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This study titled, Those who feel worst, need help to feel better, is a Degree Project in 
Educational Sciences for the Teacher Training Programme at Södertörn University College. 
The purpose of this study is to find out how school introduction for newly arrived refugee 
children is organized in two schools, considering the fact that many refugee children can 
suffer from PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. The study is qualitative, based on 
interviews with principals, teachers and students in one junior high school and one high 
school. The study also reviews literature and research on how to work with children who 
suffer from PTSD. The results show that lack of national policy for the school introduction 
and education of refugee children, leads to the fact that school introduction can vary from 
school to school.  The lack of co-operation between the different units around the refugee 
child makes the school introduction much more difficult than it needs to be. But this is also a 
matter of resources, and how they are divided. Thus, many of the children in this study 
seemed to be happy with their time in the preparatory class. The results also show that 
problems occurred when the children started in their new class, where they had difficulties in 
catching up with their new classmates.  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

 
Det finns olika skäl till varför människor väljer att lämna sitt land. Några blir tvingade, andra 

söker till Sverige frivilligt. Världen är en orolig plats just nu, det pågår flera väpnade 

konflikter som tvingar människor på flykt. Många av dessa har upplevt svåra trauman som de 

bär med sig i bagaget. Ett stort antal av flyktingarna är också barn som kanske har upplevt och 

sett mer än de någonsin borde ha gjort.  Som blivande lärare kommer vi ofta att stöta på dessa 

barn i våra klassrum. Det är då viktigt att ha kunskap om hur skolintroduktionen av nyanlända 

invandrar – och flyktingelever kan gå till, samt vilken betydelse den kan ha för dessa barn, 

anser vi är en viktig del av vårt pedagogiska uppdrag. Därför har vi valt att skriva om detta.  

 

År 2005 kom det 17 530 asylsökande till Sverige. Av dessa var 4 798 barn mellan 0-17 år. 

Samma år kom det 398 asylsökande barn utan vårdnadshavare. Av Migrationsverket siffror 

framgår det att 22 000 personer har ansökt om asyl år 2006.  Hur många av dessa som är barn 

framgår inte. Nästa år väntas siffran bli ännu större: nämligen 25 000 personer.  Den största 

anledningen till det ökade antalet asylsökande är ökade flyktingströmmar från vissa 

krigsdrabbade länder, främst Irak.1 Enligt Myndigheten för Skolutveckling så är det bara 10 

% av de asylsökande barnen och ungdomarna som får uppehållstillstånd.2 Sedan den 1 januari 

2002 har barn och ungdomar som söker asyl i Sverige samma rättigheter till förskola, 

förskoleklass, skolbarnomsorg samt utbildning i grund – och gymnasieskola som barn som är 

bosatta i Sverige.3 Vem är det då som ansvarar för hur detta ska gå till? Lagen säger att det är 

kommunen där barnet vistas som ska erbjuda plats i skolan, senast en månad efter ankomsten 

till Sverige.4  

 

Enligt Mattias Blob, författare till rapporten Skolintroduktion för nyanlända flykting- och 

invandrarbarn – En översiktstudie av arbetet i fyra storstadskommuner (2004), så kan 

introduktionen för nyanlända flyktingar variera även inom kommunen, beroende på stadsdel 

och skola.5 Det är alltså kommunerna som har ansvaret för hur mottagandet och 

introduktionen för de nyanlända flyktingarna ska organiseras. När det gäller barn och 

                                                 
1 http://www.migrationsverket.se/ 2006-11-16 
2 http://www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/skolintroduktion/ 2006-11-16 
3 http://www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/vad_galler/ 2006-11-16 
4 Förordning (2001: 976) Om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m fl. 
4§, 8§ 
5 Blob, 2004 s. 33 
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ungdomar så faller ansvaret för deras introduktion på skolorna. Skolorna i sin tur regleras av 

den kommunala utbildningsplanen. Utbildningsplanens syfte är att skapa ett översiktligt 

dokument över kommunens prioriteringar, när det gäller skolornas försök att nå de nationella 

målen.  Det finns idag inga vägledande föreskrifter för hur stödet till nyanlända flyktingar ska 

organiseras. Därför ser skolintroduktionen olika ut i olika kommuner.6 De lagar och 

förordningar man stödjer sig på, finns bland annat i skollagen och diverse läroplaner. I 

skollagens första kapitel, under paragraf 2 står att läsa:  

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete 

med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till 

elever i behov av särskilt stöd.7  

 
I den del av skollagen som rör grundskolan står det att skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.8 När det gäller 

gymnasieskolan, så framgår det i skollagen att det är kommunens ansvar att upprätta 

nationella och individuella program: 

 

Det individuella programmet skall först och främst förbereda eleverna för 

studier på ett nationellt program/---// Det individuella programmet kan möta 

elevernas speciella utbildningsbehov.9  

 

IVIK – programmen, (Introduktionskurs för invandrare), som idag finns på de flesta 

gymnasieskolor är exempel på ett sådant individuellt program.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen, Lpo 94,  

står det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen.10 I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94,  kan man 

läsa ungefär samma sak:  

 

                                                 
6 http://www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/skolintroduktion/ 2006-11-16 
7 Skollagen, 1 Kap. Allmänna föreskrifter 2 § 
8 Ibid. 4 Kap. Grundskolan, 1 § 
9 Ibid. 5 Kap. Gymnasieskolan, 4 b § 
10 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. s.4 
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Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå/---/ Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.11  

 

Nyanlända invandrar - och flyktingelever som mottas i skolorna anses av Myndigheten för 

Skolutveckling vara elever med särskilda behov. Enligt dem har skolan ett speciellt ansvar för 

elever i behov av särskilt stöd.12En anledning till varför nyanlända invandrar - och 

flyktingelever kan ha svårigheter att uppnå de nationella målen är att de lider av PTSD – 

posttraumatiskt stressyndrom. Det är viktigt att kommunen, skolledningen och den övriga 

personalen på skolan har kännedom om detta när skolintroduktionen i 

förberedelseklassen/IVIK skall utformas. Det är dock viktigt att poängtera att det självklart  

inte bara är flyktingar som går i förberedelseklasser/IVIK. Alla flyktingar lider inte heller av 

PTSD.  

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning på en högstadieskola och en 

gymnasieskola, för att ta reda på hur skolintroduktionen för nyanlända invandrar – och 

flyktingelever kan se ut i praktiken.  Vi har utgått från följande frågeställningar: 

 

– Hur ser skolintroduktionen för nyanlända flyktingbarn ut i praktiken?  

– Hur ser några rektorer, lärare och elever på skolintroduktionen? 

– Vem bär det slutliga ansvaret för skolintroduktionen av nyanlända invandrar – och 

flyktingelever? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s.4 
12 http://www.skolutveckling.se/demokrati_jamstalldhet_inflytande/sarskilt_stod/  2007-01-17 
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2.1 Definitioner 
 

PTSD – Posttraumatiskt stressyndrom är ett syndrom med olika slags symptom, som tycks 

vara återkommande i människors reaktionsmönster efter extrema händelser. Symptomen kan 

vara mardrömmar, flashbacks, koncentrationsstörningar, panikångest, depression och 

inlärningssvårigheter. I boken Att möta flyktingar (2004), skriver Birgitta Angel och Anders 

Hjern att även somatiska symptom som huvudvärk och magont är vanliga.13  

 

Förberedelseklass – På de flesta skolorna med många nyanlända invandrar – och flyktingbarn 

brukar man organisera så kallade förberedelseklasser. Blob menar att:  

 
Förberedelseklasser sägs syfta till att förse den nyanlända eleven med 

grundläggande kunskaper i det svenska språket, förbereda den enskilde 

eleven för inträde i vanliga klasser samt erbjuda en >>mjukstart<< för hela 

familjen .14 

 
IVIK – Introduktionskurs för invandrare. Nyanlända elever i gymnasieåldern brukar placeras 

på så kallade IVIK-program , där syftet är de ska klara högstadiets nationella prov i svenska, 

matematik och engelska. När de har uppnått dessa mål, är de behöriga att söka till ett 

”vanligt” nationellt program på gymnasiet. På Myndigheten för skolutvecklings hemsida står 

det att läsa: 

 

Nyanlända elever i gymnasieåldern har rätt att gå i ett nationellt program. 

Om eleven inte uppfyller behörighetskraven finns möjligheten att gå i ett 

individuellt program. Gymnasieskolor med många nyanlända brukar 

samordna eleverna i gemensamma individuella program, sk. IVIK-klasser. 

Samtidigt är det viktigt att programmet utformas efter den enskilde elevens 

förutsättningar och behov.15

 

                                                 
13 Angel & Hjern, 2004 s.41f 
14 Blob, 2004 s.13 
15 http://www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/skolintroduktion/ 2006-12-04 
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3. METOD OCH MATERIAL 
 

Detta examensarbete baseras på kvalitativa forskningsintervjuer gjorda med skolledning, 

lärare samt elever på en högstadieskola respektive en gymnasieskola i en kommun söder om 

Stockholm. Steinar Kvale har skrivit en bok om den kvalitativa forskningsintervjun som 

metod, Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Enligt honom är syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.16 

Det vill säga, genom den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren förstå hur den 

intervjuade ser på sin omvärld. Detta stämmer överens med en av våra frågeställningar, 

eftersom vi ville veta hur några rektorer, lärare och elever uppfattar skolintroduktionen. Under 

en kvalitativ forskningsintervju erhåller forskaren kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld, i avsikt att tolka dess mening.17 Vidare skriver Kvale:  

 

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill 

säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär.18

 

Detta kändes tydligt under våra intervjuer. Vi ville helst att intervjupersonerna skulle prata 

fritt och ohämmat. Detta är ju ett ämne som berör på många sätt, och det kändes fel att 

försöka styra in svaren så att det hela skulle likna en intervju. Det blev vanliga samtal, som 

ibland tenderade att skifta fokus från den aktuella frågan. Då fick vi styra tillbaka den 

intervjuade genom att ställa en ny fråga eller upprepa den aktuella frågan.  

 

På högstadieskolan intervjuades: biträdande rektorn (som är ansvarig för förberedelseklassen) 

tre klasslärare, en lärare som arbetar i förberedelseklassen samt tre elever som har slussats ut 

från förberedelseklass till ”vanlig” klass. Eleverna går i årskurs 8 och 9, och är alltså mellan 

13-15 år. Föräldrarna till de berörda eleverna informerades och gav sitt tillstånd, innan 

intervjuerna genomfördes. På gymnasieskolan intervjuades: rektorn, tre lärare som arbetar i 

förberedelseklasserna, en historielärare på det naturvetenskapliga programmet, samt tre elever 

som har slussats ut från IVIK. Eleverna går det sista året på det naturvetenskapliga 

                                                 
16 Kvale, 1997 s.32 
17 Ibid. s.117 
18 Ibid. s.32 

 8



programmet, och är i 20-21 års ålder. Vi har även haft mailkontakt med verksamhetschefen 

för grundskolan i den berörda kommunen.  

 

Vi började med att intervjua skolledningen på varje skola. Vi ville också ta reda på hur lärarna 

i förberedelseklasserna/IVIK upplevde sin arbetssituation, därför har vi intervjuat lärare som 

jobbar i dessa klasser. Eftersom vi också ville veta hur klasslärare ser på situationen när en 

elev slussas ut till en ”vanlig” klass, har vi intervjuat klasslärare.  

Av forskningsetiska skäl har vi valt att hålla skolorna och de intervjuade personerna anonyma.  

