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Förord 
Att läsa eller forska om barn som har det svårt tär på en som medmänniska. Det kan vara svårt 

att hålla den distans till texten som kanske är möjligt om ämnet är mindre berörande. 

Eftersom vi ville ge en bild av flyktingbarns ofta svåra situation, var det inte ens önskvärt. I 

stora delar av vårt arbete har vi därför valt att använda oss av ett snarare litterärt än 

vetenskapligt skriftspråk. Detta för att det skall vara läsvänligt även i andra än enbart 

vetenskapliga sammanhang, till exempel för andra pedagoger inom förskolan som är 

intresserade av att fördjupa sin förståelse för barn i krig, flyktingbarn och hur förskolan kan 

arbeta praktiskt för att stötta dem.  

 

Som forskare känner vi oss som resenärer. Vi har börjat vår resa i flyktingläger, vandrat 

vidare genom lagens vindlande gångar och olika myndigheter för att till sist hamna på mer 

välkänd mark- förskolans. Som resenärer hänvisar vi till Kvale, Steinar som i boken ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun”(2009, s.64) skriver att man under resans gång inte bara 

samlar kunskap, utan själv förändras. Som läsare välkomnar vi dig att ta del av vår resa och 

den empiri vi fört med oss hem. Om uppsatsen är lång, beror det på att området är stort, resan 

varit lång och innehållsrik och vi inte vill förmena dig några av dess delar.  
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Sammanfattning           
 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskolan 210 högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel:                             Att läka själens sår – arbete med krigens yngsta offer 

 

                                      – En kvalitativ studie om flyktingbarn i förskolan 

 

Engelsk titel:                Healing Wounds of the Soul 

                                      - A Qualitative Study of Refugee Children in Preschool 

Nyckelord: Flyktingbarn, krigstrauma, flyktingar i Sverige, barn i sorg 

 

Författare: Tomasine Kobrosli och Fatima Kharouach 

 

Handledare: Margareta Carlén 

 

Examinator: Jörgen Dimenäs 

 

 

 

BAKGRUND: Flyktingfamiljer och barn flyr krig och lämnar sina kära och nära för att söka 

fristad i andra delar välden. Några hamnar i Sverige. Flyktingbarn slussas in i våra svenska 

förskolor utan att vi vet mycket om deras bakgrund. Enligt forskning och litteratur påverkas 

inte flyktingbarn enbart av det pågående kriget, utan även under flykten, asylväntetiden och 

under integrationsprocessen som till viss del äger rum i förskolan. 

 

SYFTE: Vi vill genom vår undersökning belysa hur flyktingbarns bakgrund kan se ut innan 

de börjar i den svenska förskolan.  Dessutom vill vi öka vår yrkeskompetens i hur man som 

pedagog praktiskt kan stödja dessa barn i förskolan.  

 

METOD: I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Vi har 

genomfört informant- och respondentintervjuer både i Libanon och i Sverige. Dessutom har vi 

utfört observationer och fältstudier i några fall som komplement till intervjuerna.   

 

RESULTAT: Resultatet visar att barn i krig drabbas hårt. Kaotisk omgivning, våld, splittrad 

skolgång, känslor av hjälplöshet och oförmåga att förstå händelseförloppet är exempel på 

traumatiska upplevelser som leder till otrygghet. Traumat lever i dem och flyttar in i 

förskolan. Förskolan kan spela en viktig roll för barns traumabearbetning. Därför behöver 

pedagoger en djup förståelse för barns bakgrund och bra arbetsmetoder för att stödja dem. Ju 

mer pedagoger vet om flyktingbarns bakgrund desto bättre kan de förstå deras beteende. 

Dessutom verkar en god relation till föräldrarna, strukturerad och tydlig verksamhet med fasta 

rutiner och mycket lek för att hjälpa dessa barn att finna trygghet.  
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1. Inledning 
Hon är så liten att hennes ben pekar rakt fram där hon sitter på en stol för vuxna. I famnen 

håller hon ett bylte som hon vaggar oavbrutet. En liten flicka med sin docka? Nej, för byltet är 

levande. Insvept i blodiga trasor skriker det, skriker och skriker medan flickan vaggar och 

vaggar. Runt omkring skyndar vuxna, allt för upptagna för att ta hand om dem, för att ta ifrån 

henne det skadade spädbarnet, för att ta henne i famnen, för att trösta henne. För att säga till 

en storasyster, som är så liten, att det är, vi, vi vuxna, som skall ordna det här.  

 

Minnesbilden är hämtad från de internationella nyheterna som visade kriget i Gaza under 

januari 2009. Inslaget var inte fokuserat på flickan och hennes lilla syskon. Det fokuserade på 

den norske läkaren med de trötta ögonen som intervjuades om en omöjlig situation, om ett 

sjukhus i kaos under krig. Hur det gick för flickan och det skadade spädbarnet vet vi inte. Men 

vi vet, att barnen finns mitt i krigen. De är inte fokus i det politiska maktspelet. De finns där, 

någonstans i periferin. Ett skadat barn behöver hjälp. En bruten arm behöver vård och tid för 

att läka. Det kan tyckas självklart. Men det är inte bara kroppen som tar skada. Krigsbarnen 

berövas så mycket mera. Inte minst sin tillit, sin tro på att de vuxna kan ta hand om dem. Hur 

återställer vi tilliten igen, hur läker vi själens sår och lär de barn som berövats själva 

barndomen att vara barn igen?   

 

Tanken på krig kan kännas långt borta, nästan abstrakt, här i Sverige där vi har haft fred så 

länge att vi nästan innehar världsrekordet. Men krigsbarnen finns även här hos oss. 

Flyktingbarnen finns i den svenska förskolan och skolan. De har rest en lång väg innan de 

hamnat här, en väg som gått från krig och terror genom flyktingförläggningar, handläggare, 

jurister och politiska beslut. Vad vet vi som pedagoger vilka upplevelser som ligger till grund 

för det lilla barnets slutenhet, till synes irrationella rädslor eller kanske aggressivitet? Har vi 

den rätta kompetensen, får vi den handledning och de resurser som behövs för att möta och 

tillgodose deras behov? 

 

1.1 Vardagsmiljöns betydelse 

Malmström, Cajsa (2006) poängterar vikten av att pedagogerna som möter flyktingbarnen i 

förskolan och skolan får den rätta kompetensen och det rätta stödet för att möta barnen, i 

synnerhet de som är i kris. Hon menar att det vilar ett stort ansvar på pedagogerna, som inte 

har någon särskild utbildning för sitt uppdrag. Samtidigt är en fungerande vardag med skola 

och fritidsaktiviteter den bästa lindring man kan ge asylsökande barn. Ofta erbjuds 

flyktingbarn plats i en ”vanlig” förskola, kanske i anslutning till hemmet. Men för att 

tillgodose varje barns behov behövs ofta extra resurser, till exempel flerspråkig personal. 

Flexibla inskolningstider, fortbildning och handledning för pedagoger, liksom en medvetenhet 

både i förhållningssättet liksom inom pedagogiken är av vikt. 

 

Varje barn har en egen historia bakom sig, och ju mer vi vet om barnets bakgrund desto bättre 

är vi rustade att erbjuda det stöd och den hjälp som just det barnet behöver (Malmström, 

2006). Oavsett när, varifrån och hur de kom till Sverige har alla behov av att bli sedd för den 

man är. Malmström poängterar vikten av varsamhet när man pratar med barn om deras 

upplevelser, att verkligen vara beredd att lyssna, men också att respektera de som inte vill 

prata. Det finns goda erfarenheter om hur man låtit flyktingbarn berätta om sina upplevelser i 

bildgrupper.    

 

En stor andel av flyktingbarnen mår psykiskt dåligt, konstaterar Malmström (2006). Därför är 

det olämpligt att erbjuda psykoterapi till en liten utvald grupp. Lämpligare är då, för att hjälpa 

det stora flertalet, att satsa på barnens vardagsmiljöer. De yrkesgrupper som finns inom 
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primärvård och skola behöver förstärkning av specialresurser med särskild flyktingpsykiatrisk 

kompetens.  Flyktingfamiljer har ofta stora inneboende resurser, men de kan må dåligt därför 

att de befinner sig i en svår situation. Därför kan man uppnå stora resultat med förhållandevis 

små och begränsade insatser.   

 

1.2 Förförståelse 

En av oss två som skriver denna uppsats är svensk medborgare med utländsk bakgrund.  Hon 

kom till Sverige som ung kvinna men av fri vilja. Hon minns hur det kan kännas att lämna sitt 

hemland, sina föräldrar och sin sociala miljö. Att separeras från allt som betydde trygghet för 

henne och att sedan hamna i ett nytt land där det pratades ett helt nytt språk var obehagligt. Ett 

nytt liv väntade. Ensam utan föräldrar eller vänner och som nygift förväntades hon klara av 

både makens förväntningar och samhällets krav. Det tog tid för henne att vänja sig vid det 

nya. Idag har hon bott i Sverige i drygt 14 år och längtar fortfarande ibland efter det förflutna i 

sitt hemland. Uttrycket ”borta bra men hemma bäst” ger verkligen en sann upplevelse om vad 

det innebär att leva i ett annat land än sitt. Även om hennes situation inte stämmer med 

flyktingars upplevelser kan hon ändå identifiera sig med dem. 

 

Den andra av oss är uppvuxen i Sverige och har svenska föräldrar, men sedan 1991 gift med 

en man som flydde till Sverige undan inbördeskrigets Libanon. Asylprocessen var en del av 

hennes vardag i två år. Senare levde de i Libanon i sju år under så kallad ”fredstid”. En fred 

där ockupation, bomboffensiver, militär närvaro, utegångsförbud och beskjutning var en del 

av vardagen. Hemsökt av egna minnen då hon upplevt den intensiva skräcken av 

bombdetonationer eller oron under undantagstillstånd kan hon inte annat än fundera på hur 

sådana omständigheter påverkar små barn. Hon kan berätta om hur kriget kom till förskolan 

när hon arbetade som lärare i den västra delen av Beirut. 

 

De höga murarna runt förskolebarnens skolgård utestängde ljuden från den myllande staden, 

och allt som hördes denna aprildag 1996 var ljudet av lekande barn i åldrarna 3-5 år. Vi hade 

knappt hunnit ut på rast, när skolklockan ringde in igen. ”Håll barnen lugna tills skolbussen 

kommer” sade en lärare. ”Israel bombar Beiruts södra förorter.” De södra förorterna måste jag 

åka igenom för att komma hem! Utanför skolporten låg staden tyst, bara att se Beiruts 

vanligen så bullrande gator ligga öde var skrämmande. Föräldrar stod på pass i portgångar och 

ryckte till sig sina barn från skolbussens trappsteg. ”Jag vill ha mamma” gnällde Omar och 

jag drog upp honom i knäet. ”Sjung en sång” ropade bussvärdinnan till mig, och jag klämde i 

med ”The wheels on the buss” och fick barnen att sjunga med. När jag kom till 

svärföräldrarnas hus var svägerskan från Saida, fyra mil söderut, där med sina tre barn. De 

hade hunnit över bron vid stadens utfart innan den bombades. Min skola skulle snart vara full 

av folk igen, när flyktingar från söder trängde ihop sig i Beiruts stängda skolor. Så började 

den israeliska offensiven i Libanon våren 1996, för att upphöra efter massakern i 

flyktinglägret i Kana den 18 april. När jag senare mötte en förskollärare, före detta 

arbetskamrat, i Göteborg samma sommar ville hon inte ens låta mig berätta. Hon menade att 

man inte orkar lyssna på så hemska saker. Hade det varit hennes förskolebarn som behövt 

avbörda sig svåra minnen, hade hon då tystat dem så som hon tystade mig? 

 

Våra yrkeserfarenheter så väl som våra privata erfarenheter har varit berikande och gett oss 

möjligheter att träffa många flyktingfamiljer som kommit till Sverige. Deras berättelser 

väcker känslor av sorg när man hör om de hårda omständigheter de har upplevt, både i deras 

hemländer och i Sverige. Skuggor av krig, tortyr, separation och längtan samt osäkerhet inför 

framtiden i Sverige är en plåga som de flesta har gått igenom innan de känt sig trygga i den 

nya miljön. Många har berättat att när de kommer hit är själva flykten från förföljelse eller 
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krig det största ändamålet. De söker fysiskt skydd. Samtidigt pågår en psykisk process med 

känslor av ovisshet och hjälplöshet inför den nya situationen. I processen söker de sin 

fråntagna identitet. 

 

Flyktingpolitik- och flyktingfrågor är globala och har blivit tydligare i dagens samhälle. I 

internationella medier belyses ibland flyktingbarns upplevelser, hälsotillstånd och berättelser. 

Dessa barn har hamnat i ett annat land där de kanske inte har någon anknytning alls. Att ha 

hittat ett land som kan ta emot dem är heller ingen garanti för att leva ett ”normalt” liv. Olika 

internationella och nationella lagar och styrdokument reglerar flyktingars rättsliga status. 

 

1.3 Flyktingar enligt Genèvekonventionen och utlänningslagen 

Genèvekonventionen fastlade flyktingars rättsliga ställning och antogs av FN 1951. Westin, 

Sanna (2002, s. 46) skriver att utlänningslagens lagtext UtlL, (SFS 2005:716) är utformad 

efter konventionens definition.  

 

Sverige är ett av de länder i Europa som har den lägsta andelen beslut om uppehållstillstånd 

på grund av flyktingskäl. I Jämförelser kan nämnas att Sverige år 2004 endast gav 1,2 % av de 

asylsökande flyktingstatus, medan motsvarande genomsnitt inom EU är 14 %. Det beror på 

Migrationsverkets snäva tolkning av Genèvekonventionen. EU:s direktiv om 

familjeåterförening innebär att familjemedlemmar till dem som fått uppehållstillstånd har rätt 

att erhålla uppehållstillstånd (Elmeroth & Häge, 2009). De som inte uppfyller kraven för 

flyktingstatus kan i vissa fall få uppehållstillstånd som ”skyddsbehövande”. Migrationsverket 

skall då ta ställning till om en person behöver skydd på grund av krig eller allt för svåra 

omständigheter i hemlandet (Elmeroth & Häge 2009). Sverige har också en flyktingkvot för 

kollektiv överföring av personer. Flertalet kvotflyktingar har varit med om tidigare flykt och 

befinner sig i flyktingläger. Flyktingkvoten omfattar också handikappade och krigsskadade 

liksom tortyroffer.  

 

1.4 Konventionen om barnets rättigheter  

Hammarberg, Thomas (2006, s. 6-60) skriver att Konventionen om barnets rättigheter, är en 

universell definition av vilka rättigheter som borde gälla barn över hela världen. Varje enskild 

regering som har skrivit på är ansvarig för att rättigheterna respekteras i respektive land, 

samtidigt som omsorgen om barns rättigheter sträcker sig över nationsgränserna. Konvention 

riktar sig till det enskilda barnet, och berör barnets rätt att få sina basbehov tillgodosedda, rätt 

till skydd mot utnyttjande och diskriminering, rätt till medinflytande och att få uttrycka sin 

åsikt och få den respekterad. Dessutom finns det två tilläggsprotokoll. Den första ålägger 

staterna att vidta åtgärder för att barn, det vill säga personer under 18 år, inte skall delta i 

väpnade konflikter. I artikel två framkommer att barn har fullt och lika människovärde och att 

alla barn har lika värde, oavsett kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 

ställning. Det gäller alla barn inom ett en nations jurisdiktion. Vidare kan vi läsa att vid alla 

åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. Det gäller att barnets 

utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets tillgängliga resurser.  

