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Abstract 

According to the immigration service forecasts Sweden faces large refugee influxes in the 

coming years. This means that educators in the kindergarten, preschool and school, will meat 

children from the war torn countries. In this study, the purpose is to find out the educators 

different conceptions of war-affected refugee children, because my theory is that their beliefs 

influence their actions. I wanted to get answers to their beliefs about the difficulties or 

challengers that children and educators may be faced with. Furthermore, I wanted to know 

what educators envisioned about their own role’s importance to the war affected refugee 

children and their perceptions of the Swedish culture, environment, language and school. All 

children have the right to go to school and usually begin refugee children in preparatory 

classes, but when one is six years you start directly in preschool. Internationalization requires 

people for them to see the values of diversity and raising awareness around a common cultural 

heritage. Performances means to understand the world and to embrace the world in different 

ways. The view of other people is deeply rooted within us and is influenced by the traditions 

we carry with us from teaching and education.   

In my study, I used qualitative interviews in the meeting with the four educators. In the study 

there is a research study which deals with relevant literature for my study. Educator’s 

perceptions showed that communications problems, not having a common language, don’t 

have a knowledge of what the kids have been through, cultural differences, which requires 

mutual understanding it was seen as a major difficulty. Their knowledge and ideas based on 

experience, there was no training how to actively work with war affected refugee children.  

In summery, I can’t make any conclusions about my theory that beliefs affect their 

behaviours, but about the need for a little extra commitment about these children, such as to 

convey security in different ways were considered important as the performances was that 

there are children who have had a hard time. Their beliefs about war-affected refugee children  

reflects the need for more knowledge in the form of further education. 

Keywords: shows, educators, refugee, children, preschool, practice



 3

Sammanfattning 
Enligt migrationsverkets prognoser står Sverige inför stora flyktingtillströmningar de 

närmaste åren. Det betyder att pedagoger i förskolan, förskoleklass och skolan, kommer att 

möta barn från krigsdrabbade länder. I denna studie var syftet att ta reda på pedagogers olika 

föreställningar om krigsdrabbade flyktingbarn, eftersom min teori är att deras föreställningar 

påverkar deras handlande. Jag ville få svar på deras föreställningar kring svårigheter eller 

utmaningar som barn och pedagoger kan ställas inför. Vidare ville jag veta vad pedagogerna 

föreställde sig om den egna rollens betydelse för det krigsdrabbade flyktingbarnet och deras 

föreställningar om barnens möte eller byte av den svenska kulturen, miljön, språket och 

skolan. Alla barn har rätten att gå i skola och oftast börjar flyktingbarnen i förberedelseklasser 

men när man är sex år börjar man direkt i förskoleklass. Internationaliseringen ställer krav på 

människor för att de ska se de värden som finns i mångfalden och öka medvetandet kring ett 

gemensamt kulturarv. Föreställningar betyder att man förstår världen och tar till sig 

omvärlden på olika sätt. Synen på andra människor är djupt förankrad inom oss och är 

påverkad av de traditioner vi bär med oss från undervisning och uppfostran.  

 

I min studie använde jag mig av kvalitativa intervjuer i mötet med de fyra pedagogerna. I 

studien ingår en forskningsöversikt som behandlar relevant litteratur för min studie.   

Pedagogernas föreställningar visade att kommunikationsproblem, att inte ha ett gemensamt 

språk, inte ha vetskap om vad barnen har varit med om, kulturella olikheter som kräver 

ömsesidig förståelse, det sågs som stora svårigheter. Deras kunskap och föreställningar 

grundade sig på erfarenhet då det inte förekom någon vidareutbildning hur man aktivt arbetar 

med krigsdrabbade flyktingbarn.  

 

Sammanfattningsvis kan jag inte dra några slutsatser om min teori att föreställningar påverkar 

deras handlande, men pedagogernas föreställningar om att det behövs lite extra engagemang 

omkring dessa barn som t.ex. att förmedla trygghet på olika sätt ansågs viktigt, då 

föreställningarna var att det är barn som haft det svårt.  Deras föreställningar om 

krigsdrabbade flyktingbarn speglar att det behövs mer kunskap i form av vidareutbildning. 

  

 

Nyckelord: föreställningar, pedagoger, flyktingbarn, förskoleklass, praxis 
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1. Inledning 
 I den svenska förskolan/skolan har många av oss som är förskolepedagoger verksamma inom 

fältet mött barn som kommer från krigsdrabbade länder. Har man inte redan träffat på dessa 

barn är sannolikheten stor att det kommer att ske. För ett antal år sedan arbetade jag på en F-6 

skola där majoriteten av eleverna hade en annan etnisk bakgrund än svensk. Barnen på skolan 

kom t.ex. från länder som Bosnien, Serbien, Irak, Afghanistan och Somalia. Min erfarenhet av 

barn från andra länder var inte stor och ännu mindre var min erfarenhet av barn som flytt sitt 

hemland p.g.a. krig. Jag mötte många barn som på olika sätt mådde dåligt, men visste sällan 

vad barnet hade med sig i sitt bagage. Det var många dolda tragiker som tog sig uttryck på 

olika sätt som jag inte förstod. Min kunskap om hur man möter och stöttar barn som flytt sitt 

hemland p.g.a. krig var liten. Jag försökte efter bästa förmåga stötta dessa barn. Jag kan inte 

minnas att det erbjöds någon handledning kring dessa problem, vilket hade behövts eftersom 

deras upplevelser ifrån sitt hemland kunde göra sig påminda på olika sätt i skolan. Vi lever i 

ett mångkulturellt land med flyktingar från olika etniska och politiska bakgrunder. Vi bor i ett 

land som inte har deltagit i krig på många år, men det är inget nytt att Sverige har tagit emot 

ensamma krigsdrabbade flyktingbarn eller hela familjer, det finns en historia i att vara ett 

mottagande land.   

 
Enligt psykologen Birgitta Angel och läkaren Anders Hjelm (2004, s.13-14)blev under andra 

världskriget flyktingar1 ett begrepp i Sverige. Ett stort antal flyktingar togs emot från olika 

krigshärjade delar av Europa, ungrare, balter och tjecker. De större grupperna från 

utomeuropeiska länder kom på 1970 talet, då från Uganda men också latinamerikaner, 

syrianer/assyrier från Turkiet. Till en början kom 2-3000 flyktingar per år, för att sedan på 

1980 talet öka till c:a 20 000 per år med en variation på mellan 10 000 och 70 000 flyktingar i 

början på 2000 talet (Angel & Hjelm 2004, s. 13-14).  

Vi står nu år 2013 inför nya stora flykting tillströmningar. Migrationsverket har gjort en 

prognos över hur många asylsökande2, direktinresta anhöriga och 1900 kvotflyktingar3 som 

kommer till Sverige under året. Vid årsskiftet fanns dessutom redan 5 500 personer med 

uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär för kommunerna att 48 000 nyanlända kommer att 
                                                 
1 1 Flykting =Enligt Eu:s regler utifrån Geneve konventionen är en flykting den som har flytt ifrån sitt hemland 
och p.g.a. rädsla för att bli förföljd för sin religion, politiska åskådning, sin ras eller tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp (www.eu.upplysningen.se/faq/Fragor-oc|) 
2 Asylsökande =väntar på asyl, d.v.s. permanent uppehållstillstånd. 
3 Kvotflykting =Flyktingar som är svåra att placera eller är i en utsatt position och förföljda i sitt land men inte 
har kunnat lämna sitt land. Intervjuer görs av migrationsverket som sedan avgör om de ska tas emot. 
Mottagandet sker då under ordnade former (Elmeroth & Häge 2009, s.40) 
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behövas tas emot under år 2013. Situationen i Syrien har bidragit med den ökade migrationen 

men det väntas också en fortsatt tillströmning av flyktingar från västra Balkan, Somalia, 

Afghanistan och Eritrea. Med bakgrund av att många barn kommer till Sverige p.g.a. flykt 

från andra länder med upplevelser av krig, behövs det studier om hur dessa barn kan mötas 

och tas emot av pedagogerna i förskolor och skolor. 

 

Docenten i pedagogik och forskaren Göran Linde (2001, s. 119) skriver om att 

internationaliseringen i vårt land ställer krav på människors förmåga att inse de värden som 

finns i den kulturella mångfalden. Att öka medvetandet kring det gemensamma kulturarvet, 

men också förstå att andras villkor och värderingar ger en trygg identitet. Det gemensamma 

kulturarvet, är det hela mänsklighetens kultur eller endast det som bygger på det 

västerländska? 

 

I fokus för studien är att undersöka pedagogers föreställningar och värderingar om 

krigsdrabbade flyktingbarn och synliggöra, lyfta fram, problematisera, förstå och diskutera. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers föreställningar och värderingar kring 

flyktingbarn med krigsupplevelser. 

2.1 Forskningsfrågor 
 

Vad har pedagogerna för föreställningar och värderingar om krigsdrabbade flyktingbarn?  

 

Vad säger pedagogerna i studien om sina föreställningar om de svårigheter och utmaningar 

som barn och pedagog kan ställas inför med det krigsdrabbade flyktingsbarnets möte med den 

svenska skolan? 

 

Vad är pedagogens föreställningar om hur det är för barnen i mötet/ eller i bytet av skola, 

språk, kultur och miljö? 

 

Vad föreställer sig pedagogen att den egna rollen har för betydelse för barnet? 
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3. Litteraturöversikt 
I fokus för studien är vilka föreställningar pedagoger har om krigsdrabbade flyktingbarn. 

Nedan redogör jag för litteratur på områden som föreställningar, värderingar, pedagoger och 

krigsdrabbade flyktingbarn. För att få en förståelse kring vad pedagoger och krigsdrabbade 

flyktingbarn kan ställas inför inleder jag min undersökning med en litteraturöversikt om 

föreställningar, värderingar, pedagoger och krigsdrabbade flyktingbarn, språk, känslornas 

betydelse och skolan. 

3.1 Föreställningar 
Pedagog Boel Henckel menar att ordet föreställningar betyder ”skilda sätt att förstå och ta till 

sig omvärlden” (Henckel, 1990, s. 38). Föreställningar grundar sig i tidigare erfarenheter som 

kan förändras om nya kunskaper som är tillräckligt starka kommer till. De föreställningar som 

finns i grunden kan påverkas av utbildning och tolkas mot de tidigare föreställningarna. 

Föreställningar kan kopplas ihop med ideologier och är ett uttryck för tolkning och 

tankemönster, djupt rotade och därför svåra att förändra och därför menar hon att handlandet i 

praktiken är påverkat av föreställningar (Henckel, 1990, s. 39). 

 
Frank M. Pajares professor och forskare i psykologi, har konstaterat i sina studier att 

svårigheter ligger i ”att hitta den gräns där kunskap slutar och övertygelser börjar”(Pajares 

1992, s. 307). Pajares menar att varje enskild persons föreställningar påverkar vilka val man 

utför i praktiken. Pedagogen kan ha föreställningar om barnets förmåga, lathet eller mognad, 

som då också kan påverka på vilket sätt den pedagogiska verksamheten utförs. Människors 

beteenden påverkas av deras övertygelser enligt Pajares. 

3.1.2 Människosyn 
Professor i systematisk teologi Jan-Olav Henrikssen och docent i filosofi  Arne JohanVetlesen 

och   (2001, s. 133-137) menar att för att kunna förstå andra behöver man ha förståelse för sig 

själv. Den egna identiteten bygger på faktorer som inte är medvetna och starkt känslomässiga. 

Människosynen är förankrad inte bara i förnuftet utan djupt inom oss. Synen på andra 

människor är även påverkad av det som sker runt omkring oss, traditioner vi bär med oss och 

de mer uppenbara påverkningar som kommer genom undervisning och uppfostran. Förr hade 

bestämda traditioner ett starkare fäste och gav ett större motstånd. I arbetet med människor är 

det viktigt att man tillägnar sig en vid människosyn d.v.s. förståelse till att livet har flera 

dimensioner. Synen på krigsdrabbade flyktingbarn påverkar handlandet enligt Henrikssen och 



 10

Vetlesen (2001, s. 133-137). Sättet att möta andra människor styrs av egna värderingar och 

det är av stor vikt att bli medveten om vad som ligger bakom föreställningar eller synen på 

andra människor för att kunna bearbeta värden och reaktioner för att kunna bemöta människor 

på rätt sätt. 

3.1.3 Värderingar och normer 
Skollagen hävdar att elever ska utveckla vissa värden d.v.s. människolivets okränkbarhet och 

alla människors lika värde och att kunna visa solidaritet med de svaga och utsatta, utveckla 

respekt för de svenska demokratiska grunderna som det svenska samhället vilar på samt 

förankra och förmedla de mänskliga rättigheterna (LP-11, s. 7). Enligt Linde (2001, s. 12-24) 

borde skolan spegla det mångkulturella samhälle vi lever i, genom kulturell undervisning där 

de kulturella skillnaderna i varandras olikheter borde bli en resurs. Värdegrunden innehåller 

de normer som anses viktiga för det svenska samhället ”livsideal som är förankrade i den 

svenska traditionen och folksjälen” (Linde 2001, s. 13). Linde menar att självkänslan kan 

stärkas när det görs jämförelser med andra kulturer, men kan också leda till att de egna 

värderingarna nervärderar andras p.g.a. att man anser att den egna värderingen är överlägsen 

andras. Linde påstår att i vårt mångkulturella samhälle kan det uppstå konflikter mellan den 

svenska normen och den invandrade familjens normer, men att bådas normen hävdas i 

värdegrunden kring individens rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar men den 

restriktiva normen kan också hävdas i värdegrunden om tolerans för andras tankesätt. 

 

Professor i pedagogik Pirjo Lahdenperä (2001, s. 116-121) menar att värderingar inte kan 

bevisas, de kan endast motiveras och ger dessutom uttryck för attityder, tyckanden, 

prioriteringar och reaktioner. Lahdenperä (2001, s. 135) skriver om att det goda livet och vad 

som utgör det goda livet präglas av livserfarenheter och vilka man har vuxit upp tillsammans 

med. I ett mångkulturellt samhälle finns det många skilda uppfattningar om vad som står för 

det goda livet och i alla kulturer och samhällen finns det brister och beteenden som är 

människokränkande. Lahdenperä menar också att värderingar som råder ute i samhället 

påverkas av skolan och skolan påverkar i sin tur samhället och att det är av stor vikt i ett 

demokratiskt samhälle att kontinuerligt föra diskussioner om vilka värderingar och traditioner 

som ska föras vidare. I diskussionen om värderingar bör man sträva efter att inkludera röster 

från många olika grupper enligt Lahndenperä (2001, s. 135). Hon menar att allt vi gör styrs av 

värderingar i samspel med andra. Kulturen menar hon ger en omedveten bakgrund till de 

värderingar man har och hur den sociala verkligheten skapas. De bygger alltså på de 
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föreställningar man har. De etniska fördomar man bär med sig formar en identitet och skiljer 

ut andras livserfarenheter och värderingar. Den svenska historien enligt Lahdenperä (2001, s. 