 

Våra intervjuer bestod av ett fåtal frågor (se bilaga) som var av öppen karaktär. Vi har inte 

använt oss av bandspelare, utan har suttit och antecknat under intervjuerna. När vi sedan hade 

skrivit ut intervjuerna, blev de texter att arbeta med. Det finns enligt Kvale fem viktiga 

metoder vid intervjuanalys: meningskategorisering, meningskoncentrering, 

meningsstrukturering genom berättelser, meningstolkning och ad hoc - metoder för skapande 

av mening.19 Enligt Kvale är den vanligaste formen av intervjuanalys att skapa mening ad 

hoc, eftersom den är en användning av olika angreppssätt och tekniker för skapande av 

mening. Här används ingen standardmetod för analysen av intervjumaterialet utan man växlar 

fritt mellan olika tekniker.20 Enligt Kvale så kan intervjuanalysen börja med att forskaren 

läser igenom intervjuerna för att få ett allmänt intryck. Forskaren kan också gå tillbaka till 

vissa avsnitt, och eventuellt göra kvantifieringar som att räkna yttranden som anger olika 

attityder till ett fenomen. Därefter kan han göra djupare tolkningar av speciella yttranden, 

omvandla delar av intervjun till berättelser, utarbeta metaforer för att fånga materialet, försöka 

visualisera resultatet i flödesdiagram och så vidare.21 Vi analyserade våra intervjuer efter 

denna mall. Vi började med att skriva ut intervjuerna så att vi hade dem som texter. Därefter 

läste vi igenom och fann att våra intervjuer kännetecknandes av olika teman. I sina 

upplevelser av skolintroduktionen så pratade till exempel skolledningen och lärarna mycket 

om resurser, samt mål och visioner.  Eleverna pratade om trygghet, bland annat i form av 

kompiskontakter och bra lärare. Vi har sedan tolkat dessa teman utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt och våra frågeställningar. För att underlätta för läsaren, har vi i resultatavsnittet 

använt oss av olika benämningar på intervjupersonerna.  

 

                                                 
19 Kvale, 1997 s.170 
20 Ibid. s.184 
21 Ibid.  
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HR – Högstadierektor 

FKL – Förberedelseklasslärare  

HL1, HL2, HL3 – Högstadielärare, dvs lärare 1, lärare 2 och lärare 3 

HE1, HE2, H3 – Högstadieelever, dvs elev 1, elev 2 och elev 3. 

GR – Gymnasierektor 

IVIKL 1, IVIKL 2, IVIKL 3 – IVIK lärare 1, IVIK lärare 2 och IVIK lärare 3 

K1 – klasslärare, dvs lärare som arbetar på ett nationellt program 

G1, G2, G3 – Gymnasieelev 1, gymnasieelev 2 och gymnasieelev 3 

 

 

4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 
Krig och katastrofer är något som alltid har funnits i mänsklighetens historia.  I slutet av  

1800 – talet började man tala om människors psykiska hälsa efter extrema händelser.22 I 

boken Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer (2006), skriver 

Anna Herbert att det vid den här tiden rörde det sig mest om soldater i krig, och även det 

ökade antalet järnvägsolyckor efter industrialismens framfart.23  Efter andra världskriget kom 

forskningen igång på allvar, och kom då att omfatta händelser som våldtäkter, tortyr, 

atombomber, naturkatastrofer och koncentrationsläger. Under 1980 – talet kom amerikanska 

psykiatriker fram till att det fanns vissa gemensamma symptomen som människor som hade 

blivit utsatta för extrema händelser, delade. Detta psykiska trauma fick namnet PTSD – 

posttraumatiskt stressyndrom.24 Psykologerna Angel och Hjern definierar begreppet PTSD på 

följande sätt: 

 

En förutsättning för att man ska använda denna diagnos är att den drabbade 

har varit utsatt för en plötslig, oväntad händelse som oftast innebär livsfara 

för subjektet eller närstående person och som får den drabbade att känna en 

överväldigande hjälplöshet, ett psykiskt trauma.25  

 

                                                 
22 Angel & Hjern, 2004 s.41 
23 Herbert, 2006 s. 199 
24 Angel & Hjern, 2004 s.41 
25 Ibid.  
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Exempel på psykiskt trauma är när en person bevittnar eller utsätts för händelser som 

misshandel, våldtäkt, mord, tortyr och arrestering. Det är dock viktigt att poängtera att alla 

flyktingar inte lider av PTSD, men självklart blir alla på något sätt påverkade av det de har 

upplevt. PTSD – syndromet består av tre olika symptom: återupplevande av traumat, 

undvikande och förhöjd vakenhetsgrad (hyperkänslighet).26 I vardagen kan det här yttra sig 

som mardrömmar, flashbacks, dagdrömmar, ångest, depression, agressivitet, 

koncentrationsstörningar samt inlärningssvårigheter. Det händer också att individen undviker 

känslor, tankar, aktiviteter och situationer som kan väcka associationer till det upplevda 

traumat.27

 

 Alla flyktingar lider inte av PTSD – alla människor är ju individer och reagerar på olika sätt. 

I skriften Undervisning av asylsökande elever i grundskolan (1999), utgivet av Skolverket, 

står det dock att det är självklart att alla reagerar på något sätt.28 Endast mötet med ett nytt 

land, ny kultur samt nya värderingar och normer kan innebära påverkan på en individs liv.   

Det är dock viktigt att ha i åtanke hur lätt barn kan påverkas av trauman. Deras upplevelser 

och reaktioner på dessa kan vara av dubbla slag. Dels kan barnet bära på sitt eget trauma, men 

det kan också bära med sig föräldrarnas trauma. Angel och Hjern skriver: 

 

Det är inte bara barnets egna upplevelser som spelar in, det är också så att de 

traumatiserade barnen har föräldrar som i större utsträckning utsätts för tortyr 

och krigsupplevelser /…/De mest drabbade barnen har i allmänhet också de 

mest drabbade föräldrarna.29

 

Även David Tolfree skriver om detta i boken Restoring The Playfullness: Different 

Approaches to Assisting Children who are Psychologically Affected by War or Displacement 

(1996). Han hänvisar bland annat till Anna Freuds forskning om barn som hade upplevt andra 

världskriget. Han skriver: 

 

                                                 
26 Angel & Hjern, 2004 s. 41 
27 Herbert, 2006 s.200 
28 Skolverket, 1999 s.17 
29 Angel & Hjern, 2004 s.61 
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…/it is not so much the actual experience of war which affects children, but 

rather the degree of emotional upset displayed by parents and other adults in 

the child´s life.30

 

Herbert menar att barn som aldrig själva har upplevt krig eller flykt kan ärva föräldrarnas 

symptom och även utveckla PTSD. Detta kallas för ”andragenerationseffekten” och kan 

komma som en konsekvens då föräldrarna berättar om sitt trauma för barnet innan det kan 

känslomässigt skydda sig från dessa berättelser. Dessa barn missförstås ofta av lärarna, och 

ses som problematiska.31 I boken Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar, 

skriver Anders Hjern om detta, och menar att både fysiska och psykiska symptom gör att 

familjemedlemmarna förhåller sig olika mot varandra, oberoende av vem som bär på 

symptomen. Bäraren kan isolera sig och det kan skapa en splittring inom familjen.32  

 

 

4.1 PTSD i skolan  

 
Okunskap angående olika typer av traumatiskt stressyndrom bland skolans personal kan leda 

till missförstånd. Vissa beteenden hos eleverna, som till exempel aggressivitet, 

koncentrationsstörningar, mental frånvaro med mera kan av läraren uppfattas som 

problematiska. Eleven kan uppfattas som störande, och bemötas med oförstående från 

lärarens/skolans sida.33  

 

Psykologerna Magne Raundalen och Atle Dyregrov skriver i boken Barn och familjer i krig 

(1994), att personligheten alltid påverkas av krig. Barn som har upplevt krig, har levt i ett 

våldsklimat. Hur skadliga effekterna av detta blir, beror på hur intensivt kriget varit och hur 

länge det varade. Barnets personlighet påverkas dock alltid och då i synnerhet förmågan att 

bemästra aggression.34 Vidare menar de att den mest betydande traumaeffekten är det så 

kallade psykiska inträngandet. Barnets tillvaro efter ett trauma kan präglas av minnesbilder, 

eller så kallade flashbacks, av sinnesintryck. Dessa kan dyka upp när som helst, till exempel 

som ljudintryck som buller från flygplan och bomber. Minnena kan också komma som 

                                                 
30 Tolfree, 1996 s.43 
31 Herbert, 2006 s.210 f 
32 Hjern, 1995 s.252 
33 Herbert, 2006 s.214 f  
34 Runadalen & Dyregrov, 1994 s.64 
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visuella bilder av hus som störtar ihop, bränder och döda människor. Många barn kan också 

uppleva att marken skakar under dem och så vidare. Enligt författarna så har barnet, i alla fall 

periodvis, ingen möjlighet att styra och kontrollera dessa sinnesintryck.35 Så småningom 

utvecklar barnet ett undvikandebeteende, för att undvika alla dessa plågsamma minnen. 

Barnet lär sig att undvika stimuli som förknippas med traumat. Det kan handla om 

undvikande av tankar och känslor som associeras med händelsen, och även undvikande av 

vissa situationer och miljöer som väcker minnen. Det som är karakteristiskt för barntrauman 

är att det är just via synen som barn återupplever det de har varit utsatta för. Återupplevanden 

kan komma när som helst, i leken, i klassrummet, i matsalen eller vid sängdags.36  

 

Självklart är det inte endast PTSD – syndromet som påverkar människorna under den första 

tiden i Sverige. Andra situationer som kan frambringa symptomen är till exempel 

familjeproblem, invandrarkris och även en väldigt otrygg och utdragen asylprocess. Ofta är 

symptomen en summa av alla dessa faktorer.37 Den psykiska process som sätts igång av 

sorgen och konfrontationen med det nya brukar psykologer beskriva i kristermer, som till 

exempel en så kallad invandrarkris.38 Många nyanlända familjer som befinner sig i exil 

hamnar i en invandrarkris. Omständigheterna kring familjens situation kan förändras väldigt 

mycket. Ett nytt land, en ny kultur, nya normer och regler, nytt språk och nya människor kan 

ställa stora krav på den nyanlända familjen, som då kan få svårt att fungera som vanligt. 

Vanligt är att familjer i exil blir karikatyrer av sig själva. Det är också så att olika familjer 

väljer olika sätt att förhålla sig till det nya.39 Familjelivet i exil kan också präglas av 

konflikter mellan olika generationer och mellan makar, där frågor om skuld och lojalitet blir 

centrala.40 Allt detta innebär svåra påfrestningar på familjelivet, som hamnar i en kris. Även 

Herbert pratar om olika kriser som kan uppstå i exil. Hon menar att i väntan på 

uppehållstillstånd kan tiden kännas som ett förlängt chocktillstånd. Eleven kan känna att man 

har överlevt för stunden men det är bara en tidsfråga innan den tryggheten tas ifrån en.41 

Traumatisk stress har en stor betydelse för hur flyktingbarnen mår under de första åren i 

Sverige. Stor betydelse har också hur samhället bemöter dessa barn. Därför är det viktigt att 

skolan bemöter just dessa elever på ett så bra sätt som möjligt: 

                                                 
35 Ibid. s.54 
36 Runadalen & Dyregrov, 1994 s.58 
37 Angel & Hjern, 2004 s.61 
38 Ibid. s.32 
39 Ibid. s.76 
40 Ibid. s.78 f 
41 Herbert, 2006 s.207 
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Hur flyktingar har det bestäms i hög grad av det samhälle de kommer till och 

hur människorna i det samhället bemöter dem. Det är i alla dessa vardagliga 

möten som flyktingens verklighet, identitet och livsinnehåll formas.42  

 

 

4.2 Tidigare forskning 
 

 Vi har valt att inte redovisa den tidigare forskningen i kronologisk ordning. Istället kommer 

vi att först redovisa forskning om PTSD, och sedan forskning om skolintroduktion av 

nyanlända invandrare och flyktingar. Trots att det finns så många barn i världen som lider av 

svåra psykiska besvär, så är PTSD ett relativt nytt fenomen, och området är inte helt utforskat. 