 

1.5 Barnen i utlänningslagen  

Sandesjö, Håkan & Wikrén, Gerhard (2006, s. 56, 181, 199, 205,) hänvisar till stycken i 

utlänningslagen som berör barn. I §10 kan vi till exempel läsa ”i fall som rör ett barn skall 

särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt 

kräver.” Uppehållstillstånd kan även beviljas på grund av synnerligen ömmande 

omständigheter. Barn kan beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de 
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omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd 

skall beviljas vuxna personer.  Det framhålls särskilt att barns skäl skall behandlas särskilt och 

inte enbart som en del av föräldrarnas ärenden.  När det gäller barn innebär det t.ex. att när det 

gäller sjukdom behöver det inte vara frågan om en livshotande sjukdom för att 

uppehållstillstånd skall kunna beviljas ett barn med vårdbehov. När det gäller hänsyn till 

barns bästa är det dels en fråga om barn som kommit hit från krigshärjade länder, eller barn 

som lider av sjukdom eller handikapp som inte kan behandlas i hemlandet. Barn kan också 

beviljas uppehållstillstånd genom anknytning (3§ UtlL). Det gäller barn som har en förälder 

som beviljats uppehållstillstånd eller är bosatt i Sverige. Lagen ger inte barnet rätt till mer än 

en förälder.  

     

1.6 Läroplanen för förskolan och flyktingbarnen 

Något om flyktingbarn finner vi inte specifikt i Läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2001) men 

mycket som ändå kan sägas gagna flyktingbarn. Bland annat skall förskolan vara trygg, 

utvecklande och lärorik för alla barn utifrån vars och ens förutsättningar. Vidare skall 

verksamheten utgå från varje barns behov. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling 

skall ges den omsorg deras speciella behov kräver. Vi tolkar detta som det behov av 

kompetensutveckling, tolk eller andra former av stöd som förskolepedagoger troligen behöver 

i arbete med flyktingbarn. I Lpfö98 läggs vikt vid personalens förmåga att förstå och samspela 

med barnet och få föräldrarnas förtroende, så att vistelsen blir ett positivt stöd för barn med 

svårigheter. Hänsyn skall tas till att barn lever under olika livsmiljöer. Bland förskolans mål 

nämns vikten av att barnet skall känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och 

respekt för andra kulturer (Lpfö98, s:12). 

 

2. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att öka yrkeskompetensen hos förskolepedagoger och 

andra som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med flyktingbarn. Därför söker vi en 

fördjupad förståelse för flyktingbarns erfarenheter innan de kommer till den svenska 

förskolan. Dessutom vill vi ta reda på hur man som pedagog kan arbeta praktiskt för att stödja 

flyktingbarn i förskolan.  

 

 Hur kan flyktingbarnens bakgrund se ut innan de placeras i förskolan?  

 Hur kan pedagoger arbeta för att stödja flyktingbarn i förskolan?  

 

2.1 Definition av begrepp 

Trauma: Raundalen & Schultz (2007) definierar psykiskt trauma som överväldigande, 

okontrollerbara händelser som innebär en extraordinär påfrestning för den person som utsatts. 

Händelserna medför att den utsatte upplevelser hjälplöshet och sårbarhet.  

 

Flykting enligt Genèvekonventionens definition: ”personer som har välgrundade skäl att 

frukta förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, 

religiösa eller politiska uppfattning”. 

 

Barn: Alla människor som inte fyllt 18 år. Att definiera detta är viktigt i sammanhanget då 

flyktingbarn i tonåren ofta betecknas som ungdomar i media, och minderåriga inte sällan 

tillhör stridande parter i väpnade konflikter. 

  

Pedagoger: All personal inom förskola och skola med någon form av pedagogisk utbildning.  
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3. Bakgrund 
Detta avsnitt är uppdelat tre stora rubriker. Den första handlar om hur vårt tillvägagångssätt 

vid litteratursökning och litteratur som belyser begreppen flyktingbarn, flyktingfamiljer och 

barn i krig ur olika perspektiv och hjälper läsaren att bilda en förståelse för vad flyktingskap 

kan innebära. Den andra berör tidigare forskning om flyktingskap, barn i krig och hur krig och 

flykt påverkar barns liv. Den tredje handlar om metoder som kan tillämpas i förskolan för att 

hjälpa barn att bearbeta trauma.  

 
3.1 Litteratursökning  

Vi har sökt tillgänglig litteratur som handlar om barn i krig och flyktingbarn i förskolan. Vi 

har använt oss av allmänna bibliotek. Vi fann en del litteratur med anknytning till 

flyktingfrågor, trauma och krigsupplevelser, asylprocess, flyktingmottagande i Europa och 

inom Sverige. Dessa tar inte upp flyktingbarnens möte med förskolan specifikt. Lättare var att 

hitta litteratur om flyktingbarn i skolan. Via Internet sökte vi inom Borås Academic Digital 

Archive (BADA), Göteborgs universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv (GUPEA) och 

andra universitet i Sverige för att ta reda på om det fanns studenter som hanterat liknande 

ämnen. Sökorden ”Flyktingbarn i förskolan” ledde inte till några träffar bland 

examensarbeten. Däremot fann vi uppsatser som behandlade barn i sorg och barn i kris, där 

flyktingbarn nämndes i sammanhanget. Vi har även sökt inom katalogen för folkbiblioteken i 

Göteborg (GOTLIB) för att utvidga vår litteratursökning. Sökmotorn Google har vi utnyttjat 

när vi sökte information om myndigheter och organisationer eller rapporter.  

 

3.2 Litteraturgenomgång 

Vi fann en mängd litteratur som beskriver flyktingar och flyktingskap ur olika perspektiv. En 

del belyser deras psykiska ohälsa under krigsförhållanden, flykt, i flyktingläger och på 

mottagningsenheter. Andra delar beskriver barn i krig som den mest sårbara av alla 

riskgrupper. Det var svårt att hitta litteratur om de yngsta flyktingbarnen i förskolan som 

riktar sig till förskolepedagoger. Det vi ville få tag i var tillvägagångssätt, kunskaper och 

metoder att stötta flyktingbarn som placeras i förskolan. Den litteratur vi läst har varit 

berikande och utvidgat vår förståelse under arbetets gång. De delar vi har valt att använda oss 

av i bakgrunden tycker vi ger en uppfattning om ”flyktingskap” som problematik. I flera fall 

bygger de på författarnas egna erfarenheter och upplevelser. 

 

Stulen barndom 

Det som i ett normalt samhälle skulle betraktas som en psykisk störning kan var en nödvändig 

anpassning, en normal reaktion på ett abnormalt förhållande skriver Isaksson, David (1993). 

Att vara ständigt på sin vakt och rycka till för minsta ljud kan uppfattas som paranoia, men 

om man lever i fara och riskerar att bli förrådd är det kanske det enda sättet att klara sig. 

Isaksson (1993) skriver om spanjoren Moreno Martin som efter sin forskning om Nicaragua 

menar att metoder och behandlingsvägar måste innefatta samhället i stort. Martin menar att 

man inte kan hjälpa den enskilde individen om man inte förändrar det sociala mönstret som 

skapar dessa mentala störningar hos individen.  

 

Barndomen är inte en tid i väntan på vuxenlivet (Lindkvist 1987). Barndomen är en rättighet, 

en tid då varje barn skall ha rätt att vara fri från att vara vuxen, det vill säga fri från de vuxnas 

bekymmer och oro över försörjningsbördan. Under barndomen skall varje barn ha rätt att vara 

beroende av de vuxna och ha möjlighet att leka. Många som vuxit upp under 

krigsförhållanden känner ofta att de inte haft någon barndom. De var ”gamla” långt innan de 

borde ha slutat skolan. Förlusterna är så många, tillvaron så tung och så obegriplig att de fyllt 
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ransonen för ett helt liv. När förluster är konkreta och begripiga tillåts man sörja. När barn 

förlorar föräldrar, syskon, kroppsdelar, hem, hemland är det mycket nog, men fattbart och 

omgivningen förstår att barnet sörjer. Men hur sörjer man en pappa som bara försvann 

spårlöst? Om barnet sörjer pappan som död, kan det känna sig som förrädare. Om det väntar 

och hoppas, lever det i en tillvaro av hopp och besvikelse, liksom en svårbemästrad ilska: 

varför kom han inte idag heller? (Lindkvist 1987). Fäder som tagits och förts bort är vanligt i 

Latinamerika och Mellanöstern. Kvar blir kanske en pojke som får vara man i huset, eller en 

flicka som blir mamma när mamma inte orkar. Det är inte att växa med sitt ansvar. Det är att 

tvingas axla en vuxenroll allt för tidigt, att bli ett ”vuxenbarn”. Men vuxenbarnet lever hela 

livet med förlusten av en ofullständig barndom. Deras barn kan i sin tur drabbas av en 

omogen förälder.  (Elmeroth & Häge, 2009).  

 

Många barn förlorar tron på föräldrarnas förmåga att kunna skydda dem mot det onda. 

Krigsbarnen vet tidigt att mamma och pappa inte kan skydda dem när bomben träffar eller när 

det kommer en lastbil med beväpnade soldater. Lindkvist m.fl (1987). Författarna refererar till 

barnpsykologen Raija-Lena Punamäkki som menar att den urholkar barnets tillit till vuxna. 

Som vuxna lever de sedan i en värld av misstro, där ingen är att lita på.  

 

Barn har en djupt nedlagd tro på att godheten finns och skall segra till sist. Det hjälper dem att 

handskas med ondskan utan att tappa fotfästet. Den tron går också förlorad för många av 

krigsbarnen. Barnen i Sabra och Shatila i Beirut såg under massakern 1982 hur människor 

slaktades och husen revs över dem med bulldozers (Lindkvist 1987). De vet att man vet vem 

som utförde massakern och att ingen har ställts inför rätta. Så lär sig krigsbarnen en hämndens 

princip- skall någon straffas, måste jag själv se till att det blir gjort. Så får tron på godheten 

och rättvisan ge vika för tron att ont skall med ont förgöras. Och det är en tro, som följer med 

upp i vuxen ålder och ärvs av kommande generationer (Lindkvist, 1987).  

 

Flyktingläger 

En liten del av jordens befolkning lever i fred och har ett behagligt liv medan resten av 

människligheten lider av fattigdom och saknar primära människliga rättigheter (Elmeroth & 

Häge, 2009).  Författarna har uppmärksammat att krig och väpnade konflikter pågår i de 

fattigaste länderna. Krigen har flyttar in till städer och civilbefolkningen är måltavla. Under 

första världskriget var endast 5 % av dödsoffren civila. Under andra världskriget ökade antalet 

till 50 %. I dagens moderna krig med allt effektivare vapen har siffran stigit till över 90 % . 

Människor tvingas lämna sina hem och fly, både inom och utom landgränser. Merparten 

flyktingar hamnar i de närmaste grannländerna. Författarna skriver att en tredjedel av världens 

flyktingar lever i flyktingläger. Det är i världens fattiga områden som skyddsbehövande tas 

om hand. Många flyktingar är dessutom internflyktingar i sitt eget land, de tar sig till stora 

städer och därför är det svårt att bedöma antalet internflyktingar i världen. Barn föds i 

flyktingskap och lever hela sina liv som flyktingar. Situationen i flyktinglägren är helt okänd 

för många av oss som lever i Sverige (Elmeroth & Häge, 2009).  

 

Utrikeskorrespondenten Åke Ringberg var stationerad i Mellanöstern, främst Libanon, under 

åren 1974-1981. Han betecknar flyktinglägren i Beirut som ”slumläger” och ”kyrkogårdar”. 

Stanken från de öppna avloppen spreds med vinden över omgivande bostadsområden från 

överbefolkade ruckel där palestinier som fördrivits från sitt land trängdes med fattiglibaneser 

som flytt de utbombade byarna i söder (Ringberg, 1987, s. 56). Människor som drevs runt på 

svältlöner levde och dog i misären. Utan vatten, mat, och med tvånget att betala mutor till 

polisen för att inte bli utkastade blev lägren en perfekt rekryteringsbas för de beväpnade 

miliserna. De värvade soldater bland ungdomarna som levde i hopplöshet med minnen av 
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traumatisk flykt och fasansfulla bombraider. Bland de barskrapade och svältande växte krigets 

barrikadskyttar. Några läger rönte internationell berömmelse, till exempel Sabra och Shatila i 

Beirut efter den ohyggliga massakern 1982.    

 

Barnen, krigens mest utsatta offer 

Barn i krig som är de mest utsatta offren av alla kategorier. Barn är lättare att hjärntvätta och 

träna till blind lydnad. De saknar makt att påverka pågående konflikter. De fruktar att bli 

övergivna och ensamma och blir skrämda av det som händer eller kommer att hända dem och 

deras familjer (Elmeroth & Häge, 2009). Barn tvingas att vara ögonvitten till våldsamma 

handlingar för att sedan delta i krig och själva begå brutala övergrepp. Barnsoldater är billiga 

ersättare för vuxna. De äter mindre och kan inte ställa krav. De används i strid, som 

minröjare, självmordsbombare, kurirer, spioner och för att tillfredsställa vuxna soldater 

sexuellt. Författarna (2009, s. 10) hänvisar även till Amnesty Internationals rapport som 

uppskattar att tortyr förekommer i två tredjedelar av världens länder trots internationella 

förbud. Tortyr är ett av krigets viktigaste redskap för att bryta ner civilbefolkningen. I syfte att 

skrämma till tystnad eller tvinga föräldrar att lämna information är tortyr av barn ett vanligt 

inslag av terror mot civila. Att låsa in barn, slå dem med järnrör, bränna dem med cigaretter 

och bryta deras ben är övergrepp som begås mot barn av amerikanska soldater i Irak enligt 

rapporten.  

 

Separation skapar otrygghet 

Många barn i England och Finland skildes från sina föräldrar för att föras i säkerhet under 

andra världskriget. Men separationen blev lång och smärtsam. Man har senare märkt att 

separationen från föräldrarna gav mer traumatiserande effekt på barn som skildes från än på 

dem som stannade med sina föräldrar i krig. Barnen levde i övergivenhet och drabbades 

senare i vuxen ålder av ångest och skuldkänslor. Många misslyckades med sina liv och 

familjeförhållanden. De bortskickade barnen överrepresenterades senare i självmordsstatistik 

(Elmeroth & Häge, 2009).  

 

Gustavsson (1987) beskriver ett besök på ett stort barnhem i Beirut. Många av barnen var inte 

föräldralösa utan hade lämnats där, ofta av en ensamstående änka med många barn som inte 

kunnat försörja dem i krigets totala kaos. På barnhemmet fick de mat och kläder. Den bastanta 

byggnaden utgjorde ett säkrare skydd mot bomber än hemmen. Men vad gav det för signaler 

till barnen? I sitt kapitel hänvisar han till förskolläraren Barbro Åström som tillsammans med 

Agneta Lindkvist började arbeta på barnhemmet i november 1983. Åström beskriver hur 

Nadja, tre år, skriker de första dagarna sedan hon lämnats av sin mamma, för att sedan 

resignera och sitta apatiskt i ett hörn. När mamman senare kommer för att hälsa på, visar hon 

ingen glädje utan sitter i hennes famn och stirrar rakt fram (Gustafsson 1987, s. 49). 