116-121) innehåller identitetsskapande fördomar mot andra folkgrupper då det har byggts upp 

en tillhörighet och en nationell gemenskap genom att andras religioner och andra folkgrupper 

har blivit svartmålade, exempelvis romer och muslimer. Vissa fördomar och värderingar har 

försvunnit med tidens gång medan andra har kommit till.  

 

Lahdenperä (2001, s. 116-121) menar att det under varje tidsepok skapas nya fördomar som 

tillskrivs den andre. Vidare menar hon att värdegrunden uppfattas som en sammansättning av 

de värden alla bör vara överens om, för att det ska fungera att leva tillsammans i Sverige. För 

att få en ökad förståelse för varandras olika kulturer, krävs det att man under en längre tid har 

en ömsesidighet och nyfikenhet till varandras trosföreställningar, värderingar och känslor. 

Vissa handlingar går inte att förklaras rationellt men är en hjälp för att skapa sammanhållning 

och trygghet. Det kan vara regler för hur man ska äta eller inte, vilka kläder som ska bäras, det 

hjälper till med att stärka identiteter, traditioner och sedvänjor. Om man tar ett kliv tillbaka 

enligt Lahdenperä och ser på den egna kulturen med andra ögon kan man upptäcka att våra 

vanor inte är mer normala än andras och först då kan man förstå och uppskatta den andras 

kultur och utan att se på den egna kulturen som något mer än andras kulturer. Vidare menar 

Lahdenperä att den svenska skolan har varit etnisk monokulturell i ett mångkulturellt 

samhälle.  

 

 I läroplanen vill man påvisa att ”ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den 

egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt 

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet” (LP-11, s. 9). Enligt läroplanen (Lp-11, s. 9) påverkas skolan av de 

värderingar som finns i samhället samtidigt som det finns visioner om ett annat samhälle, det 

mångkulturella.  

3.2 Barnens psykiska hälsa 
 Angel och Hjelm (Angel & Hjelm 2004, s. 281) menar att barnen kan uppleva stress 

beroende på hur väl föräldrarna anpassas i sin nya livssituation. Om föräldrarna är upptagna 

av sig själva kan barnet förlora den trygghet de kan få från sina föräldrar och blir på så sätt 

psykologiskt övergivna. De barn som lever i ovisshet om vad som hänt deras nära anhörig, om 



 12

den lever eller inte eller faktiskt har förlorat någon, kan orsaka stora svårigheter för barnet att 

anpassa sig till en ny miljö. De saknar sina kamrater, sörjer sin skola och blir deprimerade. De 

känner oro för framtiden både för sig själva och för sina föräldrar som de också tvingas ta 

ansvar för. Vidare menar Angel och Hjelm (2004, s. 59-61) att de barn som har upplevt och 

sett mycket våld lever ut det mot sig själva eller mot andra för de kan inte hantera det inom 

sig. En konstant upprymdhet och okoncentration hos rastlösa och spända barn är ett tecken på 

stress som inte kan visas på annat sätt.  

 

Angel och Hjelm (2004, s. 59-61) menar att många flyktingbarn har varit skilda från någon 

eller båda sina föräldrar när de fortfarande befann sig i sitt hemland p.g.a. förföljelser eller att 

de sitter i fängelse orsakade av kriget. Separationen kan också ha skett i flykten. I 4-5 års 

ålder är det som mest känsligt att bli skild från en förälder, barnet har fortfarande svårt att 

överblicka tiden men de börjar förstå. En separation där barnet inte ges några besked är 

vanligt bland flyktingbarnen och det innebär att de utsätts för svåra påfrestningar.  Angel och 

Hjelm (2004, s. 59-61) menar också att i de familjer som är pressade av förföljelser får barnen 

ta ett stort ansvar för sina syskon, bevara hemligheter och stötta sina föräldrar vilket kan vara 

påfrestande. Deras situation kan innebära att de är hindrade att leka ute och tillbringar sin tid i 

skyddsrum. De kan inte gå i skolan och de mindre barnen har ingen förskola att gå till. En del 

av dessa barn saknar dessutom en förälder och vet inget om deras öde. Barnen pendlar mellan 

hopp och förtvivlan men tillåter sig aldrig att sörja.  

Vidare beskriver Angel och Hjelm (2004, s. 59-61) att den psykiska ohälsan bland nyanlända 

barn är inåtvända symtom som sömnstörningar, ängslan, nedstämdhet och separationsångest. 

Dessa symtom behöver inte ha sitt ursprung i traumatisk stress, de kan även bero på 

familjeproblem, invandringskris eller att deras asylperiod har varit otrygg. De menar också att 

barn som har haft traumatiska upplevelser före 2- 3 års ålder kan inte uttrycka i ord det de 

känner eller har varit med om och inte heller senare i livet. En van lekterapeut kan i barnens 

lek se spår av upplevelser som de har haft i tidiga år. Vissa rädslor kan också utlösas av andra 

saker som påminner om det svåra som de har varit med om. Minnet hos små barn är ospecifikt 

vilket också deras reaktioner efter ett trauma är. Deras utveckling kan stanna upp och de kan 

bli skrikiga och rastlösa.  

 

Angel och Hjelm (2004, s. 62) menar vidare att barn i förskoleålder är beroende av att bli 

skyddade av en vuxen. Deras beroende gör också att de är mer känsliga för sina föräldrars 

reaktioner, förälderns oro kan också förstärka barnets oro. Efter en traumatisk upplevelse kan 
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de ha en ökad ångest för främlingar och separationer, de blir mer klängiga och kan behöva 

övergångsföremål. De påstår att de något större barnen kan precis som vuxna bli störda av 

sina traumatiska minnen och behöver stänga av störande tankar vilket då av omgivningen kan 

uppfattas som koncentrationssvårigheter. De kan leka ut sina fantasier kring hur de skulle 

göra om de hamnar i en liknande händelse igen. Pseudofobi och traumafobi är fobiska rädslor 

som den drabbade associerar med traumat.   

 

 Psykologen Gunn Godani ( 2004, s. 27-28) menar att om ett barn har blivit övergivet kan 

situationer uppstå där barnet bygger murar mellan sig själv och vuxna, de bygger upp ett 

skydd trots att deras längtan efter vuxna är väldigt stark. De bär på en stark rädsla och smärta 

för att återigen bli övergivna. Det kan vara svårt att hantera dessa barn då de också kan vara 

uppkäftiga. De sätt som de uttrycker sin sorg, saknad, stress och oro är inte ett medvetet 

handlande och det finns ingen beräkning. Det uppstår för att de inte kan uttrycka med ord hur 

de känner men kan också bero på att ingen har pratat med dem eller frågat.  

 

Pedagogen Kerstin Almqvist (2008, s. 65) påstår att många av de barn som har varit med om 

en flykt i exil, bär med sig svåra upplevelser som kan förorsaka traumatiska besvär och 

Docenten och barnläkaren Lars. H Gustavsson (1989, s. 215) menar att barn som på olika sätt 

har varit med om traumatiska händelser måste få en möjlighet att bearbeta det som har hänt. 

Genom samtal får de hjälp att strukturera upp och ordna upplevelsen och kan i viss mån lasta 

över sin börda till den lyssnande personen. 

 

Godani (Godani 2004 se Ekelund, Dahlöf 2009, s. 119) menar att om ett barn har varit utsatt 

för ett trauma kan också deras symboliseringsförmåga blivit satt ur funktion d.v.s. förmågan 

att bearbeta svåra händelser. Symboliseringsförmågan, att den obehagliga händelsen bearbetas 

genom att tänka på den, se vad man själv gjorde i händelsen för att eventuellt få syn på vad 

som var det egna felet eller någon annans var och vad som kunnat göras istället. Att kunna 

uttrycka sig på olika sätt om det obehagliga, tänkt på det, gått igenom det och även fått 

möjlighet att sörja för att efter en tid kunna tänka på det som har hänt eller på det eller den 

man förlorat utan att ångesten sätter in, då har symboliseringsförmågan fungerat enligt 

Godani.  Hon skriver vidare om att barn som själva inte har upplevt kriget men som bär på 

sina föräldrars upplevelser blir sekundärt traumatiserade. Föräldrarna kan hamna i kris när de 

väl har kommit till trygghet och reaktioner på det upplevda kan komma. De blir fullt upptagna 
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med sina egna behov och känslor och barnen lämnas själva med det obegripliga (Godani, 

2004, se Ekelund, Dahlöf 2009, s. 121).  

3.2.2  Det krigsdrabbade flyktingbarnet 
Enligt Gustavsson (1987, s. 11-12) drabbas alla barn som tvingas lämna sitt hemland som 

flyktingbarn av en mängd förluster. De har lämnat kamrater, släktingar, lärare och andra 

betydande vuxna. Barndomshemmet har de förlorat med alla sina ägodelar, igenkännande 

lukter, smaker och dofter som inte längre finns omkring dem, förlorade kulturella beting som 

skapar trygghet och hemkänsla. Barnet ska sedan anpassa sig till ett nytt samhälle som inte 

liknar hemlandets, skaffa nya kamrater, lära sig ett nytt språk och anpassa sig till outtalade 

och uttalade regler för hur man beter sig i sitt nya hemland. Det sker en förändring i 

familjekonstruktionen då man oftast har fått lämna släktingar som man har levt nära 

tillsammans med. Barndomen är enligt Gustavsson (1987, s. 11-12) rätten att få vara barn utan 

att behöva bära sorger och bekymmer, att få leka och inte behöva tänka på att försörja sig, att 

under några år få vara helt beroende och lämna över ansvaret till de vuxna. Kriget tar ifrån 

barnen möjlighet att leka, gå i skola eller förskola och rörelsefriheten begränsas. Naturliga 

behov som tillhör barndomen tas ifrån dem och de tvingas in i situationer som inte alltid en 

vuxen förstår. Många är de barn som får ta ansvar för sin familj eller tvingas på olika sätt in i 

ett direkt krigsarbete, ibland som soldat eller kurir och blir vittnen till brutala våldshandlingar. 

En förlorad barndom bär man med sig hela livet enligt Gustavsson. 

 

Socionom och skolkurator Ulla Armyr har skrivit en studiebok riktad till personal som på 

något sätt möter krigsdrabbade barn. Hon vill med den bidra med en förståelse kring vad ett 

krigsdrabbat barn kan gå igenom. Armyr (1989, s. 103) menar att det är viktigt att känna till 

barns sorgearbete, barns behov av struktur och att bli sedda. Att vara krigsdrabbad innebär 

inte bara att ha varit utsatt för trauman utan är också en belastning genom de sociala problem 

som kan bli en följd av de tidigare upplevelserna. Armyr (1989, s. 69-70) menar att 

traumatiska upplevelser kan bearbetas på olika sätt beroende på barnets utvecklingsnivå, det 

mindre barnet som ännu inte har ett verbalt språk använder sig av kroppen och då blir leken 

en naturlig uttrycksform. Lera, sand stenar och målarfärger är kreativa lekredskap som kan 

vara en hjälp till att kunna uttrycka sig. Teater och gruppaktiviteter är exempel på andra 

aktiviteter att ta till. Enligt Specialpedagog Ylva Ellneby (2007, s. 99-101) kan barn som 

saknar trygga vuxna att samspela med och barn som har varit utsatta för svåra händelser, är 

rädda och osäkra få svårigheter med att utveckla sin lekförmåga. Barnet kan ha svårt att skilja 
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fantasi från verkligheten. Ett barn som inte leker behöver hjälp med att lotsas in i lekens 

fantasivärld. ”Grunden till lek är trygghet” enligt Ellneby (2007, s. 101). 

3.2.3 Känslornas betydelse 
”Kroppslig närhet är en förutsättning för all växt och utveckling” (Godani 2004, s. 20). 

Godani menar att känna tillhörighet och närhet är en förutsättning för att inte känslolivet ska 

förtvina. Syskon, kamrater, föräldrar och andra närstående är de som tillsammans bildar en 

gemenskap och tillhörighet som ger kärlek och närhet, det är ingredienser som behövs för att 

utveckla ett fullt känsloliv. Angel och Hjelm (2004, s. 142) beskriver hur kontakten med 

människor har en läkande effekt med äkta känslor och empati, men alltför starka känslor som 

gråt och ilska bör undvikas. Dessa känslor gagnar inte barnet, det behöver känna ett lugn och 

en fasthet i den vuxne. Docent i pedagogik Elisabeth Elmeroth och pedagog Johan Häge 

(2009, s. 112) menar att nära relationer har en skyddande effekt när det sker förändringar i 

livet och för att klara av att tackla kriser. Stödet kan skapa mening och minska stressen samt 

öka självkänslan och hjälpa individen att hålla fast vid själkänslan. Att vara socialt isolerad 

och ensam kan vara en riskfaktor för den fysiska hälsan och de barn som finns i en förskole- 

eller i en skolmiljö finner ofta ett socialt stöd i läraren.  

 

Enligt filosofie doktor Maare Tamm (2003, s. 236) innebär ett flyktingbarns erfarenheter att 

de ofta får emotionella, beteendemässiga och psykomatiska problem som oro och rädsla. 

Många gånger kan det vara en spegelbild av det som de har varit med om. Pedagoger har en 

utmanande uppgift till att ta emot barnen och behöver kunskap i hur barn bearbetar sina 

traumatiska erfarenheter. Vidare behövs det kunskap kring den kultur som flyktingbarnen 

kommer ifrån för att kunna förstå dem. Enligt Tamm är bemötandet barnen får och vilken 

emotionell trygghet som ges, det som även påverkar deras återhämtningsförmåga.  

