna kan yttra sig i. Barnen i undersökningen är mellan 6- 13 år. Vi har 

valt att bara belysa de psykiska och sociala aspekterna och utesluta de fysiska symtomen. De 

fysiska symtomen inverkar inte på barnens skolsituation på samma sätt som de psykiska och 

sociala symtomen. Vi avser även att ta reda på hur vuxna i skolan förhåller sig till dessa barn.  

 

o Hur reagerar barn som upplevt trauma och vilka beteenden kan erfarenheterna 

resultera i? 

o Hur förhåller sig vuxna i skolan till barn som har upplevt trauma?  
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Litteraturgenomgång 
Vi inleder med att beskriva vad ett trauma kan innefatta och sedan hur det påverkar och 

uppenbarar sig för barnen. Vi går därefter in på konsekvenser av de traumatiska upplevelser 

som barnen haft innan de flytt till Sverige. För att vi ska kunna använda oss av vissa begrepp 

under arbetet, inleder vi varje stycke med att citera en ordbok. Detta för att minska risken för 

missförstånd. 

 

 

Trauma 
Eftersom ordet trauma kan kännas obekant och inte är ett ord som används flitigt kommer vi 

för att ytterligare förtydliga oss börja med att beskriva vad ordet trauma innebär. ”Trauma: 

svår psykisk påfrestning av chock, sorg.”1 Trauma består av ångest och spänning. Traumat 

kan inte försvinna med tiden utan måste bearbetas genom exempelvis samtal.2 Ett trauma 

består av upplevelser som är så påfrestande att de blir svåra att leva med. Dessa upplevelser 

finns alltid kvar i den drabbades minne. Ett trauma är en händelse som plötsligt inträffar och 

chockerar.3 Angel & Hjern menar att traumatiska händelser innefattar bland annat tortyr, hot, 

separationer och krigsupplevelser. Ett trauma kan upplevas olika hos olika människor. En 

händelse som upplevs traumatisk av ett barn behöver inte upplevas på samma sätt av en 

vuxen. En viktig aspekt i frågan är hur de vuxna i barnens närhet bearbetar och hanterar 

situationen. Samma situation kan få olika konsekvenser och uppfattas olika från person till 

person beroende av bland annat sinnestillstånd, bakgrund, mognad, temperament, utveckling 

eller medfödda egenskaper.4 Nu när vi förklarat begreppet trauma går vi vidare med att 

beskriva vilka reaktioner och beteenden som kan uppstå efter att barnen upplevt något 

traumatiskt.  

 

 

                                                 
1 Norstedts ordbok, Svenska Ordboken - 70.000 ord och fraser, Göteborg: Språkdata, 1999, s 1106 
2 Skolverket, Undervisning av asylsökande elever i grundskolan, Stockholm: Liber, 1997 
3 Persson, Karin, Relation och trauma- En bruksbok om mötet mellan hjälpare och offer för sexuella övergrepp, Stockholm: Natur och    
Kultur, 1998 
4 Raundalen, Magne & Dyregrov, Atle, Barn och familjer i krig, Stockholm: Rädda barnen, 1994;  Dyregrov, Atle, Barn och trauma, Lund: 
Studentlitteratur, 1997;  Angel, Birgitta & Hjern, Anders, Att möta flyktingbarn och deras familjer, Lund: Studentlitteratur, 1992 
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Hur reagerar barn som upplevt trauma och vilka beteenden kan erfarenheterna 
resultera i? 
Hur barn reagerar kan vara svårt att förstå till en början. Pedagogen behöver en god grund i 

sitt förhållningssätt. I Skolverkets skrift beskriver Gustafsson tre olika diagnostiska grupper 

som berör barn som flytt. I den första gruppen framställer han De skonade barnen. I den 

gruppen ingår barnen som inte själva har upplevt något traumatiskt men påverkas av att deras 

föräldrar har erfarenheter av trauma. I den andra gruppen ingår Barnen med symtom. Dessa 

barn har upplevt något traumatiskt och visar öppet att de inte mår bra. I den tredje gruppen är 

Barnen utan symtom inräknade. Den här gruppen delar han in i fyra undergrupper, De verkligt 

överlevande, de som har den här typen av erfarenhet men som har lyckats bearbeta det med 

hjälp av vuxna. Han fortsätter med att beskriva De allvarliga bemästrarna som de barn som 

inte tillåter sig visa några symtom av det inträffade. En ytterligare undergrupp han nämner är 

De stressade anpassarna, de som inte tillåter sig visa att de mår dåligt utan snabbt anpassar 

sig till det svenska samhället för att inte behöva minnas. I den sista undergruppen inräknas 

Bemästrarna som tappar taget, dessa barn är till en början kontrollerade och ansvarstagande 

men när de har byggt upp en grundtrygghet reagerar de i aggression. Detta kan ofta komma 

till uttryck i skolsituationen.5  

 

 
Sorg 
Vi börjar med att beskriva sorg som en av många reaktioner efter traumatiska upplevelser. 

”Sorg: Förstämning och förtvivlan som reaktion på förlust av avhållen person eller något 

annat man blivit starkt fästad vid”. 6 Tillståndet kan återkomma när barnen går igenom 

känslomässiga svårigheter. Sorgen kan yttra sig genom att barnen gråter omotiverat, får ont i 

magen, svänger i humöret, bli aggressiva, passiva och/eller stumma. Dessa reaktioner kan 

leda till beteenden som trötthet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, depression och/eller 

aggressivitet. Barnen kan ibland ha svårt att förstå varför de känner sorg. Det finns ingen 

medvetenhet kring detta hos barnen.7 Om barnen reagerar i aggression behöver det inte alltid 

vara ett negativt beteende. Det kan tvärtom vara något positivt som uppkommer när barnen är 

på väg att bearbeta sina upplevelser.8  

                                                 
5 Skolverket, Undervisning av asylsökande elever i grundskolan, Stockholm: Liber, 1997 
6 Egidius, Henry, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, Lund: Studentlitteratur, 2002, sidan 238 
7 Kristal-Andersson, Binnie, Psychology of the refugee, the immigrant and their children- Development of a conceptual framework and 
application to psychotherapeutic and related support work, Lund: Department of Psychology, 2000; Assadi, Mina, Om ni bara visste… -
Iranska barn skriver, Stockholm: ARBIK, 1990; Segerström, Eva, Focus on Refugee Children- A Handbook for Training Field Workers in 
Social and Community Work, Växjö: Rädda Barnen, 1995; Van Bueren, Geraldine, Childhood Abused – Protecting Children against Torture, 
Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, Dartmouth: Ashgate, 1998 
8 Almqvist, Kjerstin, Flyktingbarn, Stockholm: Allmänna Förlaget, 1992  
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Sorgen kan handla om förluster och en oro för framtiden eftersom livet har tagit en ny 

vändning. Förlusten kan också medverka i sorgen genom att någon som stått barnen nära 

dödats eller försvunnit. Barnen kan även känna sorg över att ha lämnat sitt hemland och att 

inte kunna återvända. Sorgen kan även uppkomma efter separation från anhöriga, 

vänskapskrets och/eller skola.9  

 

 

Misstänksamhet 
En annan reaktion som de traumatiska upplevelserna kan leda till är misstänksamhet som vi i 

följande stycke belyser. Nationalencyklopedin beskriver ordet misstanke på följande sätt: 

Misstanke: Som (ofta) hyser misstankar ofta beträffande omgivningens avsikter. 10 Barn med 

traumatiska erfarenheter kan känna sig misstänksamma i mötet med nya människor. De kan 

uppleva den nya situationen hotfull och farlig. Att barnen blir misstänksamma kan bero på de 

upplevelser de har med sig från landet de kom från. Misstänksamheten kan riktas mot 

auktoriteter. De som har blivit illa behandlade av exempelvis polis, kan känna sig hotade i 

liknande situationer i det nya landet.11 Om barnen blir misstänksamma kan det bero på att de 

skyddar sig från hemska minnen.12 Det är vanligt att misstänksamheten försvinner när det nya 

landet blir välbekant för barnen. Om misstänksamheten kvarstår kan det leda till att barnen 

väljer att isolera sig från det nya samhället.13 Misstänksamhet kan handla om att barnen har 

svårt att lita på andra eftersom de ofta blivit svikna. Något annat vanligt förekommande är att 

barnen känner sig skyldiga för att de anser att de har det för bra i det nya landet. 

 

 

Skuld 
I Norstedts Ordbok står att läsa: ”Skuld: Att vara orsak till något som är fel eller dåligt.” 14 

Barnen som flytt upplever en skuld gentemot de närstående som bor kvar i det land som de 

flytt ifrån. De känner sig skyldiga eftersom de har det bra i ett välfärdssamhälle och de ställer 

                                                 
9 Angel, Birgitta & Hjern, Anders, Att möta flyktingbarn och deras familjer, Lund: Studentlitteratur, 1992; Gustafsson, Lars, H, Lindkvist, 
Agneta & Böhm, Birgitta, Barn i krig – Röster och fakta, Stockholm: Verbum Gothia, 1988 
10 http://www.ne.se (2005- 06- 09) 
11 Kristal-Andersson, Binnie, Psychology of the refugee, the immigrant and their children- Development of a conceptual framework and 
application to psychotherapeutic and related support work, Lund: Department of Psychology, 2000; Hjern, Anders, Diagnostik och 
behandling av traumatiserade flyktingar, Lund: Studentlitteratur, 1995 
12 Van Bueren, Geraldine, Childhood Abused – Protecting Children against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and 
Punishment, Dartmouth: Ashgate, 1998 
13 Kristal-Andersson, Binnie, Psychology of the refugee, the immigrant and their children- development of a conceptual framework and 
application to psychotherapeutic and related support work, Lund: Department of Psychology, 2000;  Hjern, Anders, Diagnostik och 
behandling av traumatiserade flyktingar, Lund: Studentlitteratur, 1995 
14 Norstedts ordbok, Svenska Ordboken - 70. 000 ord och fraser, Göteborg: Språkdata, 1999, sidan 939 
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sig frågande till om de verkligen är värda det. Barnen känner även en slags överlevnadsskuld 

för att de klarade sig undan. Barnen kan ha tvingats till moraliska dilemman som inneburit 

svek mot en närstående, även detta kan medföra skuldkänslor.15  

 
 
Skam 
Det traumatiska kan även framkalla skamkänslor hos barnen. Egidius beskriver: ”Skamkänsla: 