  

Oviss väntan 

I Sverige finns flera flyktingsmottagningsenheter och flyktingförläggningar som tar emot 

asylsökande där de har rättighet att delta i svenskundervisning och har tillgång till vård 

(Elmeroth & Häge, 2009). Påfrestningen under väntetiden på beslut om avvisning eller 

uppehållstillstånd är nedbrytande. Fruktan för utvisning omöjliggör framtidsplaner. Det finns 

flyktingfamiljer där föräldrarna har slutat upprätthålla vuxenrollen eller lider av psykiska 

problem till följd av trauma. Detta medför svåra konsekvenser för barnen som tar över 

ansvaret för familjen och tvingas bli vuxenbarn. Författarna tycker att asylsökningstiden sätter 

alla familjemedlemmar under press. Man upplever hjälplöshet. Barn som lämnat sina hem och 

flytt krig och våld, färdats på farliga vägar, varit fulla av fruktan och maktlöshet för att sedan 

tvingas vänta på uppehållstillstånd eller utvisning, tappar hoppet och tilliten till de vuxna. År 
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2001 uppmärksammades de första fallen i Sverige av apatiska barn.  Fenomenet handlar om 

barn med olika symptom: depression, stark sorg och total passivitet (Elmeroth & Häge, 2009).  

 

Våldet sätter spår 

Alla upplevelser sätter spår, både lyckliga minnen och svåra skriver författarna Elmeroth & 

Häge (2009). Glada minnen gör oss rofyllda medan de svåra ältas runt i våra tankar. Några 

läks sakta och blir till ärr vi får leva med. Flyktens barn har annorlunda upplevelser bakom sig 

än de som vuxit upp i fred.  Barn som upplevt våld kan bli fysiskt sjuka, med 

sömnsvårigheter, magont eller/och huvudvärk. De kan regrediera, gå tillbaka i utvecklingen 

eller sluta sig i tystnad. Författarna (2009, s. 88) hänvisar till Weisaet som delar in 

påfrestningar i fyra kategorier. Det fysiska traumat, som att kvävas, brinna eller andra 

kroppsliga skador. Farotraumat, som innebär överväldigande livshot. Förlusttraumat, när man 

bevittnar närståendes död och konflikttraumat när inget beslut är bra, som till exempel att 

underkasta sig våldtäktsmannen för att rädda livet eller rädda sig själv genom att överge andra 

som också befinner sig i fara. Det finns flyktingbarn som under lång tid utsatts för det ena 

traumat efter det andra och andra som utsatts för alla fyra samtidigt. Barnen är extra sårbara, 

eftersom de inte har någon möjlighet att påverka, och ofta inte förstår, händelseförloppet. De 

iakttar uppmärksamt föräldrarnas reaktioner. När föräldrarna känner fruktan verkar det 

skrämmande på barnen. Föräldrarnas omsorgsförmåga i den traumatiska situationen är 

avgörande för barnens förmåga att hantera traumat, och föräldrarnas egna trauman påverkar 

barnen (Elmeroth & Häge, 2009).  

 

Böhm, Birgitta (1987) hänvisar till psykologen Ana Maria de Monaca, som utgår från att en 

situation med våld och terror alltid skadar barn. Även om inte alla reagerar direkt går de inte 

fria från följder längre fram. Har man för kort observationstid eller brister i kunskap om 

avvikelser i känslor och beteenden är det inte säkert att man förstår hur barnet mår. Hur barn 

reagerar beror på en rad olika faktorer, till exempel deras fysiska och psykiska hälsa, närvaron 

av föräldrar, tidigare förluster och arten av krigshandlingar och övergrepp.  

 

Förskola och skola: Frizoner med möjligheter  

Förskola och skola spelar viktiga roller när det gäller att tidigt uppmärksamma flyktingbarns 

behov och upptäcka eventuell ohälsa. Personalen kan diskutera barns hälsotillstånd och 

eventuella svårigheter som kan hämma integration och utveckling tillsammans med 

föräldrarna. Författarna menar att beteendestörningar som nedstämdhet, aggressivitet, 

uppgivenhet och humörsvängningar är förekommande hos flyktingbarn. De kan vara tecken 

på psykisk ohälsa och måste uppmärksammas i god tid (Elmeroth & Häge, 2009). Skola och 

förskola utgör frizoner för krigsdrabbade barn. Dessa arenor utgör ett sammanhang med tydlig 

struktur och meningsfullt innehåll. I förskola och skola omges barn av stödjande vuxna som 

hjälper dem att hejda sina psykiska svårigheter.  Att få komma till förskolan och skolan, vara 

med i olika aktiviteter tillsammans med kompisar och kompetenta vuxna skapar trygghet och 

minskar oroligheter hos barnen. Det är särskilt viktigt för barn vars familjer mår dåligt p.g.a. 

krigsupplevelser (Elmeroth & Häge, 2009).  

 

Författarna påpekar betydelsen av ett väl utvecklat samarbete mellan familjer, förskole- och 

skolpersonal och professionella kontaktpersoner inom olika instanser som till exempel 

Socialtjänsten och Barn och Ungdomspsykiatrin i arbetet med flyktingbarn. Genom att skapa 

ett fungerande nätverk runt flyktigbarnet minskar risken för att barn och föräldrar drabbas av 

psykisk ohälsa. Förskole- och skolpersonal behöver få stöd och kunskap i form av 

konsultation och handledning (Elmeroth & Häge, 2009). 
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STOP! En pedagogisk modell som stoppar den kaotiska processen 

Struktur, samtal, organiserad lek och föräldrasamarbete är självklara delar av 

förskolepedagogiken. Modellen sätter barnet i centrum och utgår från det friska och förstärker 

det, vilket har stöd i läroplanen (Lpfö98). Lpfö98 betonar det kompetenta barnet som är fullt 

av egna resurser och aktivt kan konstruera sin tillvaro. (Böhm, Gustafsson & Lindkvist 1987, 

s. 205-224) beskriver utförligt modellen som bygger på författarnas egna och andras 

erfarenheter av arbete med barn i krig i många länder. 1983 reste författarna till Sabra och 

Shatila i Beirut. Där utvecklades grunden till STOP- modellen. 

 

Krig är inte en enhetlig företeelse, menar författarna. Inte bara i olika väpnade konflikter, utan 

under samma konflikter visar våldet olika ansikten i olika stadsdelar, områden och skeenden. 

Man kan inte, som svenska myndigheter ofta gör, generalisera och utgå från att ett krig 

påverkar ett barn si eller så. Barns upplevelser skiljer sig från vuxnas. Krigsbarnets inre fylls 

av rädsla, protest och sorg, när de omgärdas av våld, förluster och exploatering (Gustavsson 

m.fl. 1987). För att modellen skall vara internationellt gångbar har författarna använt engelska 

benämningar. STOP- förkortningen står för Strukture, Talking and Time, Organized play and 

Parent support 

 

Strukture (struktur): Författarna betonar vikten av att strukturera det traumatiserade barnets 

vardag för att minska dess inre kaos och oro och för att hjälpa det att återta kontrollen över sin 

verklighet. De understyrker förskolans och skolans roll för barnens psykiska överlevnad, 

vikten av en strukturerad vardag med bestämda rutiner, tillgänglig vuxenkontakt och planerad 

verksamhet med återkommande moment.  Att få träffa lärare och kamrater, att leka och sjunga 

med dem har ett större värde än man någonsin kan förställa sig. Sysslolöshet och oplanerade 

vardagar ökar känslan av kaos och kan vara förödande för dessa barn (Lindkvist m.fl. 1987).  

 

Talking and time (tala och tid): Författarna anser att barn som har varit med om fruktansvärda 

händelser behöver få avlasta sina tunga bördor och dela med sig av sina upplevelser. 

(Lindkvist m.fl. 1987, s. 214). Att sätta ord på det som har hänt hjälper en att förstå det 

obegripliga. Vuxna kan vara rädda för att gräva upp hemska minnen och tror att tystnad 

skyddar barnen. Lärare i skola och förskola känner till vikten av att barn får uttrycka sina 

tankar och känslor, att de behöver ges tid att anförtro sig till en pålitlig vuxen som orkar 

lyssna och skapa en relation till barnet. Teckning, målning, drama, lek och musik är andra sätt 

som hjälper barn att komma i kontakt med sina känslor och upplevelser och dela dem med 

andra, särskilt när det verbala språket inte räcker till. 

 

Organized play (organiserad lek): Leken utgör redskap att bearbeta obehagliga upplevelser 

och känslor. I krigsdrabbade länder har författarna upplevt hur barn hindras att leka. Ibland 

tvingas barn bli soldater eller ta på sig vuxenansvar. När barn hämmas i leken är det ett tecken 

på att de varken lever eller skapar, menar författarna. Av vad författarna sett förekom det 

lekar under pågående krig. Barnen lekte ofta krigslekar där våld, vapen, avrättningar och 

mord gestaltades i lekform. Ofta är dessa lekar destruktiva upprepningar som inte leder vidare 

till bearbetning av upplevelserna.  Traumatiserade barn behöver leka organiserade och 

konstruktiva lekar där den vuxne är närvarande. Författarna skriver att den vuxnes uppgift i 

första hand är att finnas till som en garant för att leken får fortgå ostört, i andra hand att ge 

uppslag och idéer till lek och skapande och i tredje hand för att bekräfta barnet i leken och 

hjälpa det att beskriva leken i ord (Lindkvist m.fl. 1987 s. 220) menar att vuxna kan hjälpa 

barnet att bygga upp sina lekar genom att vara lyhörda, visa uppmärksamhet och bekräfta 

försök till lek utan att tolka eller värdera. Barn behöver ha roligt under leken. 

Traumabearbetning är viktig och med hjälp av den vuxne kan den destruktiva leken få ett nytt 
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händelseförlopp där barnet aktivt tar kontroll över sitt agerande så att det gestaltade traumat 

får en upplösning och kanske ett lyckligt slut.  

 

Parent support (föräldrastöd): I arbetet med traumatiserade barn poängterar författarna vikten 

av att fokusera på barns egna resurser och de resurser som finns i barnets omgivning, det vill 

säga föräldrarna eller andra individer som står barnet nära.  Eftersom föräldrarna är barnens 

viktigaste stöd enligt anknytningsteorin skall arbetet bygga på att inte skilja barnen från 

föräldrarna. Stödet skall innefatta förstärkning av föräldrarollen om den sviktar. 

Flyktingföräldrar har varit utsatta för stora påfrestningar. Hela processen påverkar 

familjbanden och de kanske behöver eget stöd, handledning, konsultation och ibland 

kvalificerad terapi. Det är viktigt att se familjen som en enhet, när man utarbetar ett program 

som syftar till att hjälpa traumatiserade barn. Författarna betonar skolans och förskolans roll 

att förstärka föräldrarollen genom att t.ex. ta tillvara föräldrarnas åsikter och erfarenheter och 

låta dem engagera sig i verksamheten (Lindkvist m.fl. 1987 s. 220).  
 

STOP- modellen förstärker barnets försvar och uppmuntrar dess kamp att återfinna 

tryggheten. Modellen har används i olika sammanhang, t.ex. av FN: s flyktingorgan UNHCR, 

under asyltiden, i flyktingläger men också i många skolor och förskolor både i Sverige och i 

krigsdrabbade länder. Med hjälp av STOP- modellen menar Lindkvist m.fl (1987) att alla som 

kommer i kontakt med traumatiserade barn kan motverka den kaotiska process de befinner sig 

i. Modellen är lämplig att använda tillsammans med alla människor som har upplevt något 

trauma oavsett traumats karaktär eller individens ålder. STOP kan tillämpas under olika 

omständigheter och miljöer i motsats till t.ex. terapiarbete som kräver tid, kontinuitet och 

stabil miljö. Struktur, samtal, lek och föräldrastöd kan tyckas vara fyra enkla och självklara 

principer. Men författarna skriver att de har sett att de inte är självklara i det praktiska arbetet, 

både under krig, i flyktingläger och här i Sverige. Det finns alltid något man kan göra för 

barnen, men samtidigt kommer krigens barn alltid att bära krigen inom sig (Lindkvist m.fl. 

1987).  

 

Att leka ut kriget  

Lindberg, Laila (2009) betonar lekens betydelse för barn med krigsupplevelser. Sedan 1994 

har hon arbetat med traumatiserade flyktingbarn och sett hur lek och skapande verksamhet har 

gett goda resultat och hjälpt många barn ut ur apati. Utifrån sitt arbete med barn i sorg och 

krigsupplevelser konstaterar hon att samtliga barn hade gemensamma drag: de saknade 

ordning och struktur i tillvaron och behövde den vuxens lyhördhet och förståelse. Författaren 

tycker att alla barn i alla kulturer behöver en lekfull samvaro där samspelet mellan barn och 

föräldrar är viktig, särskilt under de tidiga åren. Lindberg hävdar att alla barn har en medfödd 

förmåga att leka, men förmågan kräver vuxnas närvaro för att utvecklas. I det tidiga samspelet 

och under omständigheter hon kallar normala utvecklar barn en trygg relation till 

verkligheten. Verkligheten behöver tolkas och gestaltas i form av lek för att bli begriplig. 

  

Familjer som har levt under extrema förhållanden som till exempel i krig, svält, kränkningar 

och övergrepp har inte lätt att leka med sina barn i en vardag som Lindberg betecknar som 

onormal. Av sin yrkeserfarenhet har hon märkt att många av de asylsökande barn hon träffat 

som har varit utsatta för krigshandlingar tidigt i livet har missat en vital period i sin 

lekutveckling. Det innebär att de kan ha missat det grundläggande i samspelet med andra 

människor. Den förlorade tiden kan medföra inlärningssvårigheter i skolan och problem i 

kamratrelationer. Trots de fruktansvärda upplevelser de kan bära med sig, tror Lindberg att 

barn har en förmåga att ”läka” sina sår. Hon menar att läkningsförmåga och sorgbearbetning 

kräver de vuxnas förståelse, tillgänglighet och stöd. Som stödperson/pedagog till barn med 
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trauma behöver man vara medveten om vad våld, död och krig innebär och vara förutsägbar 

för barnets lekar. Det är viktigt att pedagogen själv får stöd och handledning för att behålla sin 

professionella hållning i arbetet med krigstraumatiserade barn. Förmågan att orka se och höra 

hur trauman gestaltar sig hos barnen innefattar även den övriga familjens trauma och är en 

förutsättning för ett lekpedagogiskt arbete (Lindberg, 2009). 

 

Ofta vistas dessa barn i understimulerade hemmamiljöer där föräldrarna inte alltid är i 

psykiskt skick, anser Lindberg. Lindberg nämner skola och förskola som trygga platser som 

ger värdefull kompensation för flyktingbarn.  Fasta rutiner och återkommande moment gör 

tillvaron meningsfull och hjälper barnen att strukturera sin vardag. Lek är det språk barn 

använder när det verbala språket brister eller är försenat. Pedagogen skall vara med under 

leken för att hjälpa barn att lära sig leka och knäcka lekkoden, delta på barns villkor, se och 

bekräfta genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Lindberg anser att vi aldrig kan avlägsna de 

obehagliga minnen som flyktingbarnen bär med sig, men med rätt stöd, empatifullt 

bemötande och respekt för barnen kan vi hjälpa dem att gå vidare i livet (Lindberg, 2009). 

 

3.3 Tidigare forskning 

Nedan följer några forskningsstudier som belyser hur krig och flykt påverkar barns fysiska 

och psykiska hälsa, samt hur de bemöts på mottagningshem i Sverige och i vilken 

utsträckning deras utsagor respekteras och tas till vara av Migrationsverkets handläggare. 

