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Abstract 

To this date there are 14 major armed conflicts, four of which are defined as war. Every day several 

people come to Sweden as asylum  seekers and refugees looking for a residence permit in Sweden. 

This paper is about the children who receive a residence permit in Sweden and attend Swedish 

schools. Many of these children have experienced trauma – damage to the psyche after a traumatic 

experience.  

From two qualitative interviews of a principal and a counselor at a school in Järfälla municipality, 

and three teachers at the same school, I studied what trauma management at this school looks like. 

Furthermore, the paper seeks to examine whether there is collaboration between the school and 

BUP (child and youth psychiatry) for the students who need psychological support to overcome 

their problems.  

 

The school in my study has no cooperation with BUP, but did have previously. This cooperation 

was shut down because of the cost cuts. The school in my study has no real trauma management but 

will send a referral to the BUP after consultation with parents if such a need is believed to exist.  

The essay is written with a crisis of educational perspective, which means that I spent part of my 

theory of teaching crisis in the analysis. The crisis pedagogical approach is designed to give 

teachers the opportunity to help students with trauma to bring new educational opportunities out of 

a crisis or a trauma. The conclusion from this perspective was that a crisis educational plan is 

difficult to use for newly arrived refugee children because they rarely have the ability to 

communicate so well that a crisis educational plan would work. 
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1. Inledning 

Tänk dig att du vaknar mitt i natten av ett dån, du tror att det är ett monster under sängen! Hela 

huset skakar och dina leksaker ramlar ned från hyllan. Du sträcker dig efter strömbrytaren till din 

nattlampa men den fungerar inte. Det är helt mörkt i rummet och den du hör störa den vanligtvis så 

tysta natten är dina grannar som skriker.  

Dörren rycks upp och din mamma springer in i rummet – vi måste springa härifrån, NU! Mamma 

tar dig i famnen och springer ned för trappan till ytterdörren, du undrar, var är min pappa?  

– Mamma! Var är pappa? Mamma svarar inte, hon bara gråter. Ni springer ut, på gatan ligger det 

kroppar som du känner igen som din lekkamrat från huset intill, den där grannen längre ned på 

gatan vars citronträd du och dina kompisar brukade få plocka ifrån. De lever inte längre. Mamma 

kastar in dig i bilen och kör iväg, men din pappa är inte med i bilen. Du frågar din mamma var ni 

ska åka men hon svarar inte.  

Efter tre månaders flykt kommer ni till ett annat land, där allt är så annorlunda från där du bodde 

tidigare. Du har inte dina leksaker, knappt några kläder. Dina vänner är borta, din mormor och 

morfar är inte heller kvar. Din pappa fick du aldrig se igen. 

Varje dag tvingas tusentals familjer på flykt från sitt hemland. En flykt från krig, våld, svält och 

andra ohållbara situationer. Vissa väljer att självmant lämna sitt land, emedan andra blir tvingade. 

Familjer lämnar en hel vardag för att komma till en ny. Familjer lämnar sin matvarubutik, sin skola, 

sitt arbete, sina grannar, vänner och släktingar för att komma till ett land där de pratar ett 

annorlunda språk, har värderingar och en kultur som kanske inte alltid stämmer väl överrens med 

den kulturen man lämnade. 

Oavsett vilka anledningar det finns till varför en person väljer att överge sitt land kan man räkna 

med att det innebär stora levnadsförändringar för den enskilde individen samt för familjen i stort. 

En ny kultur, ett nytt språk, nytt jobb, ofta handlar det om en total anpassning till något helt nytt, 

något som inte är enkelt. Den första tiden som ny i Sverige eller något annat mottagande land kan 

alltså innebära en tid av stor villrådighet så det uppstår nya situationer som familjen och individen 

ska ta ställning till samtidigt som tidigare erfarenheter ligger kvar i minnet och ska bearbetas. 

Barn som upplevt krig eller av andra olika anledningar kommer till Sverige som flyktingar kan ha 

problem med trauma. Denna uppsats kommer att undersöka hur en skola arbetar med barns trauma 
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inom skolverksamheten och om något samarbete med BUP föreligger. BUP, Stockholms läns 

landsstings barn- och ungdomspsykiatri, är den verksamhet som hjälper barn och ungdomar med 

psykiska problem.
1
 Barn som upplevt trauma behöver ofta hjälp med att hantera det som hänt och 

bearbeta traumat, något som sker med hjälp av BUP.  

Jag har valt att skriva om traumahantering hos nyanlända flyktingbarn för att jag har ett stort 

intresse för hur skolan kan uppfylla Lpo94’s mål om trygghet i skolan och barnens vardag. Efter att 

ha läst flertalet intressanta uppsatser kring ämnet samt diskuterat med mina medstudenter på 

lärarutbildningen om hur man hjälper alla barn man kommer möta i sin lärarroll valde jag att skriva 

om traumahantering hos nyanlända flyktingbarn; dels för att det är barn som verkligen har 

erfarenheter jag som svensk medborgare har svårt att ens föreställa mig, samt dels för att jag på 

kursen Utbildningsvetenskap B fick läsa en bok vid namn Krispedagogik – hjälp till barn och unga 

i kris skriven av Mange Raundalen och Jon-Håkon Schultz.
2
 Denna bok gav mig ett djupare intresse 

och en fördjupad motivation till att skriva om dessa barn som det är allas vårt ansvar att hjälpa. 

1.1 Begreppsdefinition 

Det finns olika definitioner kring begrepp ”flyktingar” och ”asylsökande” etcetera. Det är därför bra 

att reda ut vad svensk lag beskriver en flykting som, respektive en asylsökande. Svensk lags 

definition skiljer sig från folkrätten, varpå jag har beskrivit folkrättens definition också.  

Det finns flera olika begrepp som kan vara bra att reda ut. En asylsökande är en person som kommit 

till Sverige för att söka skydd från förföljelse i hemlandet.
3
 Personen kommer då till Sverige som 

flykting. Svenska staten använder begreppet flykting när en asylsökande uppnått flyktingstatus i 

Sverige.
4
 Detta innebär att personen ifråga kommit till Sverige som asylsökande och fått asyl 

beviljad, således uppfyller personen kraven för flyktingskap enligt svensk lagstiftning.
5
  

Enligt folkrätten finns det dock inget krav på att personen ifråga ska fylla kraven enligt en lag. 

Folkrätten är en juridisk disciplin inom den offentliga delen av internationell rätt. Folkrätten består 

av ett antal traktater varav de kändaste är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

                                                

 

1 Nationalencyklopedin, sökord BUP  
2 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid.16 
3 Angel, B & Hjern, A ”Att möta flyktingar” Lund: Studentlitteratur, 2004 sid. 32 
4 Angel, B & Hjern, A. 2004 sid. 32 
5 Angel, B & Hjern, A. 2004 sid. 32 
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barnkonventionen, Kyotoprotokollet samt Genèvekonventionen.
6,7

 Folkrätten hävdar att en flykting 

är en människa som på grund av ”välgrundad rädsla” för förföljelse befinner sig på flykt från sit t 

hemland, och kan därför mycket väl vara asylsökande. 

Asylsökande med barn har rätt att sätta sina barn i skolan, de barn som inte har uppnått 

förskoleverksamhet har dock ingen rätt till barnomsorg. Barn i skolåldern får ofta gå i 

förberedelseklasser, vilka syftar till att slussa in barnen i samhället genom att lära dem om svensk 

kultur och svenska språket. Förberedelseklassen är även en psykosocial inrättning där det finns 

klara och fasta rutiner för att barnen ska känna trygghet.
8
 

 

                                                

 

6 Nationalencyklopedin, sökord folkrätt 
7 För mer information, läs gärna http://www.regeringen.se/sb/d/3303 
8 Angel, B & Hjern, A ”Att möta flyktingar” Lund: Studentlitteratur, 2004 sid. 18, 19 
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2. Litteraturgenomgång 

Jag har valt att ta upp teorier jag kommer använda mig av i min uppsats och redogöra för dessa i 

denna litteraturgenomgång. Teorierna nedan kan ses som det ramverk som omger mina intervjuer 

och mina analyser, således kommer dessa att återkomma senare. 

Jag kommer först att redogöra för traumabegreppet, med de teorier som finns kring begreppet 

trauma idag. Efter det redogör jag för olika teorier kring hur trauma påverkar barn, teorier kring hur 

minnet kontra språkcentrum fungerar, samt vad posttraumatiskt stress syndrom (PTSD) är. Jag 

kommer sedan gå in på att förklara en krispedagogisk modell samt redogöra för vad skolan har för 

ansvar för nyanlända flyktingbarns traumahantering.  

Dessa teorier kommer att redogöras för inom ramen för den litteratur jag läst, alltså kan andra 

definitioner av samma begrepp existera. Eftersom det finns enormt mycket litteratur att ta del av 

kring barn och trauma har jag varit tvungen att välja och sammanställa olika teorier.  

2.1 Trauma 

Ett psykiskt trauma innebär okontrollerbara, översvallande händelser som innebär en extrem 

påfrestning för den som utsätts för det (traumat). Vanligtvis sker dessa händelser utan förvarning, 

trauman kännetecknas av ett explosionsartat förlopp som lämnar barn och unga vuxna som känner 

sig hjälplösa och sårbara.
9
 Ett trauma kan drabba olika personer på olika sätt, således kan inget 

trauma eller någon händelse som ledde till ett trauma bedömas som mindre traumatiskt än något 

annat.
10

 Vad som påverkar ett trauma hos ett barn är beroende av flera olika faktorer.
11

 Dyregrov 

menar att följande påverkansfaktorer är tydliga för barns upplevelse av en händelse: 

1. Kontext – Det sammanhang som den traumatiska händelsen äger rum i har betydelse för 

effekter hos barnet. Ett självmordsattentat kommer enligt Dyregrov upplevas olika beroende 

på om attentatet äger rum i Gaza eller Stockholm.
12

  

                                                

 

9  Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid.16 
10  Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 9-10 
11 Angel, B & Hjern, A ”Att möta flyktingar” Lund: Studentlitteratur, 2004 sid. 32 
12 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 9 
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2. Ensamhet – Ett barn som upplever en händelse tillsammans med föräldrar som behåller sitt 

lugn, kommer se tillbaka på minne på ett annat sätt än ett barn som upplever händelsen 

tillsammans med föräldrar som är skräckslagna, eller ett ensamt barn. De två senare 

exemplen är barn som riskerar att uppleva ett trauma.
13

 

3. Meningsgivande – Om barnet ger händelsen mening, om händelsen får stå som exempel 

eller direkt anledning till en flykt eller liknande – kommer upplevelsen i sig ges mening, och 

därmed bli mer hotfull och traumatisk.
14

 

4. Övriga faktorer – Barnets ålder, vilken utvecklingsnivå barnet ligger på samt temperament 

och erfarenheter är andra faktorer som påverkar hur ett barn upplever en händelse.
15

 

Ett trauma hos barn ansågs tidigare inte spela någon roll, om man inte talade om det skulle det 

glömmas bort, eller försvinna av sig självt. Raundalen och Schultz menar att beroende på hur man 

ser på barn kan man avgöra vad barnet behöver för hjälp. De pekar ut att om man anser att det 

viktigaste för traumatiserade barn är att de får sitt trygghetsbehov säkrat i form av rutiner och 

förutsägbarhet är den vanliga vardagen tillräcklig för att dessa barn ska må bra.  