Reaktionsmönster som består i att individen upplever att ha gjort bort sig, uppfört sig 

olämpligt.” 16 Skamkänslorna kan vara av olika karaktär. Antingen kan barnen skämmas över 

vad de har upplevt eller ställningstaganden de tvingats till. De kan ha tvingats lämna 

upplysningar som inneburit att de svikit någon som stått dem nära.17 Om barnen har gjort 

något som de anser är oförlåtligt måste de få hjälp med att gå vidare genom terapi. Då kan de 

gå vidare utan att förneka det förgångna. Barnens minnen kan oftast inte försvinna men det 

kan bli en del av deras historia.18  

 

 
Saknad 
Ordboksdefinitionen på ordet saknad är följande: ”Saknad: Att med beklagande märka 

frånvaron av någon eller något.” 19 Barn som upplevt något traumatiskt saknar ofta något av 

det som de tidigare haft tillgång till, det kan innefatta till exempel platser och personer som de 

fäst sig vid. Vetskapen om att de inte kan återvända leder till stor saknad. I många fall kan 

saknaden vara omedveten och i vissa fall tillåter sig inte barnen att sakna. Det tjänar inget till 

då de vet att de ändå inte kan återvända. De som väljer att förtränga sin saknad gör ofta det på 

grund av att det är för smärtsamt.20  

 

 

Separation 
Rudberg beskriver följande: ”Separationsångest: djup (ofta omedveten) fruktan för att berövas 

en älskad person.” 21 Sorg, ångest och depression är vanliga symtom som kan uppstå efter en 

                                                 
15 Kristal-Andersson, Binnie, Psychology of the refugee, the immigrant and their children- Development of a conceptual framework and 
application to psychotherapeutic and related support work, Lund: Department of Psychology, 2000; Wilson, John P & Drozdek, Boris, 
Broken Spirits- The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, War and Torture Victims, New York: Brunner- Routledge, 2004 
16 Egidius, Henry, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, Lund: Studentlitteratur, 2002, sidan 230 
17 Kristal-Andersson, Binnie, Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn- En psykologisk modell, Lund: Studentlitteratur, 2001; Hjern, 
Anders, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, Lund: Studentlitteratur, 1995 
18 Kristal-Andersson, Binnie, Psychology of the refugee, the immigrant and their children- Development of a conceptual framework and 
application to psychotherapeutic and related support work, Lund: Department of Psychology, 2000 
19 Norstedts ordbok, Svenska Ordboken - 70. 000 ord och fraser, Göteborg: Språkdata, 1999, sidan 877 
20 Kristal-Andersson, Binnie, Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn- En psykologisk modell, Lund: Studentlitteratur, 2001 
21 Rudberg, Birgitta, Termer i pedagogik och psykologi- Innebörd och ursprung, Stockholm: LiberTryck, 1980, sidan 305 
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smärtsam separation. Symtomen kan bero på deras tidigare livssituation med familjen, 

vännerna och hemlandet som de varit tvungna att bryta upp med. Det kan leda till att barnen 

känner att de förlorat sin identitet.22 De förlorar även delar av sitt forna språk vilket kan leda 

till en osäker identitet.23  Barnen kan uppleva separationen mer traumatiskt än kriget i sig. 

Tiden efter separationen kan det uppstå biverkningar som kan bli långvariga.24  

 

 

Minnesbilder 
Det finns mycket som kan göra barnen påminda om det upplevda. Minnen kommer tillbaka 

vid de mest oväntade tillfällen. Barnen påverkas av sina traumatiska minnen när de senare 

hamnar i liknande situationer. Lukter, ljud, känsel och syn kan framkalla ångest hos barnen 

eftersom de bär på minnesbilder som de förknippar med detta.25 Minnesbilderna kommer upp 

när som helst som kortvariga ’flashbacks’. De är så korta att barnen ibland inte hinner 

uppfatta vad de föreställde. Det är inte bara i så kallade flashbacks minnena kommer tillbaka, 

det kan även uppstå i drömmar och direkta handlingar. I dessa handlingar kan barnen välja ett 

annat avslut än det redan upplevda. Det är ett sätt för barnen att få det som skett ogjort.26 

Barnen kan drömma mardrömmar om sådant de upplevt. Drömmarna kan innehålla minnen 

som barnen förträngt.27  

 

 

Posttraumatisk stress 
De reaktioner och beteenden som vi berört ovan kan vara tecken på den posttraumatiska 

stressen, som vi beskriver vidare i detta stycke. Den posttraumatiska stressen är en diagnos 

som återkommer i all litteratur som vi funnit. Barn som upplevt en plötslig oväntad händelse 

kan efteråt reagera med överväldigande hjälplöshet. Dessa reaktioner kan bli långvariga. För 

att kunna ställa diagnosen PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) krävs att barnen uppfyller 

alla de kriterier som finns, som vi presenterar nedan och att symtomen ska ha varat i längre än 

en månad. 

                                                 
22 Hjern, Anders, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, Lund: Studentlitteratur, 1995 
23 Wilson, John P & Drozdek, Boris, Broken Spirits- The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, War and Torture Victims, 
New York: Brunner- Routledge, 2004 
24 Segerström, Eva, Focus on Refugee Children- A Handbook for Training Field Workers in Social and Community Work, Växjö: Rädda 
Barnen, 1995   
25 Raundalen, Magne & Dyregrov, Atle, Barn och familjer i krig, Stockholm: Rädda Barnen, 1994 
26 Persson, Karin, Relation och trauma- En bruksbok om mötet mellan hjälpare och offer för sexuella övergrepp, Stockholm: Natur och 
Kultur, 1998 
27 Van Bueren, Geraldine, Childhood Abused – Protecting Children against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and 
Punishment, Dartmouth: Ashgate, 1998 
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1. Barnen har upplevt något som orsakat påfrestningar i hög grad. Till exempel bevittnat 

hot, skada, förstörelse och/eller sett människor dödas. Detta kriterium är ofta uppfyllt 

av barn som upplevt trauma.  

2. Barnen återupplever ständigt traumat. Detta kan yttra sig genom återkommande 

minnesbilder, mardrömmar, känsla av återupprepande av det upplevda traumat och oro 

inför liknande situationer.  

3. Barnen undviker de situationer som gör dem påminda om det traumatiska de upplevt. 

Barnen tillåter sig inte känna efter hur de mår eller utsätta sig för aktiviteter som 

väcker minnen av hemskheter som hänt dem. En annan symtombild är att barnet 

förtränger det inträffade traumat, detta kan leda till regression.28 Barnen har en känsla 

av att inte ha någon framtid, de förväntar sig att dö unga. Detta kan leda till att de vill 

undvika socialt umgänge och en ovilja att släppa någon in på livet. 

4. Barnen känner sig osäkra och tar till en försvarsposition. Detta kan bland annat yttra 

sig i: sömn- och koncentrationssvårigheter, vredesutbrott och lättskrämdhet.29 

 

För att sammanfatta det vi berört i kapitlet: Barnen som upplevt trauma kan reagera olika. Det 

kan yttra sig i bland annat sorg, misstänksamhet, skuld, skam, saknad, separation och/eller 

minnesbilder. Dessa reaktioner kan leda till en rad olika beteenden. Barnen kan till exempel 

bli aggressiva, passiva eller deprimerade. En diagnos som de traumatiska barnen kan få är 

Posttraumatisk stress. För att kunna ställa den måste barnen uppfylla de fyra kriterier som 

finns och att symtomen har varat i längre än en månad.   

                                                 
28 Regression: återgång till tidigare utvecklingsstadium, Norstedts ordbok, Svenska Ordboken - 70. 000 ord och fraser, Göteborg: Språkdata, 
1999, sidan 832 
29 Raundalen, Magne & Dyregrov, Atle, Barn och familjer i krig, Stockholm: Rädda barnen, 1994; Angel, Birgitta & Hjern, Anders, Att möta 
flyktingbarn och deras familjer, Lund: Studentlitteratur, 1992; Hjern, Anders, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, 
Lund: Studentlitteratur, 1995; Van Bueren, Geraldine, Childhood Abused – Protecting Children against Torture, Cruel, Inhuman and 
Degrading Treatment and Punishment, Dartmouth: Ashgate, 1998 

 8



Hur förhåller sig vuxna i skolan till barn som har upplevt trauma?  
 

”Första dagen i skolan sade fröken till mig, att det här är en sked och 

det här är en kniv och det här är en gaffel. Och så här ska man äta! 

Varför tror dom att vi inte vet, hur man äter? Varför har de inte läst 

någonting om oss?” 30 

 

De här orden kommer från ett barn som har flytt från Irak. Vi kommer i följande kapitel gå 

närmare in på vad de vuxna i skolan bör tänka på och eventuellt undvika i kontakten med 

traumatiserade barn. 

 

  

Förberedelse 
De vuxna i skolan som kommer i kontakt med traumatiserade barn behöver få handledning i 

vad som väntar dem. De vuxna måste få möjlighet att på bästa sätt veta hur de ska hantera de 

nya situationerna som kan uppstå. De vet inte vilka reaktioner och beteenden som uppstått av 

de traumatiska upplevelserna. Om det inte går att genomföra handledning i verksamheten kan 

de vuxna träffas ostört för att samtala om problematiken.31 Något den vuxne måste vara 

medveten om är de kulturella skillnaderna som råder. Detta omnämns i läroplanen där ett mål 

att uppnå i grundskolan är att: Varje elev ska efter grundskolan ha utvecklat en förståelse för 

andra kulturer. Därför behövs det ett bra föräldrasamarbete för att de olika parterna ska förstå 

varandra.32 Hjern ger ett förslag på hur den vuxne kan öka förståelsen för barnens upplevelser. 

Genom att själv försöka förstå flyktingens situation och reaktioner av de traumatiska 

upplevelserna. Att själv sätta sig in i hur det skulle vara att uppleva något liknande. Då kan 

frågor väckas om hur du skulle tänka, vad du skulle sakna, vad du skulle minnas och så vidare. 

Han belyser att den som inte upplevt något traumatiskt har svårt att förstå vad barnen går 

igenom, men det är viktigt att försöka. Det här är ett användbart arbetssätt i mötet med 

traumatiserade barn.33 Efter förberedelserna kommer den vuxne ha en god grund att stå på för 

att sedan kunna bemöta de traumatiserade barnen på bästa sätt.  