  
Flykt från läger till läger: Barnen från Nahr el Bared i Libanon  

Developmental Action Without Borders, Nabaa är en organisation som arbetar för barns och 

kvinnors rättigheter och för att förändra samhällsstrukturer som underminerar dessa. Nabaa 

har gjort en forskningsstudie om barns hälsa sedan de flytt från det utbombade flyktinglägret 

Nahr El Bared i norra Libanon till flyktinglägret Baddawi i norra Libanon. I studien framkom 

att ingen av artiklarna 4-39 i FN´s barnkonvention uppfylldes för barnen från Nahr El Bared. 

Studien är ett brännande dokument som visar hur barns alla rättigheter åsidosätts i väpnade 

konflikter.  

 

Flyktinglägret Nahr el Bared bombades i maj 2007, och studien genomfördes redan i 

september samma år. Då levde flyktingarna i inkvarterade i diverse lokaler i Beddawi, 

mestadels skolor. Det innebar att flyktinglägret Beddawi blev mer överbefolkat än tidigare 

och att skolorna inte kunde starta för några av barnen, varken barnen som flytt från Nahr el 

Bared eller de som bodde sedan tidigare i Beddawi. Många familjer samsades om samma 

rum, ofta sov hela familjer på samma madrass utan sängkläder.   

 

Alla barnen i studien är uppvuxna i misären i flyktingläger, och som palestinier saknar de 

medborgerliga rättigheter i Libanon. De yngsta barnen som deltog i studien var 5 år, och de 

äldsta 18. Vidare deltog grupper av mödrar och fäder. I studien har man frågat barn och vuxna 

indelade i olika åldersgrupper och efter kön om hur de mår, vad de saknar, vad de önskar sig, 

och så vidare. Något som framkom tydligt är att det oavsett ålder fanns gemensamma 

symptom hos alla, så väl barn som vuxna. Som exempel nämns mörkrädsla, fruktan för 

oväntade ljud och för framtiden, Mödrar vittnade om barn som inte vågade gå på toaletten 

ensamma eller i mörker, och blivit sängvätare i elva, tolvårsåldern. Detta var ett enormt 

problem när alla måste sova på samma madrass och det var ytterst begränsat med vatten.  

Dessutom uppgick tillgången till elektricitet till ett fåtal timmar per dygn. Många, så väl barn 

som vuxna, skrek om nätterna och drömde mardrömmar. Det gjorde att alla sov dåligt och 

ofta vaknade av andras skrik. Magknip, illamående, huvudvärk och diarrésjukdomar var 

vanliga och mödrar vittnade om att deras barn fick mer medicinering än tidigare. Fäderna 
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talade om problem med försörjningen. Utan möjlighet eller rättighet att arbeta, var familjerna 

beroende av matdistributioner. Eftersom dessa inte var tillräckliga, uppstod ofta bråk. Några 

lånade pengar för att skaffa mat och köpa rent dricksvatten åt barnen, som led av 

diarrésjukdomar. Äldre barn grubblade över hur de skulle kunna fortsätta sin skolgång. 

Tonårsflickorna uppgav att de plågades över att inte ha några kläder att byta med. De kände 

sig smutsiga eftersom de hade samma kläder på sig hela tiden utan möjlighet att ta av sig i 

avskildhet och tvätta sina kläder. Alla längtade tillbaks till det gamla lägret, som trots misären 

ändå innebar att familjerna hade sina egna bostäder. Den för det krigsdrabbade barnet så 

livsnödvändiga vardagen med förutsägbara moment, som till exempel skolgång, var 

fullständigt inställd och framtiden oviss för alla (Nabaa 2007).  

 

Flyktingbarns psykiska hälsa  

En studie som bygger på en undersökning med 63 flyktingbarn från Chile och Mellanöstern 

visar att många lider av symptom som nedstämdhet, separationsångest och sömnstörningar av 

olika slag. Föräldrarna har i stor uträckning utsatts för tortyr och krigsupplevelser. 

Förskolebarn har en egocentrisk världsuppfattning: de tror att de själva bär ansvar för det som 

händer runt dem. De kan tro att det ”onda” som händer familjen är deras fel: att pappa förs 

bort av soldater, att hemmet bombas, våldet de ser runt omkring sig. Samtidigt som de har 

svårt att sätta ord på sina upplevelser, är minnet ospecifikt. Deras reaktioner blir också 

ospecifika: de riktigt små barnen blir överdrivet gnälliga, klängiga, rastlösa och skrikiga. Lite 

äldre barn reagerar mer likt de vuxna. Ångest, oro, magsmärtor, mardrömmar och 

sömnsvårigheter är vanliga. Skolbarn uppvisar ett bredare spektrum av posttraumatiska 

reaktioner. Liksom vuxna besväras de av påträngande traumatiska minnen. 

Koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter är vanliga följder. Indirekta och direkta 

fobier förekommer också. Till exempel många bosniska barn fruktade män med stora skägg 

eftersom dessa påminde om serbiska soldater. En flickas indirekta fobi gällde katter, eftersom 

hon hade råkat titta på en katt samtidigt som huset träffades av en granat (Angel, Birgitta & 

Anders, Hjern, 2003).  

 

Migrationsverket och barnens perspektiv   

Nilsson, Eva (2007) disputerade i sin doktorsavhandling huruvida barnperspektiv 

uppmärksammas och i vilken utsträckning hänsyn tas till flyktingbarns åsikter vid beslut om 

uppehållstillstånd. Avhandlingens syfte hade Nilsson formulerat med utgångspunkten i 

tidigare studier som genomfördes i samarbete med Rädda Barnen. Studierna undersökte 

Migrationsverkets beslut rörande barn i flyktingfamiljer och ensamkommande barn. Det 

visade sig att det fanns brister och oklarheter i Migrationsverkets slutliga beslut om beviljat 

uppehållstillstånd eller utvisning av asylsökande flyktingfamiljer och ensamkommande barn.  

 

Nilssons kartläggning visade ett glapp mellan utlänningslagens intentioner och 

migrationsverkets beslut. Nilsson grundade sin kartläggning på 71 barn som kom från 34 

familjer och som valdes från migrationsverkets prövningsenheter i Malmö, Göteborg och 

Stockholm. Barnen var i åldrarna 0 till 17 år, av dem var 41 pojkar och 30 flickor.  Fokus var 

att undersöka hur ofta Migrationsverket lyssnade till barns upplevelser och i vilken 

omfattning dessa påverkade asylärendet. Andelen barn som fick sina åsikter hörda ökade i 

takt med åldern. Hon fann i flera ärenden att Migrationsverket inte hade förklarat vilka 

överväganden man gjort när man hörde eller inte hörde barn och hur detta valdes. Nilsson 

fann att barn i några fall fick komma tals under domstolsförhandlingar genom att visa 

läkarintyg eller intyg från socialtjänst eller skola. I endast två domar hade landinformation 

som särskilt berör barnens situation kommit fram. I domstolsärendena lades sällan barnens 

individuella flyktingskäl fram. Nilsson ansåg att det var anmärkningsvärt tydligt att 
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Migrationsverket inte värnar om barns bästa. Bedömningarna utgick sällan från barnets 

perspektiv. Barns perspektiv skall genomsyra asylprocessen. Detta uppmärksammades i 

mycket liten utsträckning enligt Nilssons kartläggning. Hon kom fram till att många barn till 

flyktingfamiljer onämndes i Migrationsverkets utredningar som bihang till föräldrarna. I 

ärenden gällande asylsökande barnfamiljer fokuserades på föräldrarnas skäl till 

uppehållstillstånd vilket ledde till att barns åsikter och situation ignorerades.  

 

Gott omhändertagande- kompensation för flyktingbarn  

År 2005 publicerade Rädda Barnen en undersökning som utfördes av Brendler-Lindqvist, 

Monica. Undersökningen var en två års uppföljning till en annan som utfördes av henne år 

2003. Den behandlade mottagandet av 17 ensamkommande barn i Skellefteå kommun. Dessa 

barn hade sökt asyl i Sverige och togs emot av asylhemmet Origo som var det första 

asylhemmet i kommunal regi för ensamkommande barn. Det framkom i rapporten att barnen 

hade starka asylskäl för att få uppehållstillstånd. Nämnas kan förlust av bägge föräldrarna, 

förföljd p.g.a. tillhörande etnisk minoritet, misshandlade av polis, flykt undan krig och 

väpnade konflikter. De hade inga fungerande eller skyddande nätverk som familj eller skola. 

Möjligheterna att leva i fred var minimala. Kaoset i ursprungsländerna hade tvingat dem att 

fly för att överleva.  

 

Under intervjuerna berättade barnen att flykten även inom Europa var riskfylld. Många av 

deras kompisar eller syskon som var med dem gick förlorade i försöken att ta sig över gränser 

mellan olika länder. På grund av traumatiska upplevelser hade många av barnen psykiska 

problem, till exempel sömnsvårigheter, ätstörningar, depressioner, koncentrationssvårigheter 

och självmordstankar. Några hade varit inlagda på psykiatrisk klinik på grund av häftiga 

återfall av tidigare traumatisering. Sorg, ensamhet och saknad var skuggor som de inte lyckats 

skaka av sig. Vid analys av intervjuerna i rapporten märktes att separationerna från hemlandet 

hade allvarliga traumatiserade följder för barnen. Inget av barnen som ingick i 

undersökningen ville leva utanför sitt land. De drabbades av ångest och skuldkänslor för att de 

förlorat identitet, hemland, anhöriga och samhörighet. Barnen berättade att omhändertagandet 

på asylhemmet Origo var bra. De utvecklades gynnsamt när de kände trygghet och fick hjälp 

och stöd av folk som brydde sig om dem och deras upplevelser. De etablerade starka 

relationer till sina lärare, godmän och varandra. 

 

Resultatet visade att det var mer fruktbart när omhändertagandet skedde från kommunens sida 

än Migrationsverkets. Barnen levde i förvirring med kluvna känslor på grund av att det var 

samma myndighet som både tog hand om dem och som utredde deras ansökan om 

uppehållstillstånd. Migrationsverkets dubbla roller har medfört psykisk ohälsa, 

självmordsförsök och försvinnande bland ensamkommande asylsökande barn.  

 

I de beslut som granskades i rapporten framkom att Migrationsverket bedömde att barnets 

bästa var att förenas med sina föräldrar i hemlandet. Men intervjuerna med barnen på Origo 

visade att de sökt sig till Europa på grund av att hela samhällssystemet i hemlandet kollapsat. 

I granskningen framkom att Migrationsverket inte tog hänsyn till barns behov och därför 

avvisade många till sina hemländer även om det stred mot barnens välbefinnande. 

 

Å andra sidan visade undersökningen att sår kan läkas och tillit till omgivningen byggas upp 

om flykten tar slut. Asylhemmet Origo är ett gott exempel på hur ett kommunalt 

omhändertagande genom introduktion och kontinuitet hjälper och stödjer ensamkommande 

barn att få en trygg och lovande start i Sverige. Verksamheterna i asylhemmet var planerade 

ur ett salutogent perspektiv som går ut på att förstärka det friska hos traumatiserade 
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människor samt skapa en känsla av sammanhang där tillvaron är begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Arbetet handlade om att sysselsätta barnen i meningsfulla sammanhang, 

tillexempel genom att gå till skolan och att delta i fritidsaktiviteter. Man hade ett kontinuerligt 

och nära samarbete med varje barns godman och byggde upp ett socialt nätverk som skulle 

kompensera bristen på stöd från föräldrar och familj.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
För att pedagoger skall kunna hjälpa krigstraumatiserade barn är det viktigt att de känner till 

de faktorer som påverkar barns psykiska hälsa. Nedan följer några teoretiska utgångspunkter 

som beskriver vad krig, våld och trauma kan ha för påverkan på barns psykiska hälsa, vad 

barn kan ha för skyddsfaktorer och hur man kan arbeta för att hjälpa dem. 

 

4.1 Antonovsky och känslan av sammanhang, KASAM  

Aaron Antonovsky (2005) studerade hur kvinnor anpassade sig till klimakteriet och fann att 

en del av de judiska kvinnor som överlevt koncentrationslägren under andra världskriget hade, 

trots krigsupplevelser och trauma, god förmåga att anpassa sig till klimakteriets besvär. På 

samma sätt har många flyktingbarn och flyktingfamiljer trots allt gått vidare med sina liv och 

anpassat sig till omgivningen.  

 

Man behöver se till helheten runt människan för att förstå hur hälsan uppstår. Sjukdom och 

friskhet är återkommande element i individens hälsoskala. Man skall inrikta sig på de 

hälsofrämjande faktorerna. De kan dels hämtas från den sociala omgivningen och dels från 

människans förmåga att hantera olika stressorer. Antonovsky menar att det är förmågan av 

känsla av sammanhang, KASAM, som avgör var individens välmående befinner sig i skalan 

av sjukdom och hälsa. En människa som upplevt svårigheter kan, om hon har en stark 

KASAM, klara av livets motgångar även om de uppkommer senare i livet. Utifrån detta 

konstaterar han att man måste stärka KASAM hos drabbade och utsatta människor. Genom att 

visa förståelse för deras upplevelser och ge dem det stöd de behöver ökar möjligheten att de 

får ett bättre liv. Han har formulerat tre kognitiva komponenter, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet som viktiga hälsoorsaker vilka förklarar i vilken omfattning en individ 

upplever sin närvaro i relation till de yttre omständigheterna. Han betonar att KASAM- 

komponenterna inte får stå som enskilda enheter utan måste förklaras som en helhet för att 

man skall förstå hela begreppets mekanism (Antonovsky, 2005).   

 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning individen upplever det som sker utanför som 

begripligt och förutsägbart.  

 

Hanterbarhet betyder i vilken utsträckning individen upplever sig ha egna resurser för att 

hantera de krav och utmaningar som ställs. Det kan handla till exempel om personliga 

färdigheter som man själv har kontroll över, men också att man har någon behörig att lita på, 

mänsklig eller gudomlig.  

 

Meningsfullhet syftar till vikten av att individen är delaktig och engagerad i sina egna 

upplevelser och processer och att en stark meningsfullhet skapar motivation, glädje och vilja 

att känslomässigt engagera sig under svårigheter. Han menar inte att förlusten av någon 

anhörig skapar glädje, men hög känsla av meningsfullhet framkallar den ork och inre energi 

som dämpar konfrontationen med svårigheterna.  
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4.2 Barns påverkan av stress  

Det lilla barnet är extra känsligt för all slags stimulans och intryck, dels för att hjärnan 

fortfarande är under tillväxt, dels för att barnet inte hunnit skaffa sig erfarenheter och 

kunskaper om olika intryck. Därför är skillnaden mellan vuxnas och barns upplevelser av 

påfrestningar stor. Det som uppfattas som hotfullt och skrämmande av barnet kanske inte 

upplevs farligt av vuxna. Barnets ålder, utvecklingsnivå/mognad och tidigare erfarenheter är 

avgörande för hur barn upplever olika stressituationer och hur de hanterar stressfaktorer i 

omgivningen. Om barnet tidigare genomgått en liknande påfrestning och lyckats klara sig 

utan skada har det nytta av den inlärda erfarenheten. Den blir en copingmekanism i barnets 

bemästringsförmåga. Om barnet däremot inte lyckats bearbeta likartade upplevelser och blivit 

ytterligare utsatt för påfrestning kommer en retraumatisering att uppstå. Då reagerar barnet 

med att tränga in de obehagliga känslorna och tankarna i ett hopplöst försök att skydda sig 

mot hotet (Abdulbaghi, Ahmad & von Knorring, Anne-Liis, 2005). 