Den forskning som vi presenterar här är skriven av psykologer och psykiatriker som arbetar 

med individer med trauman. Det är alltså människor som har en etablerad kunskap om detta 

område. Forskningen vänder sig till alla vuxna som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med 

nyanlända invandrar – och flyktingelever. Forskningen består av handfasta råd och 

rekommendationer för ett välfungerande arbete med dessa elever. Sammanfattningsvis kan 

man säga att all forskning som handlar om barn med PTSD har en sak gemensamt: alla 

forskare betonar skolan som det primära i dessa barns liv. Vi kommer att utveckla detta mer i 

vår slutdiskussion.  

 

 

4.2.1 Forskning kring Posttraumatiskt stressyndrom – PTSD 

 

 Psykologen Birgitta Angel och barnläkaren Anders Hjern har tillsammans genomfört ett 

flertal forskningsprojekt som handlar om flyktingars mentala hälsa. Tillsammans har de också 

skrivit boken Att möta flyktingar (2004). Enligt dem är skolan den allra viktigaste formen av 

stöd för nyanlända flyktingelever. Här får vardagen en struktur och känsla av normalitet. 

Skolan får helt enkelt en nyckelposition i barnets liv, och därför är det av stor betydelse hur 

skolorna väljer att arbeta med nyanlända flyktingelever.  

 

                                                 
42 Angel & Hjern, 2004 s.127 
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Även David Tolfree betonar detta, han har tillsammans med Rädda Barnen gett ut boken 

Restoring Playfullness: Different Approaches to Assisting Children who are Psychologically 

Affected by War and Displacement (1996). Boken ger en översikt av olika metoder som 

används i internationellt arbete med barn som har upplevt krig. Hans slutsats är ingen metod 

är bättre än den andra, allt beror på omständigheterna. Dock anser han att det är viktigt att 

skolan och lärarna vet hur man arbetar med barn med PTSD, eftersom skolan är en så viktig 

del av dessa barns liv. Det är enligt honom viktigt för skolan att tänka på att PTSD är en 

normal reaktion på en onormal situation. Anders Hjern är också redaktör för boken 

Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar (1995). Syftet med boken är att 

informera personal inom vård, socialtjänst och andra som möter invandrare och flyktingar, om 

deras situation. Boken ger en överblick över nyanländas trauma och sättet att bemöta denna.  

 

Jill Rutter och Crispin Jones är redaktörer för boken Refugee Education: Mapping the Field 

(1998). Den handlar om flyktingelevers skolsituation i Storbritannien. Enligt dem så har  

icke – traumatiserade barn ett välfungerande nätverk, som består av grannar, familj, vänner, 

och bekanta. Den sociala strukturen som rör skola, hälsa, kultur, mat, språk, och religion är 

välbalanserad. Barnet vet sin plats i världen, och känner trygghet. Ett barn med trauma har 

däremot en rubbad världsbild, där det sociala nätverket kan ha ersatts av en splittrad familj 

och osäkerhet om vad som har hänt med grannar och vänner i hemlandet. Barnet lever i en 

isolerad värld som präglas av rubbningar i de sociala relationerna och strukturerna. Det är 

enligt dem viktigt att skolan förstår detta, för att underlätta sitt eget arbete med barnets 

rehabilitering. Även de menar att det viktig att påpeka att PTSD är en normal reaktion på en 

abnormal situation.  

 

Anna Herbert är lektor vid den pedagogiska institutionen på Lunds universitet. Hennes 

forskning rör våld och trauma i klassrummet. I boken Interkulturella perspektiv: pedagogik i 

mångkulturella lärandemiljöer (2006), skriver hon om posttraumatiskt stressyndrom, och 

menar att PTSD kan innebära att eleverna har koncentrationsstörningar och 

inlärningssvårigheter. Detta i sin tur kan leda till irritation från lärarens sida, om läraren inte 

är medveten om dessa problem. Herbert går igenom de olika symptomen som eleverna kan 

uppvisa, och ger exempel på arbetsmetoder som läraren kan använda som verktyg i 

klassrummet.  
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4.2.2 Forskning kring introduktion av nyanlända invandrare och flyktingar 

 

Det är svårt att hitta generell forskning om hur mottagandet av nyanlända flyktingelever ser ut 

i Sverige. Det finns ju inga vägledande föreskrifter som reglerar detta, och därför ser det olika 

ut från kommun till kommun. Den forskning som finns på området utgörs av diverse rapporter 

där man har granskat och kanske jämfört ett antal kommuners mottagande och 

skolintroduktion. Redan 1990 kom kuratorn Maria Päss´ skrift Flyktingelever, grund & 

gymnasieskolan – Mottagandet och arbetet i skolan, bestämmelser, definitioner, myndigheter 

och organisationer (1990). Hon har jämfört Stockholms Stads skolors flyktingmottagande 

under slutet av 1980 – talet. Syftet med skriften är att stärka verksamheten på fältet, samt att 

ge skolans personal stöd och vägledning i det dagliga arbetet med flyktingelever och deras 

föräldrar. Hennes slutsats är att arbete med flyktingelever kräver att skolans personal har 

kunskap om situationen i världen, om flyktingmottagandet i Sverige samt om barns 

upplevelse av krig och flykt.  

 

1999 gav Skolverket tillsammans med Invandrarverket (nuvarande Migrationsverket) ut en 

stödskrift för undervisningen av asylsökande elever i grundskolan. Skriften Undervisning av 

asylsökande elever i grundskolan (1999). vänder sig till alla som arbetar inom skolväsendet 

samt till alla andra som kommer in kontakt med nyanlända invandrare och flyktingelever. 

Detta är ingen forskning utan snarare en samanställning av vad trauma är och hur den kan 

yttra sig, samt hur skolan bör bemöta traumatiserade elever. Skolverket slår fast att 

skolintroduktionen bör utformas så bra som möjligt så att eleverna kan känna trygghet när de 

kommer till den nya skolan.  

 

Matthias Blob har på uppdrag av Integrationsverket gjort en översiktsstudie om hur 

skolintroduktionen av nyanlända flykting - och invandrarbarn ser ut i fyra olika 

storstadskommuner. I studien Skolintroduktion för nyanlända flykting - och invandrarbarn: 

en översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner (2004), hänvisar han till internationell 

forskning, och menar att ett misslyckande i grundskolan ofta leder till att individen får 

svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur leda till problem med 

att bli självständig och självförsörjande. Hans slutsats är att det måste finnas en övergripande 

plan och ett välutvecklat samarbete mellan de olika enheterna (stat, kommun, skola och hem) 

som kommer i kontakt med och arbetar med skolintroduktionen.  
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År 2004 gav Integrationsverket ut en utvärdering av kommunernas introduktion för nyanlända 

flyktingar som bosatte sig i Sverige år 2001. Rapporten, Integration – var god dröj: 

Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet (2004), slår fast att nyanlända 

invandrare som bosatte sig i kommunerna år 2001, har fått en i stort sett likadan introduktion 

som nyanlända som bosatte sig i kommunerna år 1999. Integrationsverket anser att en 

oförändrad introduktion och en fortsatt låg måluppfyllelse i detta sammanhang ska räknas 

som ett misslyckande. I rapporten har man studerat vuxnas och barns och ungdomars 

introduktion och jämfört de två. För att hela tiden kunna förbättra introduktionen ska 

kommunen tillsammans med individen regelbundet följa upp introduktionen. Resultaten visar 

att kommunerna har en mer kontinuerlig uppföljning av vuxnas introduktion. Barns och 

ungdomars introduktion följs upp i mycket mindre utsträckning, och för mer än var fjärde 

barn och ungdom görs inte någon uppföljning alls. Detta förklaras som en indikation på att 

kommunerna indirekt överför ett stort ansvar till den ordinarie skolverksamheten att sköta 

barns/ungdomarnas introduktion.  

 

Nathalie Sjöström har gjort en studie som heter Det var annorlunda jämfört med mitt land: 

Elevers upplevelser av tiden i förberedelseklass (2003). I studien har hon intervjuat åtta 

ungdomar som går eller har gått i förberedelseklass. Hennes slutsats är att eleverna upplever 

den första tiden i den svenska skolan som mycket jobbig. Det svåraste i början är att inte 

kunna förstå språket, att inte ha kompisar och att inte veta hur man ska bete sig mot läraren. 

Dock visade det sig, att så fort eleverna hade knutit kontakter med kompisar och lärare, så 

kändes allt mycket bättre och de började trivas i skolan.  

 

I studien Hur läks såren i själen? Samarbete mellan nätverk kring traumatiserade 

flyktingbarn (2003), har Anneli Gustafsson bland annat tittat på vilken typ av kunskap och 

erfarenheter det finns hos pedagogerna och skolan, när det gäller arbete med barn med 

trauma. Resultatet visar att praktisk kunskap och erfarenheter av barn och ungdomar med 

PTSD, finns utspridd hos olika yrkesgrupper. Dokumentation av arbetsmetoderna 

förekommer i varierande grad, beroende på praxis och rutiner inom yrket. I skolorna är 

dokumentationen kring modeller, metoder och strategier väldigt dålig. Gustafsson menar att 

det helt enkelt inte finns något bra forum för lärare, där de kan diskutera didaktiska och 

pedagogiska frågor när det gäller undervisning av barn med PTSD. Vidare skriver hon att 

samarbetet mellan de olika grupperna som arbetar med dessa barn, måste bli bättre.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

5.1 Presentation av skolorna 
 

Högstadieskolan som ingår i vår undersökning är en F – 9 skola som ligger i ett invandrartätt 

område. Innan eleven börjar i förberedelseklassen, måste han/hon först skrivas in i skolan. 

Denna inskrivning sker under en strikt mall, de närvarande är bitr. rektorn (som är ansvarig   

för förberedelseklassen), klassläraren, tolken samt eleven och dess föräldrar. Man för ett 

samtal kring eleven, hemmet och skola. Kort efter detta samtal börjar eleven i sin nya klass. 

Varje elev får vistas i förberedelseklassen i max fyra terminer.  Klassföreståndaren är en 

matematik- och NO lärare, samt modersmålslärare i arabiska och syrianska. Hon får även 

ställa upp som tolk samt extrahjälp för de elever som inte längre går kvar i 

förberedelseklassen, men som behöver extra assistans. Den personal som eleverna i 

förberedelseklassen har tillgång till, utgörs av en heltids och en halvtids – tjänst. Eleverna kan 

få psykologisk hjälp av skolsköterskan. Vid allvarligare fall, då skolsköterskans kunskaper 

inte räcker till, lotsar hon eleverna vidare till BUP, Barn och ungdomspsykiatrin. Enligt 

skolledningen så bygger skolans policy på FN: s barnkonvention där det står att alla barn har 

rätt till utbildning. Detta innebär att skolan även erbjuder utbildning till barn som lever som 

gömda. För att skydda barnen, struntar man i att registrera dem på skolan. För alla 

asylsökande, både vuxna och barn, finns det ett EU-projekt som heter Prästkragen.43 Det är 

tänkt att vara en mötesplats för asylsökande. Högstadieskolan har ett alldeles för stort 

elevtryck, det är just nu 10-12 barn som står och väntar på att få börja i förberedelseklassen. 

Eftersom det inte finns någon samordning med kommunen och andra skolor om vart man kan 

placera dessa barn, så faller de ur systemet. Man skickar dem till Prästkragen.  