 

  

                                                 
30 Assadi, Mina, Om ni bara visste… -Iranska barn skriver, Stockholm: ARBIK, 1990, sidan 109 
31 Ellneby, Ylva, När kriget kom till dagis, Stockholm: Sveriges Utbildnings Radio AB, 1996; Skolverket, Undervisning av asylsökande 
elever i grundskolan, Stockholm: Liber, 1997 
32 Ellneby, Ylva, När kriget kom till dagis, Stockholm: Sveriges Utbildnings Radio AB, 1996; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo- 94) 
33 Hjern, Anders, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, Lund: Studentlitteratur, 1995 
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Mottagande/Bemötande  
Den vuxne vinner förtroende genom att från början visa respekt och ta barnen på allvar. 

Barnen behöver få känna sig betrodda.34 Eftersom barnen kan ha tappat sin tillit till en del av 

de vuxna är det vikigt att bygga upp barnens förtroende för dem igen.35 Vuxna döljer ibland 

information för att skona barnen. När barnen får kännedom om sanningen så uppstår 

ytterligare en tveksamhet till vuxenvärlden. Därför är det viktigt att den vuxne visar en 

öppenhet och är uppriktig. Då minskar även barnens fantasi som de kan få utan information. 

När de inte vet vad som inträffat fyller de själva i tomrummet och kan utan någon vuxens 

vetskap leva med den felaktiga uppfattningen.36  

 

Hjern anser att tid, tålamod och empati är grunden för ett väl fungerande samarbete.37 Alla 

barn som upplevt trauma behöver få en god grund att stå på. Då gäller det att den vuxne är 

tålmodig.38 En vanlig föreställning är att barnet glömmer så lätt och därför mår barnet bäst av 

att inte prata om det som upplevts. I litteraturen nämns att barnen behöver bearbeta det som 

hänt genom att samtala om det men samtalen måste ske på barnens villkor. Den vuxne måste 

vara beredd på att få höra saker som de inte hade räknat med. Den vuxnes förhållningssätt 

bör präglas av öppenhet, intresse och engagemang när de samtalar med barnen.39  

 

När barnen väljer att samtala är det vanligt att den vuxne lämnar över till någon annan med mer 

kunskap i ämnet. I själva verket är det den vuxne som barnen valt att vända sig till som de vill 

anförtro sig åt. Det kan i många fall räcka med att den vuxne tar sig tid och lyssnar. Den vuxne 

kan då med fördel utgå från sig själv och sina egna känslor. Barnen behöver vara medvetna om 

att den vuxne alltid finns tillgänglig.40 Enligt en av Skolverkets skrifter är det inte fel att fråga 

om barnens bakgrund. Även Almqvist nämner detta som viktigt men barnen får inte känna sig 

utfrågade, det måste ske på barnens villkor. Det är inte alltid barnen vill berätta och därför 

måste deras integritet respekteras. Barnen berättar det de vill berätta när de känner sig trygga i 

                                                 
34 Ibid 
35 Ellneby, Ylva, När kriget kom till dagis, Stockholm: Sveriges Utbildnings Radio AB, 1996; Van Bueren, Geraldine, Childhood Abused – 
Protecting Children against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, Dartmouth: Ashgate, 1998 
36 Raundalen, Magne & Dyregrov, Atle, Barn och familjer i krig, Stockholm: Rädda Barnen, 1994 
37 Hjern, Anders, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, Lund: Studentlitteratur, 1995 
38 Assadi, Mina, Om ni bara visste… -Iranska barn skriver, Stockholm: ARBIK, 1990 
39 Hjern, Anders, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, Lund: Studentlitteratur, 1995; Angel, Birgitta & Hjern, Anders, 
Att möta flyktingbarn och deras familjer, Lund: Studentlitteratur, 1992; Ellneby, Ylva, När kriget kom till dagis, Stockholm: Sveriges 
Utbildnings Radio AB, 1996; Raundalen, Magne & Dyregrov, Atle, Barn och familjer i krig, Stockholm: Rädda Barnen, 1994; Gustafsson, 
Lars, H, Lindkvist, Agneta & Böhm, Birgitta, Barn i krig – Röster och fakta, Stockholm: Verbum Gothia, 1988; Segerström, Eva, Focus on 
Refugee Children- A Handbook for Training Field Workers in Social and Community Work, Växjö: Rädda Barnen, 1995   
40 Brodin- Frisk, Christina & Holmberg, Barbro, Uppmuntran - Om möten med barn som har det svårt, Älvsjö: Svenska Kommunförbundet 
och Kommentus Förlag AB, 1992; Segerström, Eva, Focus on Refugee Children- A Handbook for Training Field Workers in Social and 
Community Work, Växjö: Rädda Barnen, 1995   
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miljön.41 Det är viktigt att följa upp samtalen med barnen och fortsätta prata med dem 

regelbundet.42 

 

 

               ”... Att möta varje barn som det är utan att förneka någon sida. Att 

lyssna till och se just detta barn, med just dess erfarenheter. Att ge 

värme och närhet, trygghet och en bit av en ny tillvaro. Det är inte 

lite, det är i sig stort.” 43 

 
 
Planering av undervisning 
Pedagogen bör i sin undervisning tänka på att inte utsätta barnen för onödig stress så som för 

högt ställda krav eller för mycket ansvar. Det är viktigt att stärka barnen och hjälpa dem i den 

sociala tillvaron.44 Barnen bör under sin skoldag ha fasta rutiner för att öka tryggheten. De 

traumatiserade barnen har förmodligen redan förlorat så mycket som till exempel hem, vänner, 

släkt och/eller skola. De behöver få veta hur dagen kommer att se ut.45 På så sätt kan de koppla 

av och koncentrera sig bättre. Det gäller att sätta klara gränser som på så sätt bidrar till 

trygghet.46 Barnen bearbetar sina upplevelser genom samtal, men även genom lek, teater, 

musik och genom att skriva och måla. Detta kan vara bra arbetssätt i de fall då barnens ord inte 

räcker till, som för de barn som har svårt att föra sin talan eller har språksvårigheter. De kan 

träda in i en roll för att slippa stå för sina upplevelser. Det kan då vara skönt att få gömma sig 

till exempel bakom en docka.47 Den vuxne bör tänka på att inte utsätta barnen för onödiga 

separationer. Barnen är känsliga för de flesta förändringar i sin tillvaro. Pedagogen bör även ha 

dessa barn i åtanke vid olika typer av grupperingar i undervisningen till exempel vid 

grupparbete. Barnen behöver ha en stabil kamratkrets där de kan känna sig trygga.48 En 

ytterligare hjälp för barnen att kontrollera sin vardag är att erbjuda ett bearbetat schema där 

                                                 
41 Skolverket, Undervisning av asylsökande elever i grundskolan, Stockholm: Liber, 1997; Almqvist, Kjerstin, Flyktingbarn, Stockholm:  
Allmänna Förlaget, 1992  
42 Raundalen, Magne & Dyregrov, Atle, Barn och familjer i krig, Stockholm: Rädda Barnen, 1994 
43 Almqvist, Kjerstin, Flyktingbarn, Stockholm: Allmänna Förlaget, 1992 
44 Hjern, Anders, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, Lund: Studentlitteratur, 1995 
45 Segerström, Eva, Focus on Refugee Children- A Handbook for Training Field Workers in Social and Community Work, Växjö: Rädda 
Barnen, 1995; Wilson, John P & Drozdek, Boris, Broken Spirits- The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, War and Torture 
Victims, New York: Brunner- Routledge, 2004 
46 Ellneby, Ylva, När kriget kom till dagis, Stockholm: Sveriges Utbildnings Radio AB, 1996; Angel, Birgitta & Hjern, Anders, Att möta 
flyktingbarn och deras familjer, Lund: Studentlitteratur, 1992 
47 Angel, Birgitta & Hjern, Anders, Att möta flyktingbarn och deras familjer, Lund: Studentlitteratur, 1992; Skolverket, Undervisning av 
asylsökande elever i grundskolan, Stockholm: Liber, 1997 
48 Raundalen, Magne & Dyregrov, Atle, Barn och familjer i krig, Stockholm: Rädda Barnen, 1994; Segerström, Eva, Focus on Refugee 
Children- A Handbook for Training Field Workers in Social and Community Work, Växjö: Rädda Barnen, 1995   
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målen framgår tydligt. Barnen kan ha svårt att ta in ny kunskap på grund av att de kan bli 

blockerade av det upplevda, vilket den vuxne bör tänka på vid planeringen.49 

 

 

Känsliga punkter 
Vissa situationer kan göra barnen påminda om det upplevda. Då är det bra om den vuxne har 

ett medvetet förhållningssätt. Pedagogen bör vara aktsam vid samtal med klassen om barnens 

tidigare upplevelser. Frågor om vad de gjorde förra sommaren kan väcka starka känslor hos de 

traumatiserade barnen. Det finns alltid en risk att något av barnen befunnit sig i en traumatisk 

situation som de blir påminda om. En risk som finns är även att de vuxna enbart lägger vikt på 

de svårigheter som det traumatiska lett till. Det får inte glömmas bort att barnen faktiskt även 

har välfungerande sidor.50 

 

Brodin- Frisk & Holmberg menar att det ibland kan förekomma rykten och fördomar i 

barngruppen. Barnen som inte bär på traumatiska minnen spekulerar fritt och skaffar sig en 

egen tolkning av vad barnen som flytt varit med om. För att förhindra att dessa rykten uppstår 

kan den vuxne genomföra en rak och öppen diskussion med barngruppen. Om barnen inte får 

en ärlig information kring det inträffade så kan de själva fantisera fram en bild.51  

 

Vi summerar det vi tidigare nämnt: Innan barnen med traumatiska erfarenheter kommer till 

skolan bör de vuxna vara förberedda på vad som väntar dem. Detta kan den vuxna göra 

genom att ta reda på barnens bakgrund, religion och kultur. Trygghet och respekt är en 

viktig grund i arbetet med traumatiserade barn. Fasta rutiner kan vara ett sätt att skapa 

trygghet för barnen.  Barnen måste få känna förtroende för de vuxna och veta att de blir 

tagna på allvar. Barnen behöver bearbeta det upplevda, gärna genom samtal, lek eller 

målning. De vuxna bör vara öppna och ärliga mot barnen för att undvika rykten och 

spekulationer. 

                                                 
49 Skolverket, Undervisning av asylsökande elever i grundskolan, Stockholm: Liber, 1997 
50 Gustafsson, Lars, H, Lindkvist, Agneta & Böhm, Birgitta, Barn i krig – Röster och fakta, Stockholm: Verbum Gothia, 1988  
50 Almqvist, Kjerstin, Flyktingbarn, Stockholm: Allmänna Förlaget, 1992  
51 Brodin- Frisk, Christina & Holmberg, Barbro, Uppmuntran - Om möten med barn som har det svårt, Älvsjö: Svenska Kommunförbundet 
och Kommentus Förlag AB, 1992 
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Metod 
Syftet med studien är att ta reda på vilka beteenden och reaktioner som traumatiska 

upplevelser kan leda till. Dessutom undersöker vi hur de vuxna i skolan förhåller sig till 

barnen med dessa upplevelser. 