  

De allra yngsta barnen reagerar ofta med skrikighet, sömnsvårigheter och överdriven 

ängslighet när de utsätts för stress. Författarna framhåller att barn under tre år inte är rädda för 

farorna så som de yttrar sig i verkligheten, utan är beroende av omgivningens, särskilt 

föräldrarnas, reaktioner. Tidigare forskning om barn och trauma betonar att föräldrars närvaro 

och reaktion i krig och katastrofsituationer kan mildra respektive förstärka barns 

konfrontation med trauman. Förskolebarn är egocentriska och deras uppfattnings- och 

inlevelseförmåga inte utvecklade för konsekvent tänkande.  De har svårt att begripa 

föräldrarnas reaktioner. Därför anser författarna att barn i denna ålder reagerar med 

skuldkänslor och använder kraftiga dissociationer. Förskolebarn kan utveckla olika symptom 

så som överdriven ängslighet, regression, sömnstörningar, separationsångest och olika 

rädslor. Författarna fastställer att stressens intensitet och varaktighet påverkar barnets känslor 

mer än vilken typ av stressfaktor det handlar om. Om barnet var utsatt för en långvarig och 

upprepad påfrestning kommer det troligen att utveckla till exempel posttraumatisk syndrom. 

Ofta kännetecknas barns reaktion av undvikande beteenden eller psykologisk avskärmning 

och personlighetsstörningar.  

 

4.3 Donald Winnicott och lekens betydelse  

Enligt Donald Winnicott (2003,s: 74-90) är leken en universell företeelse och en naturlig 

sysselsättning i barns liv. Han understryker att leken främjar barns utveckling och kopplar 

ihop lek med hälsa och tillfrisknande. I sin teoribildning talar han om ”det tredje rummet” där 

det lekande barnet befinner sig i under leken. Han menar att lekområdet inte är den inre 

psykiska eller mentala verkligheten. Det ligger utanför barnet men är inte desamma som den 

yttre verkligheten. Lekområdet ligger någonstans mittemellan, ett område där den yttre och 

inre verkligheten möts.  Winnicott anser att lekens problematik ligger i att leken ligger i 

gränslandet mellan det subjektiva och det objektiva som får näring av varandra. Han menar att 

barnet samlar på erfarenheter från den yttre verkligheten och använder dem för syften som 

härstammar ur den inre verkligheten. 

 

Winnicott hävdar att barn befinner sig i en sfär där de aktivt agerar och skapar när de leker. 

Han menar att barn känner en fullständig kontroll och makt över leksituationen. Liksom andra 

psykanalytiker som Freud och Eriksson framhåller Winnicott att lek har självlärande effekter 

för barn som bär på obehagliga upplevelser och emotionella sår. Leken blir ett sätt att förstå 

och hantera oro och kaos. Genom att gestalta de obehagliga upplevelserna i leken lär sig 

barnet att hantera och lösa dem. I denna bemärkelse påminner Winnicott (2003, s.87) oss om 

att lekande i sig självt är terapi. I sammanhanget betonar han att en möjlig bearbetning 

förutsätter en ansvarsfull, tillåtande och tillgänglig vuxen. Han menar att den vuxne måste 
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finnas till hands när barn leker men behöver inte alltid delta i leken.  Den vuxne skall bekräfta 

det barnet gör under leken utan att värdera eller kommentera, men se till att ordna och 

organisera lekrummet så att barn får möjlighet att leka i lugn och ro och bearbeta sina 

upplevelser. Winnicott påpekar att den vuxnes tillgänglighet är nödvändig och avgörande då 

leken överskrider etiska gränser och blir destruktiv. Det gäller att den vuxne ser det i tid och 

ingriper och organiserar så att leken blir trygg och meningsfull.  

 

5. Metod och ansats 
5.1 Vetenskaplig forskning      

Vetenskaplig forskning hjälper till att förstå hur olika delar av verkligheten förhåller sig till 

varandra och hur helheten kan se ut. En vetenskaplig forskning kännetecknas av ett godkänt 

system baserat på metodiskt och teoretiskt förhållningssätt som ökar resultatets tillförlitlighet 

och giltighet. Forskarens synsätt speglar sig i forskningen som styr utformning av syfte, 

frågeställningar och datainsamlingsmetod och påverkar analysen.  

 

Vår undersökning bygger till stor del på intervjupersonernas engagemang, erfarenheter och 

upplevelser kring flyktingskap och flyktingbarn i förskolan. Målet är att presentera personliga 

bilder av ”verkligheten” såsom den målas av respondenterna vilket innebär att det inte finns 

en ensidig och sann bild. Vi har valt att använda en kvalitativ undersökning med 

utgångspunkt i hermeneutiken. 

 

5.2 Hermeneutisk ansats 

Hermeneutiken syftar till att förstå människors känslor, uppfattningar och handlingar i en 

kontext och inte bara begripa det intellektuellt (Thurén, Torsten 2007, s.95).  Eftersom 

positivismen strävar efter absolut kunskap genom att använda våra sinnen och logik är den 

mindre aktuell i vår studie där vi lägger fokus på att öka förståelsen för flyktingbarns 

bakgrund och hur man kan arbeta för att stödja dem. Den hermeneutiske forskaren försöker att 

se och förstå helheten av forskningsproblemet genom att pendla mellan del och helhet, subjekt 

och objekt, förståelse och tolkning. Denna pendling kallas ofta för ”hermeneutiska spiralen” 

(Patel, Runa & Davidson, Bo, 1994, s. 26).  

 

Vi är medvetna om att med hermeneutiken som utgångspunkt kommer resultatet att 

analyserats genom vår förståelse och tolkning. Tolkningen är dessutom beroende av egna 

minnen, erfarenheter, upplevelser och känslor. Det innebär att det vi kommit fram till i vår 

undersökning och har försökt förstå och tolka kan omtolkas ytterligare av någon annan.  

 

5.3 Kvalitativ undersökning 

För att förstå och fördjupa uppfattningen om vad det innebär att ”vara flykting” i ett 

främmande land och ”att arbeta med flyktingbarn” ansåg vi den kvalitativa metoden relevant 

till vår undersökning. Eftersom vi söker varierade svar och beskrivningar av våra 

intervjupersoner som har olika yrkesbakgrund och som i sitt arbete kommer i kontakt med 

flyktingfamiljer och flyktingbarn eller har erfarenheter om flyktingskap, har vi därför byggt 

vår undersökning på kvalitativa intervjuer. I en kvalitativ rapport fokuserar forskaren på att 

förstå hur individen tolkar och upplever sin verklighet eller ett visst fenomen utifrån egna 

erfarenheter och kunskaper. Med detta förhållningssätt vill forskaren nå den subjektivt 

upplevda verkligheten som är individuell (Backman, Jarl 1998, s.48). 
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6. Urval  
Intervjupersonernas varierade utsagor skulle belysa olika delar av undersökningsområdet för 

att hjälpa läsaren att bilda en uppfattning om hur flyktprocessen och flyktingproblematiken 

kan te sig. Alla intervjupersoner kommer på något sätt i kontakt med flyktingbarn eller har 

kunskaper och yrkeserfarenheter om flyktingskap och flyktingfamiljer eller har själva varit 

flyktingar.  

 

Vi tog kontakt via e-post med CYC, Children and Youth Center, i flyktinglägret Shatila i 

Beirut, Libanon. Vi hittade centret efter en artikel i Rädda Barnens tidning, (nr 4:2006) och 

ansåg det lämpligt eftersom det bland annat stöds av Svenska Rädda Barnen. När Tomasine 

anlände till Libanon blev hon avrådd från att själv gå in i Shatila. Hon tog då kontakt med en 

läkare som arbetar för UNRWA. Läkaren avrådde henne för att försöka något på egen hand, 

då situationen i lägren ansågs så orolig att det förelåg risk att bli tagen som spion. Vidare 

efterforskningar ledde till en intervju med Wafa El-Yassir, chef för Norwegian Peoples Aid, 

NPA i Libanon. Dessutom fick hon intervjua Haifa Jammal, människorättskoordinator på 

NPA som berättade övergripande om situationen för de palestinska flyktingarna i Libanon. 

Hon ledde i sin tur till en kontakt med Lilianne Yunes på Family Guidance Center, FGC som 

berättade hur man arbetar på centret för att hjälpa barn med krigstrauma i flyktinglägren Sabra 

och Shatila.  

 

I Sverige intervjuade vi en jurist som bland annat arbetar som offentligt ombud i asylärenden 

och en nämndeman i Länsrätten. Vi intervjuade personal på Resursenheten för introduktion av 

nyanlända barn, RIB och Introduktionsenheten Gunnared/Lärjedalen som vi fann via Internet 

när vi sökte efter olika flyktingmottagningar och introduktionsenheter som finns i Göteborg. 

De kontaktades via telefon. Specialistläkare vid Flyktingbarnteamet kontaktades via e-post 

och tog emot oss för en intervju. Via Internet hittade vi även flyktingavdelningen Tuppen och 

Introduktionsförskolan/skolan. Kontakterna med dessa enheter togs via telefon. Alla 

pedagoger tog emot oss för intervju på sina avdelningar. Tiden bokades tidigt på morgonen 

innan barnen kom på Tuppen och senare på eftermiddagen när alla barn gått hem på 

Introduktionsförskolan. Vi lät samtliga bestämma tid och plats. De tog emot oss på sina 

arbetsplatser. Nämndemannen som är pensionär tog emot oss i sitt hem. Genom bekanta fick 

vi kontakt med ett flertal flyktingar som upplevt krig som barn. Vi kontaktade dem muntligt, 

och några var villiga att berätta om sin uppväxt i krig. Av dessa valde vi att använda oss av 

tre, eftersom deras berättelser beskrev vitt skilda perspektiv.  

 

Vi valde medvetet bort att utföra barnintervjuer eftersom det medför flera etiska 

överväganden, som till exempel lämpligheten i att utsätta redan utsatta barn för forskning. 

Nackdelen med denna avgränsning kan vara att vi gått miste om värdefull information genom 

att vi inte tagit del av flyktingbarns egna upplevelser.  

 

Vi har sökt Migrationsverket både via telefon och Internet mellan juni och oktober 2009. Vid 

de första telefonkontakterna skickades vi runt mellan olika handläggare tills vi fick beskedet 

att återkomma i september. I september fick vi beskedet att den som skulle kunna ta emot oss 

var på semester, och i oktober fick vi till slut besked att de på grund av omorganisationer inte 

hade möjlighet att ta emot oss.  

 

7. Genomförande 
I detta avsnitt behandlas följande: Datainsamlingsmetod, urval, genomförande av intervjuerna 

följt av databearbetning och analys, redogörelse för Vetenskapsrådets etiska regler samt 

tillförlitlighet och giltighet. 
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7.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har ägnat oss åt en kvalitativ undersökning som gått ut på att ta reda på vad våra 

intervjupersoner har för upplevelser, kunskaper, erfarenheter och känslor att delge oss kring 

vårt undersökningsområde: flyktingskap och flyktingbarn i förskolan. För att få våra 

frågeställningar besvarade och nå vårt syfte med undersökningen, har vi valt att samla in 

information genom i första hand kvalitativa intervjuer. Som komplettering till några intervjuer 

har vi även använt oss av observationer. Vi har använt oss av två olika modeller av intervjuer 

d.v.s. informant respektive respondentintervju. Med informantintervjuer menar vi de 

intervjuer vi utförde med professionella inom olika yrkesområden och enheter både i Sverige 

och i Libanon. Dessa intervjupersoner kallar vi för informanter. Som intervjuare kan man öka 

informationsinnehållet genom att använda sig av personer som antas ha kunskap, fakta och 

yrkeserfarenheter kring en företeelse (Holm, I M & Kron Solvang, B, 1996, s: 104). 

Respondentintervjuer har vi genomfört med pedagoger som arbetar på fältet med flyktingbarn 

i introduktionsförskolor. Denna form av intervju har vi också använt då vi intervjuat vuxna 

flyktingar som upplevt krig i barndomen. Dessa intervjupersoner kallar vi respondenter. 

 

Val av intervjuform  

Intervjun skiljer sig från samtalet och är en form av samspel mellan två personer med två 

olika och inte jämställda roller, då en frågar och den andra svarar. Intervjuarens syfte är att 

samla information. I ett vanligt samtal finns inte dessa krav (Lantz, Annika 2007). Intervju är 

ett sätt som ger utrymme för intervjupersoner att berätta om hur de tänker, hur de upplever 

och uppfattar sin omvärld. Forskaren får därför en ökad förståelse om människors erfarenheter 

och uppfattningar kring en företeelse (Kihlström, Sonja 2007, s.48).  

 

Vi har utfört intervjuerna med utgångspunkt i en semistrukturerad intervjuguide med öppna 

frågor. Detta innebär att intervjuguiden har en låg grad av strukturering och standardisering, 

vilket lämpar sig väl för vår kvalitativa undersökning.  Patel och Davidson (1994, s.61) tycker 

att den semistrukturerade intervjuguiden ger möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupa sig i 

intervjupersonernas egna berättelser och uppfattningar. I den öppna intervjun och den riktade 

öppna intervjun, söker intervjuaren den subjektiva bilden av den konstruerade verkligheten 

hos den intervjuade (Lantz 2007). Vi tycker att fördelen med den intervjuform vi valt är att vi 

har haft möjlighet att ta utgångspunkt i intervjupersonernas svar och låta dem utveckla sina 

utsagor vidare genom att ställa följdfrågor och att vi har haft frihet att anpassa våra följdfrågor 

efter respondenterna och informanternas specifika kunskaps- och arbetsområden.  

 

Intervjusituation 

Det kräver stor medvetenhet och vissa kunskaper som man som intervjuare bör tänka på för 

att en intervju skall bli professionellt utförd (Lantz 2007).  Vi har använt oss av relevant 

litteratur för att skaffa oss kunskaper om ämnet flyktingskap och flyktingbarn i förskolan och 

utarbetat våra frågor efter dessa. Vid intervjutillfället söker intervjuaren fånga 

intervjupersonernas uppfattningar eller upplevelser. Vi var medvetna om att vår förförståelse 

och våra känslor kan påverka intervjusituationen och intervjupersonen. Det är inte möjligt 

eller ens eftersträvansvärt att intervjuaren tränar sin förmåga att vara objektiv (Lantz 2007, s: 

13). Under intervjuerna fick intervjupersonerna uttrycka sina uppfattningar. Vi försökte ta till 

oss och förstå hur de tänkte och menade. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett gott klimat som möjliggjorde ett samspel mellan oss och 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna intervjuades på sina egna arbetsplatser där de var 

trygga. De tre vuxna flyktingarna intervjuades på platser som de själva valde. Vi nämner inte 
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dessa platser här, eftersom det riskerar att röja deras anonymitet. Vi genomförde samtliga 

intervjuer i Sverige gemensamt. Enlig Trost, Jan (2005, s.46) kan det vara bra att vara två vid 

en intervju, särskilt när intervjuarna är samspelta. Effekten blev att vi har fått rikare och mer 

nyanserad informationsmängd och förståelse än en ensam intervjuare skulle ha fått.  