Raundalen och Schultz väljer att se barn som öppna system, vilket innebär att barn lär, lagrar och 

ordnar erfarenheter i form av händelser. Såväl enstaka händelser som långdragna konflikter och 

kriser. Detta innebär att barn som utsätts för trauma under den period av sitt liv då de ska forma sin 

livssyn och tillit till vuxenvärlden, kommer stöta på allvarliga problem.
16

  

2.2 Känslokommunikation 

Barn som upplevt trauma visar på en och samma sak, att minsta rädsla utlöser en panikreaktion, att 

en irritation utvecklar ett vredesutbrott, en liten besvikelse leder till en djup nedstämdhet.
17

 Detta 

tyder på att de kopplingar som läggs mellan storhjärnan (språkcentrum) samt emotionshjärnan 

(känslocentrum) inte fungerar som de ska. Det som lugnar ner tidigare nämnda vredesutbrott, 

nedstämdhet och panik är samtal, genom språket. Om språket inte kan kommunicera känslorna på 

grund av att kopplingarna där emellan inte är fungerande, så blir det svårt att hjälpa barnen.   

                                                

 

13 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 9 
14 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 10 
15 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 10 
16 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid.16 
17 Sommerschild (red.) ”Att bemästra”  Finland: Svenska föreningen för psykisk hälsa, sid. 208 
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Författarna menar vidare att hjärnan byggs upp av erfarenheter, och påpekar att språkutvecklingen 

hämmas av ett trauma, eftersom språket är beroende av erfarenheter. Precis som att hjärnans 

kopplingar förstärks av upprepning och erfarenheter, stärks språket av upprepning, upplevelser och 

erfarenhet. När kopplingarna mellan känslor och språk inte går att finna kommer det bli svårt att 

samtala, och det är en del i problematiken med traumatiserade barn enligt Raundalen och Schultz. 
18

  

2.3 Traumateori om dubbelspårigt minne 

I traumateorin kring dubbelspårigt minne sammankopplas teorin kring trauma med teorin om 

brytningen mellan språket och känslorna. 

Detta presenteras av forskarna Chris Brewin och Emily A Holmes i artikeln ”Psychological theories 

of posttraumatic stress disorder”. Teorin har sin utgångspunkt i att minnet är uppdelat i två spår, 

dels ett minne som är språkbaserat (spår 1) samt ett minne som kallas situationsminne (spår 2). Spår 

1 kallas för VAM (verbally accessible memories) och spår 2 kallas för SAM, (situationally 

accessible memories). Vanliga minnen, som till exempel vilken färg min mormors bil hade när jag 

var fyra år gammal, eller min första skolavslutning och så vidare kommer att lagras i spår 1 minnet, 

det verbalt tillgängliga minnet. Minnen lagrade i spår 1 kan jag dela med andra, eftersom detta 

minne är tillgängligt i språkhjärnan. Dessa minnen används för att sortera upp dåtiden, framtiden 

och nutiden.
19

  

Spår 2 minnen är minnen som i första hand existerar som känslor, därmed kan de vara svåra att 

rapportera och kommunicera. De är tillgängliga på samma sätt som spår 1 minnen, men i form av 

okontrollerbara återupplevelser, eller flashbacks. Dessa situationstillgängliga minnen är 

sammankopplade med de känslor individen upplevde när de bevittnade något våldsamt och/eller 

traumatiskt. Därmed är de lagrade på en lägre uppfattningsnivå, och är svårare för individen att 

sammankoppla med en naturlig reaktion eller något som individen kan koppla till sin dåtid (se 

avsnittet om ”meningsgivande” på sidan två).
20

 

                                                

 

18 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid.19 
19 Brewin, C & Holmes, E “Psychological theories of posttraumatic stress disorder” Clinical Psychological Review, 23, 

339-376, 2003, sid. 358   
20 Brewin, C & Holmes, E “Psychological theories of posttraumatic stress disorder” Clinical Psychological Review, 23, 

339-376, 2003, sid. 359 
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Eftersom minnen i spår 2 är lagrade i en sådan låg grad av medvetande, är det ytterst få av minnena 

som nått språkcentrum och därigenom är kommunicerbara. Förmodligen på grund av stressfaktorer 

kring det tillfälle då minnet skapades. Det innebär att de känslor som individen kände under den 

traumatiska händelsen såsom till exempel rädsla, fara för livet, höjd hjärtfrekvens eller 

temperaturförändringar är lagrade i SAM. Dessa återkommer vid flashbacks och gör dem mer 

påtagliga än vanliga minnen. Sammanfattningsvis kan sägas att skillnaden mellan VAM och SAM 

är att minnen i VAM kan kommuniceras och rapporteras, emedan minnen i SAM är svårtillgängliga 

och omöjliga att redogöra för. Dels på grund av den låga medvetenheten om minnen i SAM, samt 

för att minnena återkommer som flashbacks och är svåra att redogöra för verbalt eftersom de inte 

finns lagrade i språkcentrum.
21

 

2.4 Reaktioner och Beteende 

De reaktioner barn upplever i traumasituationer är som tidigare nämnts en känsla av hopplöshet, en 

bristande tilltro till att det finns en framtid bakom det hemska som inträffat.
22

 Detta kan framträda i 

olika situationer och olika tillfällen, det finns olika utlösare och det finns lika många reaktioner som 

traumatiserade barn. I skolverkets skrift ”undervisning av asylsökande elever i grundskolan” 

redogörs för Lars H Gustafssons tre olika diagnostiska grupper av flyktingbarn, och vilka reaktioner 

dessa barn kan påvisa.
23

  

1. De skonade barnen – de skonade barnen är barn som kommer till ett annat land på flykt men 

som inte påvisar starka traumatiska problem eftersom föräldrarna eller andra vuxna personer 

som barnen litar på har kunnat skydda dem från traumatiska upplevelser.
24

 

2. Krigsbarnen med symptom – Gustafsson menar att dessa barn inte har blivit skyddade från 

de händelser och upplevelser som lett till flykten ifrån det egna landet, och dessa barn har 

svåra traumatiska problem att ta itu med. Gustafssons forskning visar ett tydligt samband 

mellan upplevelser och symptomens svårighetsgrad.
25

  

                                                

 

21 Brewin, C & Holmes, E “Psychological theories of posttraumatic stress disorder” Clinical Psychological Review, 23, 

339-376, 2003, sid. 360 
22 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 13 
23 Skolverket ”Undervisning av asylsökande elever i grundskolan” Stockholm: Liber, 1997 sid. 16 
24 Skolverket ”Undervisning av asylsökande elever i grundskolan” Stockholm: Liber, 1997 sid. 17 
25 Skolverket ”Undervisning av asylsökande elever i grundskolan” Stockholm: Liber, 1997 sid. 17 



8 

 

3. Krigsbarn utan symptom – dessa barn delar samma eller liknande upplevelser som barnen 

med symptom men visar inga symptom utåt. Detta gör att gruppen delas in i fyra 

undergrupper, för att utröna anledningen till symptomlösheten.
26

 

a. De verkligt överlevande – barn som har allvarliga erfarenheter men lyckats bemästra 

problematiken med hjälp av vuxna. 

b. De allvarliga bemästrarna – barn som inte tillåter sig att visa symptom på det 

inträffade av olika anledningar, där ett stort ansvar för sin familj räknas in som ett 

exempel. Dessa barn är ofta allvarliga, eftertänksamma och vill inte visa sina 

problem för andra. 

c. De stressade anpassarna – barn som hastigt försöker anpassa sig till det nya 

samhället för att slippa tänka på hur det var i det gamla landet.  

d. Bemästrarna som tappar taget – barn som till en början agerar kontrollerat och 

ansvarstagande, men när de hamnar i en trygg miljö agerar aggressivt. Detta inträffar 

ofta i skolsituationer eller på dagis.  

Gustafssons grupper kan ses som en bra översikt över hur barn kan grupperas och visar tydligt att 

barn reagerar och beter sig olika efter ett trauma. Dyregrov menar att traumareaktioner hos barn kan 

delas in i mentala och fysiska reaktioner. Detta gäller framförallt den omedelbara reaktionen, och 

bör således urskiljas från efterdröjande reaktioner (som sådana kan Gustafssons diagnosgrupper 

användas).
27

  

De fysiska mekanismerna som utlöses i en traumasituation kan sammanfattas i att mobilisera 

kroppen, adrenalin och noradrenalin pumpas ut i kroppen vilket leder till snabbare reaktioner och en 

beredskap för att möta fara.
28

 De mentala mekanismerna leder till en mental mobilisering och 

innebär att tidigare erfarenheter görs tillgängliga, sinnesförmågan stärks, uppmärksamheten 

fokuseras och bearbetningen av information går snabbare än vanligt. Den fysiska mobiliseringen av 

kroppen leder till en blockering och smärtlindring, emedan den mentala mobiliseringen leder till 

emotionell urkoppling.
29

   

                                                

 

26 Skolverket ”Undervisning av asylsökande elever i grundskolan” Stockholm: Liber, 1997 sid. 18 
27 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 13 
28 Ehntholt, A.K. & Yule, W (2006) Practioneer Review: Assesment and treatment of refugee children and adolescents 

who have experienced war-related trauma. Journal of Child Psychology and Psychiatry 47: 1197-1210 pp. 
29 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 13 
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2.5 PTSD 

Nationalencyklopedin på nätet beskriver posttraumatiskt stressyndrom som: ”psykiska problem som 

bedöms utlösta av ytterst plågsamma, skrämmande eller livshotande upplevelser”.
30

 Inom 

litteraturen blandas begreppen PTSD med PTSS (post traumatisk stresssyndrom) beroende på om 

den svenska termen används eller den engelska. Eftersom den största andelen litteratur använder sig 

av den engelska förkortningen, kommer även jag göra det (PTSD= post traumatic stress disorder).
31

  

Diagnoskriterier enligt Hjern och Angel är att barnet varit utsatt för en plötslig oväntad händelse, 

som innebär en livsfara för barnet eller någon närstående till barnet. Denna händelse, eller känslan 

av händelsen, får barnet att känna hjälplöshet och de andra känslorna som karaktäriserar trauma.
32

 

PTSD innehåller olika symptom av olika slag, varav tre är: 

1. Återupplevande/Flashbacks
33

 – Barnet återupplever ständigt traumat, något som kan yttra 

sig genom återkommande minnesbilder, mardrömmar och en orealistisk rädsla för att 

traumat ska ske igen.
34

 

2. Undvikande
35

 – Barnet undviker de situationer som påminner dem om det som tidigare 

inträffat. Barnet kan utveckla en känsla av att de kommer dö unga och inte leva länge, vilket 

gör att de blir ovilliga att delta i socialt umgänge.
36

 

3. Förhöjd vakenhetsgrad
37

 – När barn blir rädda och/eller osäkra kan de välja att ställa sig i en 

försvarsposition, något som kan yttra sig i sömnsvårigheter, vredesutbrott och 

koncentrationssvårigheter.
38

  

                                                

 

30 Nationalencyklopedin, sökord PTSD 
31 Angel, B & Hjern, A ”Att möta flyktingar” Lund: Studentlitteratur, 2004 sid. 41 
32 Angel, B & Hjern, A ”Att möta flyktingar” Lund: Studentlitteratur, 2004 sid. 41 
33 Wilson, J & Drožđek, B “Broken Spirits: The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, War and Torture 

Victims” East Sussex: Brunner-Routledge, 2004 sid. 190 
34 Wallin, M & Petterson, S “Trasiga själar – en kvalitativ studie med vuxna I skolan om hur de förhåller sig till barn 

som upplevt trauma innan de kom till Sverige” Norrköping: LiU, 2005 sid. 8 
35 Wilson, J & Drožđek, B “Broken Spirits: The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, War and Torture 

Victims” East Sussex: Brunner-Routledge, 2004 sid. 190 
36 Wallin, M & Petterson, S “Trasiga själar – en kvalitativ studie med vuxna I skolan om hur de förhåller sig till barn 

som upplevt trauma innan de kom till Sverige” Norrköping: LiU, 2005 sid. 8 
37 Wilson, J & Drožđek, B “Broken Spirits: The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, War and Torture 

Victims” East Sussex: Brunner-Routledge, 2004 sid. 190 
38 Wallin, M & Petterson, S “Trasiga själar – en kvalitativ studie med vuxna I skolan om hur de förhåller sig till barn 

som upplevt trauma innan de kom till Sverige” Norrköping: LiU, 2005 sid. 8 
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För att kunna ställa diagnosen PTDS ska det drabbade barnet under minst fyra veckor påvisa 

reaktioner från de tre huvudgrupperna
3940

.  