 

N – gymnasiet är en kommunal gymnasieskola som tillsammans med två andra 

gymnasieskolor delar samma byggnad. Varje skola har sin egen profil, till exempel 

naturvetenskaplig, estetisk och teknisk. Fram till juni 2006 var IVIK-programmet samlat på 

en skola. Då hade man sammanlagt 170 IVIK-elever. I övrigt hade skolan 400 elever som inte 

gick på IVIK. Eftersom elevtrycket blev för stort, så bestämde sig kommunen att dela på 

IVIK. Under höstterminen 2006 fick alltså N-gymnasiet sitt första IVIK-program. Eftersom 

                                                 
43 Prästkragen är ett fingerat namn 
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skolan i övrigt inte har någon erfarenhet av liknande verksamhet, har man anställt en av 

lärarna som tidigare arbetade på den gamla skolan. Hon samarbetar mycket med sina gamla 

kollegor på IVIK, i alla fall nu i början. Innan uppdelningen skedde hade programmet tre 

nivåer för eleverna. Eleverna började på nivå 1, och klättrade vidare efter att deras kunskaper i 

svenskan utvecklades. När eleverna kom till nivå 3 var de i princip klara med IVIK, de 

behövde bara ”finputsas” innan de skulle söka till ett vanligt nationellt program. För att spara 

på resurserna har man idag på N-gymnasiet tagit bort den tredje nivån. Detta har skapat 

irritation hos lärarna som arbetar på IVIK.  

 

Innan eleverna börjar på IVIK så kommer de till den så kallade Slussen, något som alla 

nyinflyttade invandrare passerar när de kommer till kommunen, även de som flyttar mellan 

kommunerna.  Här finns en skolsköterska och kurator, som tillsammans gör en utredning av 

varje elevs psykiska och fysiska hälsa, de tittar även på elevernas hemförhållanden och 

tidigare skolbakgrund. Efter det slussas eleverna ut till skolorna. Är de i gymnasieåldern så 

skickas dem till IVIK, där de först får börja på IVIK-Start. Detta är en startgrupp där eleven 

brukar vistas i innan han eller hon får börja på nivå 1. I startgruppen får eleverna läsa svenska 

20 timmar/veckan, och de får också samhällsinformation om det svenska samhället.  

 

 

5.2 Samordning mellan berörda aktörer i asylprocessen 
 

För att introduktionen av den nyanlända eleven ska bli så bra som möjligt, så måste olika 

aktörer i samhället samarbeta. Det gäller till exempel Migrationsverket, Socialförvaltningen, 

de ansvariga på kommunen och skolorna. Varje nyanländ elevs skolintroduktion ska planeras 

och följas upp. Under dessa möten ska alla dessa nämnda aktörer samverka. Men 

Integrationsverkets undersökning visar att de mest involverade aktörerna är ansvarig 

skolpersonal inom grundskola och gymnasium och socialsekreterare. Övriga aktörer 

medverkar endast i en mycken liten utsträckning.44 Eftersom det är så många olika aktörer 

som berörs, så är ett välfungerande samarbete ett måste. Skolverket menar att då det fattas 

tydliga och praktiska anvisningar så kan det vara svårt för skolorna att planera och lägga upp 

                                                 
44 Integrationsverket, 2004 s.35 
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arbetet.45 Enligt den biträdande rektorn på högstadiet så är samarbetet mellan kommunens 

enheter väldigt dåligt: 

 
HR: Det finns ingen samordning alls mellan kommunen och skolan. Alla 

skolor har en egen organisation inom kommunen, där skolorna blir som 

ledningen är. Det enda vi fick veta av kommunen var att vi skulle starta en 

förberedelseklass. Vi fick ingen hjälp, vi fick själva skicka vår personal på 

utbildning. 

 

Lärarna på IVIK vittnar om samma sak. När vi frågar hur de som lärare tycker att IVIK kan 

utvecklas och förbättras, så börjar de prata om bristen på samarbete mellan kommunens 

enheter och skolorna runtomkring. De berättar att många av IVIK: s elever väljer att söka till 

praktiska program, som till exempel Fordonsprogrammet. Eftersom det programmet inte 

erbjuds på just den här skolan, så får eleverna söka dit genom andra skolor. Problemet är att 

alla gymnasieskolor i kommunen inte tar emot IVIK – elever. Det innebär att många elever 

inte känner sig välkomna, eftersom de inte får gå på den skolan de har sökt till. Vidare så 

anser IVIK- lärarna att IVIK måste utformas efter elevernas vilja, det måste bli mer 

individualiserat än det är idag. De menar också att skolorna i kommunen måste samarbeta om 

IVIK ska kunna fungera.  

 

Ett bra sätt att utveckla ett samarbete kan vara genom att man i kommunerna utser en 

centraliserad handläggare. Denne kan flytta kompetenser mellan olika skolor, samt ha en 

översikt av situationerna på olika skolorna. Detta kan underlätta den framtida skolplaceringen 

och uppföljningen av arbetet.46 Även Integrationsverket menar samma sak och säger att 

många kommuner lämnar ansvaret för introduktionen på skolorna. Detta behöver enligt dem 

inte vara någon brist, men: 

 

En tjänsteman inom kommunen borde ha ett övergripande ansvar för barns 

och ungdomars introduktion för att säkerställa kvalitén, följa upp och 

utveckla insatserna, samla erfarenheter och för utvärdera resultaten.47

 

                                                 
45 Skolverket 1999, s.7 
46 Blob, 2004 s.33 
47 Integrationsverket, 2004 s.98 
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En annan nackdel av bristen på samarbete är att många nyanlända elever står och väntar på 

plats i skolan. De kan inte skickas till andra skolor i kommunen, eftersom det inte finns någon 

kontakt skolorna emellan. Både på högstadieskolan och på gymnasieskolan pratade man om 

detta. En av IVIK – lärarna uttryckte det så här: 

 

IVIKL 1: Vi har ändå stora grupper nu. Och mindre nivåer. Vi har också 

nyanlända som står och väntar för vi har ingen plats för dom. Vi har 23 

elever som finns registrerade, och 14 stycken som ska kallas till skolan nästa 

vecka. Vi har satt taket på 16 elever per grupp, men vad ska vi göra av alla 

som står och väntar? IV är ett alternativ, men då blir eleverna direkt 

omotiverade. Dom vill ju lära sig svenska. 

 

På högstadieskolan har man kommit fram till en tillfällig lösning. De elever som står och 

väntar på plats i förberedelseklassen, lotsas till EU - projektet Prästkragen. Blob skriver att 

bristen på samarbete leder till stor skillnad mellan kvalitet och tillgång av förberedelseklasser. 

Detta gör att elever hamnar i kläm, och de asylsökande är värst drabbade, då de inte har 

språket och saknar kunskaper om var de kan vända sig till.48 Enligt Lpo 94 så har alla barn 

rätt till en likvärdig utbildning. Att man skickar dem nyanlända eleverna till Prästkragen 

innebär inte att man tar vara på deras rätt till en likvärdig utbildning, det är ju ingen skola man 

skickar de till. Det ju bara en tillfällig lösning på ett vanligt problem, och ingen av de 

intervjuade lärarna verkar veta hur länge dessa barn får vistas på Prästkragen. Enligt 

Integrationsverkets rapport så har många handläggare i kommunerna dåliga kunskaper om 

vilka insatser som genomförs och vad barnen och ungdomarna deltar i för aktiviteter.49  

 

Under våra intervjuer berättade lärarna om problemen med att det finns många nyanlända 

barn i kommunen som står och vänta på plats i skolorna. Lärarna frågar sig vad man ska göra 

med dessa barn, och hur länge får de vänta? Vem är det som ska ansvara för dessa barn? 

Enligt Integrationsverkets rapport är detta inte ett ovanligt fenomen. I deras undersökning 

visade det sig att många nyanlända barn är helt okända för flyktingmottagningen, 

introduktionsenheten, skolorna med mera: 

 

                                                 
48 Blob, 2004 s.26 
49 Integrationsverket, 2004 s.14 
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Frågan är var dessa barn och ungdomar finns, vilken sysselsättning de har, 

och vem som ansvarar för deras introduktion. Undersökningen ger inga svar 

på dessa frågor, men det borde vara högst angeläget att kommunerna snarast 

spårar dessa personer.50

 

Många nyanlända barn som har upplevt flykt och förföljelser saknar struktur och mening i 

tillvaron. Detta kan de få i skolan, och därför är det viktigt att de så fort som möjligt får 

chansen till en bra skolgång.51 Lagen säger att kommunerna där barnet vistas i, ska erbjuda 

plats i skolan, senast en månad efter ankomsten till landet.52 I skriften Skolan är det bästa jag 

har, (utgivet av den Nationella samordnaren för barn i asylprocessen med 

uppgivenhetssymptom i samarbete med Myndigheten för skolutveckling, Skolverket och 

Sveriges kommuner och landsting,) står det att samarbete mellan myndigheter kring 

nyanlända invandrare och asylsökande fyller en viktig funktion. Det asylsökande barnet 

behöver ett välfungerande stöd från samhället, eftersom det informella stöd som släkt och 

vänner kan ge inte alltid finns. Om myndigheterna arbetar oberoende av varandra utan att 

samverka kan det ge motstridiga och förvirrande budskap. Och skolan har med sin kunskap 

om barnets situation i vardagen en mycket viktig roll i detta formella nätverk.53 Tolfree 

skriver också om vikten av ett bra samarbete mellan de olika aktörerna kring det 

traumatiserade barnet. Enligt honom så kan barn som har upplevt trauma, återhämta sig 

relativt bra, beroende på omgivningen stöd. De barn som blir friska har ofta ett starkt 

skyddsnät runt sig, ett socialt skydd som hjälper dem att skydda sig mot det onda. Det är till 

exempel ett bra förhållande till föräldrar, en bra kompisrelation, en välfungerande 

skolsituation, starka förebilder utanför familjen och skolan och så vidare. Det viktigaste är att 

de olika delarna av barnets sociala nätverk samarbetar för barnets bästa.54

 

 

5.3 Resurser - En tolkningsfråga? 
 

Vem bär då huvudansvaret för dessa barn och ungdomar? Som vi tidigare har påpekat så är 

det enligt lagen för mottagande av nyanlända, kommunen som ska ansvara för detta. Men 

                                                 
50 Ibid. s.72 
51 Tolfree, 1996 s.59 
52 www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/vad_galler/ 2006-12-15 
53 Nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom m.fl. s.10 
54 Tolfree, 1996 s.23 
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enligt Integrationsverket så lägger många kommuner ansvaret för introduktionsverksamheten 

på skolorna. På högstadieskolan fick man ju ingen hjälp från kommunen sida, utan tvingades 

själv att skicka lärarna på kurs. När vi intervjuade förberedelseklassläraren så menade hon att 

det i slutändan var hon själv som fick dra det största lasset: 

 

FKL: Jag bestämmer själv min undervisning. Det är ju vi som har 

huvudansvar och lägger planeringen. 

 

Under intervjun framkom det också att hon tycker att det blir en för stor arbetsbörda, eftersom 

hon fungerar som en allt – i – allo på skolan. Men om ansvaret för skolintroduktionen 

slutligen faller på den enskilda läraren, kan man ju fråga sig hur pass välförberedda de är för 

att ta emot dessa elever? Enligt Raundalen och Dyregrov så måste man höja kunskapsnivån 

hos den personal som arbetar professionellt med barn. Kunskapsförmedlingen måste ske 

”uppifrån och ner”. Att det idag skulle finnas kunskaper om trauman och traumabehandling 

på gräsrotsnivå är enligt dem knappast troligt.55 Detta verkar i många fall dock vara en fråga 

om resurser. Resurser innebär alltid en tolkningsfråga, vilket enligt Blob leder till att alla barn 

inte erbjuds lika möjligheter på alla skolor.56  

 

GR: Det hålls inte igen på några resurser. 