3.3 Mottagandet av flyktingbarnen i förskola/ skola 
Enligt Angel och Hjelm (2004, s. 17) har oftast inte asylsökande barn rätt till kommunal 

barnomsorg men de har rätten att gå i skola under tiden de väntar på sitt uppehållstillstånd. De 

har ofta sitt boende i särskilda förläggningar eller tillfälliga bostäder i samhället vilket också 

kan  påverka barnens skolgång om barnen bor i tillfälliga bostäder och bostadsområden. De 

kanske till och med flyttar till en ny kommun när de har fått sitt uppehållstillstånd.  

Docent i pedagogik Elisabeth Elmeroth och Johan Häge pedagog med erfarenhet av att 

undervisa flyktingar (2009, s. 124) menar att alla barn som kommer till Sverige har rätt till att 

få en individuell introduktionsplan där man kartlägger tidigare kunskaper och egenskaper. 
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Kartläggningen ger ett underlag till hur barnet ska placeras, i en förberedelsegrupp, 

introduktionsgrupp eller direkt in i en ordinarie klass.  Gustavsson (2009, s. 128) menar att det 

på varje skola bör finnas rutiner för att utföra ankomstintervjuer, dessa ska inte bara omfatta 

tidigare skolbakgrund utan även familjens historia och om barnet har varit med om 

traumatiska upplevelser, förluster av viktiga personer, våld, många förflyttningar och 

separationer. Information om barnens historia och upplevelser är viktig för att eventuella 

insatser ska kunna planeras redan från början. Nyanlända flyktingbarn bör placeras i 

förberedelseklasser med pedagoger som är välutbildade och erfarna då en placering i en 

vanlig klass kan bli ett misslyckande både för barnet och för den ansvarige pedagogen. Enligt 

Gustavsson (2009, s. 128) finns det tidigare erfarenheter av att förskolan och skolans kvalitéer 

spelar stor roll för hur det ska gå för dessa barn senare i livet. En lärare i förberedelseklasser 

ska ha ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam och även ha rätt till egen handledning 

menar han. 

 

Enligt Elmeroth och Häge (2009, s. 124) är skola och barnomsorg institutioner där särskilda 

resurser och klara linjer ska finnas i ett mottagande av flyktingbarn. Förberedelsegrupper för 

skolbarn är introduktionsformer som ger möjligheter för pedagogerna att arbeta psykosocialt 

med familjerna och som bör finnas i barnets närområde och vara en integrerad del av skolan 

Vidare menar de att det är problematiskt att samla flyktingbarn på speciella 

mottagningsskolor eftersom det kan leda till att det sker en social isolering på fritiden och leda 

till svårigheter när barnet ska placeras i en ordinarie verksamhet. Kontakten med nya kamrater 

bör kunna ske även på fritiden. Angel och Hjelm (2004, s. 218) poängterar vikten av att de 

som på olika sätt finns i arbetet kring ett mottagande av flyktingfamiljer i sin tur behöver 

handledning för att kunna bemästra sin egen ångest som kan väckas av flyktingarnas historier. 

Elmeroth och Häge ( 2009, s. 124) nämner att kontinuiteten och strukturen försvåras för 

barnet och även för de övriga barnen i gruppen p.g.a. att en flyktingfamilj ofta flyttar flera 

gånger under sin första tid i Sverige.  

 

 Angel och Hjelm (2004, s. 231) menar att det inte är ovanligt att flyktingbarn har gått i 

skolliknande undervisningsformer redan från det att de var fyra år och i den vanliga skolan 

från fem år. När barnet kommer till Sverige och får börja i förskolan kan det upplevas 

frustrerande för barnet och ett misslyckande för föräldrarna. Många av flyktingbarnen 

kommer från länder med kunskapstraditioner från kommunala skolor, privata skolor, privata 
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överklassinternat, klosterskolor, engelska, franska, italienska skolor eller byskolor med 

undervisningen under ett träd.  

3.4 Pedagogens betydelse 
Godani menar (2004, s. 14-15) att pedagoger som är densamma under en längre tid med så få 

förändringar som möjligt bör eftersträvas i arbetet med flyktingbarn. På ett liknande sätt 

menar Gustavsson (1989, s. 214) det viktigaste rådet till dem som möter krigsdrabbade barn 

är att de ges en regelbunden och meningsfull verksamhet under ordnade former med 

regelbundna tider och en ordning och reda. Armyr (1989, s. 70) menar att det viktigaste stödet 

man kan ge till ett krigsdrabbat barn, är att ge den drabbade möjligheten att uttrycka sig, 

lyssna och att vara närvarande 

 

Specialpedagog Agnetha Simeonsdotter Svensson (2002, s. 4) har skrivit en forskningsrapport 

där hon vill analysera, belysa och beskriva vilka upplevelser och kunskaper lärare har i att 

undervisa flyktingbarn. Göteborgs universitet har vid institutionen för pedagogik och didaktik 

bedrivit en verksamhet som fått namnet Forskare och lärare i samverkan för 

kunskapsutveckling. Simeonsdotter Svensson (2002) har innehaft en magistrandtjänst vilket 

innebar en möjlighet att undersöka frågeställningar som känts angelägna att undersöka utifrån 

den egna verksamheten. Hon har undersökt vad som kännetecknar ett barn med 

flyktingbakgrund, vilken metodik som används av lärarna i undervisningen och hur en 

handlingsplan ser ut för barn med flyktingbakgrund. Hon har grundat sin undersökning på 

kvalitativa forskningsintervjuer med 18 lärare som undervisar i klasserna 4-6. Hon gjorde 

också observationer med 9 av dessa lärare. Hennes forskningsmaterial grundar sig på en 

undersökning gjord på lärare som undervisar elever på mellanstadiet.  

 

Simeonsdotter Svensson (2002, s. 91) kom fram till att ledningens inställning har stor 

betydelse, speciellt om det är enheter som inte har en vana kring arbete med barn från krig 

och flykt. Genom att internutbilda personal, visa en öppenhet till att ta emot barn med dessa 

erfarenheter och en beredskap kan ges om man ser till att internutbilda personal. Kunskap och 

inställning är av stor betydelse och jag väljer att återge ett citat sagt av en av de lärare som 

ingick i hennes undersökningsgrupp. ”Flyktingar har funnits i alla tider, så det är konstigt att 

vi har fått så lite” (Simeonsdotter Svensson 2002, s. 91). Det visar sig i hennes undersökning 

att det finns en stor okunskap och osäkerhet i hur man tar emot krigsdrabbade flyktingbarn, 

men att det finns en vilja till att få den kunskapen och en erfarenhet kring ett sådant arbete. 
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”Enbart erfarenhet utan att ta till sig rätt kunskap ger inte en bättre undervisning/samvaro 

utifrån ett mål om varje barns behov” (Simeonsdotter  Svensson 2002, s. 86). 

 

Flyktingarbetaren och då lägger jag benämningen mot de pedagoger som arbetar med 

flyktingbarnen går också igenom en sorts kris i olika steg precis som de vuxna i 

flyktingfamiljen och deras barn enligt Angel och Hjelm (2004, s. 142). Angel och Hjelm 

beskriver hur en fas kan handla om att man inte tror på det som berättas av flyktingarna, 

händelser bagatelliseras. En annan fas kan vara att få svårt att sätta gränser p.g.a. välvilja. 

Pedagogerna identifierar sig med den främmande kulturen och förnekar den egna. Denna fas 

kan leda till psykosomatiskt symtom med emotionell utmattning. Den kan också leda till ett 

avståndstagande och cyniskt förhållningssätt till flyktingar. I den tredje fasen har man funnit 

en balans i arbetet. Försvarsmekanismer har utvecklats för att inte själv drabbas av arbetet 

med traumatiserade. En insikt i vad som går att göra något åt och vad som inte är möjligt.   

Angel och Hjelm (2004, s. 206) menar på att pedagogen i skolan eller i förskolan kan genom 

sitt stöd till det krigsdrabbade flykting barnet ha en avgörande roll i barnets mående (Angel & 

Hjelm 2004, s. 206). 

 

Forskarna Barbro Johansson fil doktor i etnologi och Eva Johansson fil doktor och lektor 

(2003, s. 247) skriver om att pedagogers förhållningssätt till barn påverkas av den egna 

barndomsförståelsen som pedagogen har. Johansson och Johansson menar att 

barndomsförståelsen som den vuxne gjort till sin och de föreställningar pedagogen har, 

speglar deras handlande. Enligt Ellneby (1996, s. 24) kan pedagogen känna maktlöshet kring 

barnets erfarenheter och vara osäker på hur man kan hjälpa barnet. Men enligt henne är 

pedagogens uppgift att finnas till för barnet, lyssna, låta det uttrycka sig på olika sätt, vilket 

kan innebära att ge värme, närhet och roliga upplevelser som ger nya positiva minnen. 

3.5  Miljöns betydelse i förskolan och skolan 
Godani (2004, s. 13-17) menar också att en trygg, förutsägbar miljö och omgivning som ett 

klassrum eller inomhus på en förskola, kan underlätta för ett barn som har upplevt trauman 

och ska väljas med omsorg.   Hon menar att utformningen av de lokaler som barnet ska ha sin 

dagliga vistelse i har en stor betydelse för hur barnet kommer att påverkas i sitt mående. 

Pedagogen kan ställa sig frågan om det är en plats som skapar lugn eller är det en miljö som 

skrämmer och provocerar fram protester och vaksamhet? Godani (2004, s. 13-17) menar att 

beroende på vad barnen har med sig i sitt bagage av tidigare upplevelser är det avgörande för 
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hur rumssituationen kommer att bli. Miljön, kamrater och lärare är annorlunda och vanor och 

vardagliga saker är inte längre igenkännande utan måste läras in på nytt. Lokalerna där barnet 

ska ha sin vardagliga vistelse i har stor betydelse för hur tryggheten ska normaliseras till 

barnet. Gamla slitna lokaler placerade i mörka trånga utrymmen kanske också i ett nedre plan, 

kan påminna om och utlösa tankar och minnen av barnets tidigare upplevelser och känslor. 

Hon menar att rummens utseende och placering kan väcka minnen från skyddsrum eller 

källarrum som barnen fick fly till när det fälldes bomber. Ett lyhört rum med ljud som tränger 

in kan orsaka en skräckreaktion, plötsliga starka ljud i den gamla miljön betydde fara. Om 

rummen på olika sätt väcker skräck kommer de att undvikas och de rum som väcker sorg och 

längtan kan utlösa aggressivitet och barnet struntar i gemensamma regler. Godani (2004, s. 

13-17) menar också att det är av stor vikt att lokalerna som kommer att användas finns kvar 

under en längre tid och vara de bästa som kan erbjudas, rustade, inredda och planerade för 

deras behov. Utformningen av rummet bör visa på ordning och reda för att ge intryck av att 

någon bryr sig och känner ansvar. Ett stökigt rum med mycket föremål kan ge ett intryck av 

oreda och kan bidra till oro. Angel och Hjelm (2004, s. 199) beskriver hur flyktingbarnens 

fysiska miljö kan påverka deras psykiska symtom. Lever barnen i en flyktinganläggning kan 

den mentala hälsan förvärras. På en flyktinganläggning är det stor sannolikhet att ångest och 

stressnivån är hög då det ofta inträffar olika dramatiska händelser som konflikter med 

personal, motsättningar mellan grupper och självmordsförsök.  

 

Journalisterna Gabriella Ekelund och samhällsjournalisten Annamaria Dahlöf (2009, s. 118) 

beskriver att miljön i skolan är en normal tillvaro med kamrater och upprepande situationer 

som tillsammans skapar en trygghet även om pedagogiken i den svenska skolan är 

annorlunda.  

3.6 Språk och kultur 
Enligt universitetslektor i pedagogik Margret Obondo (1999, s. 36) kan en tvärkulturell 

språksocialisation vara ett problem då kulturella beteenden kan skilja sig från den egna 

normen. Språksocialisation är enligt Obondo den process som sker när barnet lär sig ett nytt 

språk och de normer och värderingar som finns hos den familj eller den grupp som barnet 

tillhör. Obondo menar att hänsyn måste tas till de olika socialisationsmönster som barnet har 

med sig, för att man ska förstå hur andra grupper socialiserar sina barn, då olika kulturers sätt 

att socialisera barnet till att tala varierar. I medelklassfamiljer i västvärlden är det ett vanligt 

förhållningssätt enligt Obondo (1999, s. 44) att man tidigt har ett språkligt utbyte med 
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varandra, vuxna benämner, pekar och anpassar uttal och grammatik. Skolan använder sig av 

ett liknande sätt när de integrerar barnen i språket.  Hon menar att böcker och sagoberättande 

är naturliga inslag och förhållningssätt som ingår i det kulturella beteendet. T.ex. att vid 

läggdags efter att ha borstat tänderna, vart på toaletten och krupit ner i sängen för att sedan få 

lyssna på en saga, ses som naturligt för oss i västvärlden, men det ser inte ut på det sättet i alla 

kulturer. Böcker, bilder och liknande har inte en naturlig position i alla kulturer. Vidare 

skriver hon om att alla kulturer inte betraktar barnen som samtalspartners liknande den som 

görs i västvärlden, där barnen tidigt integreras i en språklig socialisation.  

Bara för att barn samlas på ett ställe menar Obondo (1999, s. 53-54) lär de inte känna 

varandra eller lär sig uppskatta varandra. För att en integration ska ske måste barnet bli 

bekräftad i sin kulturella mångfald. Den sociala integrationen kräver att det finns en 

ömsesidig förståelse, ett ömsesidigt accepterande och en medveten planering. Hon menar att 

det gäller att vara uppmärksam på sina egna föreställningar kring språkliga och kulturella 

tillhörigheter och inte klassificera in alla under samma normer och värderingar bara för att 

man talar ett visst språk eller har ett gemensamt ursprung då interaktionsmönster och 

värderingar kan ha utvecklats i integreringen i det nya landet. Obondo menar (1999, s. 55) att 

det underlättar lärandet om pedagogen har en förståelse kring hur språket används hemma och 

vilket integrationsmönster som används. Vidare nämner hon (1999, s. 41) att i barncentrerade 

samhällen som den västerländska, bryter vi ned språket för att barnet ska kunna delta i en 

språklig kommunikation, medan i en situationscentrerat samhälle upprepas det sagda och 

barnen förväntas inte delta i ett språkligt samspel. 
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4. Metod 
I metodavsnittet redovisar jag hur undersökningen har gått till, mitt val av metod, hur 

datainsamlingen gått till och vilket urval som gjordes. Dessutom beskrivs forskningsetiska 

principer enligt vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer som involverar människor i 

undersökningen.  