2.6 Krispedagogik 

Magne Raundalen och Jon-Håkon Schultz har skrivit boken Krispedagogik – hjälp till barn och 

unga i kris.
41

 Den behandlar hur pedagoger inom skolan kan hjälpa barn i skolan som varit med om 

kriser och trauman. Författarna utgår från ett perspektiv vilket innebär att barn som upplevt trauman 

och kriser behöver professionell hjälp av till exempel BUP eller liknande, men personalen i skolan 

kan ofta göra mycket för att hjälpa barn. Författarna anser också att pedagogerna inom skolan inte 

behöver någon särskild utbildning eller kompetens för att bedriva ”terapeutisk verksamhet” inom 

ramen för undervisningen, den vardag med rutiner som skolan erbjuder är ofta nog hjälp för barnen. 

Författarna har således skrivit en bok som tar upp de möjligheter som ligger i att kriser omformar 

och påverkar elevers förutsättningar för lärande. Utefter ett praxisnära tillvägagångssätt beskriver 

den hur skolans pedagogiska personal kan omvända kriser och trauman till pedagogiska möjligheter 

som gör att barnen övervinner sina problem.
42

 Det är viktigt att poängtera att en vardag med rutiner 

inte är att hjälpa barnen övervinna sina problem, däremot är den fasta vardagen en grund att bygga 

på. Enligt författarna behöver lärare ingen kompetens utöver sin lärarutbildning för att hjälpa 

barnen, däremot påpekar de att en lärare måste veta när gränsen för vad läraren kan hjälpa till med 

är nådd, och eleven behöver mer kvalificerad hjälp. 

Krispedagogik består av fyra faser, vilka jag kort redogör för nedan: 

1. Uttrycksfasen – ett varmt och tryggt samtalsklimat bildas där eleverna pratar om händelsen 

och delar erfarenheter. 

2. Faktafasen – fakta samlas in kring händelsen från olika källor, dessa fakta sorteras och 

modereras. Eleverna får ställa frågor till läraren som är ledande i denna fas. 

3. Handlingsfasen – Elever får tillfälle till fortsatt bearbetning och får tillfälle att visa 

solidaritet och ett engagemang. 

                                                

 

39 Ehntholt, A.K. & Yule, W (2006) Practioneer Review: Assesment and treatment of refugee children and adolescents 

who have experienced war-related trauma. Journal of Child Psychology and Psychiatry 47: 1197-1210 pp. 
40 Raundalen, M & Schultz, J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 15 
41 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007  
42Raundalen, M & Schultz, J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 9, 48,51 
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4. Uppföljningsfasen – läraren följer upp de elever som fortfarande är märkbart påverkade av 

händelsen och samarbetar med skolans elevvårdsteam, kristeam eller BUP. När reaktioner 

inte dämpas efter tid, utan verkar tillta i styrka så måste eleven remitteras vidare.
43

  

Krispedagogik är enligt författarna applicerbart oavsett om det gäller en kris eller trauma som 

påverkar många elever (flodvågskatastrofen i Thailand, diskoteksbranden i Göteborg) eller om 

den/det gäller en elev som till exempel upplevt krig, våld och exil.
44

 När det gäller det senare kan 

det sägas att för de elever som upplevt krig och trauma är den viktigaste institutionen utanför 

familjen, skolan. Den viktigaste personen förutom föräldrarna är läraren. Läraren och skolan ger en 

vardag med rutiner som ofta saknas i det lämnade landet. Läraren är dessutom den person elever 

träffar under en lång tid varje dag. Eftersom skolarbete och skolvardag är rutinartad skänker den 

eleven en fast plats att greppa tag i. Författarna menar att skolan representerar hoppet för krigsbarn i 

ett fredligt land. Därmed är den krispedagogiska uppgiften för dessa barn att hjälpa dem att känna 

tilltro, att det ska gå bra för dem.
45

 

2.7 Studiens förankring i skolans styrdokument 

Skolan möter dagligen barn som upplevt trauman, således borde de ha ett ansvar för hur arbetet med 

dessa barn skall gå tillväga. Hur de ska mottas, stöttas och hjälpas. Det finns nationella strategier 

och riktlinjer för hur nyanlända flyktingar ska undervisas. Myndigheten för skolutveckling fick år 

2007 i uppdrag av regeringen att undersöka hur en nationell strategi för undervisning av nyanlända 

flyktingar skulle kunna se ut. År 2008 lanserades slutrapporten som fastslog att det fanns stora 

brister i likvärdigheten av utbildningen av nyanlända flyktingar. 

I Skollagen står det följande:  

”Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet.”
46

  

                                                

 

43Raundalen, M & Schultz, J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 272 
44 Raundalen, M & Schultz, J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 49 
45Raundalen, M & Schultz, J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 35-36 
46 http://www.spsm.se/Skolledarguiden/Skolledarguide/Skollagen/ hämtat 2010-01-03 
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Detta innebär att alla elever i Sverige har rätt till en undervisning oavsett var i landet man bor och 

vilka ekonomiska resurser barnets föräldrar har. Undervisningen skall dessutom vara likvärdig, det 

skall alltså spela någon roll var i landet man bor, för vilken utbildning man får. Nyanlända 

flyktingar har också rätt till undervisning, en rätt som är bestämd i en förordning vid namn 

”förordning (2001:976) om utbildning, för skolverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande 

barn m.fl.” där står det att:  

”Om inte annat följer av 4 och 5 §§, skall barn som avses i 1 § anvisas plats i 

förskoleklassen och ha rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, 

specialskolan och sameskolan på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.”
47

 

Alla barn har alltså rätt till en likvärdig skola, oavsett status i Sverige. Detta innebär att det inte 

spelar någon roll om barnet är asylsökande eller fått permanent uppehållstillstånd, barnet har rätt till 

undervisning i vilket fall, något som dessutom försvaras i konventionen om barnens rättigheter.  

Tidigare nämnda ”Strategi för nationell för utbildning av nyanlända barn och ungdomar” kritiserar 

likvärdigheten i utbildningen, kvaliteten varierar stort och det finns stora brister i tillgängligheten av 

information. Ofta är läromedel inte tillgängliga på barnets modersmål, den undervisningen som 

bedrivs i modersmål är dessutom utanför den ordinarie timplanen och undervisas av outbildade 

lärare.
48

  

Skolverket skrev en slutrapport 2007 där nya mål och riktlinjer för arbetet skrevs, för att öka 

likvärdigheten. Dessa mål och riktlinjer baserade sig bland annat på konventionen om barns 

rättigheter.
49

 Ett mål som står skrivet är att alla nyanlända barn ska få en utbildning baserad på 

elevens individuella behov och förutsättningar, utbildningen ska främja elevens personliga 

utveckling. Skolintroduktionen ska vara anpassad efter individuella behov och syftet med denna är 

att individen ska kunna delta i ordinarie undervisning.
50

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att skollagen stipulerar att skolans undervisning skall vara 

likvärdig för alla, tillgänglig för alla samt individanpassad. Skollagen ger inte skolan i uppdrag att 

                                                

 

47 SFS 2001:976 
48 Jönsson, E ”Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever – redovisning av ett regeringsuppdrag” Stockholm: 

Skolverket, 2007 sid. 5 
49 Siik Book, S ”Bland ”masjävlar” och ”förortsungar” – två skolors sätt att arbeta med nyanlända elever” Stockholm: 

Södertörns Högskola 2007 sid. 8 
50 Siik Book, S ”Bland ”masjävlar” och ”förortsungar” – två skolors sätt att arbeta med nyanlända elever” Stockholm: 

Södertörns Högskola 2007 sid. 8 
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ta ansvar för hur nyanlända flyktingar mår, däremot står det i läroplanen Lpo-94 att ”Personlig 

trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag”.
51

 

Därmed är det klarlagt att ett visst ansvar ligger på skolorna, men ansvaret är vidare inte 

instruerande om hur skolorna ska gå till väga för att stärka elevernas trygget och så vidare.  

Ett trauma är en händelse som påverkar alla individer olika och som drabbar barn likväl som vuxna. 

Skolans ansvar är att ge elever en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö, varför det torde vara av 

vikt att ge de elever som lider av trauma den adekvata hjälp som behövs. Genom att ge lärare 

möjlighet och utbildning i krispedagogik behöver lösningen på ovanstående problem varken vara 

dyr eller krånglig. 

 

                                                

 

51 Lpo-94 Stockholm: Skolverket, 1994 sid. 9 
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3. Syfte och frågeställning 

Mitt arbete syftar till att undersöka hur en skolas traumahantering hos nyanlända flyktingar ser ut. 

Finns det en existerande plan, såsom en krisplan, eller är det behovet hos eleverna som styr 

tilldelandet av resurser? Min uppsats kommer att undersöka om det finns något samarbete med 

andra vårdgivande instanser, såsom BUP, samt hur det i så fall fungerar och hur detta samarbete 

utvärderas.  

Uppsatsen skrivs i ett krispedagogiskt perspektiv och syftar vidare till att undersöka hur en rektor 

och en skolkurator ser på traumahanteringen för de nyanlända flyktingbarnen i en skola. Samt hur 

arbetet kring dessa elever är uppbyggt. Lärare i förberedelseklasserna har även deltagit i studien 

med hjälp av enkätundersökningar.  

En liknande undersökning har tidigare aldrig gjorts, ett krispedagogiskt perspektiv har i min vetskap 

aldrig applicerats på en skolas traumahantering av nyanlända flyktingbarn i förberedelseklass. 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur ser traumahanteringen ut i en skola där det finns förberedelseklasser för nyanlända 

flyktingbarn? 

2. Finns det ett samarbete kring dessa barn med BUP eller annan vårdgivande instans? 

3. Kan hanteringen/hjälpen förbättras inom ramen för krispedagogik? 
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4. Metod och genomförande 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för val av metod, avgränsningar, urval, 

datainsamlingsmetoder, intervjuundersökning, enkätundersökning samt etiska aspekter. 

4.1 Avgränsningar  

Den geografiska avgränsningen jag har gjort är att undersökningen behandlar en skola i Järfälla 

kommun. Skolan är en för- grundskola för årskurser f-5. Skolan har tre förberedelseklasser för barn 

som nyligen kommit till Sverige. Förberedelseklasserna täcker årskurserna 1-5. Skolan drivs i 

kommunal regi. 

4.2 Urval och datainsamlingsmetod  

Jag började mitt arbete med att tala med två personer inom Järfälla kommun, Pi Högdahl och 

Lisbeth Jansson som både arbetar med skolutveckling. Dessa två vidarebefordrade mig till den 

skola jag faktiskt valt att undersöka eftersom rektorn och skolpsykologen på skolan har lång 

erfarenhet från arbete med traumatiserade flyktingbarn. Sålunda kontaktade jag rektorn och fick en 

intervjutid med både rektor samt skolkurator.  