 

  

Val av metod 
Vi valde att använda oss av kvalitativ ansats, där vi med hjälp av öppna intervjufrågor 

behandlade våra frågeställningar. Enligt Andersson är det viktigt att hela tiden ha sina 

frågeställningar i åtanke vid val av metod.52 Enligt Ekholm & Fransson är den kvalitativa 

intervjun en bra metod för att den svarandes intryck och åsikter ska bli tydliga. Dessutom 

ger den möjlighet till utveckling av de frågor som är intressanta för oss och syftet med 

arbetet.53 Anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ studie var att få en så bred 

insikt som möjligt i hur de vuxna förhåller sig till barn med traumatiska erfarenheter. Alla 

individer kan uppfatta samma saker på olika sätt. Vi ville samtidigt försöka få en djupare 

förståelse för varje respondent, den intervjuade. Enligt Kvale kan forskaren få en bild av 

respondentens vardag genom muntliga intervjuer. Respondenten ges genom intervjun 

möjligheten till att beskriva sin situation utifrån sig själv.54 
 

 

Förberedelser inför intervjuerna 
Vi började med att strukturera upp frågor som vi tyckte var väsentliga för våra 

frågeställningar. Frågorna utgick från den litteratur vi tidigare läst in oss på och de tankar som 

väckts hos oss under läsningen. Grundfrågorna följde en röd tråd så det blev lätt för 

respondenten att se kontinuiteten. Kvale beskriver olika typer av intervjufrågor. Vi började att 

enligt författaren konstruera inledande frågor, vilket innebar att respondenten i stora drag 

skulle kunna beskriva området. Därefter valde vi att gå vidare med mer detaljerade frågor. Då 

använde vi oss av frågor som exempelvis: Kan du ge ett exempel? Till de respondenter som 

inte var pedagoger förbereddes indirekta frågor. Det kunde vara frågor som till exempel: Bör 

pedagogen anpassa sin undervisning? Då fick de lov att sätta sig in i pedagogernas situation.55 

Vår handledare tittade igenom frågorna och lämnade synpunkter.  Därefter genomfördes en 

                                                 
52 Andersson, Bengt-Erik, Som man frågar får man svar - En introduktion i intervju- och enkätteknik, Kristianstad: Rabén Prisma, 1994 
53 Ekholm, Mats & Fransson, Anders, Praktisk intervjuteknik, Göteborg: Graphic systems AB, 1989  
54 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 1997 
55 Ibid 
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pilotintervju för att skapa oss en uppfattning om hur frågorna skulle kunna tolkas samt 

tidsåtgång.56 Vidare kontaktades de personer som vi ansåg vara intressanta. Vid denna kontakt 

gick vi på känsla och erfarenhet från tidigare möten samt tips från andra inom verksamheten. 

 

Vi insåg vid kontakten med respondenterna att det var svårt att få dem intresserade via e- post. 

Istället åkte vi till skolorna och tog personligen kontakt med dem. På så sätt fick de en 

tydligare bild av oss och vårt syfte med uppsatsen. Vi var även tillmötesgående när det gällde 

tid och plats för intervjun. Vi använde oss av en diktafon57 vid genomförandet av intervjuerna 

och valde detta hjälpmedel för att kunna koncentrera oss på vad den svarande sade. Dessutom 

kunde vi etablera en ömsesidig kontakt och upprätta ett bättre klimat. Att använda diktafon 

underlättar efterarbetet eftersom det blir lättare att gå tillbaka till den inspelade intervjun.  

 

Intervjufrågor 
Vi kommer att fortsätta med att presentera våra intervjufrågor och hur vi tänkt omkring dem. 

Vi valde att använda oss av frågor som kan ge vida och öppna svar. Detta för att inte styra 

intervjun med våra egna åsikter och värderingar och därmed riskera att intervjun blir för 

strukturerad. Vi utgick från ett antal fasta frågor som utvecklats olika utifrån vilka svar vi 

fick. Respondenten fick tid och rum att fritt berätta vad den hade att säga i frågan.  

 

• Vad väger du in i begreppet trauma? 

Vi såg detta som en självklar fråga att inleda vår studie med. På så sätt fick vi reda på vad 

varje respondent utgick från.   

 

• Hur arbetar man som pedagog med barn som upplevt trauma? 

– Vilka är de första varningssignalerna du sett hos dessa barn? 

– Hur kan man som pedagog förbereda sig inför mötet med barnet? 

Här ville vi få en bakgrund som bottnar i erfarenhet. För att sedan jämföra detta med 

litteraturen vi valt.  

 

• Vilka reaktioner och beteenden har du stött på under din tid som lärare?  

      –  När/Hur såg ni att något var fel? 

                                                 
56 Johansson, Bo & Svedner, Per Olof, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig utformning, Uppsala: 
Läromedel och Utbildning, 2001 
57 Diktafon: Apparat som registrerar och återger tal. Prisma, Prismas främmande ord- 25. 000 ord med förklaringar och härledningar, 
Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1984, sidan 100 
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Vi ville få förståelse i vilka olika beteenden och reaktioner som respondenterna har erfarenhet 

av.  

 

• Vem bär det yttersta ansvaret? Finns det någon handlingsplan?  

      –  Hur arbetade ni med detta problem?  

Med den här frågan ville vi undersöka hur verksamheten samarbetar i dessa situationer. Vi 

ville även få insikt i hur verksamheterna arbetar förebyggande. 

 

• Vilka i skolan berör detta problem? Inte bara läraren? 

      –  Får barnen någon experthjälp? Och i så fall vad för hjälp? 

Genom dessa frågor ville vi ta reda på vilka som är delaktiga under hjälparbetet med barnen. 

Vi ville även veta var den vuxne kan vända sig om detta problem påträffas. Vi ville undersöka 

vilka personer som kopplas in under förloppet och hur de arbetar. 

 

• Vad bör pedagogen tänka på/undvika i undervisningen med dessa elever?  

– Bör pedagogen överhuvudtaget anpassa undervisningen? 

Vi ville också veta om undervisningen specialanpassas. Kan det finnas en risk med detta? Om 

barnen redan känner sig utanför, kan då pedagogen riskera att förvärra känslan av 

utanförskap? 

 

• Kan pedagogen använda sig i undervisningen av de upplevelser barnet har?  

– Går det att omvända detta till något positivt? 

Vi anser det viktigt att de övriga eleverna i klassen får en förståelse för vad barn som upplevt 

trauman gått igenom. Därigenom får barnens beteenden en förklaring. Vi ställde frågan för att 

ta reda på om detta är möjligt och om pedagogen arbetar på detta sätt.   

 

• Hur underrättar pedagogen de andra eleverna om detta problem?  

      –  Ska man vara öppen som pedagog?  

      –  Kan man som pedagog ta hjälp av klassen? 

Här undersöker vi om det är viktigt att resten av klassen har vetskap om de traumatiserade 

barnens erfarenheter eller leder det till ännu mer utsatthet för dem som drabbats. 

 

• Har du något mer att tillägga till intervjun? 
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Ofta kan respondenten känna att den har mer att säga om ämnet och lägger vikt på andra saker 

än vad vi valt att göra. 

 

 

Urval 
För att finna så passande vuxna som möjligt till vårt syfte, utgick vi från vår kunskap kring 

skolsammansättningarna i en stad belägen i mellersta Sverige. Vi kontaktade två av skolorna 

som enligt vår vetskap är mångkulturella, för att respondenterna skulle ha erfarenhet inom 

detta område. Vi valde att bara rikta in oss på skolor i denna stad för att vi redan hade 

kontakter där vilket underlättade vårt arbete, men blev även tipsade om olika personer som 

skulle vara användbara för oss i vår undersökning. Vi valde dessutom att kontakta en så kallad 

förberedelseklass. Hit kommer barnen direkt efter att de har anlänt till Sverige och går i denna 

klass i cirka ett år, innan de slussas ut till skolan.   

 

Vår vision var att finna lämpliga respondenter på de två skolorna vi tidigare nämnt. Den ena 

skolan valde att inte delta i undersökningen eftersom de vuxna på skolan inte ansåg sig ha 

några barn med traumatiska erfarenheter där. Vi respekterade deras val och kontaktade en 

annan skola som ansåg sig ha erfarenhet i ämnet. Det är av stor betydelse att respondenten är 

motiverad, nyfiken och intresserad av ämnet. Om den tillfrågade visar tecken på motvilja blir 

det svårt att genomföra en givande intervju.58 Vi ville intervjua vuxna som på olika sätt är 

delaktiga i barnens skolmiljö och som är relevanta i vårt syfte med uppsatsen. Det slutade 

med att det genomfördes intervjuer med tre utbildade pedagoger, en skolsköterska/kurator, en 

socionom och två specialpedagoger.  

 
 
Forskningsetik  
Att vi enbart intervjuat vuxna i skolan var ett medvetet val, då sår inte skulle rivas upp hos 

barnen som varit utsatta för trauma. Ofta har de inte hunnit bearbeta det upplevda ännu och är 

därför inte redo att delge sin historia. Dessutom krävs ofta en djupare kontakt för att barnen 

ska öppna sig. Enligt Kvale ska man inte skapa denna kontakt enbart för studiens syfte.59 

 

Till de tillfrågade respondenterna skickades grundfrågor som intervjun skulle utgå ifrån. 

Därmed fick respondenterna en tydlig uppfattning vad intervjun skulle handla om. Därefter 

                                                 
58 Andersson, Bengt-Erik, Som man frågar får man svar - En introduktion i intervju- och enkätteknik, Kristianstad: Rabén Prisma, 1994 
59 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 1997 
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informerades om vårt syfte, anonymiteten och beräknad tidsåtgång. Vi var noga med att 

påpeka att ingen annan skulle få tillgång till informationen som framkom under intervjun. Vi 

förklarade att svaren kommer att användas i vårt resultat, men inga namn kommer att nämnas 

i uppsatsen.60  

 

Enligt vad Ekholm & Fransson föreslår, inleddes varje intervju med att presentation av oss 

och vår bakgrund för att skapa en god relation. Därefter intresserade vi oss för respondentens 

bakgrund och yrkeslivserfarenhet. På så vis gavs utrymme för en ömsesidig respekt. Vi 

fortsatte med att informera om att de deltar frivilligt. Innan intervjun kontrollerades att 

respondenten tillät att intervjun spelades in. Diktafonen kan kännas hämmande för vissa vid 

intervjuer.61 Detta var inget som märktes, alla respondenter talade utan att lägga märke till 

diktafonen. Vid avslutad intervju erbjöds respondenterna en kopia av den färdiga uppsatsen, 

vilket uppskattades.    