 

Så här svarade rektorn på gymnasiet när vi frågade honom om vilket typ av stöd skolan kan 

erbjuda eleverna på IVIK. Enligt Angel och Hjern är det skolledningen som ansvarar för att 

resurserna som ställs till förfogande utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt:  

 

Vad detta betyder i praktiken är givetvis en tolkningsfråga där 

skolledningens attityder och intresse ges stort spelrum. I alla händelser blir 

det slutligen den enskilde lärarens förmåga som blir instrumentet för 

överföringen av intentionerna, som lär känna barnen, som kan ge feedback 

om omdirigering av resurser och ge förslag till ny tänkande.57

 

Att resursfördelningen är en tolkningsfråga, märktes tydligt när vi började prata om det 

psykologiska stödet:  
                                                 
55 Raundalen & Dyregrov, 1994 s. 98 
56 Blob, 2004 s.22 
57 Angel & Hjern, 2004 s.232 f 

 23



 

GR: Skolsköterska finns men ingen kurator. Skolsköterska lotsar till 

öppenvården eller ungdomsmottagningen, till kommunen som har dom 

resurserna. Skolan behöver inte ha kurator… men startgruppen finns ju. Men 

här på skolan har vi bara en skolsköterska. Hon lotsar vidare så att säga om 

behov finns. 

 

Men lärarna på IVIK tycks ha en annan bild av det hela: 

 

IVIKL3: Det finns ingen kurator här på skolan och det tycker jag är en stor 

brist. Vi har en syo för alla elever. Men vi har många elever med ganska 

stora problem. Vi handledare är frustrerade över att inte kunna hjälpa till, 

vad gör jag med den här eleven? Vem ska jag skicka honom till? Det är 

katastrof. Skolsköterskan är här bara ett par gånger i veckan. Det satsas 

inga pengar på det här. 

  

På högstadieskolan var situationen inte mycket annorlunda. Det är skolans skolsköterska som 

ansvarar för den psykologiska hjälpen, hon lotsar eleverna vidare:  

 

HR: Systern som jobbar här jobbar väldigt mycket med dessa barn. Men 

hon jobbar inte mycket med det psykologiska eftersom skolan är en skola, det 

ska vara en fristad för dessa elever. Men det är hon som tar kontakt med 

familjen om det händer något. Det är jätteviktigt för skolan att den är frisk. 

Det är viktigt att lärarna inte är för empatiska och kan locka ut något som de 

inte kan ta emot. Därför ska de skicka vidare till syster. 

 

Man kan då fråga sig hur långt lärarnas ansvar sträcker sig, vad bör de göra och tänka på i en 

situation där en elev  kan tänkas behöva hjälp? 
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5.4 Lärarens ansvar 

 
Eftersom psykosomatiska symptom (som exempel huvudvärk eller ont i magen) är några av 

inslagen i PTSD, så innebär det att barnen ofta känner att de har ont någonstans och vill då 

uppsöka skolsköterskan. I boken Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell 

pedagogik (1995), skriver Christina Rodell Olgac att det är väldigt viktigt att läraren förstår 

och respekterar detta och ser till att eleverna kan gå till skolsköterskan, även om det periodvis 

händer nästan dagligen.58

 

Självklart är det inte så att lärarna ska fungera som psykologer. Eftersom lärarna tillhör 

skolans personal, så måste de vara medvetna om vad de bör göra i en situation där en elev kan 

tänkas behöva hjälp. Om detta skriver Herbert: ”Vi lärare kan aldrig förmedla diagnoser men 

vi kan förklara vad människor kan uppleva efter flykt och var de kan söka hjälp.”59

 

Rodell Olgac pratar om att lärarna bör hålla en yrkesmässig distans till sitt arbete då det är 

risk för utbrändhet. Men hon menar att förmågan att känna empati är en förutsättning för 

arbetet. Professionell distans handlar inte om att vara kylig utan det handlar om att vara en 

medkännande medmänniska.60 Det är lärarna som ska lotsa eleverna vidare till sjuksystern. 

Detta ska självklart skötas på ett professionellt sätt, det vill säga att lärarna måste veta var 

eleverna kan söka hjälp. Raundalen och Dyregrov menar att barn måste få uttrycka vad de har 

upplevt, antingen detta sker till föräldrar, lärare eller terapeuter. Det viktiga är att det sker i en 

process där mottagaren har en förmåga att ta emot och följa upp det barnet säger. Mottagaren 

måste veta hur han ska agera. Mötet med barnet är utgångspunkten för bedömningen om 

barnet bör skickas vidare för att få professionell hjälp.61 Återigen handlar det inte om att 

lärarna ska agera psykologer. Men bara de har kunskap om hur man handskas med barn med 

trauma kan underlätta mycket för barnet. Raundalen och Dyregrov menar till exempel att det 

är viktigt att barnet får veta att reaktionerna är normala, eftersom många barn upplever sina 

reaktioner som väldigt skrämmande, och de blir oroliga för att de håller på att mista 

förståndet.62 Det verkar dock som om alla lärare vi pratar med inte är helt medvetna om hur 

den psykologiska delen ska skötas. Att skolan har en kurator och en sjuksköterska, menar 

                                                 
58 Rodell Olgac, 1995 s.61 
59 Herbert, 2006 s. 203 
60 Rodell Olgac, 1995 s.63  
61 Raundalen & Dyregrov, 1994 s.85 
62 Ibid. s.86 
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Rodell Olgac är viktigt, eftersom kuratorn är en värdefull samtalspartner. Kuratorn ger stöd 

och rådgivning. Särskilt om läraren arbetar ensam är det nödvändigt att då och då få diskutera 

både elevernas situation och sina egna tankar.63  

En högstadielärare säger:  

 

HL2: Många har även ett bagage som är jobbigt, men det finns en kurator 

som kan hjälpa… de har säkert hjälp utanför.  

 

Även gymnasieläraren uttryckte sig väldigt vagt när vi frågade om detta, enligt honom kunde 

eleverna ”få hjälp av olika centrum på kommunen”. När vi frågade vilken typ av centrum det 

rörde sig om, kunde han inte svara på frågan. De flesta forskarna anser att en bra 

skolintroduktion är beroende av skolans kunskaper om barn med trauma. Detta gäller speciellt 

lärarna, och inte bara de som arbetar i förberedelseklasser/IVIK. Herbert anser att läraren är 

en viktig resurs till att hjälpa eleverna till att bearbeta trauman, i både klassrummet och 

individuellt.64

 

Andra typ av stöd som finns både för eleverna på högstadiet och gymnasiet är 

modersmålundervisning och studievägledning på modersmålet. Skillnaden är dock att 

eleverna i högstadiet bara får undervisning på modersmålet en timme i veckan. Eleverna på 

IVIK däremot får studievägledning fyra gånger i veckan.  

 

Förberedelseklassläraren som vi har intervjuat på högstadiet arbetar som: modersmålslärare i 

arabiska och syrianska, tolk, matematik och No – lärare, samt att hon på privat tid hjälper de 

eleverna som har gått vidare till vanliga klasser med översättning av texter. Skolverket skriver 

att det kan bli en svår balansgång för modersmålslärarna att vilja stödja familjerna och vara 

tydlig i sin lärarroll. Risken är stor att man blir överbelastad och inte orkar fortsätta med sitt 

arbete.65 Modersmålsläraren blir ”utvald” som den som ska ordna allt, samt blir en förebild 

för eleven.66 Även eleverna tycks uppskatta modersmålsundervisningen: 

 

                                                 
63 Rodell Olgac, 1995 s.62 
64 Herbert, 2006 s.203 
65 Skolverket, 1999 s.22 
66 Ibid. s.32 
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HE3: När jag kom till förberedelseklassen kunde jag inte så bra svenska. De 

hjälpte mig, de är bäst att lära ut. Hade en lärare som pratade arabiska och 

det hjälpte. Jag läste mycket och jobbade hårt.  

 

Att skolan satsar resurser på modersmålundervisning anser de flesta forskarna är positivt. 

Modersmålet kan hjälpa eleven till en positiv identitetsutveckling, kunskapsinhämtning samt 

att det blir lättare för eleven att utveckla flerspråkighet. Detta kan bero på att modersmålet 

skapar en trygghet i kaoset.67

 

 

5.5 Utslussning och sen då? 
 

Efter en tid i förberedelseklass/IVIK är det dags för eleverna att slussas ut till en vanlig klass. 

Vad händer med det stödet efter utslussningen? Ett stort problem enligt Blob är att alla skolor 

inte verkar ha möjligheten att erbjuda eleverna det typ av stöd de behöver.68

När vi intervjuade en högstadielärare om vilket typ av stöd eleverna kan få efter 

förberedelseklass svarade hon: 

 

HL3: Inget, de kan få möjlighet att läsa SvA (svenska som andraspråk), 

thats it! Halva gruppen där har gått i förberedelseklass. För det finns ingen 

speciallärare, den enda läraren som finns kan ha en timme i veckan, där kan 

de få hjälp med matte och no, och det gäller bara de arabisktalande barnen, 

men inte mycket mer. De går i modersmålsundervisning.  

 

Enligt kommunens verksamhetschef för grundskolan, så ska vistelsen i förberedelseklassen 

förbereda eleven för vidare studier. Under tiden i klassen ska samarbetet med elevens 

kommande klass (det vill säga den klass som eleven så småningom ska slussas ut i) på skolan 

vara kontinuerligt. Vistelsen i klassen blir olika lång för olika elever. Ett av målen är att 

eleverna ska lära sig svenska.69 Man kan tänka sig att det här också är en tolkningsfråga. På 

högstadieskolan har man till exempel gjort så att eleverna får gå i förberedelseklass i 

maximalt två år, oavsett hur deras kunskaper i svenska språket ser ut. Frågan är hur pass 

                                                 
67 Blob, 2004 s.10 
68 Ibid. s.23 
69 Mailkontakt med kommunens verksamhetschef för grundskolan, 2006-11-27 
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mycket svenska de hinner lära sig på fyra terminer? Räcker två år i förberedelseklass till att 

förbereda eleverna för vidare studier? 

 

HL1: Kunskapsmässigt ligger de jättelångt efter. Samma sak är det med 

språket. Det är språket som gör att de faller efter. Basspråket existerar 

enbart till en liten del. De har inte en chans. Ord och begrepp finns helt 

enkelt inte, de sitter och låtsas att de lyssnar, men de hör bara rappakalja. 

De har ett väldigt enkelt språk.   

  

Även andra lärare upplever samma sak: 

 

HL2: Vid slussningen är de inte alls förberedda, det funkar inte alls, det 

finns ingen mellanstation. De får ju bara gå i förberedelseklass i fyra 

terminer, och blir sen utslussade. 

 

Syftet med förberedelseklassen är att förbereda eleven till vanlig klass, men denna slussning 

är ett kritiskt skede för eleven. För tidig eller snabb övergång kan leda till permanent 

inlärningssvårigheter för eleven. Eleven får bristande färdigheter i det nya språket, detta kan i 

sin tur leda till att eleven tar avstånd från undervisningen, de får svårigheter att anpassa sig till 

större klasser samt en för stor press med fler ämnesstudier. Å andra sidan kan en allt för lång 

tid i förberedelseklassen hejda elevens utveckling och komplicera den kommande 

övergången. Ett bra sätt är att eleven successivt övergår till den ordinarieklassen och de nya 

ämnena.70 Man kan underlätta slussningen genom att lärarna emellan har diskuterat 

övergången så att den ordinarie läraren kan förbereda sin klass och undervisning.71 I många 

fall saknas det rutiner vid skolorna om hur utslussningen ska gå till.72  

 

HL1: Två år räcker inte till. Det blir jättesvårt för eleverna när dom 

kommer till en vanlig klass. Det är som att dom börjar från noll igen. De 

övriga lärarna förstår inte eleverna, och eleverna själva förstår inte 

undervisningen och lärarna. Det blir en jobbig och otrygg situation.  …   

 

Även på gymnasiet verkade inte lärarna vara nöjda med utslussningen från IVIK.  