Rektor och skolkurator blev alltså den första urvalsgruppen eftersom rektor har det övergripande 

ansvaret för elevernas välmående och situation i skolan. Skolkuratorn representerar 

elevvårdsteamet, det team som under rektorn arbetar med elever som behöver stöd från dag till dag. 

Elevvårdsteamet arbetar alltså nära eleven, emedan rektorn har det största ansvaret för alla som 

arbetar inom skolan samt eleverna.  

Ett urval var nödvändigt, dels på grund av tidsbegränsning, och dels på grund av pedagogers, 

rektorns och kuratorns arbetsbörda. På slutet av terminen när mina intervjuer ägde rum är det 

mycket att göra, med omdömessättning och liknande. Det var inte möjligt att intervjua fler rektorer 

eller fler elevvårdsteam. På grund utav den geografiska avgränsningen jag valde att göra var 

populationen av förberedelseklasser begränsad.  

Eftersom min undersökning fokuserar på krispedagogik ville jag använda mig av lärarna på skolan 

och valde sålunda att skicka ut en enkät till de lärare som var verksamma i förberedelseklasserna. 

Dessa svar blev den andra urvalsgruppen. Lärarna har ingen elevvårdande roll såsom 
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elevvårdsteamet, men det är upp till lärarna att identifiera de elever som kan vara i behov av extra 

stöd och hjälp.  

4.4 Intervjuundersökning  

Intervjuerna inspelades med en diktafon, en digital röstinspelare. Intervjupersonerna informerades 

om att jag skulle spela in dem för att inte gå miste om något viktigt resonemang, samt för att kunna 

gå tillbaka till inspelningarna under analysarbetet. Intervjuerna transkriberades för att få en översikt, 

dock inte totalt. De frågor och resonemang jag ansåg viktiga skrevs ned med en tidsangivelse. Det 

var inte lika överskådligt som en totaltranskribering, men på grund av tidspress ansåg jag mig inte 

ha tid att transkribera allt som sades.  

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att få insyn i de tankeprocesser och annat som påverkar 

ett beslut eller en viss principiell hållning. De enkäter jag skickade ut till lärarna gav bra svar på 

frågor som rörde hur lärarna upplevde sin kompetens och sitt bemötande av traumatiserade 

flyktingbarn. Men för att få ett ”djup” i undersökningen behövdes en kvalitativ ansats. Andersson 

menar att val av metod bör vara kopplat till frågeställning och syfte, därmed var den kvalitativa 

intervjun viktig eftersom jag inte har som syfte att beskriva antal rektorer som förhåller sig på ett 

visst sätt till en viss fråga, utan jag har som avsikt att beskriva hur rektor och övrig skolpersonal 

arbetar med traumatiserade flyktingbarn i samråd med BUP, samt hur en krispedagogisk 

handlingsplan i skolan ser ut.
52

 Kvale menar att den kvalitativa intervjun är ett utmärkt sätt att få 

inblick i tankegångar och få mer motivation bakom vissa beslut och påståenden som respondenten 

ger.
53

 

Intervjuerna var av öppen karaktär, vilket innebär att de inte följde en tydlig mall med frågor. Jag 

hade förberett frågorna noggrant på basis av den litteratur och forskning jag tillägnat mig under 

litteraturstudien. Frågorna följde en röd tråd för att respondenterna skulle känna en kontinuitet i 

samtalet. Jag valde att börja samtalet med inledande frågor, vilka innebar att jag frågade 

respondenterna saker såsom ”hur länge har du arbetat inom skolan?”, ”vilka årskurser har du?” och 

så vidare
54

. Därefter ställde jag mer frågor med öppna svarsalternativ. Jag använde mig av en form 

                                                

 

52 Andersson , B-E. ”Som man frågar får man svar” Kristianstad: Rabén Prisma 1994, sid. 32 
53 Kvale, S. ”Den kvalitativa forskningsintervjun” Lund: Studentlitteratur 2009 sid. 13 
54 Kvale, S. ”Den kvalitativa forskningsintervjun” Lund: Studentlitteratur 2009 sid. 13, 26 
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av frågemall, men intervjun hade låg grad av standardisering då jag ställde frågorna i den ordning 

som verkade mest lämplig, med utrymme för följdfrågor.
55

  

4.5 Enkätundersökning  

Jag skickade ut enkäter till lärarna i förberedelseklasserna via e-post. Lärarna fick välja att antingen 

e-posta tillbaka enkäten till mig, alternativt skriva ut den, fylla i den och skicka den. Med tanke på 

lärarnas arbetsbörda valde jag att skriva en kort enkät som utprovades på tre personer för att 

försäkra mig om att enkätfrågorna var utformade på ett sådant sätt att svaren jag fick in skulle vara 

dels enkla att analysera och sammanställa, samt dels för att motivera lärarna till att svara (Se bilaga 

1).  

4.6 Etiska aspekter 

Alla respondenter i såväl enkät- som intervjustudie informerades om att alla svar skulle behandlas 

konfidentiellt. Patel och Davidsson skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder att det är viktigt 

att alla respondenter delges syftet med undersökningen samt vad som förväntas av dem inom den 

delen av undersökningen de ska delta i, samt att alla svar som ges till mig kommer att behandlas 

konfidentiellt.
56

 På grund av detta valde jag att skriva ett försättsblad till enkäten vilket förklarade 

vad jag skulle skriva om, varför jag valde att skriva om detta samt varför jag behövde lärarnas hjälp. 

Samma information delgavs intervjupersonerna vid intervjun samt i förfrågan som jag skickade via 

e-post (se bilaga 1).  

I arbetet kommer inga namn att delges, vare sig på skola eller lärare, rektor och andra intervjuade 

personer.  

Metoddiskussion 

Det finns för och nackdelar med alla metoder som används i forskningssyfte. I min studie har jag 

valt att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder, för att jag anser att de kompletterar 

varandra. För att kunna se bakomliggande tankar och värderingar hos rektor och kurator i deras 

arbete valde jag att intervjua dem med öppna frågor. Fördelarna med öppna frågor är till exempel 

                                                

 

55 Patel, R & Davidsson, B ”Forskningsmetodikens grunder” Lund: Studentlitteratur 2003, sid. 72 
56 Patel, R & Davidsson, B ”Forskningsmetodikens grunder” Lund: Studentlitteratur 2003, sid. 56 
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att respondenterna får makt över samtalet, något som kan vara viktigt i en situation då jag intervjuar 

människor som kan känna att jag egentligen frågar om de ”sköter sitt jobb”. Genom att låta 

respondenterna ta samtalet dit de vill, är det större chans att de känner tillit till mig i min roll som 

intervjuare. Nackdelen blir således att om jag i min roll som intervjuare inte har någon struktur, är 

det lätt att samtalet kretsar kring sakar som inte hör till mitt syfte, alltså, information som inte tar 

studien framåt. Således hade jag en frågemall (se bilaga 2) som jag följde, och jag följde samtalet 

noga, så att ingen relevant information försvann i intervjun.  

 

Det finns negativa aspekter med alla metoder en forskare kan använda sig av i sin undersökning, 

och således finns det negativa aspekter i en kvalitativ ansats. Det krävs en teknik för att intervjua 

respondenter i alla undersökningar, och denna teknik är svår att bemästra. En kvalitativ metod 

kräver dessutom en bra analysmetod. Innan jag började mina intervjuer gjorde jag, som tidigare 

nämnts, provintervjuer med vänner samt läste många böcker om kvalitativa metoder. Dessutom 

bestämde jag mig för att analysera svaren som mina respondenter gav efter en mall med i stort sett 

samma rubriker som i litteraturgenomgången.  

 

Validitet och tillförlitlighet 

Respondenterna i studien har ingen koppling till mig, och skolan jag valt att använda mig av har 

inte varit någon tidigare VFU-skola. Tillförlitligheten i uppgifterna jag fått anser jag vara höga. 

Dock kan uppsatsens slutsatser kan inte på något sätt anses vara generaliserbara eftersom studien 

bara bedrivits på en skola.
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5. Resultat 

Presentation av respondenter 

Pedagogerna i undersökningen har 20 respektive 15 års erfarenhet av läraryrket. Rektorn har arbetat 

på den aktuella skolan i cirka fem år, men arbetat på många andra skolor med förberedelseklass. 

Kuratorn har arbetat som skolkurator på många olika skolor under 15 års tid. Jag kommer att 

använda mig av benämningarna Rektor, Kurator, Pedagog 1, Pedagog 2 och Pedagog 3.  

5.1 Skolans struktur för elevhjälp 

Rektorn jag pratade med berättade att skolan har ett system med elevvårdsteam. Teamet består av 

rektor, kurator, skolsköterska och speciallärare. Teamet möts en gång per vecka för att samtala 

kring olika elevers problem. Teamet behandlar inte bara frågor som rör eleverna i 

förberedelseklasser, utan alla barn som upplevs vara i problem eller svårigheter ventileras på dessa 

möten. Pedagoger deltar inte i möten om det inte är så att de känner oro för en viss elev. Då kan de 

inbjudas till mötet för att ge sin syn på den elev som upplevs vara i svårigheter. 

Elevhjälp till elever i förberedelseklass  

När en flykting kommer till Järfälla kommun tar flyktingmottagningen vid. Flyktingmottagningen 

kan hjälpa till med bostad och att guida flyktingen in i det svenska samhället. Hjälpen som erbjuds 

är bland annat en plats i en SFI-klass
57

 samt hjälp in i arbetslivet. Om en familj anländer med barn 

kommer barnet att få plats i en skola, den skola som ligger närmast deras boende. Denna skola 

kallas hemskola. Om denna skola inte har förberedelseklasser kommer barnet erbjudas plats i den 

närmaste förberedelseklassen till boendet. Beroende på elevens ålder.  

Barn som kommer till den skolan jag utfört min empiriska undersökning på är mellan sju och tio år 

gamla. När barnet fått en plats tilldelad i förberedelseklass hålls ett inskrivningssamtal med 

föräldrar, barn, kurator och rektor. De går då tillsammans igenom de mål som barnen ska uppnå 

samt går igenom den hjälp som skolan erbjuder. Inskrivningssamtalet är ett samtal som inte direkt 

präglas av hur eleverna mår psykiskt, utan snarare fokuserar på den utbildning barnet gått igenom 
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tidigare. Enligt rektor är det vanligt att vissa elever gått i skola eller barnomsorg under en mycket 

lång tid, emedan andra barn började gå i skolan men sedan blev avbrutna på grund av krig eller 

liknande. Vissa barn har inte gått i skola alls och behöver lära sig ”allt från grunden”.  

Kuratorn menar att föräldrarna på inskrivningssamtalet tar en ganska passiv roll och inte alltid är så 

medgörliga när det gäller att prata om de tidigare erfarenheter som eleverna upplevt. Vidare påpekar 

kurator att samtalet i stort sett alltid sker med hjälp av en tolk, något som kan påverka samtalets flyt 

eftersom samtalet går igenom en tredje person. 

Efter inskrivningssamtalet får eleverna en plats i den klass som passar dem bäst. Vad som passar 

eleverna bäst handlar främst om ålder, men också om kunskapsnivå och hur väl eleven talar 

svenska. Rektor säger att klasserna är åldersindelade till stor del för att skapa ett socialt samspel. 