 

 
Felkällor 
Under den första intervjun fanns det inte tillgång till någon diktafon. Detta medförde 

svårigheter i arbetet med transkriberingen.62 En intervju genomfördes hemma hos en pedagog, 

där vi blev distraherade av hennes husdjur. Vid flera av intervjuerna som genomfördes på 

skolorna blev vi avbrutna av att någon knackade på dörren och sökte respondenten. Detta var 

inget stort problem utan intervjun kunde lätt fortsätta därefter.  

 

En svårighet var att undvika att ställa ledande frågor. Respondenterna hade så mycket att 

delge av sina erfarenheter att vi ibland kom ifrån ämnet och in på sidospår. Vi kunde börja 

diskutera situationer som inte behandlade vårt syfte men som ändå var intressanta.    

 

Ibland kan det som sägs vid intervjun vara spontant och inte lika genomtänkt som det kanske 

hade varit vid till exempel enkäter. Respondenten kan prata på och hoppa mellan olika 

situationer och erfarenheter vilket kan göra det svårt för intervjuaren att se sambandet. 

Eftersom vi båda har varit i kontakt med de intervjuade och deras verksamhet tidigare under 

utbildningen förutsatte de ofta att vi visste vad de pratade om, vilket försvårade 

transkriberingen.  

                                                 
60 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2002, (2005-04-26) 
61 Ekholm, Mats & Fransson, Anders, Praktisk intervjuteknik, Göteborg: Graphic systems AB, 1989  
62 Transkribering: Överföra från tal till skrift, http://www.ne.se (2005-05-24) 
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En nackdel med att använda diktafon var att den under en av intervjuerna slutade fungera. 

Lyckligtvis fördes även anteckningar under intervjun som kunde komplettera det uteblivna 

materialet. Detta missöde ledde till att vi fortsättningsvis kontrollerade diktafonen med jämna 

mellanrum.  

 
 
Metoddiskussion 
Att den ena skolan valde att avstå i undersökningen har inte haft någon inverkan på 

arbetsprocessen. Då andra respondenter med erfarenhet av traumatiserade barn valde att delta.  

Vi har blivit väl bemötta av dem som ställt upp på intervjuer. Eftersom respondenterna fått 

grundfrågorna i förväg var de väl förberedda och tog sig tid samt tog frågorna på allvar. 

Intervjuerna var väldigt givande för oss och lett till uttömmande samtal. Genom att vi delade 

med oss och var öppna om oss själva och vår bakgrund visade respondenterna oss ett 

förtroende.  

 

Eftersom ämnet som behandlas intresserar oss blir vi väldigt engagerade och motiverade, 

detta är enligt Andersson en styrka.63 Vi var väldigt intresserade och lyssnade aktivt på vad de 

svarande hade att säga. Vår motivation resulterade i långa och för oss givande intervjuer. Det 

som intervjuerna berört var lätt att anknyta till litteraturen vi behandlat. Svaren resulterade i 

aha- upplevelser, då vi kunnat koppla det sagda till en viss litteratur. Vi försökte att inte ställa 

några ledande frågor eftersom respondenten skulle få tala helt och hållet utifrån sig själv. 

Därför har alla intervjuer sett olika ut. Nya följdfrågor formulerades under pågående intervju 

utefter de olika svaren vi fick. Respondenten fick sedan möjlighet att vidareutveckla och vi 

kunde ställa mer detaljerade frågor.  

 

Transkriberingarna delades upp eftersom det tar lång tid att lyssna och skriva ner dem. Genom 

att dela på arbetet sparades tid. När vi transkriberade intervjuerna valde vi att inte notera 

pauser och hummande. När vi citerar i resultatpresentationen använder vi:  /…/,  då vi valt att 

utelämna ord. När hela meningar utelämnas används den här noteringen: /_ _ _ /.  

                                                 
63 Andersson, Bengt-Erik, Som man frågar får man svar - En introduktion i intervju- och enkätteknik, Kristianstad: Rabén Prisma, 1994 
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Resultat 
Vi börjar detta kapitel med att beskriva hur respondenterna uppfattar begreppet trauma. Sedan 

utgår vi från vår första frågeställning och redovisar respondenternas erfarenheter av de 

traumatiska barnens reaktioner och beteenden. Det resulterade i tre rubriker: konflikter, 

fixering och tysthet & ointresse. Därefter behandlas vår andra frågeställning där 

respondenterna beskriver hur de förhåller sig till barn med traumatiska erfarenheter. 

Respondenterna benämns med datumet då intervjun genomfördes. De dagar som två 

intervjuer genomfördes på samma dag, har ett a eller b lagts till. 

 

 

Trauma 
Respondenterna har beskrivit begreppet trauma på följande sätt: De barn som kommer från 

flykt, krig, oro eller de som har förlorat någon, sett en anhörig bli utsatt för något eller 

försvunnit, har alla traumatiska erfarenheter. De har upplevt något hemskt utöver det normala. 

Därefter drabbas barnen av påfrestande, förvirrande psykiska tillstånd där de upplever en 

känsla av total hjälplöshet. 

 
 
Reaktioner och beteenden  
Av de sju intervjuerna vi genomfört är det endast ett fåtal som kunnat härleda upplevda 

rektioner till ett specifikt trauma. De andra är eniga om att det är svårt att veta vad 

reaktionerna/beteendet beror på, det går enbart att spekulera i.    

 
 
Konflikter 
Något som kom upp under intervjuerna var hur barnen reagerar vid konfliktsituationer. Här 

väljer respondenterna att lägga vikt på olika beteenden. En pedagog nämner att dessa barn 

ofta är obenägna att lösa konflikter. En bidragande orsak till detta kan vara att barnen inte är 

vana att ta tag i konflikter som sker i hemmet på grund av att föräldrarna inte orkar ta tag i 

problemet. En pedagog menar att när barnen känner sig pressade eller hotade vid till exempel 

konflikter kan de reagera i aggressivitet eller passivitet. 

 

Skolsköterskan berättade om situationer där konflikten utlöste reaktioner som utbrott och 

aggressivitet på grund av att konflikten gjorde barnet påmind om tidigare upplevelser. En av 

specialpedagogerna menar att konflikterna kan uppstå på grund av språksvårigheter. Barnen 
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vet inte hur de ska uttrycka sin åsikt så istället tar de till slag och sparkar. Hon kan inte avgöra 

vad det beror på men några troliga orsaker kan vara till exempel språksvårigheter eller så kan 

det även bottna i det barnen tidigare upplevt. 

 

Socionomen uttryckte att konflikter behöver få inträffa. Det viktiga är att den vuxne kan visa 

att det går att lösa på andra sätt än genom fysiskt våld. Han nämner språket som ett 

användbart redskap vid lösningar av konflikter. Många av respondenterna nämner att de 

traumatiska barnen reagerar aggressivt. Det finns de barn som alltid har taggarna utåt och går 

direkt i försvarsställning. Det finns även de som reagerar tvärtom. Ett barn som omtalas av en 

respondent reagerade i självdestruktivitet, han skadade och slog sig själv. En pedagog hade en 

pojke i klassen som hon visste hade upplevt något traumatiskt. När han började bearbeta 

traumat blev han orolig. Han kunde inte sitta stilla och när som helst kunde han slå till någon 

annan i klassen utan anledning. Pedagogen visste vad pojken hade upplevt och kunde koppla 

hans beteende. Pojken blev orolig för att de traumatiska upplevelserna gjorde sig påminda.  

 

 

Fixering 
Ytterligare ett beteende som respondenterna observerat är att vissa barn fixerar sig vid olika 

saker, exempelvis krig. De här barnen pratar mycket om vapen och krig. Barnen kan även rita 

krigsbilder, det kan vara tecken på att de vill säga något. 

 

”Jag hade en elev en gång som bara ritade krigssituationer. Då var man ganska klumpig och 

undrade: - Men hallå! Har du ingen fantasi eller? Utan att härleda det till att det skulle finnas 

något budskap i det. Att han kanske ville säga någonting eller att det var någon form av 

terapi.”(0421b) 

 

Återigen påpekar respondenterna att de inte kan säga vad fixeringen beror på. Barnen behöver 

inte ha upplevt det ritade, det kan även uppkomma från andra erfarenheter som till exempel 

något de sett på tv. Pojkar vid en viss ålder fixerar sig ofta vid krig. I de fall där de vuxna vet 

att barnen har flytt kan de dra vissa slutsatser av deras beteende. Barnen kan även fixera sig 

vid andra saker. En pojke i femte klass som nämns i en av intervjuerna, har fastnat i ’kiss- och 

bajsåldern’. En av specialpedagogerna förklarar att detta kan bero på att han stannat i 

utvecklingen. När han genomled det traumatiska kan utvecklingen ha stannat och han blev 

kvar i den fasen. 
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Tysthet och ointresse     
Många av barnen reagerar i tystnad, de sluter sig och blir inåtvända. Även här menar 

respondenterna att de inte kan veta vad det beror på. Det kan handla om blyghet eller att de 

inte känner sig tillräckligt trygga för att prata. En annan trolig orsak kan enligt två av 

respondenterna vara att barnen inte vill minnas. Om de inte pratar om det har det aldrig hänt.  

 

Ointresserade och okoncentrerade barn har alla respondenter lagt märke till. Barnen är i 

skolan men de vill inte arbeta. De sitter och dagdrömmer och tänker på annat. En anledning 

till detta som respondenterna nämner är att dessa barn har svårt att passa in i samhället då 

föräldrarna haft svårt att ta sig an den nya situationen i ett nytt land. Enligt en av 

specialpedagogerna tycker de flesta barnen inom den här verksamheten att det är roligt att gå 

till skolan. Den vuxne reagerar direkt på barnens beteende och börjar fundera om det är något 

som kan bero på det barnen har upplevt. Endast en av respondenterna påpekar att det 

traumatiska även kan få positiva följder. Barnen blir väldigt engagerade i skolarbetet. 

 

Socionomen har noterat ett beteende bland dessa barn. De kan ha svårt med sin tids- och 

rumsuppfattning. De har svårt att avgöra hur lång tid som gått efter att något inträffat.  