4.1 Fenomenologi ett vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 34) som har erfarenhet av undervisning i 

forskningsmetodik har i sin handledning riktad till studenter, beskrivit konkreta steg i hur en 

undersökning planeras genomförs och hur den sedan rapporteras. De beskriver fenomenologin 

som är ett vetenskapligt förhållningssätt där syftet är att studera uppfattningar, hur olika 

fenomen uppfattas av människor och utifrån uppfattningarna sker ett handlande eller ett 

resonemang. I fenomenologin utgår forskaren från öppna kvalitativa intervjuer som 

transkriberas och tolkas. Därefter sker analysen i fyra steg. Steg ett innebär att få ett 

övergripande intryck av det insamlade materialet, steg två uppmärksamma likheter och 

skillnader, steg tre att dela upp och kategorisera uppfattningar, för att till sist i steg fyra i 

kategoriseringen studera det som finns i den underliggande strukturen för att det till sist ska 

synas ett tydligt mönster i materialet.  

Jag valde fenomenologin som ett vetenskapligt förhållningssätt då det i min undersökning 

handlar om pedagogers föreställningar, uppfattningar kring krigsdrabbade flyktingbarn och ja 

genom intervjuerna kan de delge sina uppfattningar och föreställningar.  

4.2 Undersökningsmetod och urval 
Jag valde att göra en intervjustudie med fyra pedagoger verksamma i förskoleklasser på fyra 

olika skolor i en mellansvensk kranskommun till Stockholm. Tre av skolorna är F-6 skolor 

och en är F-9 skola. Skolorna ligger i olika delar av kommunen vilket påverkar deras 

upptagning av elever. Av en händelse fick jag veta av en specialpedagog som arbetar på 

resursteamet att det är skillnad på att vara sex år eller sju år, på vilket sätt man får sitt 

mottagande i skolan, därför föll valet på pedagoger som är verksamma i förskoleklass och 

vilka föreställningar de har kring krigsdrabbade flyktingbarn. I min undersökning och min 

resultat beskrivning kommer jag att benämna de olika pedagogerna med initial och skolorna 

som skola 1, 2 o.s.v. Naturligt blir då att i redovisningen av mina intervjuer, benämna de olika 

pedagogerna med initial. 
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För att få svar på de frågor som jag ställde valde jag att använda mig av kvalitativ 

undersökningsmetod. Min avsikt var att intervjua pedagoger verksamma i förskoleklasser och 

upptagningsområden som skilde sig från varandra angående om det fanns många eller färre 

elever med flyktingbakgrund. Professorerna Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009, s. 17) 

som båda arbetar med utvecklingen av kvalitativa metoder menar på att ”den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna” (Kvale & Brinkman 2009, s. 17), vilket stämmer överens med det jag vill göra 

i denna studie. 

 

Intervjuaren bör enligt forskaren, fil doktor i pedagogik och didaktik Birgitta Kullberg (2004, 

s. 123-125) tänka på att som intervjuare, kan en känsla av makt förmedlas till den som ska 

intervjuas och det är en position som inte får missbrukas, det är intervjuaren som ska anpassa 

sig efter informanten. Det kan vara att den intervjuade lämnar ut personliga uppgifter om sig 

själv och kan då känna sig sårbar. Ett bra sätt att inleda en intervju och som kan ha en 

avslappnande effekt på informanten är att som intervjuare samtala kring den egna 

erfarenheten i ämnet och inleda intervjun med några informella tankar. Patel & Davidsson 

(2011, s. 83) menar att det är bra om man som intervjuare har en kunskap i och har forskat i 

ämnet, alltså är väl förberedd. Jag vill inte påstå att jag var förberedd på så sätt att jag kände 

mig säker kring mitt ämne. Jag har tidigare nämnt att jag arbetat på en skola med många barn 

och familjer med erfarenhet av flykt och krig och förstår att pedagoger kan hamna i svåra 

situationer, men aldrig reflekterat över om pedagogers föreställningar kring krigsdrabbade 

flyktingbarn kan påverka det arbete som utförs med barnen. Men med min ringa erfarenhet 

och det jag har läst om krigsdrabbade flyktingbarn och deras familjer, vad de kan ställas inför 

väckte det ett intresse hos mig att ta reda på mera . Kullberg menar (2004, s. 121) att det är 

viktigt att poängtera att intervjun inte går ut på att kontrollera informantens kunskaper utan 

det är undersökningen i sig som är i fokus. Vidare påpekar hon att frågorna i en etnografisk 

studie ska vara öppna och ge en möjlighet till utvecklande svar. Frågor som kan besvaras med 

ja eller nej bör undvikas. En etnografisk formell intervju med djupgående frågor enligt 

Kullberg, leds av en person med syftet att lära sig ”att se omvärlden genom uppfattningar och 

tankar hos den person som intervjuas” (Kullberg 2004, s. 121), vilket är det jag försöker göra 

via mina intervjuer, ta reda på informanternas föreställningar kring krigsdrabbade 

flyktingbarn. 
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Jag använde mig av öppna frågor med en låg grad av strukturering då jag ville lämna ett visst 

utrymme till att mina informanter skulle kunna ge mig information om sådant som jag inte 

hade funderat på innan, som i sin tur eventuellt kunde leda in mig på nya frågeställningar och 

som kunde bli utvecklande för min undersökning. Enligt Kvale och Brinkman ( 2009, s. 18) är 

den kvalitativa forskningsintervjun ett professionellt samtal mellan två personer som utbyter 

åsikter och samtalar kring ett gemensamt tema. 

4.3 Genomförande 
Samtliga intervjuer utfördes på de intervjuades arbetsplatser vilket kändes som ett självklart 

val. Visserligen bör inte miljön enligt Kullberg (2004, s. 121) vara alltför känd eller bekväm 

för någon, den ska helst vara en neutral plats, men jag tror att hade jag hävdat att vi skulle 

mötas någon annanstans än på deras arbetsplatser är jag relativt säker på att det hade varit 

svårare att få till en intervju. Jag konstruerade ett frågeformulär med tio huvudfrågor och två 

av huvudfrågorna hade underfrågor (se bilaga 1) som jag sedan ställde till mina utvalda 

pedagoger.  

  

Jag spelade in intervjuerna med min iphone. Varje intervjutillfälle varade ca en halvtimme 

d.v.s. från det att inspelningen startade och tills den var avslutad. Att spela in intervjuerna 

visade sig vara ett bra hjälpmedel då jag inte har någon erfarenhet av att utföra intervjuer. Jag 

kände mig lite nervös och behövde koncentrera mig på att mina frågor blev ställda på rätt sätt 

till mina informanter, för att få ut så mycket som möjligt av dem. När intervjuerna var gjorda 

kunde jag i lugn och ro lyssna igenom det material som jag fått av mina informanter flera 

gånger för att eventuellt upptäcka saker som jag inte hörde i stunden, då jag var koncentrerad 

på att ställa mina frågor. Enligt Patel & Davidsson (2011, s. 87) är det inte lätt att utföra 

anteckningar samtidigt som man utför en intervju. Det är inte säkert att de svar man skriver 

ner stämmer med svaren som gavs om inte samtalet hade spelats in. Av mina fyra 

intervjuobjekt var det bara en av dem, som till en början inte kändes riktigt bekväm med 

vetskapen om att hon spelades in, men det släppte efter en stund. 

 

Intervjun med pedagog A utfördes i de rum där hon arbetar med sin förskoleklass. Intervjun 

utfördes under tiden som barnen var ute på rast med två andra pedagoger. Jag fick intrycket av 

att hon kände sig väldigt stressad, inte för intervjun men för hela hennes arbetssituation. Jag 

fick intrycket av att det var ett barnen i hennes grupp som tog mycket kraft ifrån henne. 

Intervjun blev avbruten och vi han inte riktigt knyta ihop den, eftersom hon blev hämtad av 
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sin kollega då det hände någonting kring barnen. Intervjun med pedagog G gick betydligt 

lugnare till, även den på hennes arbetsplats, men efter att hon slutat sitt arbete. Vi satt på 

avdelningens kontor och kunde i lugn och ro utföra intervjun. Hon gav mig all tid i världen 

och därför blev också materialet väldigt stort som kom från henne. Pedagog I intervjuade jag i 

ett litet angränsande rum till hennes avdelning. Hon klämde in mig en stund efter det att hon 

hade slutat med sin barngrupp, men hon var något stressad då hon väntade på en förälder som 

skulle komma på samtal. Hon svarade korrekt på mina frågor men min känsla var den att hon 

ville få intervjun gjord fort eller så var det att hon själv blev störd av att hon hörde barn 

utanför rummet. Pedagog F tog också emot mig på sin avdelning, efter hennes arbetsdags slut. 

Det var lugnt och det fanns ingenting som störde. Hon gav inga tecken på otålighet eller att 

hon på något vis var störd, det jag märkte var att hon till en början blev lite okoncentrerad 

p.g.a. att hon spelades in, men det släppte efter en stund.  

4.3.1 Bearbetning och analys 
 De inspelade intervjuerna transkriberades och sammanställdes utifrån de svar jag fick från de 

fyra pedagogerna. I bilaga 1 finns de frågor som jag ställde till pedagogerna. Därefter 

analyserade jag de svar jag fått och utifrån dessa har jag sökt svaret på forskningsfrågorna. 

Genom kvalitativa forskningsintervjuer enligt fil.dr Staffan Stukát (2011, s. 38) är syftet ”att 

upptäcka och beskriva vilka fenomen som finns på det studerade området”(Stukát 2011, s. 

38). Jag gjorde sammanställningar utifrån rubriker som är kopplade till forskningsfrågorna, 

för att eventuellt upptäcka mönster som liknar varandra eller skilde sig åt. Jag kunde gå 

tillbaka och lyssna på det inspelade materialet flera gånger för att eventuellt upptäcka saker 

som jag inte hörde i stunden för att jag var koncentrerad på att ställa mina frågor. 

Transkriberingen gick till på det sättet att jag lyssnade, stoppade och skrev ned det jag exakt 

kunde höra i stunden, för att sedan gå tillbaka och lyssna igen, för att inte missa något av det 

sagda. Jag började med att skriva ner min transkription i exakt det format som jag uppfattade, 

för att sedan skriva om det i skriftspråk. Det gjorde jag för att ta hänsyn till den etiska 

aspekten mot mina informanter, då talspråket kan göra informanten orättvisa, men även för att 

återgivelsen skulle vara enkel för läsaren. I min analys utgick jag från mina forskningsfrågor 

som jag sedan diskuterade med teorier från litteraturen och därefter tolkade.  

4.4 Validitet och reliabilitet 
Med validitet eller giltighet enligt Stukát (2011, s. 134) menas hur pass tillförlitliga svaren på 

de frågor som ställts, att svaren inte går att feltolkas. Jag anser att reliabiliteten är hög då jag 

har spelat in intervjuerna och kunnat lyssna av dem flera gånger och därefter transkriberat 
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dem. Pedagogernas svar finns noga nedskrivna i en exakt återangivelse. Mina intervjufrågor 

har en nära anknytning till syftet, vilket ökat validiteten, men svaren kan naturligtvis ha getts 

utifrån att den intervjuade vill ge svar som den tror att jag som intervjuare vill ha och vill 

kanske också dölja sina eventuella brister.  

 

Min egen erfarenhet av förskoleklass och skolans miljö kan ha påverkat validiteten, både 

positivt och negativt. Jag har erfarenhet av situationer som pedagogerna kan hamna i och hur 

deras situation tillsammans med barn som har erfarenhet av krig kan se ut då jag tidigare har 

arbetat på en skola med krigsdrabbade flyktingbarn, men poängterar igen att min kunskap inte 

är stor kring krigsdrabbade flyktingbarn. Jag kan deras miljö och förstår vad de menar när de 

förklarar situationer och vilket liv de lever i sitt yrke. Det kan vara på det sättet att jag inte 

nämner sådant som för mig är självklart och känner igen och är väl hemmastadd i. När jag 

lyssnade på mina inspelningar och analyserade materialet försökte jag distansera mig från min 

erfarenhet genom att under analysen använda mig av mina forskningsfrågor som 

utgångspunkt och som jag inte före analysen hade några svar på. 

4.4.1 Generalisering  
I min undersökning kunde jag omöjligen undersöka alla pedagoger i landet som är verksamma 

i en förskoleklass, därför gjorde jag ett slumpmässigt urval d.v.s. en liten grupp som blir en 

miniatyr av den undersökta populationen som i mitt fall utgjordes av fyra pedagoger 

verksamma i förskoleklass.  Generalisering enligt Patel och Davidsson (2011, s. 56) innebär 

att resultatet man får ifrån den undersökta gruppen diskuteras mot gruppen som man utgår 

ifrån och om då giltigheten är representativ för hela gruppen. Då jag endast har utfört fyra 

intervjuer är generaliserbarheten låg.  

4.5 Forskningsetiska principer 
Här redogör jag för etiska ställningstaganden som enligt Vetenskapsrådets hemsida 

(www.codex.vr.se) visar hur man ska förhålla sig när man utför ett forskningsarbete inom den 

humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningen. I mitt forskningsarbete har jag följt de fyra 

etikreglerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Då jag i min undersökning använde mig av intervjuer blev berörda personer i deltagandet i 

intervjuerna noga informerade om syftet till mitt forskningsarbete. De personer som jag kom 

att använda i mitt arbete hade rätt att bestämma om de ville medverka eller inte och kunde när 
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helst de ville avbryta eller utesluta att svara. I arbetet hölls personerna i fråga anonyma och 

jag värnade om deras integritet. Forskningsmaterialet kring personerna i fråga ska förvaras på 

ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av dessa uppgifter. Det får inte vara möjligt att en 

enskild individ i undersökningen kan bli identifierad och inte heller deras arbetsplats.  

 Jag informerade mina respondenter om de etiska regler och riktlinjer utformade av 

vetenskapsrådet angående sin medverkan och att de närhelst själva kunde bestämma om de 

ville medverka till att besvara de frågor jag ställde eller inte. De uppgifter som jag har fått får 

inte användas eller lånas ut till andra syften som inte är vetenskapliga, de får endast lånas ut 

om det är av nytta för annan forskning som även den tar hänsyn till tidigare utlovade 

forskningsetiska principer (www.codex.vr.se).  