Eleverna ska få vänner i sin egen ålder för att underlätta skolvardagen i det nya landet. Klasserna 

bildas inte vid varje terminsstart, utan elever kommer in i klasserna kontinuerligt under terminens 

gång. På samma sätt kommer elever att gå tillbaka till sina hemskolor och hemklasser när deras 

svenska anses vara så bra att de kan klara en vanlig skolklass. 

När eleverna är inslussade i en förberedelseklass är det lärarna i klassen som har ansvaret för 

eleverna. Rektor och kurator är enstämmiga i att det är lärarna som ansvarar för att eleverna mår 

bra, de ansvarar även för att upptäcka om någon mår dåligt och vilka åtgärder som bör vidtas för att 

hjälpa eleven.  

5.2 Rektor och kurators upplevelser av elever med trauma 

Eleverna rektor mött hittills är många, och ett fåtal av dem har haft allvarliga traumatiska problem. 

Däremot påpekar rektor att många elever hon/han mött har haft problem, dock inte lika allvarliga. 

De elever med svåra problem rektorn mött har varit extremt utåtagerande, de har haft suicidala 

tankar, från och till varit apatiska och inte kunnat tillgodogöra sig undervisning över huvudtaget. De 

aktioner mot detta beteende som skolledningen då tagit vid är samtal med föräldrar om elevens 

psykiska hälsa, samt en remiss till BUP i de fall föräldrarna samtyckt till detta.  

I de fall där föräldrarna inte velat motta en remiss har istället en anmälan till de sociala 

myndigheterna gjorts om misstankar kring en elevs hälsa, i dessa fall då, psykiska hälsa. 

Föräldrarna har i vissa fall då varit medvetna om att en sådan anmälan gjorts, och ibland inte. 

Kurator påpekar också att det inte alltid anmäls på grund av elevers traumatiska erfarenheter utan på 
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grund utav föräldrars obenägenhet eller oförmåga att ta hand om sina barn på rätt sätt, på grund av 

att föräldrarna själva mår psykiskt dåligt. Detta ska dock enligt kurator ske mycket sällan, och i 

samma utsträckning som de anmälningar till sociala myndigheter som de ”vanliga” klasserna på 

skolan.  

Kurators erfarenhet av elever med trauman är vidomfattande. Hon har specialiserat sig på nyanlända 

flyktingbarns trauman och har mycket god kunskap om de teorier jag använt mig av. Hon menar att 

det absolut finns många barn med trauman i förberedelseklasserna, men att inga elever har sådana 

problem att de inte upplevs kunna tillgodogöra sig utbildningen de får.  

Kurator menar att de största problem eleverna möter är problem att ställa om sig till allt nytt i 

Sverige, vilket innebär att alla elever har en ”landningssträcka”. ”Landningssträckan” är enligt 

henne något som innebär den tiden det tar för en elev att skaffa sig ett kommunicerbart språk, att få 

vänner samt att finna sin plats i skolan, klassen och samhället. Hon räknar med att detta steg tar 

mellan sju månader till ett år, och först när eleven har landat är det möjligt att se om eleven behöver 

mer hjälp med hantering av tidigare erfarenheter:  

”Barn är extremt flexibla och mottagliga för förändringar, vilket innebär att jag inte kan 

bedöma under landningssträckan om ett barn har psykiska men efter trauman”.
58

 

Således har rektor och kurator upplevt barn med trauma under sina yrkesår. Både rektor och kurator 

anser att det största ansvaret ligger på läraren i förberedelseklass eftersom de träffar eleverna 

betydligt mer än de själva gör. Både rektor och kurator är dock mycket medvetna om att det i 

slutändan är de som gör anmälningar till sociala myndigheter eller remitterar barn till BUP om 

behovet anses finnas.  

Känslokommunikation 

Kurator menar att en stor problematik för barnen är att de inte kan redogöra enkelt för sina 

erfarenheter och trauman på grund av att de inte har ett fungerande språk. De talar sitt hemspråk i 

familjen och med släkt, men i skolan är de hänvisade till att tala svenska i största mån. Rektor och 

kurator anser att det tar ungefär ett halvår för barnen att lära sig svenska muntligt. Att lära sig 

svenska som ett modersmål tar mellan sex och sju år. Därmed betonar rektor och kurator att 
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”djupet” i språket inte finns hos barnen förens dem har levt i Sverige en längre tid. Därmed anser 

både rektor och kurator att ett problem med att arbeta med elevernas trauman är att de inte kan 

kommunicera sina känslor. De saknar språket att kunna kommunicera dem, och det kan också vara 

så att deras minnen kring traumat är låsta i SAM. Om det är så kommer de inte kunna prata om 

känslor om inte dessa minnen ”låsts upp” i VAM. 

En annan aspekt i elevernas kommunikationsproblem är att vissa elever i vissa klasser har samma 

modersmål och således talar det på raster eller när en elev ska hjälpa en annan. Det finns enligt 

kuratorn två effekter av detta (att eleverna talar sitt modersmål i skolan). Den ena är negativ och 

leder till att en annan elev som inte förstår vad de säger uppfattar det som att eleverna talar om den 

andra eleven, då blir det en konflikt, oavsett vad eleverna faktiskt pratade om. En positiv effekt av 

att elever pratar sitt modermål med varandra är att eleverna kan hjälpa varandra. Om en elev är 

nyare än en annan och förstår mindre svenska, kan en annan elev förklara för den första eleven, på 

sitt modersmål vad som ska göras och så vidare. Enligt kurator gör det inte bara att eleven som är 

ny inte känner sig dum, det gör även att eleven som hjälper till känner sig duktig. Det finns dock en 

möjlighet att eleven som hjälper till inte har förstått själv vad uppgiften eller instruktionen som 

läraren gav betydde, och då riskerar elev-till-elevhjälp att leda till större missförstånd. 

Pedagog 1 svarar i sin enkät att den största utmaningen med arbeta med barn i förberedelseklass är 

att ”ge dem (barnen) ett aktivt språk och låta dem bli förstådda”.
59

 Pedagog 1 skriver vidare att det 

är svårt att se vilka barn som behöver hjälp innan barnen kan prata och skriva ordentligt. Utan 

förmågan att kunna kommunicera sina minnen blir det svårt att förklara hur man känner samt om 

man behöver hjälp med något.  

Rektor menar att det trots allt går att se vilka elever som behöver hjälp, eller som bär på tunga 

minnen med hjälp av att studera elevernas teckningar och andra skrivna arbeten. Teckningar (till 

skillnad från skrivna arbeten) är ett universellt bildspråk, och således påverkas inte det av det talade 

språket. Elever som ritar krig, döda människor eller andra oroliga scener är de elever lärare och 

elevvårdshälsoteam observerar noggrant. Detta innebär att både rektor och kurator är medvetna om 

att det finns andra sätt att kommunicera med eleverna än svenska, det finns fler språk att tillgå. 
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Samarbete med BUP? 

Kurator själv beskriver ett samarbete de hade med det lokala BUP i Järfälla för cirka sex år sedan.  

”Vi hade ett samarbete tidigare när BUP hade mandat, och kunde jobba förebyggande. 

En psykolog från BUP och jag hade fem samtalsgrupper, vi skapade ett samtal med 

barnen från ett strukturerat material, kring livet i det gamla landet. Kultur och 

traditioner kring om någon dog, eller gifte sig. Vad gjorde man vid nyår? För äldre barn 

var det jättebra material men för de yngre, där gav det inte så mycket”.
60

 

Trots att arbetet alltså fungerade bra i ett preventivt syfte så var det tvunget att läggas ned på grund 

av att pengar och tid saknades. Just nu finns inget samarbete med BUP, varken i samråd med 

kurator eller lärare. Kurator själv menar att det inte är bra, men lärarna i förberedelseklass har bra 

projekt med eleverna och all personal är uppmärksam på elevers beteende. Därför anser kurator att 

samarbetet var bra, men skillnaden för eleverna torde inte bli så stor.   

5.3 Lärares upplevelse 

Här kommer jag att redogöra för de enkätsvar jag fick från de pedagoger som var med i 

undersökningen. Jag kommer fokusera svaren kring de frågorna som var viktiga i enkäten genom 

underrubriker. 

Förekomst av elever med trauman i förberedelseklass 

Alla lärare i undersökningen skriver att de har någon eller flera gånger träffat på elever med 

traumatiska erfarenheter. En av lärarna skriver dock ”med största sannolikhet” men var inte helt 

säker. I fråga om hur elever med traumatiska erfarenheter visar upp reaktioner och beteenden var 

det en pedagog som beskrev eleverna som ”antingen utåtagerande eller extremt tystlåtna och 

tillbakadragna”.
61

 Pedagog 2 beskrev dessa elevers beteende som att eleverna hade svårt att sitta 

still, var rastlösa och oroliga. Vissa elever hade svårt att tygla sina känslor, vilket gjorde att minsta 

oförätt från en kamrat eller lärare genererade en stor konflikt.  
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De barn Pedagog 3 upplevt vara i behov av stöd är de som inte tar in kunskap lika snabbt eller 

effektivt som sina kamrater, vilka då utgör en jämförelsebasis för hur lång tid det tar att lära sig 

språket, samt hur lång tid det tar att forma sig efter det nya samhället. Pedagog 3 menar att dessa 

barn, som inte lär sig lika snabbt som de andra barnen är dubbelt utsatta. Pedagogen anser att dessa 

barn kan ha någon form av fysiskt hinder som gör det svårt att lära in, men det kan också vara en 

blockering på grund av tidigare erfarenheter. Därmed måste pedagoger, kurator samt föräldrar 

arbeta med barnets blockering, i många fall är blockeringen orsakad av trauman. När blockeringen 

är hävd eller bemästrad kommer barnet att kunna inhämta kunskap som andra barn.  

Hur lärare gick vidare för att hjälpa barnet  

Pedagog 1 redovisar att denna har olika arbetssätt i klassen för att hjälpa barnen att komma ur en 

kris. Denne har använt sig av musikterapi, bildterapi och arbete med lera. Precis som rektorn 

beskrev har alltså Pedagog 1 sett att det finns alternativa kommunikationssätt än svenska. De andra 

pedagogerna har inte specificerat hur de arbetar för att hjälpa barnen, annat än att stämma möte med 

kuratorn.  

Vidare hjälp lärare gav till eleverna handlade om de relationer eleverna ska bilda utanför skolan. 

Kurator berättar att många elever inte går på fritidsverksamhet på eftermiddagarna, eftersom det 

kostar pengar. Barnen kan sällan också leka med varandra, eftersom de kan bo långt ifrån varandra. 

För att barnen inte ska behöva gå ensamma på eftermiddagarna ger lärare ut telefonnummer till 

lokala fotbollsklubben och liknande verksamheter. ”(…) och lärarna ger telefonnummer till 

fotbollsklubbar och så. Men där kan de ju inte gå när de är helt nya, de måste ju förstå vad 

tränaren säger”.
62

 Kurator menar här att eleverna inte kan gå med i någon fritidsverksamhet 

utanför skolan innan eleven har ett fungerande språk. Dels för att kommunicera med tränare eller 

ledare, samt i samspelet med de andra barnen i respektive verksamhet. 