                                                 
70Blob, 2004 s.14  
71 Ibid. s.21 
72 Ibid. s.25 
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GL: Det blir mycket korvstoppning för dom. Dom förstår inte allt. Dom har 

svårt för presentationer framför tavlan, dom får läsa mycket innantill. 

Språket är det största problemet. Men någon klok människa måste komma på 

något bättre…alltså man kan ju säga att dom eleverna inte tillför särskilt 

mycket till resten av klassen, om man måste läsa innantill. 

 

 På ingen av de skolorna vi intervjuade, förekom det något samarbete mellan 

förberedelseklasslärare/IVIK - lärare och ordinarie klasslärare. Enligt Blob är detta vanligt, 

men det skiljer sig från skola till skola. Han anser att det är upp till 

förberedelseklassläraren/IVIK –läraren och klassläraren att bestämma när och hur övergången 

ska ske.73 Det är eleverna som i slutändan lider för detta. De eleverna som vi intervjuade på 

gymnasiet berättade att de var rädda och osäkra inför framtiden efter gymnasiet. Det har visat 

sig att de har svårigheter med att hinna ikapp resten av klassen, mest på grund av problem 

med språket: 

 

GE1: Jag är jätterädd för att gå på universitet. Jag trodde att min svenska 

var bra, jag fick jättebra betyg av mina lärare på IVIK, de sa du är jättebra 

på svenska, men nu på gymnasiet, säger många lärare att jag inte kan så bra. 

Därför är jag rädd, jag vet inte om jag klarar universitetet.  

 

En annan elev menar: 

 

GE2: Jag är också rädd. Också för att dom säger att jag inte kan svenska så 

bra, jag vet inte om jag klarar mig. 

 

Oro och osäkerhet inför framtiden är något som många barn i krig upplever. Barnen oroar sig 

både för sig själva, sitt liv, för familjen, för samhället och för framtiden.74 Självklart kan vi 

inte veta ifall dessa elevers oro inför framtiden beror på att de lider av PTSD. Dock är det så 

att fem av de sex elever som vi har intervjuat kommer från Irak, ett land som i högsta grad 

präglas av en väpnad konflikt. Så den möjligheten kan inte uteslutas. Citaten tyder också på 

att det är eleverna som får lida för bristen på samarbete mellan de olika lärarna.  

 
                                                 
73 Blob, 2004 s.23 
74 Raundalen & Dyregrov, 1994 s.63 
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5.6 Svårigheter med undervisningen  

 
Det kan finnas många olika orsaker till varför nyanlända invandrar - och flyktingelever har 

svårigheter i skolan. Av föregående citat kan man förstå att bristande språkkunskaper kan vara 

en av orsakerna. Andra svårigheter kan vara att eleven har koncentrationssvårigheter då de 

som lider av PTSD, är hyperkänsliga för stimuli som påminner om traumat. De lyssnar på ljud 

som påminner om traumat och stänger av allt annat ljud som exempelvis läraren.75  

 

Det är viktigt att lärarna tänker på detta, och att de i sin undervisning utgår från de 

erfarenheter och kunskaper som eleverna bär med sig. Det kan vara frustrerande för eleven att 

nollställas och behandlas som om man inget kan:76

 

GE2: Ja, lärarna de förstår inte att vi har bott här så lite. De måste liksom 

ta hänsyn, de måste förstå att vi inte har bott i Sverige så länge. 

 

Här måste man göra skillnad på vad som beror på språket och vad som beror på kunskaper77. 

Återigen kan man använda sig av modersmålsläraren för att komma underfund med vad 

eleven kan eller inte kan.  Å andra sidan kan det vara lätt för läraren att tro att eleven förstår 

mycket mer än vad han/hon egentligen gör. Det kan vara svårt för eleven att förstå 

instruktioner vilket lätt föder irritation hos läraren när det upprepas.78 En elev beskriver sin 

situation så här: 

 

HE2: Först trodde jag att det var lätt, men det blev svårare och svårare på 

grund av proven. Jag har jättesvårt, jag kan ingenting, all info är borta. Fick 

ofta hjälp i början men nu tror alla att jag kan mycket, att jag är som alla 

andra. Men jag kan inte och då får ingen hjälp. Jag säger att jag inte förstår 

och de säger att jag förstår.  

 

Denna elev tycks inte känna sig förstådd. Herbert anser att lärarna borde lyssna och arbeta på 

ett konstruktivt sätt med eleverna. Genom att lyssna på dem kan man ge eleverna en 

                                                 
75 Herbert, 2006 s.214 
76 Skolverket, 1999 s.36 
77 Ibid. 
78 Angel & Hjern, 2004 s.235 

 30



ovärderlig känsla av att en vuxen försöker hjälpa till och förstå. Detta är speciellt viktigt för 

de elever som sörjer och känner sig ensamma i sin sorg.79  

 

Även på gymnasiet berättade eleverna att de känner sig missförstådda av lärarna. Eleverna 

upplevde det som att lärarna inte lyssnade och inte brydde sig:   

 

GE3: Ja, alltså det är orättvisa betyg. Lärarna betygsätter svenskan och inte 

dom ämnena dom ska. Dom skriver kommentarer men inte exempel, man 

förstår inte vad dom menar. En lärare sa en gång till mig din svenska suger! 

Han sa så! Framför hela klassen. Jag skämdes så mycket. 

 

Dålig kommunikation mellan lärare och elev kan enligt Angel och Hjern leda till att eleven 

blir klassens symtombärare. Kommunikation mellan läraren och denna elev kan vara dålig 

och då kan det lätt bli så att eleven hamnar i fokus för allas missnöjen. ”Eleven blir en 

syndabock med tydliga brister.”80 Eleverna behöver självbekräftelse då de ofta har en negativ 

självbild samt är känsliga för alla nya förändringar. Den vuxne läraren behöver man sätta sig 

in i elevens beteende för att förstå vad som finns bakom fasaden. Långsamt kan man ge 

eleven mer ansvar och stärka självkänsla. Men det är ett tidskrävande och svårt arbete.81 

Läraren är ju också människa, och som människa kan man ha svårt att förstå det eleverna har 

varit med om, eftersom deras berättelser är så ofattbara.82 ”Vem kommer ihåg efter några år 

och efter ett antal lärarbyten, att den här pojken med inlärningssvårigheter satt i skyddsrum 

under de första tre skolåren i hemlandet?”83

 

I rapporten Skolintroduktion för nyanlända flykting – och invandrarbarn skriver Blob att 

många elever med utländsk bakgrund ofta blir kategoriserade redan innan de har mött 

läraren.84 Detta tycks ha varit fallet på gymnasieskolan när en lärare berättar: 

 

IVIKL2: Förut när vi hade alla samlade på ett ställe var det trångt och 

stökigt våra elever blev beskyllda för allt möjligt, även när dom inte hade 

gjort något, på så vis tycker jag att det är bra med uppdelningen. 

                                                 
79 Herbert, 2006 s.209 
80 Angel & Hjern, 2004 s.237 
81 Rodell Olgac, 1995 s.43 
82 Angel & Hjern, 2004 s.137 
83 Ibid. s.234 
84 Blob, 2004 s.10 
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 Frågan är hur dessa elever känner sig när de kommer till skolan som asylsökande som har 

lämnat sina hemländer, de förstår inte språket, kulturen, lärarna och den nya skolan. Samtidigt 

kategoriseras dem och anklagas för något de inte har gjort, till exempel sönderslagna rutor, 

klotter med mera. Det kan vara svårt att då känna någon motivation och glädje i skolan.  

 

 

5.7 Vart vill vi komma - mål och riktlinjer 
 

För att kunna förstå hur skolintroduktionen fungerar i förberedelseklassen och IVIK måste 

man ha klart för sig hur målen för verksamheten ser ut. Vi frågade kommunens 

verksamhetschef för grundskolan, vad hon ansåg är viktigt för kommunen och skolorna att 

arbeta med när det gäller förberedelseklasserna. I ett mail svarade hon så här: 

 

Samarbete och ett tydligt tillvaratagande av förberedelseklass, elevernas 

kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Det ser jag som mycket viktig.85

 

Rektorn på gymnasieskolan menar att målet med IVIK är att eleverna ska kunna söka till ett 

nationellt program. De får gå på IVIK tills de klarar det nationella provet i svenska, 

matematik och engelska. Ett annat viktigt mål är att eleverna ska välja just det gymnasiet när 

de ska söka till nationella program. Därför är IVIK-programmet anpassat så att eleverna även 

ska få läsa NO-ämnen, så att de är förberedda att börja på det naturvetenskapliga programmet. 

Eftersom IVIK är så pass nytt på skolan, så har man inte hunnit utvärdera verksamheten och 

inte heller hunnit utveckla långsiktiga mål. På högstadieskolan är man mer medveten om 

målen för förberedelseklassen. Bitr. rektor menar att målen först och främst är koncentrerade 

kring eleverna och deras hälsa: 

 

HR: Målen är att eleverna ska tycka att det är roligt att gå i skolan 

och att sedan komma ut i klasserna. De som mår dåligt måste få må 

bra. Det är ett viktigt mål. Dom måste ha den bästa undervisningen 

och dom bästa lärarna. 

 

                                                 
85 Mail från verksamhetschefen för grundskolan i kommunen 2006-11-27 
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Att ha ett trauma är en lagring av spänning och ångest som kan finnas för resten av livet. Det 

är inte tiden som läker traumat utan stöd för att kunna bemästra det man har upplevt.86 Vad 

eleverna behöver mest är tid och möjlighet till bearbetning. Det är viktigt för skolan att möta 

eleverna på den kunskapsnivån som de befinner sig i.87 Skolverket menar att läroplanen är en 

bindande förordning, som ska följas.88  I  Lpo 94 står det:  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.89  

 

Lärarna på skolorna vittnar om att så inte är fallet. Modersmålsläraren på högstadiet menar 

att: 

 

FKL: Problemen med undervisningen är att alla är på olika nivåer. För 

alla är olika, och det kräver mycket av mig. Speciellt när eleverna har svårt 

med språket, då blir problemlösning svårt. I matematik till exempel, då kan 

de arabisktalande eleverna få hjälp, men inte dom andra eleverna som har 

andra modersmål, de får slå upp i lexikon. 

 

Även på gymnasiet har IVIK – lärarna samma syn: 

  

IVIKL1: Eleverna har ingen motivation. IVIK ska fungera som en 

mellanlänk men eleverna är omotiverade och omogna. På den här skolan är 

IVIK något nytt. Förut hade vi 170 elever på en skola, och det var för 

mycket.  Fördelen var att det gick att skapa homogena klasser, vi hade ju 

flera nivåer. Den möjligheten finns inte idag. Vi har en stor spridning på 

eleverna ändå, som vi hade förut när vi hade nästan tvåhundra elever. Jag 

hävdar… när det gäller språkinlärning så är spridning ett hinder. Det är 

svårt att förklara för en som har bott här 6 år, varför hans ska gå i samma 

klass som en som har bott här i 6 månader. Det är svårt att få ihop gruppen 
att jobba med samma sak, det är som när man på komvux sätter akademiker 

och analfabeter i samma klass. 

                                                 
86 Skolverket, 1999 s. 20 
87 Ibid. s.32 
88 http://www.skolverket.se/sb/d/468 2006-12-15 
89 Lpo 94, s.6 
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Det verkar som om dessa skolor inte riktigt lever upp till de lagar och förordningar som finns. 