4.5.1 Forskningsetik  
Utöver vetenskapsrådets riktlinjer har jag arbetat etiskt på olika sätt. Jag har tagit hänsyn till 

att vissa språkliga uttalanden inte gör informanten rättvisa. Därför har jag valt att återge 

citaten i skriftspråk. Jag ställde mina frågor för att få en insikt i pedagogernas föreställningar 

kring krigsdrabbade flyktingar, avsikten var inte att kontrollera deras kunskaper. Därför 

tryckte jag inte på informanten när jag märkte att det blev besvärligt att svara eller helt enkelt 

att det inte fanns någon kunskap.  
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5. Resultat   
I följande avsnitt presenterar jag det resultat som informanterna delgett mig genom de 

intervjuer som jag har utfört, med utgångspunkt ifrån mina forskningsfrågor. Nedan följer 

även en presentation av de fyra pedagogerna som har deltagit i mina intervjuer samt en kort 

beskrivning av de skolor som de var verksamma på. Jag namnger pedagogerna med 

bokstäverna G, A, F och I, i de citat och i de avsnitt där deras röster hörs. Avsnittet är 

uppdelat i underrubriker som är kopplade till forskningsfrågorna som ligger till grund för 

studien. Jag redovisar resultatet med relevanta citat under en rubrik som stämmer väl överens 

med forskningsfrågan. I bilaga 2 finns ett antal citat samlade som även de är relevanta för 

forskningen, men för att underlätta läsningen av resultatdelen, har jag valt ut några citat som 

svarar på den fråga som också utgör rubriken de ligger under. 

5.1 Presentation av pedagogerna och deras arbetsplats 
Skola 1 är en liten F-6 skola, belägen mitt i ett hyreshusområde. Området har en hög andel 

flyktingfamiljer vilket också naturligt påverkar den höga andelen elever med en annan 

etnicitet än svensk. Majoriteten av eleverna på skolan har en annan etnisk bakgrund och i den 

förskoleklass med 16 barn där G är verksam finns barn från Irak, Afghanistan, Somalia, 

Serbien och ett par barn från Sverige. Pedagogen G har arbetat inom skola/ barnomsorg i 27 

år, 15 år på den skolan han idag arbetar på sedan 5 år tillbaka. G är utbildad förskollärare 

sedan 5 år tillbaka och ansvarar för en förskoleklass, en av två som finns på skolan. 
 

Skola 2 är en något större skola med elever från årskurs F- 9. Skolan är upptagningsskola för 

flera olika bostadsområden vilket gör att skolan har något fler barn födda i Sverige med 

svenska som modersmål än den första skolan. Skolan är den skola i kommunen som i 

dagsläget tar emot nyanlända elever som till en början får sin undervisning i 

förberedelseklasser vilket enligt Angel och Hjern (2004, s. 233) innebär att de under sin första 

tid i Sverige och i skolan kan erbjudas krisstöd, en långsam inslussning efter det egna 

villkoret och undervisning i det svenska språket. Detta gäller inte barn som tillhör 

förskoleklass, de placeras direkt in i befintlig förskoleklass.    

Pedagog A har arbetat inom skola/barnomsorg i tio år, de senaste 6 åren med förskoleklass, 

hon är utbildad fritidspedagog. I hennes klass fanns det vid intervjutillfället 18 barn, varav 

endast 4 barn med svensk bakgrund. Klassen består för övrigt av barn från Somalia, 

Colombia, Kirgistan och Serbien. 
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Skola tre är en innerstadsskola F-6 med ca 200 elever. Av de elever som finns på skolan har 

de flesta svenskt ursprung. Pedagog F tror att en elev har en förälder från Syrien i den 

förskoleklass där hon är verksam. I den förskoleklass som F delar med ytterligare en pedagog 

ingår 30 elever. A har arbetat som förskollärare i trettiotvå år men har ingen erfarenhet av 

krigsdrabbade flyktingbarn. Hon har de senaste två åren ansvarat för en förskoleklass. 

 

Skola fyra är en stor F-6 skola med ca 360 elever varav 40 elever har ett annat modersmål 

eller annan etnisk bakgrund. I den förskoleklass som I är verksam i finns 19 elever varav två 

av dem har en förälder från Somalia respektive Portugal. 

Pedagog I är förskollärare sedan 24 år tillbaka men har endast ansvarat för en förskoleklass de 

senaste två åren, men hon har erfarenhet från många olika verksamheter inom 

skola/barnomsorg.  

 

Pedagogerna har olika erfarenheter från arbetet med flyktingbarn från krigszoner. Ett par av 

pedagogerna har ingen erfarenhet alls, jag kallar dem för I och F. En av pedagogerna G, har 

en vana med att arbeta med flyktingbarn och barn med ett annat modersmål än svenska, men 

oftast med barn som redan bott i Sverige en tid och hon tror sig aldrig ha varit med om att 

tagit emot ett krigsdrabbat flykting barn. Pedagog A är verksam på en skola och i en 

förskoleklass där det är ett vanligt inslag att ta emot krigsdrabbade flyktingbarn. 

 

Eftersom syftet med studierna är att undersöka pedagogers föreställningar och värderingar om 

flyktingbarn med krigsupplevelser börjar jag med att besvara forskningsfråga ett i följande 

avsnitt och som lyder, vad har pedagogerna för föreställningar och värderingar om 

krigsdrabbade flyktingbarn? Jag presenterar hur pedagogernas allmänna föreställningar och 

värderingar är om ett krigsdrabbat flyktingbarn. Med det menar jag hur pedagogerna 

föreställer sig hur flyktingbarnen har det i livet och i stort säger de så här.  

5.2 Pedagogens föreställningar och värderingar om krigsdrabbade 
flyktingbarn 
Pedagogerna beskriver här sina föreställningar om krigsdrabbade flyktingbarn. De ser 

flyktingbarnen som barn, som har varit med om svåra händelser, förlorat anhöriga, vänner, sitt 

hem och lämnat alla sina tillhörigheter.  Enligt F behöver inte ett krigsdrabbat barn ha det mer 

besvärligt än ett annat barn som varit med om besvärligheter. Enligt G tycker de om vackra 

saker som de gärna vill ta hem och visa, medan F föreställer sig att barnen kommer ifrån 
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fattiga miljöer och därför kan ha svårt med att låna. Pedagogerna föreställer sig att det är 

annorlunda där de kommer ifrån men bara de har någon släkting med sig till Sverige, då finns 

det någon som kan ge värme och kärlek.  

 
F: Det kanske är annorlunda där de kommer ifrån, det kan påverka deras sätt att vara. Det kan 
vara att de har varit med om hemska upplevelser, sett hus som blivit bombade, släktingar som 
har blivit dödade, de har flytt och packat ihop sina saker och bara åkt iväg. 
 
G: Alla har väl suttit i läger innan de kommer hit, de måste väl hamna nå´nstans innan de 
placeras ut i kommunerna, de kommer väl inte direkt? 
 
F: Det finns ju även svenska barn som har saker med sig i bagaget, som har det jobbigt. Man 
kan inte påstå att flyktingbarn har det jobbigare än svenska barn.  
 
A: Dom kanske har bott och blivit kärleksfullt bemötta, har en familj, morbror, kusiner som de 
kallar mamma och pappa, vi vet ju inte riktigt. Dom har en familj de har kärlek.  
 
G: De älskar böcker och glitter, det ska glittra på det mesta. Dom tycker om när det är fint, de 
blir jätteglada, en del blir så glada att de nästan inte kan slita sig, de måste nästan ta hem för att 
det är så fint. 
 
F: De kanske kommer ifrån en miljö där det var dåligt med saker och material, det kanske är 
svårt det här med att låna, man kanske vill ha 
 

I beskrivningarna ovan återfinns också generaliseringar som jag återkommer till i 

diskussionsavsnittet. 

5.3 Föreställningar kring svårigheter och utmaningar 
I följande avsnitt presenterar jag vilka föreställningar som pedagogen har kring de svårigheter 

och utmaningar som barn och pedagog kan ställas inför och min avsikt är att besvara 

forsknings fråga 2 som lyder, vad säger pedagogen i studien om sina föreställningar om de 

svårigheter och utmaningar som barn och pedagog kan ställas inför med det krigsdrabbade 

flyktingbarnets möte med den svenska skolan? 

5.3.1. Svårigheter och utmaningar för pedagogen och barnet 
Enligt G föreställer hon sig att barnen kan ha svårt att lita på vuxna medan A menar på att de 

är väldigt tillitsfulla trots allt de har varit med om men det kan vara svårt att avgöra om de är 

sjuka p.g.a. deras upplevelser eller om barnen är särskolemässiga. De behöver mycket 

uppmärksamhet för att familjerna är stora enligt pedagog G.  

 
Svårigheter  

G: Att de har svårt att lita på vuxna. 

A: De är så tillitsfulla mot vuxna fast de har varit utsatta för så mycket. Sett någon som blivit 
mördad, skjuten och straffad. Suttit instängd i ett källarrum i Magadishu.  
 
G: Men samtidigt, är de så här för att de är så många och behöver bli sedda, se mig, hör mig 
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 A: De kan ha varit i Sverige i en och en halv vecka, sen ska barnen in i svensk skola. Hej! Här  
kommer vi med vårt barn. Vi förstår inte varandra och vi har inte tolkar. Man förbereder, nu får  
vi ett nytt barn, alla får en uppgift, oftast får vi reda på någon dag innan. Oh va´spännande, vem  
ska ta emot, vem ska visa gränser. Kul vi fick vara kompisar i tre veckor, hur många är vi nu. 
Nyss var vi åtta, sen tjugo och nu flyttar…  

 
I: Allt elände som de har varit med om måste ut. Dom måste få hjälp, kunna sortera bort och det 
kan inte jag som lärare hjälpa dem med, det får psykologer, läkare och de som kan hjälpa barnet 
på bästa sätt. 
  

Utmaningar 
A: Det är faktiskt så här att det är svårt att göra en bedömning kring dessa barn, om de mår så 
dåligt eller är särskolemässiga. 
 

Pedagogernas svar är motsägelsefulla. Här kan vi se att pedagog G säger att det är svårt för 

barnen att lita på vuxna medan pedagog A ger en helt annan bild. Dessutom presenteras 

svårigheter och utmaningar på olika nivåer såsom organisationsnivå och individnivå. Man 

talar om organisationens svårigheter med placeringen av barnen. På individnivå handlar det 

om tillit, att bli sedda och hur barnen mår. 

5.4  Möte och byte av miljö, kultur, språk och skola 
 I följande avsnitt har jag för avsikt att besvara forskningsfråga 3, vad är pedagogens 

föreställningar om hur det är för barnen i mötet eller i bytet av skola redovisar vad pedagogen 

har för föreställningar och tankar kring barnens möte och byte av miljö, kultur, språk och 

skola.  

5.4.1 Miljö 
A: Vi har jättemånga barn som bajsar och kissar på sig, beroende på vad man har varit med om 
så är inte hygienen det som varit nummer ett. Det har varit helt ovidkommande. Att vi behöver 
låga handfat för att dom ska…borsta tänderna, det tänker dom inte på. Det finns inga pengar att 
investera i sådana saker. Man kommer till ett land, alla ser konstiga ut. 
 
G: Dom får se en massa saker som är vardag för oss, skogen, de går ju inte gärna ut i skogen då 
det finns farliga kryp, de är inlärda med att i deras hemländer är det farliga djur och kryp i 
skogen och det är inte alltid de litar på oss. Och vi säger, nu ska vi ut i skogen och titta med 
luppar på myror och annat, va´ mysigt. Dom lär sig att äta blåbär och plocka svamp, att plocka 
blommor är jättekul. 
 
I: Eftersom jag kanske inte har exakt den vetskapen om vad de har varit med om, kan det bli 
svårt att visa hur Sverige är. Det är inte farligt att gå ut fast det är mörkt. Om de har varit med 
om svåra saker, då förstår jag att dom kan härröra till om vi gör nå´nting, kanske dom tänker på 
farliga situationer som de har varit med om. Kommer de långt ifrån, eller det kanske är varmt 
och här är kallt, då ska man ha en massa kläder. 
 

A föreställer sig att barnen p.g.a. allt de har varit med om, har de inte heller haft möjlighet 

eller utrymme till att sköta sin hygien och behöver därför lära in på nytt hur man sköter 

hygienen. G föreställer sig att mötet med den svenska naturen kan vara skrämmande för 

barnen. I tar upp kläder och klimat och att mörkret kan vara skrämmande.  



 31

5.4.2 Kultur 
Här redogör jag för pedagogernas föreställningar om flyktingbarnens kultur. Pedagogerna ser 

möjligheter i ett utbyte mellan varandras kulturer, men menar att det måste få ta tid. 

 
I: Kulturen som de har med sig måste de få ta med sig på sitt sätt, men de måste också ta del av 
vår. Se´n får man leka in vissa delar av den svenska kulturen. Gympasal, byta om, vad innebär 
det för just det här barnet. Gå till en matsal. 
 
I: Jag tycker att det är viktigt att alla barn får möta olika kulturer och lära oss av varandra. Så 
här gör vi i vårt land och så här sjunger vi. Jag måste ta reda på deras intressen och bygga vidare 
på det. Det kan uppstå besvärliga situationer med våra traditioner kontra deras traditioner om det 
ä religion inblandad. 
 
I: Jag tror att de blir avtrubbade och sen är deras religion mycket starkare. 
  
G: Deras religion är mycket starkare, de pratar mycket om deras Id fest som ska vara i juli, 
augusti. 
 

Mycket skiljer sig från vad flyktingbarnen är vana vid  från sitt hemland. Pedagogerna med 

lång erfarenhet av arbete med flyktingbarn (d.v.s. pedagog A och G) ser betydelsen av att det 

måste få ta tid att vänja sig och att barnen först behöver hitta en trygghet i vardagen. 

Pedagogerna har erfarenhet av att vissa kulturella traditioner som barnen bär med sig, får den 

svenska kulturen acceptera, framförallt vissa religiösa uttryck. I det stora hela finns det en 

önskan hos pedagogerna att ett kulturutbyte ska ske mellan de olika etniska grupperna i 

verksamheten. 
 
Svårigheter 

A: Jag förstår att vår mat smakar illa, vi har bekymmer med att de ska få in alla smaker och 
lukter. 
 
G: Maten är en viktig del då vi inte har samma matkulturer, vi äter inte på samma sätt, de äter 
med händerna, flera av dem, det gör inte vi. Vi äter griskött, det gör inte de. 
 