Upplevelse av lärarens egen kompetens 

Alla lärare påpekade i undersökningen att deras egen erfarenhet i läraryrket ofta var den mest 

givande kompetensen. Att lärarna med hjälp av sin erfarenhet kunde bedöma vilka elever som 
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behövde mer hjälp, och vilka elever som behövde mindre hjälp. Pedagog 2 skriver: ”Lång 

erfarenhet, utbildningar och livserfarenhet”.
63

  

Dessvärre bad jag inte respondenterna utveckla vilka utbildningar eller liknande de gått, men alla 

respondenter sade sig gått diverse fortbildningar för att hantera elever med trauma. Pedagog 1 

beskriver att denna har förutom den långa yrkeserfarenheten inte endast gått fortbildningar utan 

även fått kompetens med hjälp av kurator samt handledning hos en psykolog: ”Många års 

erfarenhet med dessa elever, genom samtal med familjer och kontakt med kurator och handledning 

med psykolog av utländskt ursprung”.
64

 

Pedagog 3 beskriver sitt arbete med barn i förberedelseklasser som utmanande på grund av de 

många olika kulturer som återfinns i en klass. Denne lärare påpekade att han/hon upplevde ha 

tillräckligt hög kompetens för att kunna upptäcka vilka elever som behövde mer professionell hjälp 

än vad läraren kunde ge. Däremot upplevde läraren att han/hon skulle varit hjälpt av mer kompetens 

kring olika kulturer och de krockar som kan uppstå när en kultur möter en annan, eller flera. 

Respondenten ansåg att detta skulle förekomma på lärarutbildningen. 
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6. Analys och Slutsats 

I denna analys kommer jag att fokusera på de teorier som nämndes i litteraturgenomgången. 

Analysen knyts samman med resultatet av empiriundersökningen samt studiens frågeställning och 

syfte. 

6.1 Trauma 

Kurator och rektor på skolan är väl medvetna om den begreppsförklaringen av trauma som angavs i 

litteraturgenomgången. Atle Dyregrov samt Raundalen och Schultz menar att begreppet trauma 

blivit omformat till en annan mening idag, något som påverkar innebörden i ett trauma. De menar 

att trauma är en skada på psyket, något som sker med ett explosionsartat förlopp och som lämnar 

vuxna och barn i ett hjälplöst tillstånd.
65,66

 Rektor och kurator är införstådda med definitionen och 

har stor kunskap i ämnet, vilket förmodligen kommer från deras stora erfarenhet av arbete med 

traumatiserade barn samt deras utbildning.  

Det är viktigt att poängtera att i all litteratur om barn och trauma beskrivs barnen utifrån deras 

bakgrund. Deras tidigare erfarenheter från krig och vad som orsakat ett specifikt trauma är redan 

utredd och känd. I de samtal jag haft med kurator och rektor beskriver de båda att det kan vara svårt 

att känna till en elevs bakgrund. Även om informationen borde komma fram vid inskrivningsmötet, 

när eleven och föräldrarna får möta skolan för första gången, finns det många påverkansfaktorer 

som styr vad som kommer fram – och inte. Rektor och kurator menar att föräldrarnas kultur från 

hemlandet styr mycket av vad som blir sagt. I vissa länder är det inte socialt accepterat att behöva 

hjälp från psykolog, således vill de inte att deras barn ska få denna hjälp, och nämner därför inte 

problematik från hemlandet.  

Dyregrov menar att det finns fyra påverkansfaktorer som tillsammans bestämmer hur ett barn 

upplever en händelse. Som bekant är trauma individuellt, vilket innebär att ett barn inte blir 

nämnvärt påverkat, emedan ett annat får en skada på sitt psyke och kommer behöva mycket hjälp 

och stöd för att bemästra sitt trauma. De fyra påverkansfaktorerna är kontext, ensamhet, 

meningsgivande samt övriga faktorer, såsom barnets ålder, utvecklingsnivå samt liknande 
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erfarenheter.
67

 Eftersom ett trauma drabbar olika beroende på dessa påverkansfaktorer är det 

omöjligt att veta exakt vilka barn som kommer till Sverige med trauma i baggaget samt vilka som 

inte har det.  

Alla respondenter i studien påpekar att eftersom de inte alla gånger vet så mycket om barnets 

bakgrund och erfarenheter är det omöjligt att passa in barnen i en ”mall”. För att få tillgång till 

adekvat hjälp och stöd i bearbetningen av ett trauma upplever således alla respondenter att mer 

information kring barnen skulle behövas. 

Raundalen och Schultz menar att barn är ”öppna system”
68

, vilket innebär att barn lär, lagrar och 

ordnar erfarenheter i form av händelser. De menar att beroende på hur man ser på barn kan man 

avgöra vilken hjälp barnen behöver. Den universella regeln säger dock att barn måste få sitt 

trygghetsbehov tillgodosett.
69

 Att genom vardagliga rutiner och liknande som skolan är full av får 

barnen en stabil plattform att stå på, där allt är lika från dag till dag. Kurator och rektor instämmer i 

tänkandet kring att barn först och främst ska få rutiner som ger trygghet. Kurator beskriver även 

behovet av att ge eleverna utrymme att landa på, den så kallade landningssträckan. Efter att barnen 

landat i skolan, det vill säga, har vant sig med rutinerna, kan svenska hjälpligt och har funnit sin 

plats i klassen och i sina relationer till kamrater – kan lärare och kurator avgöra om barnet upplevs 

behöva mer stöd i traumabearbetning. Detta instämmer även Pedagog 3 in med, som anser att ett 

barns kunskapsblockeringar kan vara ett starkt tecken på trauma.  

6.2 Känslokommunikation  

Traumateorin om dubbelspårigt minne, vilken presenteras av Brewin och Holmes har sin 

utgångspunkt i att minnen om trauma, såsom hur man kände sig när något hände, lagras i minnet på 

ett helt annat sätt än vanliga minnen. Vanliga minnen lagras i spår 1, minnet som är kopplat till 

språkhjärnan. Dessa minnen är lättkommunicerade och enkla att redogöra för.
70

 Traumaminnen 

återfinns dock i emotionshjärnan, eller, känslocentrum i hjärnan. Dessa minnen lagras i spår 2.
71
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Dessa minnen gör sig påminda i form av flashbacks, plågsamma återupplevelser.
72

 Det är inte 

minnen som beskriver hur något gick till eller hur något såg ut, det är minnen som beskriver hur det 

kändes.
73

 

Att bygga broar mellan minnen i spår 2 och spår 1, att göra dessa minnen möjliga att beskriva, är en 

metod som enligt Raundalen och Schultz är användbar för att hjälpa barnen. Minnen i spår 2 förs 

över till spår 1, eller annorlunda uttryckt, minnen går från att vara verbalt otillgängliga och 

kopplade till en känsla av skräck och vanmakt, till att vara en händelse i det förflutna man kan tala 

om.  

Respondenterna i studien pekar på ett annat samband mellan språk och känslor, nämligen frånvaron 

av språk. Barnen kan inte tala svenska när de kommer till Sverige, något som kan bli ett hinder i 

hjälpen till elever med trauma. Även om ett barn lär sig svenska på genomsnittshastigheten av ett 

halvår, så är det en svenska som är väldigt ytlig. Barnens vokabulär är inte så stort att de kan 

förklara känslor som ligger inne i kroppen, enligt respondenterna. Det är enligt Pedagog 1 och 2 ett 

av lärarnas största mål, att ge eleverna ett djupt och aktivt språk som mäktar med att förklara 

komplicerade känslor och erfarenheter. Kommunikation är något alla respondenter svarar är viktigt 

för barnen att lära sig, och det är viktigt för pedagogerna och annan skolpersonal att kunna 

kommunicera med eleverna. Det tycks så vara att även om eleverna lär sig en svenska som är 

tillräcklig för att klara av en vardag, räcker den inte till för att på riktigt kunna förklara skeenden 

och minnen av tidigare händelser. Teorierna jag använt mig av till denna uppsats trycker också på 

vikten av kommunikation. Det finns dock fler aspekter av kommunikation än förmågan, eller 

oförmågan, att kunna tala. Traumatiska minnen lagras i den situationsbaserade delen av hjärnan, 

och är då otillgängliga för språkdelen av hjärnan (SAM respektive VAM). Detta leder till att barn 

upplever flashbacks och andra fysiska återupplevelser av händelsen i orationella miljöer. En takfläkt 

kan till exempel utlösa en flashback eftersom den påminner om helikopterblad och så vidare. För att 

häva dessa plågsamma återupplevelser måste minnena föras över från VAM till SAM genom att 

kommunicera i en miljö där barnet känner sig trygg och tillfreds. Om det enda sättet att föra över ett 

minne från VAM till SAM är genom kommunikation verkar det bara finnas ett sätt att utföra detta 

på, genom en tolk, om inte pedagogen talar samma modermål som eleven. Att använda tolk är 

                                                

 

72 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 15-16, 46-47 
73 Brewin, C & Holmes, E “Psychological theories of posttraumatic stress disorder” Clinical Psychological Review, 23, 

339-376, 2003, sid. 360 
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däremot en procedur som kan agera motverkande. Teorierna och respondenterna är överrens om att 

barnen måste känna tillit och trygghet i den person eleven väljer att tala med. I Järfälla kommun är 

inte tolkar anställda till en skola, utan arbetar i kommunen, således finns det en risk att eleverna 

träffar på olika tolkar och modersmålslärare. Alla eleverna i skolan är berättigade till en timmes 

studiehandledning med en modersmålslärare, om denna person var densamma för eleven genom 

hela skolperioden skulle denne kunna vara den nyckelperson som saknas. Tillsammans med lärare 

och elev skulle modersmålsläraren kunna hjälpa eleven att bygga broar mellan händelse i VAM till 

SAM. Detta fungerar givetvis endast om personkemin mellan lärare och elever fungerar och tilliten 

till modersmålsläraren är förankrad. 

Rektor och Pedagog 1 nämner elevernas teckningar som ett universellt språk. Vi vet alla (dessvärre) 

hur en bomb eller en raket kan se ut, därmed behöver inte eleverna kunna förklara på svenska att 

deras hus brann upp, eller att det föll raketer. Det räcker för barnen att rita det. En bild kan leda till 

en öppning i relationen mellan lärare och elev, om en pedagog frågar eleven vad bilden handlar om, 

hur det kändes, om eleven är rädd att det ska hända igen och så vidare. Detta förlopp bygger 

återigen på att eleven kan skildra sina tankar i ett språk som både elev och lärare talar. Eftersom det 

kan tas förgivet att gemene elev inte är förmögen att göra detta efter en kort tid i Sverige undrar jag 

om det finns möjlighet att fråga dessa frågor via bilder. Det kan till exempel vara så att elever 

förstår vad pedagogen frågar, men är oförmögen att svara. Om pedagogen då var utbildad och hade 

kompetens i att tolka bilder och liknande skulle kanske eleven kunna få en form av hjälp genom 

detta. Pedagog 1 angav i sin enkät att han eller hon arbetade med bildterapi, musikterapi samt arbete 

med lera, detta tyder på att denne pedagog mäter elevens tillgångar i andra former än det talade 

språket, och det är min uppfattning att de elever som känner att de blir förstådda har lättare att lita 

på de pedagoger som vill förstå dem.   