 

”En pojke som jag träffat med erfarenhet från trauma kunde aldrig säga exakt när något hade 

inträffat. Han kunde säga två år men så visade det sig att han menade två veckor.” (0425) 

   

 
Förhållningssätt 
Det är svårt att härleda ett beteende till något av det barnen upplevt. Den vuxne i skolan lär 

sig av sin erfarenhet och försöker göra det bästa av varje situation. Vi kommer vidare att gå in 

på hur respondenterna bemöter de traumatiska barnen i skolan. 

 
 
Trygghet 
Samtliga respondenter nämner vikten av att från början bygga upp en god relation med barnen 

och deras familjer. Det första som borde göras, enligt den ena specialpedagogen, i kontakten 

med dessa barn är att skapa tillit. För att vinna tillit måste barnen stärka tron på sig själv och 

sin identitet. Det hjälper den vuxne till med genom att visa respekt. 
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 ”…Att skapa en känsla till barnen, att jag försöker förstå dig med allt jag kan.” (0429) 

 

En pedagog menar att genom att ge och ta skapas ett förtroende. Ett bra sätt att vinna 

förtroende är att börja med att berätta om sig själv och sin bakgrund.  

 

”…utgå från sig själv, för ofta är det så att man ställer frågor till barnen och tar för givet att 

man i lärarrollen är någon att lita på. Men de har ju mött så många vuxna som inte varit att lita 

på. / _ _ _ / Sedan försöker man inleda en relation där man säger att om de vill prata så finns 

man där för dem nästan alla tider på dygnet. De behöver få känna att man finns till hands även 

om de inte alltid utnyttjar det.” (0421b)   

 

Socionomen tycker att pedagogen ska skaffa sig en förkunskap om barnens traditioner, dess 

religion och kultur.  

 

”Det är upp till varje pedagog att ta reda på det, det finns inget krav på att man måste göra det, 

men för att öka förståelsen för barnet är det bra.” (0425) 

 

Majoriteten av respondenterna anser att genom att visa barnen respekt så vinner de deras 

förtroende. Pedagogen måste ge barnen den tid de behöver för att på så sätt skapa ett bra 

arbetsklimat. Två av pedagogerna nämner att en ytterligare faktor för ett bra arbetsklimat är 

att det barnet säger stannar hos pedagogen. Barnen behöver veta att den vuxna inte avslöjar 

något om vad de talat om, utan dess samtycke.  

 

”För oftast så är det ju så att om en unge har valt att berätta någonting för just mig då är det ju 

jag som har det förtroendet inte någon annan. Det ska man nog vara glad för då och verkligen 

se till att man lyssnar, för oftast är det ju det som behövs.” (0418b) 

 

Först när pedagogen tillsammans med barnen har byggt upp en grundläggande trygghet kan 

barnen delge sina erfarenheter. Det kan leda till att de tar kontakt och vill ventilera det 

upplevda. En av specialpedagogerna har en uppfattning som skiljer sig från de andra. Hon 

anser sig inte ha tillräcklig kompetens att bära på detta ansvar. Hon ser sitt vuxenansvar i 

situationen och menar att det råder anmälningsplikt. Hon går vidare trots att hon lovat att inte 

göra det.  
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Samtal 
Samtliga respondenter har samma uppfattning om att barnen bearbetar det upplevda genom 

samtal. Under samtalen pratar barnen inte om själva upplevelsen utan har behov av att prata 

rent allmänt. Det rör sig ofta om hur de levde i landet de flytt ifrån. Genom att prata om sitt 

förflutna, exempelvis hur huset såg ut eller vilka djur de hade, bearbetar de det traumatiska. 

När barnen väljer att ta kontakt för att prata har de kommit så långt i sin bearbetning att de är 

på väg att läkas. Barnen behöver veta att den vuxne finns tillgänglig när de känner sig mogna 

att prata. 

 

 ”…de lider brist på vuxna hemma att diskutera med så de kanske dröjer sig kvar för att prata 

om andra grejer. /…/ Killar kan vilja prata om allt från fotboll till puberteten.” (0421b)  

 

I de fall då den vuxna i skolan känner sig otillräcklig har de alltid möjlighet att slussa barnet 

vidare. Detta kan göras antingen till skolsköterskan, socionomen, BUP (barn och 

ungdomspsykiatrin) eller det resursteam som finns inom kommunen. Där tas alla akuta 

situationer emot. Alla respondenter nämner att de känner att de kan vända sig dit och vet att 

barnen då får professionell hjälp och vägledning. 

 

De flesta av respondenterna anser det nödvändigt att samtalen ska ske på barnens villkor. Det 

är upp till barnen själva när de vill berätta om det som hänt. En av respondenterna skiljer sig 

från de andra i den här frågan. Hon är inte rädd att ta reda på vad barnen upplevt om hon 

känner sig hjälpt i undervisningen av att veta det. Samtalen kan inledas med naturliga frågor 

om vardagssituationer. När det väl sker måste den vuxne ta sig tid att lyssna på direkten, detta 

är inget problem som ska skjutas upp till senare. En pedagog menar att när samtalen dyker 

upp måste ämnet diskuteras klart. Alla barn måste få det talutrymme de behöver. När den 

vuxne i skolan anser att ämnet är uttömt så måste de försäkra sig om att alla barn mår bra. En 

pedagog pratar mycket om vad som händer ute i världen med sin klass och det kan leda till 

givande diskussioner.  

 

”Genom att en elev berättar kan en annan känna igen sig och få en känsla av att det inte bara 

är jag som har upplevt det här.” (0427) 
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Anpassa undervisningen 
Återigen påpekar samtliga respondenter att det inte går att anpassa något eftersom de vet så 

lite om barnens bakgrund, det är svårt att veta vad som ska undvikas. 

 

”Jag tror inte att det går att förutse, det kan ske i de mest oväntade ögonblick. /_ _ _/…det är 

klart att man kanske inte visar krigsfilmer.” (0421b) 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker att det handlar mycket om att vara lyhörd, observant 

och ha en god intuition. Det handlar mycket om att läsa av barnen. Den vuxne måste se till att 

alla mår bra och att ingen känner sig utsatt.   

 

 

Ärlighet varar längst 
En skillnad vi kunnat se bland respondenterna är frågan om hur öppen den vuxne ska vara i 

klassen. De flesta är överens om att den vuxne måste känna efter hur långt de kan föra 

samtalet. Två av pedagogerna tar inte någon hänsyn till det. De ser det viktiga i att de andra 

barnen i klassen får en förståelse för vad klasskamraten har upplevt. Den vuxne bör inte dölja 

något och sträva efter att vara öppen både i ord och i handling. Socionomen anser att om den 

vuxne inte är öppen och ärlig beträffande det upplevda så skjuts problemen bara upp. Det 

innebär att barnen får bearbeta det upplevda senare i livet. Därför bör bearbetningen ske när 

barnen har behov av det.   

 

De flesta respondenter tycker det är ett användbart arbetssätt att lyfta fram barnens ursprung i 

undervisningen. Genom att diskutera aktuella händelser som till exempel krig, kan barnen 

med erfarenhet av traumatiska upplevelser sätta sig själva i ett sammanhang. Det går att 

hänvisa till barnen genom att sätta dem i olika exempel.  

 

 
Rutiner 
Något som är återkommande hos majoriteten av respondenterna är vikten av rutiner under 

barnens skoldag. En av specialpedagogerna arbetar med arbetsscheman som gör det lättare för 

barnen att klara av skoldagen. De får genom att jobba med detta tillbaka sin kontroll som de 

har förlorat efter att ha upplevt det traumatiska. De behöver känna att de har kontroll över hur 

de ska jobba, hur de ska sitta med mera. 
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En av pedagogerna menar att situationer då konflikter kan uppstå bör undvikas för att 

underlätta för barnen. De vuxna måste ta itu med det innan det händer, se ett steg före. Detta 

görs bäst genom att som vuxen vara närvarande så mycket som möjligt exempelvis på rasten 

och vara beredd att ingripa.  

 

 

Alternativa arbetssätt 
Två av pedagogerna använder andra uttryckssätt i undervisningen som till exempel att rita 

eller föra dagbok. Ett sätt för pedagogen att ta reda på vad barnen bär inom sig, kan vara att 

rita. När barnen ritar sitt hus så tänker de tillbaka på tiden innan de flytt. Det som barnen 

behöver bearbeta kan komma upp i dessa sammanhang. Det är barnen själva som bestämmer 

om de vill prata. Ett annat sätt som nämns är att föra en skriftlig dialog med barnen genom en 

dagbok. På så sätt slipper den vuxne avgöra när något är för känsligt, barnen undviker det de 

inte vill berätta. I dagboken kan den vuxne ställa ledande frågor som kan resultera i att barnen 

tar kontakt för att diskutera. En annan pedagog använder dagboken som verktyg för sin egen 

utveckling, hon skriver för sin egen skull. Där beskriver hon varje lektion utförligt, sedan kan 

hon gå tillbaka och använda sig av tidigare erfarenheter. Socionomen beskriver läsning som 

ett sätt för barnen att bearbeta det upplevda. Här kommer barnen in i böckernas värld och det 

kan i många fall vara självläkande.  

 

Ett annat arbetssätt som en av pedagogerna beskriver är att ta hjälp av föräldrar i 

undervisningen. På skolan har föräldrar vid ett flertal tillfällen bjudits in, för att hålla föredrag 

i klassen om hemlandet. Barnen blir ofta mer intresserade och föräldrarna ger ofta en levande 

beskrivning av landet. 

 
 
Behandla alla lika 
Samtliga respondenter bemöter alla barn efter deras behov. De vuxna bör visa respekt och 

skapa en god relation till barnen.  

 

”Man möter varje barn utifrån deras behov, sedan vad behoven bottnar i spelar kanske inte så 

stor roll.” (0427) 
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Skolsköterskan poängterar att vardagen måste få vara vardag. Skolsituationen kan vara ett 

avbrott från att ständigt bli påminda om det traumatiska. I hemmet kan ofta diskussioner och 

TV- tittande framkalla minnesbilder hos barnen. Eftersom barnen i vissa familjer ofta pratar 

om aktuella nyheter och tittar på TV kan de behöva vila från detta när de är i skolan.        