F: Om de kommer från väldigt fattiga förhållanden, då kan det vara svårt när de ska äta. Här på 
skolan får man äta ett visst antal köttbullar. Om man ser jätte mycket mat kan det vara lätt att 
man vill äta jätte mycket om de kommer ifrån en miljö där det var dåligt med mat. 
 

 A:  Det smakar skit om maten. 

Maten ser pedagogerna som ett problem, barnen tycker att maten smakar illa, luktar konstigt 

och de kan ha problem med att äta den. Pedagog F tror däremot att de vill äta väldigt mycket. 

Här skiljer sig pedagogerna sätt att se på barnens matvanor. 

 

5.4.3 Språk 
Att inte ha ett gemensamt språk är något som alla fyra pedagogerna ser som besvärligt. 

Pedagog G och Pedagog A uttrycker att det behövs hjälp av modersmålsstödjare, både för 
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egen del och för en hjälp till barnet och förälder. Högläsning, möjlighet till att låna enkla 

bilderböcker, använda bildstöd och sitt kroppsspråk, det är metoder som pedagogerna 

använder sig av och som även pedagog I och F uttrycker  
Svårigheter 

 F: Om barnet inte kan språket, kan det ha svårt att ta kontakt, berätta vad dom vill och då kan 
det inte göra det verbalt utan det blir andra handlingar.  

 
G: Ledsna barn som inte kan språket, så att de inte kan förklara varför de kanske blir ledsna, 
rädda eller arga. Har de inte språket är det svårt att förstå vad de menar och svårt för mig att göra 
mig förstådd . 
 
A: Det är bra om man mår dåligt och kommer ifrån de här länderna, då kan man få hjälp. Men 
det är synd om man är vietnames eller pratar ryska, då är man väldigt ensam. [En 
modersmålslärare som pratar somaliska och en arabiska]. 

Möjligheter 
I: Dom har ju lätt att lära sig. Jag tror att det är bra att leka sig in i språket, leka med andra barn, 
umgås med andra barn, då lär de sig. Det sägs att om man kommer som vuxen till ett annat land 
så ska man leka med barn, då lär man sig språket. 

 
A: Jobba med bildstöd och bildschema. Dom leker och ritar och vi försöker läsa böcker och titta 
på bilder och så har vi A som kan somaliska och K som kan läsa på arabiska.  
 
 I: Med språket måste jag vara tydlig, visa med tecken och kroppsspråk.  

 

 Språket har en stor betydelse enligt mina informanter, för att kunna förstå vilket stöd barnet 

är i behov av och hur man kan arbeta pedagogiskt. De mer erfarna pedagogerna d.v.s. A och 

G, tror sig ändå kunna hitta alternativa lösningar för att kunna ha en slags dialog med barnet 

men är inte helt nöjda med hur barnen blir hjälpta med sitt modersmål som har en stor 

betydelse när ett nytt språk ska läras in.  

5.4.4 Skola 
 De mer erfarna pedagogerna A och G berättar om moment som måste läras in, som barn som 

har gått i svensk förskola redan kan. Exempel på det kan vara att klippa, använda sig av 

färgpennor, hålla i en penna, kunna skriva sitt namn.  

 
G: Det är väl inte det viktigaste i världen att kunna klippa, men de kanske aldrig har sett en sax, 
eller en penna. 
 
A: Regeln säger att alla barn som är sex år ska gå i förskoleklass, men det är många femåringar, 
vi har ju inte uppgifter när de är födda, åtta syskon, alla har samma personnummer. Som 
överårig beroende på den kunskap man har, kan framförallt somaliska barn  inte gå direkt upp i 
en i-klass p.g.a. att de aldrig har varit i en skolmiljö och hamnar då i förskoleklass. 
 
A: Lågt begåvade barn plus i-klass barn i en grupp, är inte gynnsamt för någon av grupperna, det 
är sjukt att en skola, vår skola, tar emot alla. 
 
A: Det är fånigt att sätta dem med ABC- bok som inte säger dem något. 

A: Dom kommer hela tiden, är här några veckor för att sedan flytta någon annanstans. 
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Barnens förkunskaper spretar enligt A och G, de två av pedagogerna som har erfarenhet av 

arbete med krigsdrabbade flyktingbarn. I och F har inte uttalat sig vilket kan bero på att de 

inte har stor erfarenhet av arbete med flyktingbarn. 

5.5 Pedagogens föreställning om sin roll som pedagog och vad den 
har för betydelse för barnet?  
I följande avsnitt har jag för avsikt att besvara forskningsfråga 4, vad föreställer sig 

pedagogen att den egna rollen har för betydelse för barnet?  
Svårigheter  

G: Det blir till att förstå deras känslor och att bli en trygg person för dem. Jag vet att en del av 
dem har ett stort behov av att bli sedda. SE MIG! SE MIG! 

Utmaningar 

I: Att ge kärlek och värme i första hand, och att låta dem leka. Jag tror att det är mycket kärlek 
och kramar…Det är inte svenska kunskaper de behöver börja med. 
 
A: Jag är nog jätte opedagogisk. Dom förmår sig inte göra något, då tänker jag så här. Du kan 
saker, du gör, när de inte tror på sig själva. Då får man se till att de gör, du gör, du kan saker. 
Och jag tror bryta, göra något annat så att de får bryta, göra motstånd, skrika. Vi låter det 
komma ut och se´n avtar det. 
 
A: Man måste våga se utbrotten och göra sig själv fri från känslor.  
G: Handledning, nej den måste vi be om, det är i första hand mina kollegor som jag tar stöd hos 
och pratar med, utan dem förstår jag inte hur det skulle gå, de vet  vad man pratar om. Nej, 
någon ny kunskap är inget som ges, inga föreläsningar eller så. Och i min utbildning ingick det 
inte heller.  

 

Pedagogernas föreställningar om sin egen roll är att vara en trygg person och försöka förstå 

barnens känslor och göra sig själv fri från de egna känslorna för att kunna stötta barnen. Som 

pedagog i ett arbete med traumatiserade barn måste man våga se det förfärliga utan att backa 

och våga ta itu med det. Pedagog A menar att det är viktigt att se till att barnen får bryta 

sådant som de inte mår bra av och utmana dem att våga göra saker . Pedagoger kan ställas 

inför barns beteenden och kunskaper som skiljer långt ifrån varandra. De mer erfarna 

pedagogerna A och G menar att stödet i sina kollegor för att orka och kunna hantera problem. 

 

 
 
 
I avsnittet nedan redovisas resultatet av citaten tillsammans med den litteratur som varit 
relevant för studien. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Följande avsnitt omfattar diskussion och tolkningar av resultatet i min studie där syftet var att 

undersöka pedagogers föreställningar och värderingar kring krigsdrabbade flyktingbarn.  

6.1 Pedagogens föreställningar och värderingar om krigsdrabbade 
flyktingbarn  
Studien visar att pedagogernas allmänna föreställningar kring krigsdrabbade barn är att det är 

barn som är annorlunda och har levt annorlunda i sitt hemland. Henckel (1990, s. 38) menar 

att föreställningar grundar sig i tidigare erfarenheter som kan förändras om det kommer till 

nya kunskaper. Johansson och Johansson (2003, s. 247) menar att pedagogers förhållningssätt 

till barn påverkas av den egna barndomsförståelsen och att barndomsförståelsen som den 

vuxne gjort till sin och de föreställningar som pedagogen har, speglar också deras handlande. 

Det styrker Henckel med sin teori om att de egna föreställningarna kan vara avgörande för 

vilken hjälp och vilka möjligheter som barnet erbjuds. Pedagog G talar om att det är endast 

genom erfarenhet som hon tillägnat sig ny kunskap och i samarbetet med sina kollegor. Om 

hennes föreställningar ska förändras behövs också vidareutbildning enligt Henckels teori 

(1990, s.38). Hon är utbildad förskollärare sedan fem år tillbaka, arbetat i många år på en 

skola med vana av att ta emot krigsdrabbade flyktingbarn, men hon har aldrig fått chansen att 

inhämta ny kunskap via föreläsningar eller liknande om krigsdrabbade barn. Ett par av 

pedagogerna nämner att de föreställer sig att barnen har varit med om hemska saker, kanske 

förlorat nära anhöriga och släktingar, lämnat sitt hem och tillhörigheter. Deras föreställningar 

blir styrkta av Gustavssons teorier (1987, s. 11-12) om att alla barn som tvingas lämna sitt 

hemland som flyktingbarn drabbas av en mängd förluster. De har lämnat kamrater, släktingar, 

lärare och andra betydande vuxna. Barndomshemmet har de förlorat med alla sina ägodelar, 

igenkännande lukter, smaker och dofter som inte längre finns omkring dem. Förlorade 

kulturella beting som skapar trygghet och hemkänsla. ”Kroppslig närhet är en förutsättning 

för all växt och utveckling” menar (Godani 2004, s. 20). Ett par av informanterna menar att 

om barnen har en familj, det behöver inte vara mamma eller pappa, då har de fått kärlek och 

klarar sig bra. Godani menar att känna tillhörighet och närhet är en förutsättning för att inte 

känslolivet ska förtvina. Syskon, kamrater, föräldrar och andra närstående är de som 

tillsammans bildar en gemenskap och tillhörighet som ger kärlek och närhet, det är 

ingredienser som behövs för att utveckla ett fullt känsloliv. Angel och Hjelm (2004, s. 142) 

stödjer Godanis och pedagogernas teorier om att kontakten med människor har en läkande 

effekt.  
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Pedagogerna föreställer sig att det krigsdrabbade flyktingbarnet är annorlunda beroende vart 

de kommer ifrån. Då de kan ha drabbats av en mängd förluster behöver de hjälp med att hitta 

en ny trygghet och gemenskap tillsammans med andra. Godani (2004, s. 142) menar att 

tillhörighet och närhet är förutsättningar för att inte känslolivet ska bli skadat. Vad jag har 

förstått är människan ett flockdjur och behöver andra människor för att må bra. Det finns 

visserligen människor som väljer ensamhet, men då tror jag att det finns speciella skäl.   

6.2 Föreställningar kring svårigheter och utmaningar. 
Angel och Hjelm (2004, s. 59-61) beskriver hur den psykiska ohälsan bland nyanlända barn 

kan ge inåtvända symtom som sömnstörningar, ängslan, nedstämdhet och separationsångest. 

Dessa symtom behöver inte ha sitt ursprung i traumatisk stress, de kan även bero på 

familjeproblem, invandringskris eller att deras asylperiod har varit otrygg. De menar också att 

barn som har haft traumatiska upplevelser före 2- 3 års ålder kan inte uttrycka i ord det de 

känner eller har varit med om och inte heller senare i livet. Pedagog A ser dessa svårigheter 

och menar på att det är svårt att veta om de är sjuka eller är i behov av en annan pedagogisk 

hjälp. Pedagog A och Pedagog G har motstridiga föreställningar kring barnens tillit till vuxna. 

G föreställer sig att de kan ha svårt att lita på vuxna medan A menar det motsatta. Generella 

föreställningar som inte finns förankrad i någon litteratur. 

  

Pedagog A som har erfarenhet med att jobba med krigsdrabbade flyktingbarn hade vid mitt 

besök hos henne när jag skulle utföra min intervju, barn i sin förskoleklass, som mådde 

väldigt dåligt vad jag förstod på henne, ett barn som bara skrek, välte möbler m.m. Det styrker 

det Angel och Hjelm säger (2004, s. 59-61) att barn som varit med om svårigheter kan inte 

uttrycka med ord vad de känner och i pedagog A:s fall kan det vara på det viset, att det finns 

stora problem som måste få ta uttryck, men vad blir det för hjälp som sätts in? Att vistas i en 

stor barngrupp, i en miljö som är ny, utan sina nära och kära och inte ha ett gemensamt språk 

med dem som barnet tillbringar sin dag tillsammans med. 

6.3 Möte och byte av miljö, kultur, språk och skola 

6.3.1Miljö 
Angel och Hjelm (2004, s. 59-61) menar att vissa rädslor kan utlösas av andra saker som 

påminner om det svåra som de har varit med om, men barnet kommer aldrig att kunna 

uttrycka sina upplevelser medvetet. En av informanterna ser problem med att gå ut i skogen. 
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Många av barnen kommer från miljöer där det är farligt, med farliga djur och kryp och 

informant I som föreställer sig att det kan bli svårt att få barnen att gå ut när det är mörkt. 

Gustavsson (1989, s. 214) menar att det viktigaste rådet till dem som möter krigsdrabbade 

barn är att de ges en regelbunden och meningsfull verksamhet under ordnade former med 

regelbundna tider och en ordning och reda. Jag förstår på informanten att det efter en tid med 

regelbundna besök till skogen övergår rädslorna, till att barnen själva blir intresserade av att 

gå ut i skogen, plocka blåbär, svamp och blommor. Detta har stöd i Gustavssons teori om 

regelbunden meningsfull verksamhet.  Godani (2004, s. 13-17) stödjer även hon Gustavssons 

teori och menar på att en trygg, förutsägbar miljö och omgivning som ett klassrum eller 

inomhus på en förskola, kan underlätta för ett barn som har upplevt trauman och ska väljas 

med omsorg.   Hon menar att utformningen av de lokaler som barnet ska ha sin dagliga 

vistelse i har en stor betydelse för hur barnet kommer att påverkas i sitt mående. Pedagogen 

bör ställa sig frågan om det är en plats som skapar lugn eller om det är en miljö som 

skrämmer och provocerar fram protester och vaksamhet? I mitt material kan jag inte se något 

uttalande som visar att informanterna har reflekterat över att miljön inomhus skulle vara 

viktig, vilket är intressant då Godanis teori (2004, s. 13-17) visar att inomhusmiljön är viktig. 

Rummen kan enligt Godani (2004, s. 13-17) påminna om och utlösa tankar och minnen av 

barnets tidigare upplevelser och känslor. Min tolkning är att det inte finns kunskap hos 

pedagogerna om inomhusmiljöns betydelse för att skapa lugn och ro för krigsdrabbade 

flyktingbarn. Rummens utseende och placering kan väcka minnen från skyddsrum eller 

källarrum som barnen fick fly till när det fälldes bomber enligt Godani. Ett lyhört rum med 

ljud som tränger in kan orsaka en skräckreaktion, plötsliga starka ljud i den gamla miljön 

betydde fara. Om rummen på olika sätt väcker skräck kommer de att undvikas och de rum 

som väcker sorg och längtan kan utlösa aggressivitet. Det är intressant att de visar upp att de 

inte har kunskap kring rummens betydelse kan det vara deras föreställningar om barnen som 

gör att de inte reflekterar.  