6.3 Krispedagogik 

Krispedagogik handlar om hur personal i förskola, grundskola och gymnasium kan bli bättre på att 

hantera elevers kriser och trauman. Jag har valt att inte ta upp kriser i denna studie, utan fokuserat 

på trauman. Kort sagt kan en kris vara många olika saker, såsom en utvecklingskris 

(medelålderskris är en form av utvecklingskris), eller en gradvis utvecklande kris. Dyregrov menar 
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att den största skillnaden mellan kris och trauma är att en kris inte behöver utvecklas dramatiskt 

utan kan ske sakta.
74

  

Krispedagogik innebär att ta en kris eller ett trauma och låta det bli en pedagogisk möjlighet till 

utveckling för en klass, såväl som individen.
75

 Den hjälp vi som lärare kan ge till individen handlar 

om att göra de traumatiska händelserna begripliga och hanterbara, så att vardagen i skolan blir så 

bra som möjligt. För att göra det hävdar Raundalen och Schultz att lärare aktivt måste ta del i 

traumat och göra den till något som barnet eller barnen kan lära av. Läraren ska alltså förutom att 

vara en pedagog som känner med barnet också se till att traumat får en pedagogisk potential som 

inte bara gynnar ett barn, utan flera. Det är läraren som stödjer eleverna och ger dem möjligheter till 

att använda krisen till konstruktivt lärande.
76

 

Författarna till boken krispedagogik menar att det råder en naiv tilltro i skolsystemet att terapi är 

den enda lösningen på traumaproblem hos såväl barn som vuxna. De valde därför att skriva boken 

för att ge självförtroende och pondus till pedagoger och annan skolpersonal, så att de kan lösa 

problem i klassrummet.”En avsevärd möjlighet ligger i själva klassrummet, i samspelet mellan elev 

och lärare och elever sinsemellan.” 
77

 

Det är i klassrummet elever spenderar den mesta tiden i deras vardag, således är klasskamrater och 

lärare de personer elever träffar mest. Det torde vara så att skolan är den viktigaste institutionen i ett 

nytt land utöver familjen, och läraren den viktigaste vuxna gestalten vid sidan om föräldern.
78

 

Kurator på skolan i studien håller med om att läraren och skolan är mycket viktiga funktioner för 

barnen. Dels på grund av att skolan ger en vardag och en rutin som är viktig för barnens 

trygghetskänsla, men även på grund av att elevens relation till sina föräldrar kanske inte alltid är så 

bra. Kurator berättar om många elever som kommer efter sina föräldrar, föräldrarna åkte från sitt 

land tidigare än sina barn, och barnen fick bo hos släktingar tills föräldrarna bosatt sig och fått 

uppehållstillstånd. Det finns även situationer när barn kommer till landet och möts av att föräldrarna 

skiljt sig, skaffat nya partners eller flyttat långt ifrån varandra. I sådana situationer menar kuratorn 

att läraren faktiskt blir viktigare än föräldrarna, på så sätt att det inte finns någon trygghet i hemmet 

alls, utan all trygghet finns i skolan.  

                                                

 

74 Dyregrov, A ”Barn och Trauma” Lund: Studentlitteratur, 1997 sid. 9 
75 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 8 
76 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 8-9 
77 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 10 
78 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 35,36 
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Kurator beskrev arbetet som tidigare fanns mellan BUP och skolan som givande för elever i de övre 

åldrarna, mest på grund av att samtalsmaterialet fungerade bättre för dem. I en tid då BUP inte har 

tid eller resurser till att längre arbeta preventivt kan krispedagogiken vara en hjälp för de elever som 

inte får tillräcklig hjälp från vare sig vårdgivande instanser eller skolan. Raundalen och Schultz 

menar att lärare inte behöver någon särskild kunskap i terapeutiskt arbete, eftersom något sådant 

arbete inte ligger på läraren. Det är alltså inte lärarens sak att vara en elevs psykolog eller terapeut, 

utan det är lärarens sak att inom ramen för pedagogiken, hjälpa barnet.
79

 

Författarna har gjort en fyrastegsplan i hur man kan arbeta med ett trauma i klassen, och hjälpa 

elever att bearbeta traumat samtidigt som de lär sig saker. Fyrastegs planen handlar om att tala och 

tänka kring något som hänt, samt att bearbeta traumat med hjälp av till exempel insamling av 

nyheter kring ett krig, eller flodvågskatastrofen i Asien julen 2004.
80

 Genom att låta eleverna samla 

in kunskap och nyheter kring det som hänt hjälper det eleverna att få en objektiv bild kring det som 

hände samtidigt som de arbetar med flera mål i Lpo-94 och kursplaner som handlar om tryckfrihet, 

demokrati och media.  

Krispedagogik är en teori som verkar mer än bra på pappret men det finns vissa problem med det 

praktiska utförandet. Jag tror att den säkerligen skulle fungera mycket bra under vissa kriser, 

trauman eller katastrofer, som till exempel flodvågskatastrofen i Asien, Diskoteksbranden i 

Göteborg och så vidare. Det är emellertid så att krispedagogik bygger på att eleverna i den första 

fasen tillåts tala om sina känslor till det inträffade, detta för att häva meningsgivandet till ett 

trauma
81

 samt på ett tidigt stadium bygga broar mellan VAM och SAM. Redan där kan ett problem 

uppstå, genom kommunikationen.  

Om det inte finns ett språk som alla delar, som verbalt kan beskriva känslor och skeenden, kommer 

fas ett i den krispedagogiska planen inte att genomföras ordentligt och grundligt. I fas två skulle 

eleverna i klassen arbeta som en mobil nyhetsredaktion, de skulle samla information och fakta kring 

den traumatiska händelsen eller liknande, inte heller detta kan upplevas som enkelt i en klass där 

elever inte talar eller läser svenska bra.  

                                                

 

79 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 10 
80 Raundalen, M & Schultz J-H ”Krispedagogik” Lund: Studentlitteratur, 2007 sid. 52 
81 Jämför s. 5 om Dyregrovs påverkansfaktorer. Att ge en händelse en mening kan leda till att upplevelsen känns som 

mer traumatisk eftersom den hade en direkt påverkan på någons liv. Exempelvis ”en bomb träffade mitt hus, jag var 

tvungen att flytta”. Att ge något mening, gör det mer traumatiskt.  
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Det skulle självklart kunna vara så att eleven läser artiklar från tidningar på sitt modersmål, och 

modersmålslärare hjälper eleven att översätta eller liknande, men, det handlar om resurser. I alla 

steg i den krispedagogiska planen skulle modersmålsläraren eller en tolk behöva vara närvarande 

för att hjälpa till med översättningar och andra kommunikationsproblem, vilket kostar pengar. 

Eftersom de elever i klasserna på den skola jag undersökt kommer från olika nationaliteter handlar 

det inte heller om en extra resurs, utan flera, resurser som jag tvivlar på att någon skola har.  

Jag finner det även tvivelaktigt, om en lärare är lämpad, rent kompetensmässigt, att ta det ansvar 

som krispedagogiken ändå lägger på en lärares axlar. Författarna menar att lärare inte behöver 

någon kompetens annat än en pedagogisk, ingen terapeutisk verksamhet ska bedrivas genom 

läraren, och därför kommer inte heller någon sådan fortbildning behövas. Respondenterna i 

undersökningen var av uppfattningen att det inte direkt behövdes någon mer kompetens än den 

erfarenheten och visa fortbildningar gett dem. Det är dock så att terapeuter och psykologer som 

dagligen berörs av andra människors lidanden har försvarsmekanismer för att alltid förhålla sig 

objektiva till deras patienter. Jag tror att den kompetensen faktiskt behövs, för att driva 

krispedagogik på skolan. Det kan vara att det räcker att ha samtal i arbetsgrupper eller med kurator, 

men jag tror inte att alla lärare, som människor och medmänniskor, är kapabla att lämna yrkesrollen 

på skolan när arbetsdagen är slut. Därför skulle det enligt mig behövas en krispedagogisk plan för 

de lärare som använder sig av denna modell, för att hantera de hemska historier om lidande som 

våra elever i framtiden skulle kunna berätta. 

6.4 Ansvarsfrågan 

När det kommer till frågan om vem som har ansvaret säger skollagen att rektorn har det 

övergripande ansvaret för elevernas och skolpersonalens psykiska och fysiska välbefinnande på 

arbetsplatsen. Rektorn i studien är väl medveten om detta ansvar. Det framkommer inte i 

intervjuundersökningen hur rektor tar sitt ansvar, hur rektor gör för att se till att alla mår bra.  

Skollagen och Lpo-94 säger att skolan ska vara likvärdig för alla, oavsett var i Sverige man bor, 

oberoende av kön, ekonomiska förutsättningar ska alla barn ha lika rätt till en utbildning inom det 
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offentliga skolväsendet.
82

 Skolan ska vara likvärdig för alla, och det gäller även barn i 

förberedelseklasser, något som förespråkas i förordning 2001:976.
83

 

Skolverket lanserade en ”nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och flyktingar”, efter en 

undersökning som visat att likvärdigheten i utbildningen för dessa barn inte var god, och att 

utbildningen i sig inte var god nog för att ge eleverna i förberedelseklass en god grund att gå på.
84

 

De saker skolverket kritiserade var bland annat att eleverna inte hade läromedel tillgängliga på 

elevens modersmål, att det inte fanns modersmålslärare och att handledningen till enskild elev brast.  

På skolan i studien finns det nu modersmålslärare åt alla barn i förberedelseklass. Alla elever får en 

timmes studiehjälp på sitt modersmål i veckan. Modersmålsläraren är anställd i kommunen, och inte 

på den enskilda skolan, vilket gör att det kan komma olika modersmålslärare från gång till gång. 

Rektor och kurator på skolan har därför försökt att få samma lärare tillbaka så ofta som möjligt för 

att ge eleverna en stabil grund. Modersmålsläraren blir enligt kuratorn en viktig person också, som 

läraren, eftersom denna är en person eleven träffar mycket. Det finns inte läromedel för alla elever 

på sitt modersmål, däremot finns de flesta stora språk representerade, såsom arabiska, engelska och 

somaliska. Studiehandledning på modersmålet är en bra hjälp för elevernas kunskapsinhämtning. 

Modersmålet och förmågan att utveckla även detta språk är bra för elevers kommunikation med 

föräldrar hemma, också för deras trygghetskänsla.
85

 Detta står även i Lpo-94, som formuleringen:  

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar.”
86

 

Den svenska skolan har flera mål, varav det främsta är att främja elevers utveckling, att sporra dem 

att inhämta kunskap, samt att föra över en generations traditioner, normer, värden och kunskap till 

nästa. Ett annat mål för skolan, eller kanske, ett medel att uppnå målen är att ge eleverna en känsla 

för ”jaget”. Det står: 

                                                

 

82 http://www.spsm.se/Skolledarguiden/Skolledarguide/Skollagen/ hämtat 2010-01-03 
83 SFS 2001:976 
84 Book, S ”Bland ”masjävlar” och ”förortsungar” – två skolors sätt att arbeta med nyanlända elever” Stockholm: 

Södertörns Högskola 2007 sid. 8 
85 Angel, B & Hjern, A ”Att möta flyktingar” Lund: Studentlitteratur, 2004 sid. 32 
86 Lpo-94 Stockholm: Skolverket, 1994 sid. 4 
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”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 

roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”
87

 

Det är här viktigt att minnas vad respondenterna i studien påpekade. Utanför familjen är skolan den 

viktigaste institutionen nyanlända flyktingbarn kommer träffa på under barnens första tid i Sverige. 

Utanför föräldrarna är läraren eller lärarna de viktigaste vuxengestalterna eleverna möter varje dag. 

I de fall som respondenterna tog upp, då föräldrarna av olika skäl inte har sett sina barn på mycket 

länge, är det rimligt att påstå att skolan och lärarna kan vara viktigare än föräldrar och familj, om så 

för en kort period. Det är då så att den ”personliga tryggheten” och ”självkänslan” för dessa barn 

kan bildas i skolan, och det sociala samspel som råder mellan elev till elev samt elev till lärare. Det 

belyser ytterligare hur viktigt det är att vara medveten om hur vi som lärare och skolpersonal 

påverkar dessa elever i vårt bemötande och behandlande av dessa nyanlända flyktingbarn som ofta 

bär på trauma.  