 

Eftersom vår undersökning belyser känsliga delar i flyktingbarns liv har vi vid flera tillfällen 

blivit starkt berörda. När vi intervjuade flyktingarna som upplevt krig som barn var det bitvis 

smärtsamt för dem att berätta om svåra minnen, samtidigt som de visade uppskattning över att 

vi valt att skriva om flyktingbarn. Vi känner så väl ödmjukhet som tacksamhet över det 

förtroende de visat oss när de delgett oss sina minnen. Hade vi lyssnat utan att visa empati 

hade de inte delat med sig av sina upplevelser. Som intervjuare skall man kunna känna empati 

med den intervjuade, men behöver inte sympatisera med intervjupersonen eller hålla med allt 

han/hon påstår (Trost 2005, s.73).  

 

I intervjusituationerna använde vi oss av en intervjuguide som speglade vårt syfte och våra 

frågeställningar. Intervjuguiden innehöll frågor vi ansåg relevanta för undersökningen. 

Frågorna har varit ett stöd då vi inte är vana vid att intervjua vuxna personer. Dessa frågor har 

lett till följdfrågor. Vi har strävat efter att ställa tydliga och enkla frågor till 

intervjupersonerna. När vi kände att intervjufrågorna blivit besvarade fick intervjupersonerna 

frågan om de tyckte att vi missat något som vi bör veta kring vårt ämne. På så sätt fick de 

själva avrunda intervjun. 

 

Intervjuerna vi genomförde med informanterna och respondenterna spelades in på diktafon. I 

ett fall ville inte en informant bli inspelad. Jasminas intervju spelades heller inte in då 

diktafonen eller annan apparat som kunde spela in intervjun inte fanns till hands. I detta fall 

förde vi löpande anteckningar som vi fyllde ut och skrev rent direkt. Juristen och Malmström 

och Beckman på RIB begärde att få ta del av transkriptionerna. Vi sände dem dessa med e-

post. De korrigerade några missuppfattningar. Intervjuerna tog mellan 50 minuter upp till 

drygt två timmar att genomföra, beroende på hur mycket tid intervjupersonerna var villiga att 

ställa till vårt förfogande. Diktafonen har varit till stor nytta. Vi behövde inte göra massa 

anteckningar utan kunde koncentrera oss på frågorna och svaren. Den möjliggjorde även 

ögonkontakt med intervjupersonerna.  

 

Val av observationer  

I vårt arbete har vi använt den typen av observationer i utforskande syfte, som Patel och 

Davidson (1994, s.80) kallar för ostrukturerade observationer. De menar att man som 

observatör inte är upptagen med att observera hur ett förutbestämt fenomen yttrat sig i en viss 

miljö utan registrerar och beskriver den miljö intervjupersonerna befinner sig i. Vi har gjort 

anteckningar, tagit foton och skrivit ner nyckelord.  

 

Genomförande av observationer 

På FGC möttes Tomasine Kobrosli av Lilianne Yunes som visade rum för olika aktiviteter där 

personal tar emot och arbetar med krigstraumatiserade barn och deras föräldrar. Där tilläts 

hon ta foton för dokumentation, på villkor att hon inte fotograferade barn. Att vara okänd 

deltagande observatör kan innebära begränsningar eftersom risk föreligger att man inte får 

tillträde till alla miljöer som kan vara av intresse. Dessutom kan det medföra minnesfel om 

man utfört flera observationer (Patel och Davidson 1994, s.83). Detta var den enda 

observation av liknande slag som utfördes vilket eliminerar risken att blanda ihop den men 

någon annan. Eftersom FGC är inrymt i en vanlig lägenhet i ett bostadshus var det lätt att 

konstatera att alla utrymmen visades.  
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I en senare observation då Tomasine var ensam i flyktinglägren Sabra och Shatila observerade 

hon området, bostäders exteriör och folk på gatan, samtidigt som hon tog foton för 

dokumentation. Eftersom det kan vara känsligt och uppfattas stötande tog hon endast bilder på 

vissa platser, till exempel allmänna vyer, och försökte undvika närbilder på personer. 

Observationen bekräftade det som framkommit under intervjun med Lilliane Yunes, samtidigt 

som intervjun fördjupade det som framträdde under observationerna, både på FGC och i 

flyktinglägren. Även kommunikation med folk hon mötte i flyktinglägren har fördjupat 

förståelsen för det observerade. En okänd deltagande observatör kan medföra etiska dilemman 

som att utsätta individer för igenkännande (Patel och Davidson 1994, s.83). I vårt fall 

observerades allmänna företeelser, och inga uppgifter framkom i resultatet som kan vara till 

skada för den enskilde individen.  

 

På flyktingavdelningen Tuppen visade pedagogerna omkring oss på avdelningen. Vi fick 

därför en inblick i hur miljön ser ut. Denna observation var till hjälp under intervjuerna, då de 

gav oss en klarare bild av deras arbete.   

 

7.2 Forskningsetik 
Forskningetiska principer utvecklades efter tiden för andra världskriget som en reaktion på 

nazisternas grymma försök på människor. I ljuset av dessa händelser framträdde ett behov av 

regler och rekommendationer för forskning (Vetenskapsrådet, 2001). Forskaren har ett ansvar 

för de människor som påverkas av forskningen och den information som samlas in. De 

grundläggande forskningsetiska principer vilka vi har använt oss utav i vår undersökning kan 

preciseras i fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.   

Informationskravet: Vi har inför varje intervju talat om för informanterna och respondenterna 

att vi är två studenter som skriver Examensarbete i Lärarprogrammet i Högskolan i Borås och 

belyst syftet med vår undersökning.  

Samtyckeskravet: Innan vi börjat intervjuerna har vi berättat för informanterna och 

respondenterna att deras deltagande är värdefullt för vår undersökning men är frivilligt. Detta 

innebar att de när som helst kunde dra sig ur sin medverkan utan att uppge några orsaker. 

 

Konfidentialitetskravet: Innebär att alla uppgifter som är av privat natur skall skyddas och att 

sekretess från offentlighet skall beaktas. För att undvika negativa konsekvenser för berörda 

parter får det inte vara möjligt att identifiera dem. Vi påpekade dock att examensarbetet 

eventuellt kommer att publiceras på högskolans forskningsdatabas, BADA och kan därför 

komma att läsas av allmänheten och användas av andra i andra forskningssammanhang. Några 

av våra informanter och respondenter i Libanon och Sverige gav samtycke till att stå med sina 

riktiga namn och arbetsplatser. Övriga intervjupersoners namn är fingerade. 

 

Nyttjandekravet: Vi informerade alla informanter och respondenter att vårt insamlade material 

endast kommer att användas för denna undersökning.  

 

Att intervjua flyktingbarn hade varit relevant för vår undersökning, men valdes bort p.g.a. att 

det skulle medföra en hel del etiska överväganden. Att intervjua barn som har levt eller lever i 

svåra förhållanden kräver förberedelse, speciella kompetenser och kunskaper. 
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7.3 Giltighet och tillförlitlighet 

Forskaren inom kvalitativa studier måste granska sina resultat kritiskt och kontrollera 

trovärdighet och relevans, men inte på ett mätbart sätt som i kvantitativa studier (Trost 1996, 

s:113). Forskaren arbetar kontinuerligt med giltighet och tillförlitlighet under hela 

forskningsprocessen, till exempel under intervjusituationer, val av intervjupersoner, under 

databearbetning och vid analys och tolkning. Hit hör även frågan om objektivitet och 

subjektivitet. (Trost 2005, s: 114). Man kan inte vara ”nollställd” då forskaren i kvalitativa 

undersökningar omfattas av en pågående process som innefattar närhet, socialt samspel och 

växelverkan med undersökningsområdet (Lantz 2007, s: 13) och (Holm & Solvang 1996,s: 

98).  

 

Under intervjusituationerna har vi varit medvetna om att våra personliga åsikter inte skulle ha 

betydelse då vi intervjuade för att inte riskera att vi påverkade resultatet.  Analysarbetet har 

tagit sin utgångspunkt i de intervjuades utsagor som speglar deras uppfattningar och 

upplevelser. Vi var två uttolkare som utförde dataanalys. Detta är styrka som ger ökad 

kontroll, rikare analys och minskad subjektivitet (Kihlström 2007, s.232). 

 

Vi anser oss ha uppnått tillförlitlighet då vi beskrivit alla delar i undersökningens process på 

ett utförligt och seriöst sätt, vilket sedan kan ligga till grund för läsarens uppskattning av 

undersökningens trovärdighet och giltighet. Vårt undersökningsresultat har fått ett 

betydelsefullt värde då vi hoppas att den kommer att väcka pedagogers intresse och öka 

medvetenheten kring vad det innebär att vara flykting och att arbeta med flyktingbarn i 

förskolan. Vi tycker att valet av ämne kan gagna flyktingbarns integrationsprocess i förskolan. 

Vi anser oss ha uppnått god giltighet då vi i under resultatdiskussionen försökt väva samman 

intervjupersonernas utsagor med de teoretiska utgångspunkterna för att fördjupa förståelsen 

av vårt undersökningsområde. Giltighet skapas genom en fördjupning i resultatets delar. 

Tillsammans med de teoretiska begreppen skall dessa delar kunna leda till en ökad och 

fördjupad förståelse hos forskaren (Lantz 2007, s: 100).  

 

Intervjuerna registrerats på ljudband vilket varit en tillgång då vi haft möjlighet att gå tillbaka 

till ursprungskällan vid analys- och tolkningsarbete. Eftersom undersökningsmetoden i vår 

studie är kvalitativa intervjuer är vi medvetna om risken för att vi kan ha ställt ledande frågor. 

Kihlström (2007, s. 48) hävdar att ett sätt att undvika ledande frågor i intervjuer kan vara att 

hela tiden fokusera på respondenternas egna utsagor och utveckla samtalen genom att spinna 

vidare på deras uppfattningar och åsikter med hjälp av följdfrågor. 

  

Våra intervjupersoner har valts efter kriteriet att de arbetar med eller kommer i kontakt med 

flyktingbarn eller har erfarenheter om flyktingskap. Därför tycker vi att vi har fått relevant 

information och berikande utsagor. Kihlström (2007, s. 49) skriver att ett noggrant urval av 

intervjupersoner i en kvalitativ studie höjer svarens tillförlitlighet. Våra informanter har alla 

medverkat utifrån sina yrkens referensramar. De antas ha relevant kunskap och information 

om vårt ämne. Därför har vi betraktat deras utsagor som referenskällor.  Ett problem med 

sådana informanter är att de kan ge övertygande beskrivningar (Holme & Solvang 1996, s: 

104). I vår undersökning har vi inte varit ute efter att kritiskt granska eller ifrågasätta hur de 

arbetar. Alla respondenter och informanter har informerats om undersökningens och dess 

syfte och intention, och de etiska principer som gäller dess utförande. De har medverkat 

frivilligt och med engagemang och intresse.  
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7.4 Generaliserbarhet 

Slutsatser som dras på grundval av ett begränsat antal personer som varit föremål för en  

undersökning kan också vara giltig för en större grupp individer (Lantz 2007,s: 14). Trots att 

vi under arbetets gång strävat efter att skapa en bredare bild av vad flyktingar och 

flyktingbarn går igenom i krigsdrabbade länder och i Sverige, vill vi påpeka att vår 

undersökning bara har täckt några delar som berör ett så stort område. Hade vi haft mer tid 

hade vi utfört samma undersökning, men med ett ännu större urval av personer valda efter 

samma referensramar. Nabaas forskningsstudie om Nahr El Bared är ett exempel på en studie 

baserad på ett stort urval av respondenter indelade i olika grupper efter ålder och kön. Ur 

resultatet drogs generaliserbara slutsatser som påvisade både likheter och olikheter hos de 

olika grupperna som intervjuades. Vi menar att även om flyktingar och flyktingbarn har olika 

referensramar och skilda historier beroende på olika omständigheter, kan vi ändå se en rad 

likheter och generella kännetecken som kan vara giltiga i andra situationer som berör 

flyktingskap och flyktingbarn. Det som är gemensamt bör därför uppmärksammas av alla 

personer som kommer i kontakt med flyktingar.  

 

Fördelen med kvalitativ ansats är att vi har kunnat söka en djupare förståelse för andra 

människors upplevelser som vi inte hade kunnat ta reda på genom en kvantitativ studie. Vi 

anser att värdet med kvalitativ ansats är att vi har kunnat komma nära andra människors 

verklighet och ökat den mänskliga insikten om att alla människor har likartade behov av 

trygghet, skydd och välbefinnande oavsett var man befinner sig. Även om kvalitativa 

undersökningar inte har som mål att generalisera resultaten, upplever vi att med den förståelse 

vi har uppnått och med hjälp av inlevelse kan förutsäga hur andra människor kan komma att 

agera och reagera under liknande omständigheter. Vårt allmänmänskliga behov av trygghet 

kan liknas vid ett paraply, där vi alla oavsett bakgrund och olikheter söker skydd.  
 

8. Databearbetning  
Det finns inga bestämda analysmodeller att följa när det gäller kvalitativa undersökningar i 

jämförelse med kvantitativa studier som har en hel uppsättning konventioner för 

tillvägagångssätt. Som forskare skall man däremot hålla sig till olika etiska normer, som att 

vara ärlig och hygglig i sin databearbetning (Trost, Jan 2005).  

 

Samtliga intervjuer gav rikligt med informationsmaterial. Efter varje utförd intervju lyssnade 

vi på och transkriberade noggrant allt som förekom i intervjun för att inte viktig information 

skulle gå förlorad. Efter det läste vi igenom texterna och strukturerade dem i ordnade stycken. 

Därefter skalade vi, tog bort alla upprepningar och allt som inte var relevant till syftet. I de 

fall då vi intervjuat flera personer på samma arbetsplats sökte vi gemensamma drag och tog 

återigen bort upprepningar. Sedan skrev vi om intervjuerna till läsvänliga, sammanhängande 

texter. 

 

Det är praktiskt att skriva ut intervjuer på papper för att få distans till innehållet och lättare 

kunna utskilja vad som är relevant för undersökningen (Lantz 2007). Vi har varit noga med att 

utsagorna inte förlorat sin ursprungliga innebörd. Vi har sedan läst igenom insamlad rådata, 

jämfört med den ursprungliga transkriptionen och granskat texterna för att försäkra oss om att 

de speglar våra källor. Vi har presenterat intervjuerna i löpande text med några inslag av citat 

som tagits ur intervjuerna.  I de flesta fall blev intervjutexterna långa, flera sidor. Vi har lagt 

ner mycket arbete och tid på att reducera dem så att endast det som är relevant för syftet 

återstår. Det var mycket svårt att skala av intervjuerna med flyktingar då risken finns att svåra 

upplevelser förminskas när man kortar ner berättelserna. Om vi reducerat intervjutexterna 

ytterligare hade vi riskerat att intervjuerna blivit torftiga och innehållet förlorats. Att 
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omformulera intervjutexter för att korta ner dem har vi upplevt som en betydande svårighet, 

då ämnet är stort och våra insamlade data belyser varierande perspektiv.  

 

Efter fältstudier skrev vi rent alla anteckningar direkt. Då fyllde vi samtidigt ut texten medan 

hågkomsten av det vi sett och upplevt ännu var färsk, eftersom vi enbart antecknat med 

stödord. Till stöd för minnesanteckningar använde vi digitalkamera.   

 

Under databearbetningens gång har började vi se gemensamma drag, olikheter, tydliga 

mönster och varierande dimensioner. Dessa skrev vi separat och sparade för att använda i 

analys, tolkning och diskussion. 