6.3.2 Kultur 
 Sättet hur vi möter varandra, äter, klär oss, tillgång till leksaker och material m.m. mycket 

kan vara annorlunda men berikande anser pedagogerna. Pedagogernas föreställningar om 

religion och traditioner är att för oss svenskfödda har inte religionen och traditionerna en lika 

stark innebörd, den är inte lika viktig och styr oss inte på samma sätt som det gör för många 

med en annan etnisk bakgrund. Pedagogernas föreställningar om barnens möte med den 

svenska kulturen kan upplevas vara mycket annorlunda och därför måste få ta tid att vänja sig 
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vid och får stöd i Lahdenperäs teori (2001, s. 135). Hon menar för att få en ökad förståelse för 

varandras olika kulturer, krävs det att man under en längre tid har en ömsesidighet och 

nyfikenhet till varandras trosföreställningar, värderingar och känslor. Informanten A menar att 

i arbetet med traumatiserade barn måste barnen få lugn och ro och först hitta en trygghet i 

vardagen och vänja sig med allt nytt innan man försöker sig på med sådant som vi med våra 

svenska vanor, seder och föreställningar anser är viktiga.  Lahndenperä (2001, s. 135) menar 

att värderingar som råder ute i samhället påverkas av skolan och skolan påverkar i sin tur 

samhället och att det är av stor vikt i ett demokratiskt samhälle att kontinuerligt föra 

diskussioner om vilka värderingar och traditioner som ska föras vidare. I diskussionen bör 

man sträva efter att inkludera röster från många olika grupper.  Lahdenperä (2001, s. 135) 

menar att allt vi gör styrs av värderingar i samspel med andra. Kulturen menar hon ger en 

omedveten bakgrund till de värderingar man har och hur den sociala verkligheten skapas, 

alltså bygger på de föreställningar man har.  

Pedagogernas föreställningar om kultur, är den att det är ett möte mellan kulturer som skiljer 

sig ifrån varandra och de menar att det måste få ta tid för barnen att vänja sig med nya 

sedvänjor. Enligt Lahdenperä (2001, s. 135) behövs det diskussioner kring vilka traditioner 

som ska föras vidare. Mitt intryck av det som informanterna säger är den, att de krigsdrabbade 

flyktingbarnen ska vänja sig med de sedvänjor som förknippas med gamla svenska sedvänjor. 

Det finns inget i deras uttalande om att det ska vara ett kulturutbyte, mer än att det kan vara 

lite spännande att få ta del av någon annans kultur på lite håll, men det är de sedvänjor som 

förknippas med den ursprungliga normaliteten som gäller.  

6.3.3 Språk 
Kommunikationsproblem med både barn och föräldrar är svåra uppgifter som pedagogerna får  

kämpa med . Ett exempel kan vara att förstå vilken stödåtgärd som behöver sättas in och hur 

man kan arbeta pedagogiskt med vissa svårigheter. Pedagogerna har en positiv inställning till 

att det går att finna möjligheter trots de stora svårigheterna med kommunikationen. 

Pedagogerna menar att de underlättar barnens språkutveckling genom att låta dem leka med 

andra barn, titta på bilder, rita och läsa böcker. I medelklassfamiljer i västvärlden är det 

vanligt enligt Obondo (1999, s. 44) att man tidigt har ett språkligt utbyte med varandra, vuxna 

benämner, pekar och anpassar uttal och grammatik. Skolan använder sig av ett liknande sätt 

när de integrerar barnen i språket.  Hon menar att böcker och sagoberättande är naturliga 

inslag i västvärlden. I olika delar av världen skiljer sig språksocialisationen åt. I den svenska 
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skolan används den västerländska medelklassens sätt att socialisera in sina barn i språket. För 

många flyktingbarn är det ett annorlunda sätt att lära sig språk.  

 

I många skolor finns det bara ett visst antal språk representerade bland modersmålsstödjarna 

enligt informanterna. Vilket innebär att några av barnen har tur om det finns en 

modersmålsstödjare som kan deras språk. De skolor som har hjälp av modersmålsstödjare 

som kan det svenska språket är till stor nytta för pedagoger och barn, när det behöver ges 

förklaringar.   

  

6.3.4 Skola 
Enligt Angel och Hjelm (2004, s. 17) har oftast inte asylsökande barn rätt till kommunal 

barnomsorg men de har rätten att gå i skola. Enligt informant A är reglerna de att nyanlända 

barn som är sex år börjar direkt i förskoleklass. Som sjuåring börjar man i en 

förberedelseklass där man också har en möjlighet att träna språket och landa. Som sexåring 

kommer man direkt in i förskoleklass, vilket också kan ske både som över och underårig, 

d.v.s. som 5 eller 7 åring. Enligt Angel och Hjern (2004, s. 231) är det inte ovanligt att 

flyktingbarn har gått i skolliknande undervisningsformer från fyllda 4 år och i skolan från 

fyllda 5 år. Docent i pedagogik Elisabeth Elmeroth och Johan Häge (2009, s. 124) pedagog 

med erfarenhet av att undervisa flyktingar menar att alla barn som kommer till Sverige har rätt 

till att få en individuell introduktionsplan där man kartlägger tidigare kunskaper och 

egenskaper. Kartläggningen ger ett underlag till hur barnet ska placeras, i en 

förberedelsegrupp, introduktionsgrupp eller direkt in i en ordinarie klass. Informant A ser 

stora problem med de regler som betyder att barnen placeras direkt när de kommer till 

kommunen. Ibland blir inte vistelsen lång p.g.a. att familjerna inte fått sin slutgiltiga 

placering.  

 

 Enligt Elmeroth och Häge (2009, s. 124) är det av stor vikt att det görs en individuell 

introduktionsplan för att få ett underlag till vart barnet ska placeras, i en förberedelse grupp 

eller direkt till en ordinarie klass.  Många av barnen har redan gått i skolan eller i 

förberedande skolformer och har kunskaper. Pedagog A ser svårigheter med att barnen 

placeras tidigt som i hennes fall i förskoleklass. Hon vet sällan vad barnen har med sig för 

erfarenheter och upplevelser och som pedagog G uttryckte att de kanske varken har sett 

pennor eller saxar. Jag undrar om rätten till en individuell introduktionsplan är ett vanligt 
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inslag när barnen ska placeras eller är det bara några få förundrat. Alla barn anser jag borde ha 

rätt till en egen plan för att rätt insatser ska kunna sättas in. 

6.4 Pedagogens föreställning om sin roll som pedagog och vad den 
har för betydelse för barnet?  
Pedagogerna ställs inför beteenden och kunskaper som kan skilja sig mycket ifrån varandra, 

men enligt A måste man tro på det kompetenta barnet och bygga upp deras självkänsla och 

deras tro på sig själva, vilket Armyr (1989, s. 103) stödjer med sin teori där hon påstår att 

pedagogen har en stor betydelse för det krigsdrabbade flyktingbarnet att ge trygghet, värme 

och en stabilitet i vardagen, men också hjälpa till med barnens tro på sig själva.  Pedagogerna 

menar att det finns kommunikationsproblem, vardagliga händelser och utföranden som för oss 

infödda svenskar är naturliga men svåra problem för barnen. Detta instämmer alla fyra 

pedagogerna i. Pedagog A ser stora svårigheter i att barngruppen hela tiden står i förändring 

och att kunskaperna hos barnen är spretiga. Pedagogerna förstår att det kan krävas lite extra 

utav dem i mötet med barn som kommer från en krigszon. Armyr menar (1989, s. 103) att det 

är viktigt att känna till barns sorgearbete, barns behov av struktur och av att bli sedda. 

Gustavsson (1989, s. 215) menar att barn som på olika sätt har varit med om traumatiska 

händelser måste få en möjlighet att bearbeta det som har hänt. Pedagoger enligt Tamm (2003, 

s. 236) har en utmanande uppgift i att ta emot barnen och behöver kunskap om hur barn 

bearbetar sina traumatiska erfarenheter.  De mer oerfarna pedagogerna I och F som inte 

arbetar med flyktingbarn har en föreställning om att de naturligtvis måste bli handledda i sitt 

arbete om de skulle ta emot flyktingbarn i verksamheten. Pedagog A och G som arbetar med 

flyktingbarn idag berättar att det inte är någon självklarhet att få handledning, det handlar 

mycket om eget intresse och vilja. Pedagog G har varit med om starka upplevelser i sitt 

arbete, hon berättar om mord, båda fallen inträffade i flyktingfamiljer, hon menar att det bästa 

stödet får hon av sina kollegor. Pedagog A har erfarenhet av handledning men ser inte att det 

ger henne särskilt mycket. Den handledning hon tidigare fått ligger till grund för hennes 

förståelse för hur hon ska arbeta. Hon saknar ett vanligt mänskligt bemötande av någon som 

förstår och som kan ge henne en uppmuntran i det arbetet hon idag utför. Tamm (2003, s. 

236) menar att det behövs kunskap kring den kultur som flyktingbarnen kommer ifrån för att 

kunna förstå dem. Enligt Tamm är bemötandet barnen får och vilken emotionell trygghet som 

ges, även det som påverkar deras återhämtningsförmåga. Enligt Gustavsson (2009, s. 128) 

finns det tidigare erfarenheter av att förskolan och skolans kvalitéer spelar stor roll för hur det 

ska gå för dessa barn senare i livet. En lärare i förberedelseklasser ska ha ett nära samarbete 
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med skolans elevhälsoteam och även ha rätt till egen handledning menar Gustavsson. Även 

Angel och Hjelm (2004, s. 218) poängterar vikten av att de som på olika sätt finns i arbetet 

kring ett mottagande av flyktingfamiljer behöver i sin tur handledning för att kunna bemästra 

sin egen ångest, som kan väckas av flyktingarnas historier. Pedagog G uttalade sig om hur 

viktiga hennes kollegor var för henne. Hon menade, att den största förståelsen och den bästa 

stöttan i sitt arbete fick hon av sina kollegor, då de också känner till barn och situationer som 

kan uppstå. Jag tolkar den information jag får av de teorier som kommer från litteraturen, 

tillsammans med pedagogernas uttalanden att det är en ledningsfråga att se till att personalen 

får vidareutbildning kring hur man ökar en förståelse om hur krigsdrabbade barn skall tas 

emot.   

 

Simeonsdotter Svensson (2002, s. 91) kom fram till att ledningens inställning har stor 

betydelse, speciellt om det är enheter som inte har en vana kring arbete med barn från krig 

och flykt. En öppenhet till att ta emot barn med dessa erfarenheter och en beredskap kan ges 

om man ser till att internutbilda personal. Kunskap och inställning är av stor betydelse enligt 

Simeonsdotter Svensson. Enligt Gustavsson (2009, s. 128) finns det tidigare erfarenheter av 

att förskolan och skolans kvalitéer spelar stor roll för hur det ska gå för dessa barn senare i 

livet. En lärare i förberedelseklasser ska ha ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam och 

även ha rätt till egen handledning. 
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 6.5 Metoddiskussion 
Att genomföra en forskning är en process som under studiens gång kan inta nya infallsvinklar.   

Under arbetets gång har jag tillägnat mig en hel del litteratur för att söka information kring 

min studie. I mitt sökande har jag många gånger fastnat i ämnen som står i nära relation till 

mitt valda ämne, ”Pedagogers föreställningar kring krigsdrabbade flyktingbarn, grunden till 

praxis”. Det har varit ett svårt arbete att begränsa och inte falla ut i ämnen som inte hör till 

undersökningens syfte. Nackdelar med den metod jag använde mig av, intervjuer, gjorde att 

jag inte såg om deras föreställningar också påverkar det praktiska arbetet som de utför, vilket 

hade vart intressant. För att få ett material som hade sagt lite mera om hur föreställningar kan 

påverka handlandet, hade det varit bra att komplettera intervjuerna med observationer. Jag hör 

vad de berättar om sina föreställningar, men jag kan inte vara säker på att det sagda är 

detsamma som de tänker. Jag hade inga svårigheter med att få utföra mina intervjuer och 

informanterna tvekade aldrig att ställa upp. En bidragande orsak kan ha varit att intervjuerna 

gjordes på deras arbetsplatser i anslutning till deras arbete. Ingen behövde ta sig någon 

annanstans, vilket också kan ha varit en nackdel för mig då ett par av informanterna blev 

något okoncentrerade när de märkte av att det hände saker ute i barngruppen, skrik och 

liknande. Transkriberingen var ett tidsödande arbete, men gav ett bra underlag till min studie. 

Det jag kan anmärka på är att underlaget hade blivit mer tillförlitlig om fler pedagoger hade 

deltagit i undersökningen och att tiden för undersökningen hade sträckt sig över en längre tid. 

Då hade jag också kunnat träna mig på att göra intervjuer och ställa frågor på rätt sätt. 