 
Vi sammanfattar resultatet: Samtliga respondenter är eniga om att alla barn som upplevt 

någon form av trauma reagerar olika. Det går inte enligt respondenterna att spåra ett visst 

beteende till det upplevda eftersom de sällan får vetskap om barnens bakgrund. Samtliga 

respondenter kan ändå ana att vissa reaktioner och beteenden hos barnen har någon koppling 

till det upplevda. De vanligaste beteenden hos barnen enligt respondenterna är aggressivitet, 

tystnad och fixering av olika saker, exempelvis krig. En reaktion som beteendet ofta yttrar sig 

i är koncentrationssvårigheter. I mötet med dessa barn krävs en ömsesidig respekt, trygghet 

och tillit mellan barnen och de vuxna. På så sätt känner barnen att de kan vända sig till någon 

vuxen på skolan. I undervisningen bemöts alla på samma sätt oavsett bakgrund.  
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Analys och diskussion 
Vi kommer att belysa resultatet med hjälp av relevant litteratur och utgå från våra 

frågeställningar. En viktig aspekt i studien är att i litteraturen beskrivs barnen utifrån att de 

vuxna redan har vetskap om barnens bakgrund. Respondenterna däremot utgår från fria 

spekulationer, på grund av att de sällan får veta vad barnen har upplevt. Vi kommer vidare att 

diskutera vår första frågeställning.  

 
Hur reagerar barn som upplevt trauma och vilka beteenden kan erfarenheterna 
resultera i? 
Alla respondenter beskriver aggressivitet som ett vanligt beteende hos barn de misstänker 

upplevt något traumatiskt. Det kan innebära att barnen har svårt att hantera konflikter. En 

pedagog berättar om en pojke med traumatiska erfarenheter, som blev aggressiv under 

bearbetningen av traumat. Almqvist beskriver aggressivitet i detta sammanhang som något 

positivt. Eftersom barnen har börjat bearbeta sina upplevelser.64 Vi själva har förstått 

svårigheten med att avgöra när ett beteende exempelvis aggressivitet, bottnar i barnens 

traumatiska upplevelser. Barnen kan uppträda aggressivt ändå, utan att det traumatiska orsakat 

det. Blir barnens aggressiva beteenden ursäktat för att de bär på traumatiska erfarenheter?  I 

vår studie kan vi inte se detta samband, eftersom de vuxna oftast inte vet vad barnen har 

upplevt. Vi har förstått att det kan vara svårt för den vuxne att acceptera ett aggressivt 

beteende, då det kan gå ut över andra barn. En annan svårighet är för den vuxne att inse att 

barnen reagerar aggressivt med anledning av det traumatiska de upplevt. De vuxna försöker i 

stället att undvika situationer som kan leda till att barnen blir aggressiva. 

 

I vår studie har det framkommit att barnen kan känna glädje av att vara i skolan och blir 

motiverade i skolarbetet. Vi tror att barnen känner glädje för att de i skolan får ett avbrott från 

hemmet, som många gånger påminner om de traumatiska upplevelserna. I skolan får barnet 

känna sig som alla andra och känna tillhörighet. I litteraturen nämns att den vuxne inte enbart 

får fokusera på det negativa beteende som barnens upplevelser lett till. Den vuxne behöver 

göra barnens positiva sidor synliga för dem själva och även för de andra i klassen.65 Vi tror att 

barnen stärker tron på sig själva när de får känna sig viktiga, sedda samt genom uppmuntran 

från andra. När barnen får sina positiva sidor uppmärksammade känner de sig uppskattade. Vi 

                                                 
64 Almqvist, Kjerstin, Flyktingbarn, Stockholm: Allmänna Förlaget, 1992 
65 Gustafsson, Lars, H, Lindkvist, Agneta och Böhm, Birgitta, Barn i krig – Röster och fakta, Stockholm: Verbum Gothia, 1988  
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kan hänvisa till både respondenterna och litteraturen att först när barnen känner sig trygga kan 

de börja bearbeta det upplevda.  

 

Vi misstänker att det kan finnas barn som lider av posttraumatisk stress utan att varken de 

vuxna i skolan eller de själva vet om det. Ett fall som en av respondenterna beskriver är en 

pojke som blivit stillastående i sin utveckling efter att det traumatiska inträffat. Enligt 

litteraturen uppfyller pojken åtminstone ett av de kriterier som krävs för att kunna ställa 

diagnosen posttraumatisk stress.66 Detta begrepp är inget som nämns av någon av 

respondenterna. Vi har förståelse för det eftersom att ställa diagnos inte ingår i lärarrollen, det 

är terapeutiska arbetsuppgifter. Det kan vara en av anledningarna till att vi under intervjuerna 

inte hört talas om diagnosen.  

 

En av skolorna har en nyanställd socionom som samarbetar med övrig personal på skolan. 

Alla respondenter på skolan upplever samarbetet positivt redan efter några månader. Vi skulle 

tycka att det var intressant att genomföra samma studie om ett par år, för att se hur situationen 

kring de traumatiska barnen utvecklats. Något som förundrat oss är att det inte förekommer 

något samarbete mellan olika instanser. De vuxna vet oftast ingenting om barnen innan den 

första kontakten. Vi tror att ett större samarbete mellan skolan och förberedelsegruppen skulle 

underlätta mötet med dessa barn. Samarbetet kan försvåras på grund av sekretessen. All 

information kan inte lämnas ut men det som går bör så göras. Vi fortsätter med att diskutera 

vår andra frågeställning. Vi har delat upp förhållningssätten i rubriker som vi själva funnit 

lämpliga för styckena. Dessa rubriker är: trygghet, förståelse, handledning, respekt, samtal 

och undervisning. 

 

 

Hur förhåller sig vuxna i skolsituationen till barn som har upplevt trauma? 
 

Trygghet 
Samtliga respondenter arbetar för att barnen ska känna sig trygga. Först när barnen har 

uppnått en trygghet kan det leda till att de vänder sig till någon vuxen för att bearbeta sina 

upplevelser. Barnen behöver få veta att de kan prata med de vuxna på skolan och att de vuxna 

finns där för dem. Kontakten måste ske på barnens villkor och den vuxna får aldrig tvinga 

                                                 
66 Raundalen, Magne & Dyregrov, Atle, Barn och familjer i krig, Stockholm: Rädda Barnen, 1994; Angel, Birgitta & Hjern, Anders, Att möta 
flyktingbarn och deras familjer, Lund: Studentlitteratur, 1992; Hjern, Anders, Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, 
Lund: Studentlitteratur, 1995 
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dem att prata. En av respondenterna tar själv reda på vad barnen har upplevt om hon anser att 

det har någon betydelse i samspelet med barnen. När hon känner att det finns behov av att 

veta, försöker hon ta reda på detta på ett naturligt sätt i undervisningen. I Skolverkets skrift 

står att det inte är fel att fråga om barnens bakgrund, så länge barnen inte känner sig pressade. 

Barnen avgör själva vad de vill berätta.67  

 

Tryggheten är grunden till ett fungerande samarbete mellan barnen och de vuxna i skolan. 

Barnen öppnar sig inte för någon som de inte har förtroende för. Samtliga respondenter 

arbetar medvetet för att skapa trygghet hos barnen. Därför tycker vi det är överraskande att 

inte fler barn verkar känna förtroende för de vuxna i skolan, eftersom barnen inte öppnat sig. 

Enbart vid ett fåtal tillfällen har barnen valt att ventilera det upplevda med någon av 

pedagogerna. Vi undrar varför inte fler barn pratar? Kan det ses som ett misslyckande, känner 

inte barnen sig trygga i skolan? Vi kan inte tänka oss något bättre sätt att arbeta på än det 

respondenterna gör, för att skapa trygghet hos barnen. Vi har ingen färdig lösning på 

problemet men något kanske borde göras annorlunda för att uppnå målet med att barnen ska 

känna sig trygga. I läroplanen står att läsa: ”Skolan ska sträva efter att varje elev känner 

trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.” 68 Vi vill poängtera 

att den vuxne måste vara medveten om att skolans personal inte alltid är den enda kontakten 

barnen har med vuxenvärlden. Den vuxne i skolan vet inte om barnen bearbetar sina minnen 

på annat sätt och på andra ställen som till exempel i familjen. En del barn som inte samtalar 

om det upplevda kanske inte har behov av att bearbeta det traumatiska genom samtal. Vi tror 

inte alla barn vill samtala om det traumatiska utan en del vill glömma det de upplevt. Barnen 

tror att om de inte talar om det upplevda så försvinner minnena. De har kommit till ett nytt 

land och vill lämna det förflutna bakom sig  

 

 

Förståelse 
För att den vuxne ska få en djupare förståelse för barnen och vad de varit med om nämner 

socionomen vi intervjuade på skolan, att det är upp till varje pedagog att ta reda på deras 

bakgrund. Han anser att den vuxna ökar förståelsen för barnen genom att skaffa sig en 

förkunskap om barnens traditioner, deras religion och kultur. Ellneby förklarar vikten av att 

arbeta medvetet utifrån barnens bakgrund. Hon nämner föräldrasamarbete som ett förslag för 

                                                 
67 Skolverket, Undervisning av asylsökande elever i grundskolan, Stockholm: Liber, 1997  
68 Lärarförbundet, Lärarens handbok, Solna: Tryckeri Information, 2001, sidan 14  
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att detta ska fungera.69 En av respondenterna berättade att föräldrar besökt skolan och 

undervisat om sitt hemland. Vi tror att trots att många vuxna i skolan anser det viktigt att ha 

kunskap om barnens hemland och ursprung. För att lära känna barnen måste den vuxne ha 

vetskap om deras bakgrund. Det tar tid att lära känna barnen, framför allt om de inte vill tala 

om sin bakgrund. De vuxna i skolan har även andra barn med andra behov att ta hänsyn till. 

Därför kan det ofta vara svårt att få tiden att räcka till.    

 

Vi tror att temaarbete kan vara ett användbart arbetssätt som inte behöver vara tidskrävande.  

Barnen kan själva vara med och påverka undervisningen genom att delge resten av klassen 

sina kunskaper och erfarenheter. Respondenterna nämner bildterapi som ett bra verktyg för att 

hjälpa barnen i sin bearbetning. Då kan barnen genom estetiska uttryck berätta sin historia. 

Respondenterna kan få reda på vilka upplevelser barnet haft, utan att behöva ställa frågor. En 

annan arbetsform några av respondenterna använder sig av är kommunikation genom en 

dagbok. Där för pedagogen en skriftlig dialog med barnen. I vissa fall får barnen frågor som 

kan leda till att de väljer berätta om det traumatiska. Genom detta arbetssätt tror vi alla barn 

blir sedda. Barnen avgör själva hur mycket de vill berätta. Dagboksskrivandet gynnar även de 

tillbakadragna barnen som annars inte tar för sig så mycket. Här får de möjlighet att delge sina 

erfarenheter utan att behöva berätta om dem muntligt.   