 

9.  Analysarbete 
Som vi nämnt under metod och ansats har vår kvalitativa undersökning sin utgångspunkt i 

hermeneutiken. Detta innebär att vi strävat efter att finna gemensamma drag och strukturer 

under analysarbetet. Dessa strukturer utgör delar som tillsammans utgör en helhetsbild av 

intervjutexterna. Tolkningen framträder genom förståelse av enskilda delars innebörd. Lantz 

(2007) anser att tolkning skapas genom fördjupning av delar och sökande efter meningsfulla 

mönster som leder till en ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i andra undersökningar. 

Denna process kallas för ”den hermeneutiska spiralen”. Forskaren pendlar mellan delar och 

helhet för att finna dolda dimensioner i texterna och tolka dem utifrån sin förståelse.  

 

Vi har läst de färdigbearbetade intervjutexterna ett flertal gånger, jämfört dem med varandra 

för att söka efter likheter och skillnader för att så småningom upptäcka upprepande utsagor 

hos våra intervjupersoner. Dessa återkommande delar har vi tolkat som varande meningsfulla 

och gemensamma drag av intervjuresultatet. Vi har försökt plocka ut det vi ansett vara 

relevant till vår undersökning för att delge läsaren en tydlig och utvidgad bild av 

intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser. Vi har avslutat arbetet med att 

sammanfatta och sammanställa olika områden under rubriker: gemensamma drag som 

förekommer på fem olika platser under resultat. Dessa områden diskuteras sedan återigen 

under resultatdiskussion men ur ett vidare perspektiv. 

 

10. Resultatredovisning 
I vår undersökning sökte vi en ökad förståelse för hur flyktingbarns bakgrund kan se ut innan 

de placeras i förskolan. Dessutom ville vi ta reda på hur man som pedagog kan arbeta för att 

stödja flyktingbarn i förskolan. Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med informanter 

och övriga intervjupersoner, i några fall följt av en sammanfattning av gemensamma drag.  

 

10.1 Bortom Sveriges gränser: Exempel på civilas utsatthet i krig  

Flyktingläger är en av krigens många konsekvenser, och nedan berättar några informanter om 

de förhållanden som råder för palestinska flyktingar som lever i läger i Libanon, och om 

arbete med barn i dessa läger. Därefter följer resultatet av fältstudier genomförda i lägren 

Sabra och Shatila. Efter det får tre flyktingar som upplevt krig som barn ge röst åt sina 

minnen.  

 

Norwegian Peoples Aid, NPA, Libanon  

Wafa El-Yassir är chef för NPA i Libanon. Hon berättar att NPA är en 

människorättsorganisation kopplad till norska arbetares fackförening, vars syfte är att vara en 

röst för de sårbara och fattiga. NPA´s arbete baseras på fem värdegrunder: enighet, solidaritet, 

mänsklig värdighet, fred och frihet. NPA arbetar bland annat för att förbättra miljön och 
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hälsan för de underprivilegierade familjerna i flyktinglägret Shatila och i inofficiella 

flyktingläger i södra Libanon. Flyktingar i de inofficiella lägren har inte rätt till hjälp från 

UNRWA, varför dessa är speciellt utsatta anser El-Yassir. NPA arbetar för att förbättra 

möjligheterna för palestinska flyktingar i Libanon att få sjukvård och har särskilda 

hälsokliniker för mödrar och barn i flyktinglägret Sabra och på andra platser.   

 

Förskola, skola och sjukvård de palestinska flyktinglägren i Libanon 

Haifa Jammal arbetar på Norwegian Peoples Aid, NPA, i Beirut som 

människorättskoordinator och har en rådgivande funktion gällande genusfrågor vars syfte är 

att se till att nå så väl kvinnor som män. Jammal är palestinier och föddes i ett flyktingläger i 

Tyr i södra Libanon. 1979 gick hon ut gymnasiet. När ett universitet öppnade i Saida, fyra mil 

bort började hon studera där tills kriget intensifierades 1982 och det blev omöjligt.  

 

Jammal berättar att de palestinska flyktingarna i Libanon lever i svår misär. Utan civila 

rättigheter eller rätt att arbeta är den ekonomiska situationen ohållbar. United Nations Relief 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA står för utbildning och 

hälsovård, men det täcker bara en bråkdel av behoven. UNRWA har avtal med ett par privata 

sjukhus i Libanon, men de betalar bara för sjukhusplatsen ett begränsat antal dygn. All 

kostnad för läkemedel och all vård måste familjerna själva betala. Det gäller bara fysiska 

skador. Det finns ingen hjälp över huvud taget för psykisk eller mental ohälsa. Trots att det 

finns ett enormt behov av hjälp, inte minst bland barnen 

 

Det finns 40 olika förskolor för barn mellan 3-5 år i de olika lägren i Libanon berättar 

Jammal. Med tanke på att det finns över 400 000 palestinska flyktingar i Libanon är det långt 

ifrån tillräckligt. Alla förskolor i flyktinglägren är privata. De drivs av olika organisationer, 

till exempel Ghassan Khanafani Foundation. Avgifterna ligger på ca 100 000 libanesiska 

pund, (ungefär 600 kr) per termin. Alla lärare i förskolorna som drivs i Ghassan Khanafani 

Foundations regi har utbildning i hur man arbetar med barn med psykiska och sociala 

problem, och hur man arbetar med barn som lever i misshandel.  

 

EU bidrar något för att förbättra livsvillkoren i lägren, men mycket av pengarna försvinner i 

den omfattande korruptionen. Just nu pågår ett treårigt projekt som går ut på att förbättra 

infrastruktur och skolor i flyktinglägren. Bland annat håller man på att skriva om läroplanen 

för skolan. Skolorna drivs av UNRWA, som driver skolor i alla flyktingläger i Libanon för 

elever från första till nionde klass. Barnen börjar första klass när de är sex år. Skolorna är 

avgiftsfria men föräldrarna måste se till att barnen har skoluniform, böcker och material. 

Eleverna måste studera i skift, det vill säga endera på förmiddagen eller på eftermiddagen. 

Det betyder att de bara tillbringar tre timmar per dag i skolan. En stor del av studierna måste 

bedrivas hemma, men i de överbefolkade slumbostäderna är det praktiskt taget omöjligt att 

studera anser Jammal. Femtio elever på varje lärare i samma klassrum samtidigt är inte 

ovanligt och det förekommer klasser på över sextio elever. Det är vanligt att elever hoppar av 

skolan, eftersom studietakten är hård, lärarna inte har tid för enskilda elever och det inte finns 

någon hjälp för dem som inte klarar av att hänga med. Hopplösheten gör sitt till. Det är svårt 

att känna sig motiverad eftersom de flesta möjligheter till arbete är stängda. 

 

Massakern i flyktinglägren Sabra och Shatila  

Den 16-18 september 1982 våldtog och mördade den med Israel allierade falangistmilisen 

obeväpnade civila, till stor del barn, kvinnor och gamla, i de omringade och slutna 

flyktinglägren Sabra och Shatila. Antalet dödsoffer varierar mellan 800 och 3000 personer. 

Eftersom liken dumpades i massgravar, hus revs över människor med bulldozers och lik 
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fördes bort i lastbilar av israelisk militär är det omöjligt att säkerställa antalet ( Lindkvist m.fl. 

1987,s:32). Massakern betecknades senare av FN´s generalförsamling som folkmord.  

 

Fältstudier i flyktinglägren Sabra och Shatila: Tomasine rapporterar  

 

Family Guidance Center, FGC, etablerades först i Beirut 1997. Centret ligger i stadsdelen 

Tarik Jedide, på gångavstånd till lägren Sabra och Shatila. Det pågår vägarbete på gatan 

utanför, och som vanligt i Beirut står det en pansarvagn intill. Soldaten på posteringen har 

till uppgift är att övervaka så att ingen placerar en sprängladdning i hålet. Det är inte lätt 

att hitta centret. Varken på gatan eller i byggnadens port syns någon skylt. Inte förrän jag 

kommer upp på tredje våningen syns en liten skylt på dörren.  

 

Jag får träffa Lilianne Yunes som arbetar på centret där hon tar emot mig och börjar med 

att berätta om verksamheten innan hon låter mig följa med in i flyktinglägren Sabra och 

Shatila. På FGC i Tarik Jedide arbetar en psykiatriker, en barnläkare, en socialarbetare 

och en talpedagog. Målgruppen är barn, men de involverar hela familjen. FGC´s 

socialarbetare arbetar ute i lägren. Oroliga föräldrar kan komma med sina barn till centret 

och träffa barnläkaren som även är psykolog. Ofta har barnen flera svårigheter och då får 

de träffa flera olika professionella. Yunes bedömer att i stort sett alla barn i lägren lider av 

krigstrauma. Det är omöjligt att ge varje barn den terapi de behöver. Istället inriktar man 

sig på att hjälpa de vuxna till ett beteende som kan hjälpa barnen. De vuxna som sökt sig 

till FGC för hjälp för sina barn är lyhörda för de råd och det stöd som erbjuds.  

 

Det har gått 27 år sedan massakern, och livet i lägren har fortsatt sedan dess. Läger som 

från början skulle inrymma några hundra flyktingar verkar hopplöst överbefolkade, bara i 

Shatila, som upptar en kvadratkilometer lever 12000 registrerade flyktingar. När jag först 

kommer in till lägret Sabra från norrsidan får jag intrycket av att ha hamnat mitt i en 

marknad. Beduinkvinnor sitter på marken och säljer färsk oregano och vinlöv, sjalar i alla 

regnbågens färger fladdrar för vinden. Husmödrar prutar på bomullsunderkläder och 

trendiga tonårstjejer nyper i bijouterier medan fiskhandlare ropar ut sina varor. Försäljare 

släpar otympliga vagnar med plastleksaker, billiga dockor och leksaksvapen.  Mitt i 

tumultet, bland bilar och varor, finns barnen. De flesta är pojkar och alla kånkar de på 

varor. Klädpackar och gastuber, vattendunkar eller begagnade bildelar. Några kan vara 

skolbarn som arbetar under sommarlovet, men många pojkar hoppar av skolan och 

hamnar på gatan. Det är vanligt att pojkar från 10-årsåldern arbetar som bilmekaniker, 

och vissa barn arbetar med riktigt farliga saker, till exempel med kemikalier eller som 

svetsare berättar Yunes.  

 

Flickorna är fåtaligare. De bär på matvaror och småsyskon. Längre ner luktar det kött. 

Här hänger slaktkropparna ute på krokar, och blodet efter den senaste slakten spolas ut på 

gatan och blandas med ruttnade grönsaker och allsköns skräp. Gatan har en gång 

asfalterats, men inte mycket av beläggningen återstår. Det mesta består av trampad jord, 

som till och med en sommardag är kladdig av orenheter. Därefter kommer man till 

moskén. Runt moskén säljs frukt, grönsaker och begagnade kläder. För det är här en del 

av det som folk i Europa skänker till U-landshjälp hamnar. Inte hos någon organisation 

som skänker till behövande, utan till organisationer som säljer det vidare till andra som i 

sin tur säljer det till folk.  

 

Här bor de flesta i hus med flera våningar och både väggar och tak. Alla har märken efter 

granater och kulhål. Några ser ut som de inte reparerats sedan inbördeskriget och håller 

på att rasa. Men alla är bebodda. Över gatorna hänger elkablar i stora härvor. Några så 

lågt att man får huka sig. När det regnar och blåser blixtrar det mellan kablarna.   
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Bakom moskén ligger en affär, en presenning i vars skugga man säljer husgeråd. Den 

unga försäljaren har arbetat samtidigt som han gått i skolan sedan han var nio år. Nu är 

han tjugotvå år och nyförlovad med femtonåriga Soraja. Bakom ligger Sabras enda öppna 

plats, fotbollsplanen. Under den rödbruna sanden döljer sig en massgrav. Annars är varje 

kvadratmeter av läget upptagen. Nästa affär tillhör en man som sökte uppehållstillstånd 

och utvisades från Sverige för många år sedan. Han fick båda benen amputerade vid låren 

till följd av en översvämning i bostaden för några vintrar sedan. Han fick blodförgiftning, 

och nu kan han inte springa ifatt snattare som tar varor från affären. Dottern har nyligen 

gift sig. Hon är fjorton år. Yunes berättar att flickor som hoppar av skolan hänvisas till 

hemmet, där de blir fast med hushållsarbete. Det rör sig om barnpassning, att bära vatten, 

tvätta osv. Det är en så väl monoton som instängd tillvaro, eftersom familjerna i 

allmänhet inte ger flickorna samma frihet att vistas ute på gatorna som pojkarna. Den 

enda utvägen som återstår är att gifta sig. Det är inte ovanligt att en flicka gifter sig när 

hon är fjorton år och föder sitt första barn året därpå. Tonårsmammorna toppar statistiken 

över förlossningar med svåra komplikationer liksom deras barn har den högsta 

spädbarnsdödligheten berättar Yunes. Det är också de unga mödrarnas barn som far mest 

illa, eftersom tonåringen sällan är mogen att se till barnets behov före sitt eget. FGC 

driver just nu ett program för att skapa meningsfull sysselsättning åt flickor som hoppar 

av skolan. Erfarenheten visar att ju fler flickor som utbildar sig, desto färre gifter sig 

tidigt.  

 

Vid ett kemtvätteri som mest liknar ett sönderskjutet garage står en gammal man och drar 

ståltråd ur krinolinen på en brudklänning som skall tvättas. Allt tvättas i terpentin som 

hälls ut på gatan efteråt. Därefter kommer soptippen. Vuxna rotar i högarna efter något 

användbart och en grupp småpojkar leker i avskrädet. Inget av barnen har skor på fötterna 

och jag undrar om de får stelkrampsvaccinering. Det finns mycket att skära sig på. Yunes 

berättar att barn vaccineras på UNRWA ´s kliniker. Sköterskorna delar ut ett formulär 

från FGC där föräldrarna kryssar i frågor om mat, sömn, hygien, etc. På så sätt kan man 

fånga upp vissa som brister i föräldrarollen och hjälpa dem till en insikt om barns behov.  

 

I Shatila består många av bostäderna av skjul byggda av tegelstenar, plåt och brädbitar. 

Taken är av korrugerad plåt med bildäck på för att ligga på plats. Golven består av gjuten 

betong. Mellan bostäderna går smala gränder av tilltrampad jord. Höns pickar efter föda, 

katterna är överallt och här och var syns hundar.  Yunes berättar att familjerna lever under 

mycket svåra förhållanden. Eftersom de inte har arbetstillstånd saknar de vuxna fasta 

arbeten. Det betyder att alla lever på tillfälliga ströjobb. Istället bidrar ofta barnen till 

försörjningen. Bostäderna saknar vatten, elektricitet och fungerande dränering. De är 

fuktiga och ohälsosamma. Eftersom Sabra och Shatila till stora delar ligger mer låglänt än 

omgivande stadsdelar, rinner vatten ner i lägren och in i bostäderna när det regnar. 

Dränage blandas med regnvatten. Runt läckande vattenledningar syns mögel och till och 

med mossa. Kladdet stinker i augustihettan. Det är trångt, familjerna är ofta stora med far 

och mor- föräldrar och många barn. Männen låter ofta frustrationen gå ut över kvinnorna, 

och kvinnorna i sin tur ger sig på barnen berättar Yunes. Verbala och fysiska kränkningar 

är vanliga. Våldet driver större barn, särskilt pojkar, ut på gatorna. Där utsätts för de för 

andra, ofta värre risker. Risken finns att hamna i ett kriminellt gäng eller gå med i en 

beväpnad milis. Det finns ingenstans att leka, inga lekplatser, bara gränder. De mindre 

barnen har ingenstans att ta vägen. I sydöst gränsar Shatila till området Harat Hreik som 

utsattes för intensiva bombningar sommaren 2006. 