6.6 Förslag på vidare forskning 
Många tankar och funderingar har växt fram under arbetets gång. Vad jag har förstått behöver 

pedagoger och även ledningen, vidareutbildning om krigsdrabbade flyktingbarn och om hur 

man på bästa sätt möter upp på dem, för att organisationen och det praktiska arbetet ska 

fungera på ett tillfredställande sätt. Pedagogernas erfarenheter tillsammans med deras 

föreställningar utgör grunden idag, till deras arbete med krigsdrabbade flyktingbarn. För att 

utveckla min studie och få veta mera kring ämnet skulle det vara intressant om en vidare 

forskning undersökte, hur föreställningar kan bli utbildningsbaserade och då menar jag, hur 

ska idag redan erfarna och yrkesverksamma pedagoger vidareutbildas? Och då faller det sig 

naturligt att vilja veta mera om hur skolan idag kan förberedas i ett mottagande av 

krigsdrabbade flyktingbarn? I bilaga två finns det citat om lekens betydelse. Det ingick inte i 

min undersökning att ta reda på lekens betydelse för krigsdrabbade flyktingbarn och lämnar 

därför frågan vidare till fortsatt forskning. 
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7. Diskussion och slutsatser 
Syftet med min undersökning var att undersöka pedagogers föreställningar om krigsdrabbade 

flyktingbarn då min teori är att föreställningarna styr deras handlande vilket Henrikssen och 

Vetlesen (2001, s. 133-137) styrker med sin teori. Hur man möter människor styrs av egna 

värderingar och det är viktigt att bli medveten om vad som ligger bakom föreställningar eller 

synen på människor för att kunna bearbeta sina värden och reaktioner för att kunna ge ett bra 

bemötande. Enligt läroplanen (LP-11, 2011) ska alla som arbetar i skolan ”medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den egna gruppen” (LP-11, 2011). Jag fick märkliga uttalanden från den mer erfarne 

pedagogen G att hon tror sig aldrig ha mött barn som har kommit som krigsdrabbad flykting 

till Sverige. Pedagog G som arbetar på en skola där majoriteten av barnen har ett annat 

modersmål än svenskt undrar jag om beror på okunskap eller att hon blundar för det som 

omger henne. Det kan vara att på det viset att hon menar att de krigsdrabbade flyktingbarnen 

inte har kommit direkt ifrån sitt sönderbombade hus, eftersom hennes föreställningar är att 

alla har suttit i läger innan de kommer till hennes förskoleklass och skola, och då ser hon inte 

på barnen som krigsdrabbade. Vet inte hur jag ska tolka hennes uttalande.  Många av de som 

har flytt har väl på ett eller annat sätt varit berörda av ett krig. Pedagogerna generaliserar 

ganska kraftigt i vissa punkter. Pedagog G menar att de älskar glitter, det ska glittra på det 

mesta. Jag funderar över hennes uttalande och med min egen erfarenhet vet jag att många 

barn, oberoende vart de kommer ifrån, att glitter är något helt fantastiskt vackert. Hon kanske 

menar att många av barnen aldrig har haft tillgång till glitter och därför är det mer uppenbart 

att de tycker om glitter. De gillar inte maten, enligt den erfarne A, allt smakar illa medan 

pedagog F föreställer sig att de inte har haft någon tillgång på mat och därför kommer att äta 

massor, vilket kan bli problem menar hon, eftersom matportionerna är begränsade hur mycket 

man får ta. Jag kan se att flera av deras uttalanden styrker att de inte har någon kunskap om 

andra människors kulturer och det gör att de generaliserar och buntar ihop alla krigsdrabbade 

flyktingbarn i en och samma grupp. Pedagog A ger uttryck för att de arbetar under hård press 

och att de är underbemannade med många barn som dåligt. De ska arbeta med barnen på ett 

pedagogiskt sätt och ge det lilla extra till de barn som mår dåligt men deras koncentration och 

kraft går också till praktiska saker som inte fungerar, som att det saknas låga handfat eller 

duschar som behövs för att hjälpa till med deras hygien. Enligt pedagog A är det många av de 

krigsdrabbade flyktingbarnen som bajsar och kissar på sig p.g.a. att hygienen inte har varit 

viktig, beroende på vad man har varit med om. Ett uttalande som gör mig fundersam och att 

det kommer från en erfaren pedagog, själv tolkar jag det som att det är psykologiska tillstånd 
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som ligger till grund för att de kissar och bajsar på sig, barnen är stressade som gör att de inte 

klarar av att hålla sig. Simeonsdotter Svensson (2002, s. 91) kom fram till att ledningens 

inställning har stor betydelse, speciellt om det är enheter som inte har en vana kring arbete 

med barn från krig och flykt. Hon menar att genom internutbildning och att visa en öppenhet 

till att ta emot barn med deras upplevelser och erfarenheter ges en beredskap när man tar emot 

barnen. Kunskap och inställning är av stor betydelse menar Simeonsdotter Svensson (2002, s. 

91). 

Pedagog I menar på att hon inte har den kunskap som krävs för att kunna hjälpa barn som mår 

så dåligt som hon föreställer sig att de gör vilket då blir till ytterligare en organisatorisk fråga, 

då jag kan se att det då handlar om frågor där andra yrkesgrupper får träda in, som läkare och 

psykologer. Med tanke på att det kommer fler och fler barn som mår dåligt undrar jag om det 

behövs både läkare, psykologer och socialpedagoger anställda på plats, som kan rycka in och 

bistå med hjälp direkt i vardagen. Det brukliga är att tjänsterna delas av flera skolor, men med 

en ökad flyktingtillströmning behöver kanske organisationer se efter hur det ser ut på 

enheterna. 

 

Informant A och G som har erfarenhet av krigsdrabbade barn menar att dagarna i 

förskoleklassen följer rutiner som är desamma varje dag, vilket Gustavsson (1989, s. 214) 

stödjer med sin teori, att det viktigaste rådet som kan ges till dem som arbetar med 

krigsdrabbade flyktingbarn är den att det ges en regelbunden och meningsfull verksamhet, 

regelbundna tider och en ordning och reda. Vilket jag förstår på alla fyra informanterna, att 

deras verksamheter följer givna mönster varje dag. Ingen av informanterna nämner miljöns 

betydelse, endast utemiljön med mörker som är farligt som pedagog I föreställer sig att barnen 

tycker. Återigen en generalisering, skulle krigsdrabbade flyktingbarn vara mer rädda för 

mörker än barn som lever i Sverige? Många av familjerna kommer från länder där mörkret 

sänker sig tidigt och därför tror inte jag att mörker är mer skrämmande för de krigsdrabbade 

flyktingbarnen. Barnen är rädda för skogen för där finns det farliga djur och kryp menar 

Pedagog G . Att innemiljön, med rummens placering och utseende och att lokaler som ska 

användas bör finnas kvar under en längre tid enligt Godani (2004, s. 13-17), det är inget 

pedagogerna reflekterar över. Journalisterna Gabriella Ekelund och samhällsjournalisten 

Annamaria Dahlöf (2009, s.118) styrker pedagogernas arbetssätt då de skriver om att miljön i 

skolan är en normal tillvaro med kamrater och upprepande situationer och som tillsammans är 

det som skapar en trygghet. Språksocialisation är enligt Obondo (!999, s. 36) den process som 

sker när barnet lär sig ett nytt språk och de normer och värderingar som finns hos den familj 
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eller den grupp som barnet tillhör och sätten hur språksocialisationen sker kan skilja sig 

mellan olika grupper av människor, kan leda till konsekvenser. Jag ser att även i området 

språksocialisation behövs kunskap ute i verksamheterna.    

7.1 Slutsatser 
Min teori är den att pedagogers föreställningar styr hur de utför det praktiska arbetet med 

krigsdrabbade barn.  Det jag upptäckt i min studie är att det inte verkar ha någon betydelse 

vilken erfarenhet man har, mer att föreställningarna förändras ännu mer till ett vi och de 

tänkande, när pedagogerna har erfarenhet av arbetet med krigsdrabbade barn. Det behöver 

inte betyda att deras inställning är negativ, men i mötet med dessa barn möter de en 

annorlunda kultur som inte stämmer med deras egna normer. Med utgångspunkt från detta 

menar jag att det behövs mer utbildning och kunskap i varandras olika kulturer, för att 

pedagoger, barn och barnens familjer, ska lära sig att acceptera varandras olikheter och på sikt 

kan det handla om att normer kan förändras, men kan ta tid.  Lahdenperä (2001, s. 116-121) 

menar att det krävs att under en längre tid, ha en ömsesidighet till varandras 

trosföreställningar, värderingar och känslor för att förstå varandras olika kulturer. Henckel 

(1990, s. 38) styrker min teori då hon menar att föreställningar som finns i grunden kan 

påverkas av utbildning.  

 

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att jag tolkar de pedagoger som varit mina 

informanter och utgjort en del av en större grupp, pedagoger i förskoleklass, att de har en 

öppen attityd till att ta emot och möta upp på barn med erfarenhet av krig och med sina 

erfarenheter och deras egna föreställningar om sin egen rolls betydelse är det i nuläget det 

bästa som kan erbjudas till krigsdrabbade flyktingbarn. Pedagoger som tycker om barn och i 

grunden vill deras bästa, men för att det ska bli ett mer komplett möte behövs det utbildning. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Vad har du för utbildning? 
 
2. Hur länge har du arbetat på skolan? 
 
3. Du får veta att det kommer en kvot av krigsdrabbade flyktingbarn till ditt område. Du får 
också veta att det kommer barn fån dessa familjer till din klass, kan du berätta om dina 
föreställningar/ tankar kring ett mottagande av krigsdrabbade flyktingbarn? 
 

3.1 Hur kan du förbereda dig?  
 
4. Har du träffat några krigsdrabbade flyktingbarn/ om inte, hur tror du att du kommer att 
reagera? 
 
5. Hur tänker du kring krigsdrabbade flyktingbarn? 
 
6. Vilka svårigheter eller utmaningar tror du att du kan ställas emot? 
 
 6.1Barnet? 
 
7. Kan du berätta om dina föreställningar/ tankar kring barnens möte med den svenska miljön, 
kulturen, språket och skolan? 
 
8. Vilka behov tror du att barnen har? 
 
9. Vilka möjligheter öppnar sig? 
 
10. Hur ser du på din egen roll? 
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Bilaga 2 
 
Pedagogens föreställningar och värderingar kring krigsdrabbade flyktingbarn 

F: Det kanske inte är så lätt att bara sticka till ett annat land och packa ihop alltihopa, ibland 
kanske de får lämna syskon eller nå´nting, det vet man ju inte. 
 
G: De är bra klädda, det är stor skillnad sedan förr om åren, varför vet jag inte, eller så har dom 
lärt sig att det är kallt och att vi är ute. Det kan va´så att dom tycker att ni är inte kloka, ni är väl 
inte ute när det kallt och inte en hel vinterdag eller nå´t sånt galet, men jag tycker att barnen 
verkar bra klädda. 
 
G: Dom kom från farmor och farfar, de hade det bra, pappa är här, mamma vet jag inte 
. 
G: Barnen är fortfarande väldigt små hemma, de får ta mycket plats. De får låta och leka och de 
leker och leker och leker tills de är färdiga, medans svenska barn är mer så där Tyst nu! Sitt ner 
vänta på din tur, nu pratar jag med den här personen. Medan de icke svenska barnen är mer ser 
du mig, hör du mig? Nu ska jag ha hjälp. de är fortfarande väldigt mycket små barn hemma, de 
får ta mycket plats. Enligt vår modersmålslärare är de barn tills de har fyllt 10år. De har ett annat 
sätt tills de förstår att här måste jag uppföra mig annorlunda, de är väl inte respektlösa eller så 
men de är fortfarande väldigt mycket barn. Ofta höjs de till skyarna, de är ju ofta stora familjer 
och det finns alltid någon som vill ta sig an dem. 
 

Språk 
 
G: De lägger inte så mycket pengar på leksaker, det är inte så viktigt med prylar som det är för 
barn där familjen har mycket pengar. 
 
G: Det är jättesvårt att göra sig förstådda med varandra. 
 
A: Vi har inte språket ihop, det är bekymmersamt.  
 
F: De har nog väldiga behov av kompisar och att göra sig förstådda. 

 
F: Vad har de för språk med sig, kan de någon svenska. 
 
 
A: Vi ligger på bilderboksnivå. 

 
 G: Dom är inte vana med högläsning. Vi har nästan varit nere på Max potta nivå(Enklaste 
bilderboken med text för mycket små barn som har börjat säga vissa ord). 

 
 A: Förskolorna har modersmålsstöd, det har inte vi. Man vet ju att modersmålsstödet, ett 
hemspråk är det viktigaste för att kunna bygga ett annat språk, annars blir man halv liksom. Men 
går man i förskoleklass är det upp till skolan om en elev får modersmålsstöd.  
 
G:  Bokbussen kommer en gång i månaden, men vi har ett väl fungerande bibliotek, dessutom.  
 
G: Vi har två modersmålslärare här och den ena är med mig hela dagarna. Han pratar somaliska, 
vilket är jättebra för de nya barnen. 
 
A: Vi scannar allt på smartboarden vid högläsning.  
 
G: Jag pratar mycket med händerna. Jag pekar och pratar. Pratar jag om ögonen, ja då pekar jag 
på ögonen. Vi har hela tiden mycket bilder, prata med händerna, mycket ta i handen och gå och 
visa. 
 

 



 50

Skola 
F: Det kan vara svårt att komma in i en barngrupp och nya vuxna som de ska lära känna, fast det 
är ju samma för alla som byter skola. 
 
G: Vi kan få barn direkt för de hamnar inte i en förberedelseklass men de har ofta varit någon 
annan stans, i Norrland, sedan kommer man ut till olika kommuner och då har man ändå lärt sig 
en del. 
 
G: Vi är väldigt fyrkantiga här och varje dag ser likadan ut förutom att vi går till skogen och en 
dag som vi har gymnastik, 
 
A: Första passet arbetar vi med sådant som passar de barn som kan lite mer, andra passet är för  
de som klarar lite mindre. Det är samma rutiner varje dag.  
 

Pedagogens föreställning kring sin roll som pedagog och vad den har för betydelse för 

barnet?  

F: Om barnet kommer från en kultur där mannen bestämmer kanske det får svårt att lyssna på 
mig och acceptera det jag säger.  
 
 A: Vi är för få pedagoger som arbetar med de här barnen. 
 
 
A: jag vill inte ha handledning, jag vill bara att någon lyssnar. 
 

 
 
Leken: 
 
Svårigheter 

G: Leka krig vill jag inte att de gör. Om de springer runt och pangar på varandra, det säger jag 
inget om. Men deras krig går ut på att man ska sparka och ha ihjäl varandra. Har de skjutit en, 
måste de sparka på den också. Det är inte sparkar på låtsas, det är verkligen hårt. En del behöver 
leka våldslekar för att få ur sig något. Det behövs fysiska lekar. Det är vi vuxna med hjälp av 
modersmålsstödjarna att föra in andra lekar, spela fotboll och leka kurragömma gillar de. 
 
I: Leka krig vet jag inte om man ska göra med de här barnen. Våra barn gör det, på ett bra sätt. 
Ja, jag tycker att de ska få leka krig, men de får inte slå varandra. Men springa runt och panga 
och jaga varan, det är en lek som barn behöver. 
 

Möjligheter 
A: Dom får rita och måla krig. Dom bearbetar mycket senare, det är så mycket nytt nu. 
 
I: Leka tror jag att de kan och leken kan nog hjälpa till med mycket, att leka till sig kunskap. 

Utmaningar 
F: Leka krig, NEJ! De barnen vi har här leker inte krig. Men om det kommer ett barn som 
behöver bearbeta sina upplevelser, kanske den kan leka via en vuxen eller genom samtal istället. 
Då kanske barnet kan få berätta vad det har varit med om. 

 