Föräldrasamverkan 

Samverkan med föräldrar är något som Lpo-94 trycker på som viktigt. Det står bland annat att 

skolan ska samarbeta med hemmet för att stärka och stödja barnens utveckling till ansvarskännande 

samhällsmedlemmar. Vidare står det att skolan ska vara ett stöd till familjen i familjens strävan att 

fostra sina barn. Det finns många citat att ta ut från Lpo-94 angående skolans samarbete med 

hemmen. Även föräldrar till barn i förberedelseklass, mammor och pappor som flytt från krig och 

mår dåligt, ska interageras i skolans verksamhet. Detta sker på skolan i min undersökning genom 

föräldramöten, föräldraråd och inskrivningssamtalet när eleven börjar i klassen.  

 

Respondenterna i undersökningen påpekar att liksom sina barn har de ingen svenska när de är helt 

nya i Sverige, vilket är helt förståeligt. Detta leder till att vid de första mötena mellan familj och 

skola finns det ofta tolk närvarande. När kurator och rektor ska fråga kring hur länge familjen varit 

på flykt, hur länge barnen gått i någon form av skola, vilken situation de lämnade i sitt hemland och 

så vidare, måste all information gå via en tolk eller vän till familjen som varit i landet längre.  

 

                                                

 

87 Lpo-94 Stockholm: Skolverket, 1994 sid. 7 
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Detta ställer krav på tolk, föräldrar och skola. Tolken måste översätta ordagrant, men ändå inte 

tappa ”meningen” i orden. Metaforer och liknande uttryck kan vara svåra att översätta. Det sätter 

krav på föräldrar som måste berätta något som kanske är förknippat med skuld, skam och rädsla. I 

det land de lämnade kanske skolan var en centraliserad samhällsinstitution i vilken man var tvungen 

att vakta sina ord för att inte råka på repressalier. Inte minst kräver det mycket av skolan, som måste 

vara beredd att anpassa sig efter föräldrar, måste få föräldrarna att känna tillit och måste få 

föräldrarna att förstå hur skolan fungerar i Sverige.  

 

Kurator och rektor berättade i undersökningen att många föräldrar drar sig för att berätta vad de 

varit med om, dels på grund av rädsla, men också på grund av den kultur de kommer från. Det är 

långt från alla kulturer som ser terapi som något tämligen odramatiskt som hjälper en enskild 

individ. Eftersom skolan inte kan remittera ett barn till BUP utan föräldrars medgivande verkar det 

som att det krävs mer samarbete mellan skolan och föräldrarna. Om föräldrarna var mer inbjudna 

till skolan, om de fick komma på besök och se hur skolan fungerar från dag till dag, kanske de 

skulle införliva den i sin egen kultur. Det handlar inte alls om att föräldrarna skulle överge sin egen 

kultur, utan anamma en till, om så en liten del.  

 

Genom att låta skolan tillhöra föräldrarna lika mycket som barnen skulle föräldrarna dessutom 

kanske bygga nya sociala relationer. Att låta alla föräldrar till barn i förberedelseklass träffas någon 

gång i månaden i skolbyggnaden och fika, prata eller lyssna på något intressant föredrag skulle nog 

gynna föräldrarna. Raundalen och Schultz skriver att det inte bara är barn som mår dåligt, utan även 

föräldrar, även Dyregrov påpekar att hur ett barn påverkas av trauma beror mycket på hur barnets 

föräldrar påverkas av traumat. Så, eftersom skolan ska samarbeta med hemmen krävs det en god 

kommunikation, helst utan tolk och absolut utan att barnet eller barnen tvingas tolka. Det krävs 

även att föräldrarna får hjälp att hantera det trauma de har varit med om. Det är inte skolans roll att 

ge terapi åt föräldrar, men skolan kan hjälpa med kontaktnummer och att avdramatisera 

psykolog/psykoterapeut-hjälp, om det skulle ligga en kulturell anledning varför en enskild förälder 

inte vill ha hjälp.  

 

Det är naturligtvis farligt att generalisera, alla föräldrar mår inte dåligt, alla föräldrar har inte dåliga 

sociala relationer med andra vuxna. Många familjer som kommer till Sverige kommer för att de har 

släkt här sedan tidigare. Icke desto mindre tror jag att skolor i allmänhet skulle gynnas av att 

samarbeta mer med hemmen och föräldrar. 
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6.5 Avslutning av analysen 

Jag ämnar i denna avslutning återgå till min ursprungliga frågeställning och som sammanfattning 

svara på de frågor jag hade i denna.  

1. Hur ser traumahanteringen ut i en skola där det finns förberedelseklasser för 

nyanlända flyktingbarn? 

Med största sannolikhet ser hanteringen av dessa barn annorlunda ut från skola till skola. Skollagen 

och Lpo-94 beskriver dock att det är rektorn som har det yttersta ansvaret för elevernas och 

personalens trygghet och välbefinnande. Alltså är det rektorn som ansvarar för att eleverna mår bra 

och är trygga i skolan, något som kan anses omöjligt om ett barn lider av trauma, alltså bör rektorn 

ansvara för att varje barn som behöver hjälp erbjuda denna hjälp. Oavsett om detta sker genom 

remiss till BUP eller om skolans kurator kan ta på sig detta. 

2. Finns det ett samarbete kring dessa barn med BUP eller annan vårdgivande instans? 

Nej, inte på skolan i undersökningen. I denna skola finns inget samarbete med BUP idag, men det 

fanns tidigare. Detta samarbete var tvunget att läggas ned på grund av kostnadsnedskärningar.  

3. Kan hanteringen/hjälpen förbättras inom ramen för krispedagogik? 

Jag har kritiserat teorin om krispedagogik eftersom den kräver mycket kommunikation mellan 

lärare och elev. Respondenterna i undersökningen påvisar alla att det fördjupade språk som krävs 

för att kunna beskriva känslor och koppla ihop dessa känslor med traumatiska hädelse inte finns hos 

barnen som bara gått i förberedelseklass. Problemet skulle kunna lösas med hjälp av tolk eller 

modersmålslärare, men eftersom ett stort antal nationaliteter samlas i en klass skulle det behövas 

många tolkar, vilka kostar pengar. Dessutom måste elev och lärare känna stor tillit till tolken för att 

arbetet skall vara givande, något som försvåras av det faktum att tolkas och modersmålslärare är 

anställda av kommunen och inte skolan. Därmed kan olika tolkar komma vid olika tillfällen, vilket 

komplicerar tillitsfrågan.  

Undersökningen tyder på att det som skulle kunna förbättra situationen för de traumatiserade 

nyanlända flyktingbarnen är ett förbättrat samarbete med föräldrar, mer pengar och resurser till 

skolan samt fortbildning av lärare.  
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7. Diskussion 

7.1 Förlag till vidare forskning 

Under arbetets gång har flera nya frågor väckts till liv. Att göra en mer omfattande studie av hur 

traumahantering hos nyanlända flyktingbarn i skolan kan se ut, utföras och utvärderas. Att låta fler 

skolor delta i undersökningen, att göra ett mer omfattande arbete kring hur 

likvärdighetsperspektivet i Lpo-94 kan styra arbetet med elevers trauma, eftersom elever rent 

teoretiskt inte kan känna sig helt trygga utan att ha bearbetat sina erfarenheter. Det skulle även vara 

intressant att göra en studie om traumahantering av nyanlända flyktingbarn med ett interkulturellt 

perspektiv, att se på inkludering och segregering. Att möta elever som kommer till Sverige som nya, 

och följa deras utveckling.  

7.2 Slutord 

Till sist vill jag avsluta med ett citat från Lpo-94´s värdegrund: 

”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.”
88

 

Det är rektorns ansvar att fördela resurser och tid till att utbildningen för att barn på skolan är 

likvärdig. Den ska inte bara vara likvärdig inom skolan, utan också inom Sverige. Rektor på en 

skola kan dock inte ta ansvar för alla skolor, utan bara för sin egen. Därmed är det svårt att upptäcka 

de fall där undervisningen inte anpassas utefter eleverna, utan där eleverna anpassar sig efter 

utbildningen.  

Jag, tillsammans med rektor och kurator eftersöker en tydligare läroplan och skollag, med tydligare 

mål och medel för att nå till målen. För att göra skolan likvärdig krävs ett gynnande arbetsklimat på 

skolan, och det är min personliga åsikt att ett sådant klimat endast kan uppnås om alla på skolan 

känner trygghet. 

                                                

 

88 Lpo-94 Stockholm: Skolverket, 1994 sid. 4 
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Bilaga 1. 

Enkät till lärare i förberedelseklasser i XXXskola. 

 

Hej! 

Jag heter Moa Ottosson och är student på Södertörns Högskolas lärarutbildning. Jag skriver nu mitt 

examensarbete om traumahantering i skolan hos nyanlända flyktingbarn. En del i den undersökning 

jag gör är att undersöka hur lärare i förberedelseklasser möter traumatiserade elever, och hur de 

hanterar dessa elever. Skickar man direkt vidare eleverna, försöker man själv att samtala med dem, 

och så vidare.  

Jag skulle vara mer än tacksam om Du skulle vilja ta dig tiden att svara på denna enkät eftersom 

undersökningen blir bättre ju fler som svarar. Det går bra att skriva direkt i dokumentet, spara en 

kopia och maila tillbaka till mig på: moaottosson@gmail.com 

Senast den 28 november skulle jag behöva ditt svar.  

Ett stort tack på förhand för att Du tar dig tid trots höstterminens alla andra uppgifter. Om du har 

några frågor går det givetvis bra att kontakta mig via mail eller telefon. 

 

God Jul önskar 

Moa Ottosson 

Södertörns Högskola 

moaottosson@gmail.com 

070-XXX XX XX 
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Vilka årskurser arbetar du i? 

 

Vilka ämnen undervisar du i?  

 

Vilka är de största/den största utmaningen med att arbete med barn i förberedelseklasser?  

 

 

 

Har du i din erfarenhet som lärare i en förberedelseklass stött på elever med trauman? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Om ja: 

Hur yttrade sig problemen? 

 

 

Hur gick du till väga för att lösa problemen?  

 

 

Anser du att du som lärare har tillräcklig kompetens för att upptäcka och 

hjälpa/vidarebefordra elever med symptom på trauma?  

 Ja 

 Nej 

Om nej: 

Anser du denna kunskap vara av vikt för ditt jobb som lärare (borde kunskapen läras ut på 

lärarutbildningen etc.) 

 

 

Om ja: 

Hur har du anskaffat dig denna kunskap?  
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Bilaga 2 

Intervjumall till Rektor och Kurator 

 

1. Vad arbetar du med? 

2. Hur länge har du gjort det? 

3. Vad har du för erfarenhet av traumatiserade flyktingbarn i skolan? 

4. Vad gör du i ditt arbete som (XXX) för att hjälpa dessa barn? 

5. Har skolan en krisplan eller liknande för hantering av barn med krigstrauma? 

6. Har ni något samarbete med BUP? 

7. Finns det andra aspekter av traumahanteringen som ni vill lyfta upp?  

8. Anser du att den hjälpen er skola ger barnen är tillräcklig? 

9. Har ni fritidsverksamhet för barnen i förberedelseklass? 

10. Hur fungerar ert föräldrasamarbete? 

11. Hur anser du att styrdokumenten för skolan är utformade för hjälp till elever i 

förberedelseklass med trauma?  

12. Anser du att det finns något jag glömt att fråga? 

 

 

 

 