I Skollagen står det att skolan ska möta alla elevers speciella utbildningsbehov.90 Eftersom 

IVIK – klassen är så pass stor just nu, så kan inte lärarna möta alla elevers speciella 

utbildningsbehov. En anledning till varför skolorna kan ha svårt med att leva upp till de 

nationella målen, kan vara för att det handlar om resurser, eller rättare sagt, bristen på dessa. 

Skolverket menar att asylsökande elever har rätt att få undervisning i och på sitt modersmål. 

Undervisningen bör omfatta minst en lektion per dag.91 På den högstadieskola som ingår i vår 

undersökning visade det sig att de barn som har tillgång till modersmålsundervisning är de 

som har arabiska och syrianska som modersmål. Polska och portugisiska barn däremot, hade 

ingen modersmålsundervisning, eftersom det inte fanns några lärare som kunde dessa språk.  

 

På gymnasiet så har skolledningen bestämt sig för att spara pengar. Detta har gått ut över 

IVIK-programmet. Lärarna har svårt att anpassa undervisningen efter elevernas behov, och 

detta i sin tur leder till att eleverna känner sig omotiverade:  

 

IVIKL2: Jag tycker att heterogena grupper är svårt. Vi är för få 

handledare och för stora grupper. Tidigare när vi hade tre nivåer var det 

lättare att flytta upp eleverna. Jag saknar det här nu. Man bromsar eleverna 

när man inte kan placera dom högre upp när de förtjänar det. 

 

De flesta lärarna poängterade vikten av motivation för elevernas inlärning. Men självklart kan 

det vara svårt att känna motivation när man inte förstår och inte kan göra sig förstådd. Men 

allt ansvar för motivationen ligger inte på eleverna utan det är viktigt för läraren att kunna 

förstå att elevers möjlighet till inlärning kan vara blockerade för en lång tid på grund av deras 

upplevelser. Detta visas på olika sätt såsom att man inte vill ta kontakt, inte lyssnar, sitter inte 

still och så vidare. Men det är även tröttsamt med alla ny information och ett nytt språk som 

eleven måste försöka ta in. Här finns det gränser för hur mycket man orkar ta till sig. Det blir 

då viktigt för eleven att få känna sin skolgång som meningsfullt, där det finns en röd tråd och 

tydliga mål.92 Angel och Hjern skriver också om detta och menar att barn med PTSD på olika 

sätt försöker stänga av de störande tankarna. Lärarna kan uppfatta det här som 

koncentrationssvårigheter som visar sig tydligast i skolarbetet med inlärningssvårigheter som 
                                                 
90 Skollagen, Gymnasiet 5 kap. §4b 
91 Skolverket, 1999 s.27 
92 Ibid. 

 34



följd.93 Den läraren som tar emot nya flyktingbarn måste ha en plan för att föra 

undervisningen/inslussningen i den nya världen lustfylld. Tolerans för oväntat avbrott och 

utbrott måste finnas.94 ”Även att vänta på uppehållstillstånd samt oro för sina nära kan leda 

till passivitet och håglöshet hos eleverna.” Därför ska läraren försöka inspirera till olika 

aktiviteter och söka sig ut i samhället där det sker olika möten, detta kan stimulera eleverna 

till att vidga sina vyer oavsett om dem får stanna eller ej.95  

 

 

5.8 Vad kan skolan göra? 
 

Enligt Skolverket så kan skolan skapa en lugn och harmonisk miljö, där eleverna kan 

stimuleras att dela med sig av sina upplevelser. Detta kan hjälpa eleverna att hitta en struktur 

som underlättar befrielsen från oro och ångest.96 Även Rodell Olgac skriver om detta, och 

menar att skolan blir en viktig fast struktur för eleverna, och struktur ger trygghet.97 Herbert 

menar att skolan bör erbjuda eleverna lugna miljöer och även ritualer och rutiner. Dessa 

hjälper eleven till att bygga upp en meningsfull dag.98 Skolan skapar en framtidstro för 

eleverna, samt det ger en känsla av ett mer normalt liv från allt kaos.99 De flesta av dem 

elever som vi intervjuade, pratade just om tryggheten i förberedelseklassen/IVIK. Trygghet 

med lärare och kompisar verkar vara avgörande för hur man trivs på skolan. En elev som går 

på gymnasiet sa: 

 

GE1: Alltså det var jättesvårt i börja, förstår du, men jag kämpar och 

pluggar, jag vill klara mig. Det är svårast med svenskan speciellt nu i trean. 

Men jag försöker. Fast det blir så hoppigt när vi ska byta lärare hela tiden. 

 

En annan elev säger:  

 

GE2: Lärarna…det är jobbigt när vi ska byta lärare hela tiden. Dom vet 

inte hur mycket vi kan och inte kan, det blir inte rättvisa betyg. 

                                                 
93 Angel & Hjern, 2004, s.63 
94 Ibid. s.234 
95 Skolverket, 1999 s.29 
96 Ibid. s.28 
97 Rodell Olgac, 1995 s.44 
98 Herbert, 2006 s.215 ff 
99 Rodell Olgac, 1995 s.5 
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Även de yngre eleverna på högstadiet pratar om vikten av att ha en kontinuerlig lärare: 

 

HE1: Första dagen inte bra, jag kände inte kompisar. Sen blev de mina 

kompisar. Viktigaste är kompisar och lärare.  

 

Rodell Olgac anser att läraren är speciellt viktig för dessa elever är eftersom den står för 

kontinuitet och stabilitet. Läraren står för en ”hjälpjag” för eleverna, vilket innebär att 

eleverna ser läraren som någon som lotsar, skyddar och hjälper dem att tolka omgivningen.100

Päss menar att skolans verksamhet ska utformas så att eleverna utsätts för så lite påfrestningar 

som möjligt. Barn med trauma kan reagera starkt på lärarbyten och på förändringar av den 

yttre miljön. ”Därför bör eleverna få en kontinuitet i undervisningen, det vill säga så få 

lärarbyten och lokalbyten som möjligt.”101  

 

Tolfree skriver att skolan kan ha en rehabiliterande roll eftersom det är här som eleverna 

utvecklar tilltro och stabilitet. Skolan kan erbjuda eleverna ett forum där man kan diskutera 

olika erfarenheter och som hjälper dem att bearbeta sina upplevelser. I olika ämnen som 

religion och historia kan det vara passande att diskutera våld, krig, död, demokrati, religion 

och så vidare. Sådana diskussioner kan hjälpa eleverna att sätta saker i större perspektiv och 

förstå vad de har varit med om.102

 

Ett annat sätt för skolan att arbeta med elever och trauma är att låta dem arbeta med praktiska 

ämnen. Detta även för att de på grund av sitt trauma kan ha svårt att sitta still. 

Förberedelseklassläraren säger: 

 

FKL: Och jag jobbar inte bara med kunskap, utan även med disciplin, 

många elever har väldigt svårt att sitta still och därför behöver de arbeta 

mer med praktiska saker, som till exempel dator. Det är jättesvårt för oss 

eftersom alla lärare arbetar med sin egen planering. 

 

I undervisningen bör man beröra elevens alla sinnen, men detta kräver att det ska finnas 

utrustning och material för mångsidigt arbete. Denna arbetsmetod innebär även en läkande 
                                                 
100 Rodell Olgac, 1995 s.6 
101 Päss, 1990 s.12 
102 Tolfree, 1996 s.58 
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process, det man inte kan säga kan man till exempel måla och rita. Att arbeta med datorn 

skapar en stimulerande effekt för eleverna. Speciellt för de eleverna som inte tror att de får 

stanna kvar i landet och därför svåra att motivera till studier. Men att lära sig datorn ger en 

kunskap som man kan nyttja vart man än är i världen.103 Att leka ”trauma läker trauma”. Det 

är vanligt för elever att utrycka sin sorg i bild. ”Äldre elever kan skriva i dagböcker eller 

loggböcker. Utifrån detta kan man initiera till ett samtal och diskussion.”104

 

 

6. SLUTSATS 
 

Eftersom det inte finns några nationella vägledande föreskrifter, så kan skolintroduktionen för 

nyanlända flykting – och invandrarelever kan se olika ut. Introduktionen kan variera från 

kommun till kommun, och även inom kommunens olika stadsdelar och skolor. Det är 

egentligen kommunens ansvar för hur introduktionen ska gå till. Dock verkar det vara så att 

det slutliga ansvaret faller på skolorna, eller i vissa fall, den enskilde läraren 

 

Bristen på samarbete mellan de olika aktörerna runt den nyanlända eleven försvårar lärarens 

arbete, och självklart även elevens situation. Det är eleverna som är förlorarna i denna 

process, eftersom de inte får den skolgång som de enligt FN: s barnkonvention, skollagen och 

läroplanerna, har rätt till. Ett annat problem med att det inte finns något samarbete, är att 

många nyanlända elever inte får plats i skolorna, trots att det finns lagligt stöd till detta. 

 

Skolledning och lärare kan ha olika erfarenheter och tankar om skolintroduktionen. Den 

största frågan verkar handla om resurserna, och hur dessa fördelas. Lärarnas uppfattning är att 

det är de själva som får dra det stora lasset, både när det gäller undervisning och det 

psykologiska stödet till eleverna. De flesta lärarna saknar kunskaper om PTSD och saknar 

utbildning i hur man bemöter och arbetar med barn med trauma. Skolledningen sparar ofta på 

resurserna, och detta i sin tur försvårar både lärarnas arbete och elevernas utveckling. 

 

De flesta eleverna menade att skolintroduktionen och deras tid i förberedelseklass/IVIK var 

beroende av klasskompisar och bra lärare. De flesta var nöjda med sin tid i 

föreberedelseklass/IVIK. Problemen uppstod dock efter utslussningen, när eleverna fick börja 
                                                 
103 Skolverket, 1999 s.30 
104 Herbert, 2006 s.210 
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i vanliga klasser. Både eleverna och klasslärarna berättade om problem med språket. Eleverna 

hade svårt att hinna ikapp resten av klassen, eftersom de hade ett begränsat basspråk.  

 

 

7. DISKUSSION  
 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.105

 

Barnens rättigheter som de sammanfattas i FN: s Barnkonvention försvinner lätt i 

asylsituationen. Barnkonventionen är till för att skydda barn i just sådana utsatta situationer 

som asyltiden utgör. Ska kommunen ta emot flyktingbarn så måste dem planera hur barnet ska 

tas emot. Skolan är en nyckelinstitution där klara linjer och särskilda resurser ska finnas.106 

Under våra intervjuer har det kommit fram att en stor del av nyanlända barn och ungdomar 

inte får någon plats i skolorna, och i värsta fall får gå hemma och vänta i oviss tid. Det verkar 

också som om kommunerna inte vet var dessa barn och ungdomar tar vägen. Det framkommer 

ganska klart att det inte finns några riktlinjer på just de skolorna som vi har intervjuat. 