 

 

Handledning 
Eftersom samtliga respondenter är eniga om att det är svårt att spåra barnens beteende till det 

inträffade traumat, vet de inte hur de ska förhålla sig i vissa situationer. Vi ställer oss frågan: - 

Varför förekommer ingen handledning för skolans personal? Ellneby poängterar vikten av 

handledning. Hon skriver att de vuxna i skolan behöver få kunskap i mötet med traumatiska 

barn. För att på så vis vara förberedda när oväntade situationer som väcker barnens minnen 

uppstår.70 Något vi reagerat över under vår studie är hur detta fungerar i verksamheterna. De 

vuxna på skolorna vi undersökt får ingen regelbunden handledning i arbetet med barn som har 

traumatiska erfarenheter. Skolorna vi genomfört studien på är mångkulturella och tar emot 

många barn med erfarenhet av flykt. På skolor med dessa förutsättningar anser vi att 

handledning är viktigt. En av respondenterna påpekar att det finns en handlingsplan kring 

barn som skapar oro och att dessa barn kan räknas in under den. Vi förstår att det inte kan 
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finnas en handlingsplan för varje specifik situation. Det borde kanske finnas en som direkt 

vänder sig till barn som upplevt något utöver det normala. Den skulle kunna innehålla hur 

man ska bemöta barnen, vilka åtgärder som bör tas, hur den vuxne går vidare, var de kan 

vända sig om det krävs professionell hjälp för barnen.  

 

De flesta respondenterna nöjer sig med stödet de får av varandra i arbetslaget. I Skolverkets 

skrift beskrivs detta som ett bra komplement till handledning. Det är viktigt att mötena sker 

regelbundet på en ostörd plats som ger de vuxna möjlighet utbyta tankar och erfarenheter.71 

Det kan vara att diskutera frågor som den vuxne behöver stöd och råd i. Vi vill även tillägga 

att om de vuxna i skolan väljer att diskutera ett enskilt barn kan de bryta förtroendet som de i 

vissa fall givit. Barnen behöver å andra sidan aldrig få veta att den vuxne har pratat med 

någon. Det kan vara en svår moralisk balansgång för den vuxne. 

 

 

Samtal 
Respondenterna är eniga om att samtal är ett användbart sätt för barnen att bearbeta det 

traumatiska. Det handlar om att lyssna till och läsa av barnens reaktioner. Barnen behöver 

veta att de har någon vuxen att vända sig till och att barnen får den tid de behöver. 

Respondenterna lägger tyngd på att fånga varje tillfälle i undervisningen. När ett barn berättar 

något läggs aldrig locket på. Det räcker många gånger med att den vuxne finns där och lyssnar 

på barnen. Alla respondenter menar att när barnen valt att delge sina erfarenheter måste den 

vuxne ta vara på det tillfället genom att lyssna. Hur den vuxne sedan väljer att gå vidare 

skiljer sig bland respondenterna. Några av respondenterna ger löften om att det som sägs 

stannar mellan dem och skapar på så sätt ett förtroende. Det handlar om att känna av vad som 

blir bäst för de barnen. Om de vuxna känner att barnen skulle vara i behov av professionell 

hjälp, försöker de påverka dem till att vilja söka vidare hjälp. De känner efter i varje klass de 

har, hur stort behov barnen har av att prata. De ser alltid till att ingen i klassen känner sig 

utelämnad och utpekad. Det är barnen själva som bestämmer hur långt de vill föra samtalet. 

 

Något som framkommit under intervjuerna är frågan om hur hårt de vuxna ska hålla på löftet 

om att det som sägs stannar mellan fyra ögon. Ett fåtal av respondenterna menar att när 

barnen valt att vända sig till just den vuxne, har den fått det förtroendet och har antagligen fått 

det av en anledning. Respondenterna låter det sagda stanna hos dem och bevarar på så vis en 
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god relation som gör att barnen känner en fortsatt trygghet. En av pedagogerna har en annan 

inställning i den här frågan. Hon ser sitt vuxenansvar, vilket för henne innebär att alltid gå 

vidare och söka professionell hjälp. För henne spelar det ingen roll om hon lovat att inte säga 

något, hon tänker på vad hon anser vara bäst för barnen. Hon anser att pedagoger inte har 

kunskap nog att bära på detta ansvar. Det här anser vi vara en problematisk fråga att ta 

ställning till. Vi håller med om att förtroendet bör stanna hos den som fått det. För oss är det 

dessutom självklart att se till barnens bästa. En svårighet med detta kan vara att det inte alltid 

går att avgöra vad som är bäst för barnen. I vissa fall innebär det att hålla ett förtroende för en 

fortsatt god relation till barnen. Det är extra viktigt i de fall då barnen inte har någon annan 

vuxen att vända sig till. Barnen har tagit ett stort steg i sin bearbetning genom att anförtro sig 

till någon vuxen. Bryts det löftet kan barnen förlora tilliten till vuxenvärlden.  

 

Ibland kan det enligt oss vara det bästa för barnen att slussa ärendet vidare. Som framgått av 

intervjuerna blir det barnen berättat ett stort ansvar för den vuxne att bära. För att inte bryta 

förtroendet kan den vuxne i skolan försöka få barnen förstå vikten av professionell hjälp. 

Barnen kan själva inse sina behov och frivilligt söka hjälp att bearbeta de traumatiska 

upplevelserna. Då slipper den vuxne gå vidare mot barnens vilja. Går det inte att påverka 

barnen måste den vuxne överväga om det är nödvändigt att söka professionell hjälp utan 

barnens samtycke. Då bryts löftet som den vuxne gett barnen men det kan vara till stor hjälp 

för barnen. Viktigt att ha i åtanke är att det råder anmälningsplikt. Drugli poängterar att när 

anmälan görs måste den vuxna ha starka misstankar om att något inte är som det ska. 

Socialnämnden utreder därefter om åtgärder behöver vidtas. Hon beskriver svårigheten att 

avgöra när en anmälan bör göras. Den vuxne i skolan kan ha svårt att se en positiv följd av en 

anmälan. De vill inte bryta barnens förtroende till dem.72   

 

 

Respekt 
Alla respondenter belyser respekt som en av grundstenarna till ett fungerande samarbete 

mellan barnen och den vuxna. Den vuxne vinner barnens respekt och tillit genom att stärka 

barnens tro på sig själva. Den vuxne bör ge av sig själv, berätta om sitt liv och sin bakgrund 

för barnet. Den vuxne måste även lyssna till barnen för att skapa en ömsesidig respekt. Hjern 

anser att den vuxne från början bör visa respekt och att det är viktigt att barnen känner att de 
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blir tagna på allvar.73 Vi vill poängtera att det givetvis är viktigt även för barn som inte bär på 

traumatiska erfarenheter. Alla barn förtjänar att bli behandlade med respekt. Det är viktigt för 

barnens framtida förhållningssätt gentemot andra. Om de från början blir bemötta med 

respekt, kommer de i fortsättningen respektera andra.    

 

 

Undervisning 
Ett fåtal av respondenterna anpassar inte undervisningen genom att undvika vissa saker. Det 

är enligt dem viktigt att de andra i klassen får en förståelse för det klasskamraten gått igenom. 

De säger vidare att pedagogen i klassen ska vara öppen och inte dölja något i sin undervisning 

som kan påverka barnen. De kan ibland använda sig av barnen och deras erfarenheter av ett 

annat land i undervisningen. Det kan göras genom att diskutera aktuella världsnyheter, 

därmed kan barnen sätta sig själva i ett sammanhang och få perspektiv på det upplevda 

traumat. Almqvist påpekar att pedagogen bör vara försiktig i kommunikationen med barnen. 

Det finns annars en risk att väcka plågsamma minnen hos barnen. Vissa saker bör pedagogen 

överväga om de går att ta upp i klassen för diskussion.74 Detta förklarar samtliga respondenter 

som nästintill omöjligt. De vet sällan något om barnens tidigare upplevelser vilket kan 

försvåra anpassningen av undervisningen. Vi tror att svårigheten med detta kan vara att den 

vuxne inte vet vad som ska undvikas. De vet vilket land barnen flytt från och i vissa fall vilka 

oroligheter som pågått i landet. De kan då undvika situationer som kan kopplas till det barnen 

upplevt. Den vuxne får inte dölja verkligheten för att göra det enkelt för sig själv och för 

barnen. Då finns en risk att barnens bearbetning av traumat skjuts upp till senare i livet. Det 

kan bli mer eller mindre chockartat för barnen när sanningen till slut kommer fram.  

 

Angel & Hjern och Ellneby skriver att barnen behöver fasta rutiner under sin skoldag. Om de 

får det kan de lättare koncentrera sig och känna sig trygga i situationen.75 Många respondenter 

nämner detta som viktigt för att barnen ska kunna kontrollera skoldagen. Ett förslag på 

arbetssätt som kan hjälpa barnen att få struktur på vardagen är att använda arbetsscheman som 

innebär att barnen vet vad de ska arbeta med under lektionen. Barnen upplever en trygghet när 

de vet vad som kommer hända under dagen.  
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Slutord 
Studien har väckt många tankar hos oss, hur kommer vi att förhålla oss till barn som upplevt 

trauma? Ska ett förtroende hållas och hur bevarar vi sekretessen? Hur vet vi att vi handlar för 

barnens bästa? Det bör tilläggas att våra tankar och synpunkter grundar sig ännu mer i 

spekulationer än vad respondenternas åsikter gör. Vi har inte lika stor erfarenhet som 

respondenterna och kan därför bara utgå från våra tankar om hur vi tror att vi kommer att 

förhålla oss i vår framtida yrkesroll. 

 

Vi tror inte svårigheten att förhålla sig till traumatiserade barn bottnar i ovilja hos den vuxne 

utan alla respondenterna gör så gott de kan i alla situationer. Vi har förstått att de som arbetar 

med dessa barn har ett brinnande intresse och engagemang för barnens bästa och ser varje 

barn. I synnerhet på de mångkulturella skolorna, där barnens bakgrund kan vara av stor 

betydelse. Respondenterna har spridit en glädje och värme hos oss som är svår att beskriva. Vi 

har träffat människor under vår studie som lägger ner sin själ i arbetet med barnen och 

verkligen finns där för deras skull. De är enligt vår mening rätt människor på rätt plats!
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