Kommunikationen mellan kommun, skolledning och lärare är bristfällig och detta drabbar 

eleverna. Det verkar som om varje enhet försöker göra sitt bästa, men då ingen 

kommunikation finns med kommunen kan man inte utföra under. Eftersom den första tiden i 

det nya landet är avgörande för framtiden så anser vi att samarbete mellan dessa enheter måste 

vara en självklarhet. Får inte eleven rätt stöd från början så minskar möjligheten till inlärning 

och den framtida utvecklingen. Då kan man fråga sig om barnets bästa kommer i främsta 

rummet? Blob anser att avsaknaden av en övergripande policy leder till att kunskapen om de 

nyanlända eleverna i de administrativa leden försvagas. Dem nyanlända flykting – och 

invandrareleverna är varken prioriterade eller bevakade, vilket leder till att deras behov inte 

uppmärksammas. Detta skapar också en förvirring kring ansvarsfördelningen där det kan 

uppstå glapp mellan stolar. En fördel med en övergripande policy är att det skulle vara enklare 

att anställa lämplig personal, utveckla arbetet, framställa material, upprätta studieplaner och 

samverkan mellan olika skolor.107  

                                                 
105 FN:s konvention om barnets rättighet, artikel 3 §1 
106 Angel & Hjern, 2004 s.214 
107 Blob, 2004 s.33 
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Enligt Skolverket så finns det vissa kriterier som undervisningen för nyanlända invandrare 

och flyktingelever ska uppnå. Dessa är: att undervisningen ska utgå från läroplanerna och ge 

eleverna möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, om möjligt ge eleverna stöd 

i modersmålsundervisning, ge eleverna möjligheter till studier i det svenska språket så att de 

kan tillgodogöra sig kunskaper, samt ge de en introduktion till det svenska samhället.108  

Men vi anser inte att skolorna har uppfyllt alla dessa kriterier. Att enbart gå i 

förberedelseklassen i fyra terminer ger inte eleven färdighet inför utslussningen och mötet 

med den nya klassen. Besparingar av skolans resurser drabbar bland annat elevernas 

modersmålsundervisning, de får alldeles för få timmar på modersmålsundervisning. Detta kan 

göra att de faller, inte bara på det svenska språket utan på sitt eget modersmål. På 

gymnasieskolan har skolledningen gjort besparingar bland annat genom att man har minskat 

på antalet nivåer som eleverna på IVIK kan uppnå. Detta har gjort att eleverna inte kan 

komma vidare i takt med deras utveckling i språket, utan får då gå i samma klass med elever 

som har varit i Sverige mycket mindre tid. Detta har enligt lärarna, gjort att eleverna inte har 

någon motivation och drivkraft. Samtidigt har pressen på lärarna blivit enorm, också i takt 

med att elevgrupperna har blivit större.  

 

 Mottagandet och de förhållanden som eleven möter under sin första tid i Sverige har en 

väldigt stor betydelse för elevernas psykiska hälsa och utveckling. Därför håller vi med 

Skolverket, när de säger att det är väldigt viktigt att läraren skaffar sig kunskap om eleven och 

det som berör honom, såsom skolgång, språk, bakgrund, religion samt upplevelser. Enligt 

Skolverket, så kan skolan underlätta mottagandet genom att ha en handlingsplan där man kan 

ge eleven och dess föräldrar en strukturerad och tydlig information på deras egna hemspråk. 

Det kan  då  öppna dörrar för positiv fortsatt kontakt.109  

 

En av de viktigaste sakerna i skolintroduktionen är att det måste finnas en bra kontakt mellan 

läraren och eleven. Alla elever som vi har pratat med, talade om vikten av att ha en bra lärare. 

Vad kan då en lärare göra för att underlätta elevens situation? Under den första tiden på 

skolan bör eleven få lugn och ro till att finna sin plats. Här är ett utmärkt tillfälle för läraren 

och eleven att lära känna varandra, samt för läraren att komplettera sin information om 

                                                 
108 Skolverket, 1999 s.12 
109 Ibid. s.21 
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eleven.110 När man har nått en någorlunda komplett bild utav eleven så har läraren ett 

underlag för att göra en individuell planering för elevens studier. Läraren ska hjälpa eleven att 

finna de tidigare skolkunskaperna, vilja och rutiner samt att skapa gynnsammare 

förutsättningar för eleven att nå ny kunskap.111 Lärarna på IVIK är oroade över situationen på 

IVIK – programmet, och menar att undervisningen måste göras mer individualiserad än den är 

i nuläget. Även läraren i förberedelseklassen anser att ett stort problem med undervisningen är 

att alla elever ligger på olika nivåer. Detta gör det svårt att anpassa undervisningen till allas 

nivå. Detta tycks inte stämma överens med Lpo 94.112

 

Skolan ska stå för det friska, det ska ge förståelse och glädje. Skolan ska även bidra till en 

positiv utveckling för barnen.113 Det är självklart så att skolan ska vara en fristad. Men enligt 

Angel och Hjern så kan skolan för flyktingbarn och svenska barn bli en stimulerande 

tillflyktsort eller ett fängelse, beroende på hur de tas emot.114 Det första årets mottagande blir 

avgörande för om barnet kommer att finna en meningsfull tillvaro i skolan. Detta märkte vi 

tydligt hos de eleverna som vi har intervjuat. De elever som var positiva till sin tid i 

förberedelseklassen/IVIK, var också positivt inställda till sin nuvarande situation, och 

tvärtom.  

 
Det viktigaste av allt, är att skolorna och de som arbetar med nyanlända elever, har kunskaper 

om PTSD och trauma. Har man de rätta kunskaperna, så har man i alla fall verktygen. Man 

kanske inte kan göra mycket, men man kanske kan göra det bästa med de knappa resurserna 

man har. Högstadieskolan bekostade och skickade själv lärarna på kurs, när man fick reda på 

att man skulle starta en förberedelseklass. Detta anser vi ändå är ett steg i rätt riktning, även 

om det är kommunens ansvar att ordna detta. Även Raundalen och Dyregrov menar att olika 

utvecklingsprogram för lärare måste ges mycket hög prioritet. Skolan och lärarna måste 

förbereda sig att ta emot dessa barn på ett så bra sätt som möjligt. Det kan skolledningen bäst 

göra genom att ordna seminarier för lärare. Det är viktigt att lärarna har tillgång till litteratur 

och handledning.115 Även Päss betonar vikten för fortbildning för lärare. Hon menar att 

                                                 
110 Skolverket, 1999 s.28 
111 Ibid. s.29 
112 Jämför s. 31 
113 Skolverket, 1999 s.22 
114 Angel & Hjern, 2004 s.236 
115 Raudalen & Dyregrov, 1994 s. 95 
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lärarna behöver kunskap om bland annat situationen i världen, flyktingmottagningen i 

Sverige, barnens upplevelser av krig och flykt samt exilproblematiken.116

 

 

7.1 Avslutande reflektioner kring forskningsområdet 

 
Vad kan man då göra i framtiden för att förbättra skolornas arbete med nyanlända invandrar – 

och flyktingbarn? Vi anser att man bör börja redan på lärarutbildningen med kurser om barn 

med PTSD och trauma. På det sättet rustar man lärarna inför den kanske svåraste biten av 

deras arbete. Om lärarna har de rätta kunskaperna om hur man bemöter barn med trauma, så 

underlättar det elevernas situation. Till exempel, om man som lärare vet att barn som lider av 

PTSD kan ha svårt för bullriga och mörka miljöer, så kan lokalbyte vara av stor betydelse. 

Även om man som lärare kan ha en oförstående skolledning, så kan man tillsammans med 

andra kollegor arbeta för barnets bästa. Vidare kan man som lärare tänka sig in i elevernas 

situation i det nya landet, och kanske underlätta undervisningen genom att tillämpa ett 

språkutvecklande arbetssätt.  

 

Vi anser att vägen till en lyckad skolintroduktion utgörs av tre saker: samarbete, 

kommunikation och utvärdering. Det är dessa tre saker som vi anser är mest bristande i båda 

skolornas arbete med barn i asylsituationer. Samarbete, kommunikation och utvärdering är 

sånt som bara kan förbättra skolintroduktionen och situationen för många elever. Det här är ju 

ändå barn man arbetar med, det är (ofta) små individer som behöver ett vuxet stöd. På båda 

skolorna visade det sig att alla lärare inte är medvetna om vilket typ av psykologiskt stöd 

skolan kan erbjuda elever med PTSD. Även detta är ju ett tecken på dålig kommunikation 

mellan skolledning och lärare.  

 

Integrationsverkets rapport, Integration – var god dröj, har visat att utvärderingen av 

skolintroduktionen för nyanlända barn och ungdomar, hittills har fungerat väldigt dåligt. 

Samma sak märkte vi på skolorna, särskilt när det kom till elevernas utslussning. Tiden i 

förberedelseklass/IVIK verkar i de flestas fall ha fungerat bra, men sen när eleverna skulle 

börja i vanlig klass, blev de ofta besvikna på de nya lärarnas bemötande. Eleverna vet inte hur 

                                                 
116 Päss, 1990 s.19 
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den nya klassen och de nya lärarna fungerar, och vice versa. Detta tyder på att utslussningen 

av eleverna måste diskuteras och utvärderas av de olika lärarna som är delar av denna process.  

 

Till sist tycker vi att det är vikigt att staten griper in och skapar tydliga riktlinjer för hur 

skolintroduktionen för nyanlända flykting – och invandrarelever ska gå till. Det finns ju inga 

tydliga lagar och regler för skolorna att tillämpa, många skolor skulle nog göra bättre ifrån 

sig, om dem visste hur de borde göra. Staten måste också ställa mer krav på kommunerna, 

speciellt med tanke på utvärdering och uppföljning. Kommunikationen mellan kommun och 

skola måste prioriteras! 
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9. BILAGA 
 
 
Intervjufrågor till skolledning 
 
 
1. Hur fungerar IVIK/Förberedelseklassen på skolan? (Dvs. hur länge har eleverna vistats i 
Sverige när dom börjar i klassen, hur länge går dom på IVIK/ Förberedelseklassen osv) 
 
 
2. Vilken roll har IVIK/ Förberedelseklassen på skolan – satsas det mycket resurser på dessa 
klasser?  

 
 

3. Vad tycker du fungerar bra/mindre bra, vad behöver utvecklas? Vilka framtida mål finns 
det för IVIK/ Förberedelseklassen? 
 
 
4. Vilken typ av stöd ges det till eleverna i IVIK/Förberedelseklassen? Erbjuds eleverna 
psykologisk hjälp från skolans sida, och i så fall, hur fungerar det? 
 
 
5. Vilken typ av stöd kan eleverna få efter utslussningen, dvs efter övergången till en vanlig 
klass? 
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Intervjufrågor till IVIK- lärare och Förberedelseklasslärare 
 
 
1. Hur fungerar IVIK/Förberedelseklassen på skolan? (Dvs. hur länge har eleverna vistats i 
Sverige när dom börjar i klassen, hur länge går dom på IVIK/ Förberedelseklassen osv) 
 
 
2. Vilken roll har IVIK/ Förberedelseklassen på skolan – satsas det mycket resurser på dessa 
klasser?  

 
 

3. Vad tycker du fungerar bra/mindre bra, vad behöver utvecklas? Vilka framtida mål finns 
det för IVIK/ Förberedelseklassen? 
 
 
4. Vilken typ av stöd ges det till eleverna i IVIK/Förberedelseklassen? Erbjuds eleverna 
psykologisk hjälp från skolans sida, och i så fall, hur fungerar det? 
 
 
5. Vilken typ av stöd kan eleverna få efter utslussningen, dvs efter övergången till en vanlig 
klass? 
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Intervjufrågor till klasslärare 
 
1. Upplever du att det ibland uppstår problem när du tar emot en elev från 
IVIK/förberedelseklassen i din klass?  
 
 
2. Vilken typ av fortsatt stöd ges det till elever som har slussats ut till en vanlig klass? 
 
 
3. På vilket sätt kan ”utslussningen” göras bättre, för att underlätta ditt arbete med klassen? 
Eller är du helt nöjd med hur det fungerar i nuläget? 
 
 
 
Intervjufrågor till elever som har slussats ut till vanlig klass 
 
1. Hur upplevde du din tid på IVIK/ i förberedelseklassen? Vad var bra / mindre bra? 
 
2. Hur kändes det att börja i en ny klass? Vad var bra / mindre bra? 
 
 
 
Intervjufrågor till kommunens verksamhetschef för grundskolan 
 
1. Vad är kommunens mål med förberedelseklasserna? 
  
2. Vad tycker du är kommunens viktigaste arbete när det gäller förberedelseklasserna? 
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