 

Skolorna i lägren drivs i UNRWA´s regi. Eftersom klasserna är stora och lärarna själva 

vuxit upp i och lever i lägren, är fysiska och psykiska kränkningar vanliga 

bestraffningsmetoder även i klassrummen. Lärarna känner sällan till något annat sätt att 

upprätthålla disciplinen. En vanlig klass består av ungefär 45 elever, varav många är i 

behov av särskilt stöd. Det finns inget utrymme för individanpassad undervisning och de 

som inte hinner med eller helt enkelt inte vill gå i skolan hoppar av. Alla barn har 
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skoluniform, vilket Yunes menar är bra för då syns det inte vilka som är fattigast. Bara att 

hämta vatten, tvätta kläder och hålla någorlunda rent är en kamp. Ofta är skoluniformen 

de bästa kläderna man äger. Barn som är hyperaktiva eller på annat sätt störande blir 

utkastade. Många barn och ungdomar upplever en stor hopplöshet. Varför skall man 

studera, om arbetsmarknaden ändå är stängd? Helst av allt vill de resa därifrån. Som 

helhet upplever jag att flyktinglägren Sabra och Shatila ger en motsägelsefull bild av 

febril aktivitet och hopplöshet. Skuggan av den fruktansvärda massakern vilar över 

området, och alla bostäder bär spår av krig.  

 

Det som försvårar arbetet är att det hela tiden händer något nytt, konstaterar Yunes 

sorgset. Kriget i Libanon 2006, bombingarna av Nahr el Bared 2007, striderna i Beirut 

2008, kriget i Gaza vintern 2008/2009, oroligheter inne i lägren. Även mycket små barn 

lever redan med erfarenheten att en lugn period bara är tillfällig, för snart kommer nästa 

krig. 

 
Gemensamma drag  

Informanterna som arbetar med palestinska flyktingar i Libanon berättar om den svåra misär 

och sanitärt hälsovådliga miljön som råder i flyktinglägren. Haifa Jammal och Lilianne Yunes 

berättar om stora skolklasser där eleverna studerar i skift och ofta hoppar av studierna, och 

den allmänt rådande hopplösheten hos en befolkningsgrupp som totalt saknar medborgerliga 

rättigheter.  

 

Inställd barndom: uppväxt i krig 

För att ge en bredare förståelse för vad krig kan innebära för ett barn, har vi intervjuat tre 

flyktingar, en kvinna och två män, som berättat om hur det var för dem att växa upp under 

krig. Genom deras minnen kan vi skapa oss en bild av hur det kan vara att vara barn i krig, 

trots att de berättas ur ett vuxenperspektiv. Alla är numera bosatta i Sverige. Namnen är 

fingerade.  

 

Jasmina från Bosnien berättar:  

 
När kriget kom till byn var jag åtta år. Jag gick i andra klass. Men ingen fick avsluta 

skolan det året. Jag minns hur vi gömde oss bakom låsta dörrar, och när något barn 

vågade sig ut bakvägen sköt soldaterna i luften för att skrämmas. De satte eld på vårt och 

flera andra hus i byn. Vi gömde oss i ett stall. Alla klättrade upp på taket till stallet för att 

kunna fly. Men jag var för liten för att kunna klättra upp! Istället för att sträcka upp 

armarna mot farmor som ville lyfta upp mig på taket och enträget ropade att jag måste 

skynda mig innan soldaterna kom, blev jag helt paralyserad. Det gjorde ont i hjärtat och 

kroppen slutade fungera. Jag tryckte ett bröd intill kroppen och kunde inte röra mig, fast 

jag såg de andra hoppa ner fån taket och komma ner på baksidan på stallet för att fly. Det 

var det mest fasansfulla upplevelsen under hela mitt liv. Tillslut kom någon och lyfte upp 

mig till farmor. Jag förmådde inte släppa taget om brödet, i en vecka tryckte jag det till 

mig utan att äta. 

 

Mina småsyskon var bara tre och fyra år. Vid ett tillfälle hörde jag pappa säga till 

mamma, att om han någonsin måste fly ensam med alla barnen, skulle han vara tvungen 

att lämna kvar de yngsta. Orden malde ständigt i huvudet efter det och jag såg det som 

min uppgift att alltid se till att alla var samlade. Sedan bodde vi hos olika bekanta under 

lång tid. Atmosfären var laddad och ingen visste vad som skulle hända. De flyktingar som 

bosatt sig i den nya byn fick höra att det kom bussar och lastbilar som gick till staden 

Srebrenica, där det ännu var fred. Vi tog oss dit. Vi bodde i en lastbil i en vecka medan vi 

väntade på bussarna som skulle föra oss ur fasan. Flyktingfamiljer gjorde sig beredda att 
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fly i bussar och lastbilar. Det var kaos. Folk slogs och kämpade för att ta sig ombord. De 

svaga blev nedtrampade och människor greps av panik. Barnen klämdes skräckslagna 

mellan vuxna. Jag minns att de flesta byborna i första hand försökte skicka iväg mödrarna 

och barnen. Fäderna och många unga män anslöt sig till motståndsrörelsen och stannade 

för att bekämpa den serbiska invasionen. Pappa och andra manliga släktingar tillhörde 

dem som stannade för att kämpa.  

 

Att passera genom serbiskt området var enda utvägen. Det kändes som att kasta sig rakt 

framför monstret. När bussarna och lastbilarna nådde serberna blev de stoppade. 

Skräcken lever kvar inom mig sedan den dagen.  Beväpnade soldater trängde in i varenda 

buss och lastbil och tvingade ut alla ynglingar och unga flickor. De slets ur sina mödrars 

armar. Mödrarna skrek och bad om nåd för sina barn. Jag såg på när bosniska män och 

unga flickor samlades på gräsmattan utanför och kördes bort av soldater. Vi har aldrig fått 

veta vad som hände med dem som fördes bort. 

 

Efter en lång resa hamnade vi i en stad, där vi inhystes i en grundskola. Flyktingarna fick 

hjälp av UNHCR som gav skydd, vård, mat och trygghet. Holland bistod med många 

bostäder. De var små och trånga, de skulle rymma 11 personer vardera men de gav skydd. 

Vi bodde där tillsammans, mina syskon och mamma. I juli 1995 fick vi höra att serbiska 

armén intagit staden Srebrenica och begått massmassakrer. Många bosniska invånare 

dödades av serbiska styrkor. Alla fruktade för sina anhöriga som blivit kvar i Srebrenica. 

Pappa skadades med överlevde och kom till oss. Han kan berätta om hur han bevittnat hur 

släktingar och vänner dödats eller sprängts i luften. Många av mina släktingar dödades, 

bland dem min morbror.  

 

När jag kom till Sverige var jag vuxen. Jag kom som anknytning till min man som anlänt 

som flykting. Han växte upp i en serbisk stad. Som trettonåring blev han torterad av 

serberna. Idag lider han av fruktansvärda huvudvärksattacker som påverkar synen till 

följd av de hårda slag han fick i huvudet. Idag har det gått 15 år sedan kriget tog slut, men 

jag vågar fortfarande inte hälsa på i byn. Jag har åkt till Bosnien men klarar inte av att 

konfrontera minnen från det förflutna. Jag har ständiga mardrömmar, jag är rädd för att 

somna för jag drömmer att jag flyr eller försöker rädda mina barn. Jag klarar inte av att 

höra nyheter om krig, allt gräver fram ångest och psykisk ohälsa. Jag har svårt att prata 

om mina krigsupplevelser, bilderna från flykten och kriget tränger fortfarande in i livet.  

Jag får ofta samma symptom som när jag var liten och stod paralyserad i stallet. Vid 

stress får jag andnöd och smärtor i bröstkorgen. Jag har upprepade gånger sökt hjälp av 

psykolog. Dessutom oroar jag mig ständigt för mamma och pappa som är kvar i Bosnien. 

Trots allt försöker jag ta mig igenom mitt trauma. Jag studerar och planerar att 

vidareutbilda mig. Mina egna barn vill jag ge den trygghet och den kärlek jag själv gick 

miste om i kriget. Min barndom blev inställd. Ibland blir folk häpna när de får veta att jag 

inte kan cykla. Jag hann aldrig lära mig det, för kriget förändrade allt. Tillvaron 

förstördes. Inget blev sig likt efteråt och såren har svårt att läka. 

 

Ali från södra Libanon berättar: 

 
Jag minns knappt tiden innan jag blev internflykting i Libanon. Vi var alltid på flykt.  

Från byn i söder, till Beirut och tillbaks igen, år ut och år in. I Beirut bodde vi i en 

lägenhet vars riktiga ägare flytt någon annan stans.  Ett tag gick jag i skola, men skolan 

var ren anarki så oftast gick jag inte dit.  En av mina bästa vänners pappa dödades, det 

sades att han varit israelisk spion. Jag var minns att jag alltid var rädd för flygplanen, och 

att jag var arg på allt och ville hämnas. Vi lekte alltid krig och längtade efter att bli 

tillräckligt stora för att kunna upptas i milisen och få riktiga vapen. Med ett leksaksvapen 

kan man bara bli offer. Med ett riktigt vapen blir man någon och kan försvara sig.  
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Jag trodde alltid att jag skulle dö. Jag skulle inte bli vuxen, hur skulle det gå till? Ibland 

fantiserade jag om att bli pilot, men fantasierna gick inte vidare, de slutade bara med 

fantasier om hur det skulle gå till när jag dog. Min bror dog under ett bombanfall när han 

var tolv år. Jag var ute på gatan och såg en ambulans. Den följdes av ett bröllop. Efteråt 

förstod jag att min bror legat död i just den ambulansen.  

 

Som tonåring upptogs jag i milisen och fick egna vapen. Milisen blev hela mitt liv. 

Grupperna var inte etniska, och fienden växlade ständigt. Ibland var det höger/vänster, 

ibland kristna/muslimer, det förändrades hela tiden. Ibland var det bror mot bror, man 

visste inte varför. Ibland var det urtråkigt, man satt kanske och väntade och ingenting 

hände, så plötsligt kunde det bli det strid. Jag var alltid skräckslagen den första stunden, 

sedan tänker man inte, man kan inte tänka. En av mina vänner dog i fängelse under tortyr. 

Milisen begick övergrepp. Vid ett tillfälle stängde några in en homosexuell man i en 

utbombad hiss. Han fick panik därinne och slog huvudet i väggarna. När de sedan fann 

honom död, släpade de ut kroppen och lämnade den på gatan. Någon ringde efter 

ambulans och meddelade att det låg ett lik utanför. Ingen frågade varför. I Beirut brukade 

det ju ligga döda. 

 

Amin från Beirut berättar:   

 
När jag var fem år dog Jammal Abdel Nasser. Mamma tog med mig ut på gatorna. Det 

var hundratusentals människor ute och jag var liten till växten. Jag tappade min toffel, 

och jag grät, där jag letade efter toffeln bland alla dessa stora människor. Kort därefter 

blev det krig mellan palestinier och libanesiska armén. Vi var glada eftersom skolan var 

stängd. Det var granatbeskjutning runt sportstadion, en kilometer hemifrån.  

 

Första gången jag såg folk dödas var när en man med en kniv förföljde sin fru och 

svärmor. Några försökte hindra honom, men han slaktade båda två framför mina ögon. En 

soldat från PLO sköt honom. Frun hade köpt socker, och blodet blandades med sockret på 

gatan. Som barn skröt vi efteråt för varandra vad vi hade sett. En dag fick vi gå hem från 

skolan för det pågick raketbeskjutning. När jag kom hem såg jag en bil med raketer på 

taket utanför min egen byggnad. Den sköt rakt in i lägenheten på andra våningen. PLO 

hade kontor på första våningen och vi bodde på fjärde. Ingen människa träffades, men 

vilken fasa det var att komma hem medan de skjuter med raketer in i huset! Jag var inte 

trygg någonstans. 

 

Moster bodde i flyktinglägret Ain el Helwe i Saida. Mina kusiner och jag brukade hålla 

till vid järnvägsspåret bakom huset. Mormor bodde med dem. Jag älskade att komma hem 

till dem när vi hade lov. Man glömde problemen i Beirut när man var där. En dag när 

morbror kom hem från jobbet på sin moped var det bara ett svart hål kvar i marken där 

huset stått. Min moster var gravid då och de hade tre barn. Hon och mormor hade varit 

hemma när huset bakom deras bombades. De sprang ner för trapporna med barnen och 

hann ut innan deras hus bombades. Innan morbror fick veta att de alla var räddade trodde 

han att han förlorat hela sin familj. Mamma sade att vi måste åka dit för att hjälpa dem. 

Där huset legat var bara en djup svart krater. Mormor stod vid randen av kratern. Jag 

klättrade ner i den, det var före klusterbombernas tid och ingen tänkte på att det kunde 

finnas något giftigt eller explosivt kvar. Mormor lyfte sina händer och bad till Gud att jag 

skulle hitta någonting, hennes identitetspapper, någonting som kunde bevisa vilka de var. 

Hon var helt desperat. Jag hittade mormors tygknyte. Det var allt hon ägde i världen. 

Sedan den dagen har jag burit med mig den skatten i mitt hjärta, att hur hemskt än allt kan 

vara finns det hopp. I femton år levde de sedan i källaren under huset hos andra släkting i 

lägret.  
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1975 massakrerade falangisterna alla passagerare i en vanlig buss. Då intensifierades 

kriget. Men vardagen rullade på. Jag gick till skolan på morgonen, på eftermiddagarna 

sköt krypskyttarna ute på gatorna, på kvällen och natten pågick intensiv bombning. Var 

det lugnt gick jag till skolan igen nästa morgon. Det värsta var det året då jag var nio år 

för då hade vi ingen skola alls. När skottlossningen pågick på gatan utanför pappas affär 

drog han för jalusierna och gömde sig därinne. Ibland jobbade jag med honom. Jag 

förstod ingenting av det som hände, eller varför.  

 

Jag hatade att köpa bröd men fick skuldkänslor om jag vägrade.  Från klockan fyra på 

morgonen köade jag, och efter flera timmar när man äntligen kom fram kunde det komma 

soldater från någon milis och ta allt. Ibland ljög jag och sade att jag inte fått något bröd 

när jag egentligen hade lekt istället. Ibland letade jag bröd i soporna och ibland skickade 

mamma ner mig att tigga bröd hos PLO. En gång när mamma köat i flera timmar gav hon 

upp. När hon hade gått därifrån bombade de området runt bageriet och hundrafemtio 

personer dog. Då förstod jag att jag kunde förlora min egen mamma. Jag kände mig aldrig 

trygg, jag visste aldrig om mamma skulle komma tillbaka när hon gick ut. Att hämta 

vatten däremot var kul. Jag byggde en skrinda för att slippa bära det, för det var långt att 

gå. Vi lekte längs vägen. Men att sedan släpa vattendunkarna upp för trappan var pest, det 

tog aldrig slut, jämt släpade jag vatten.  

 

Min äldsta syster var nygift. En dag sattes det upp vägspärrar överallt. Sedan fick vi veta 

att min systers man och hans pappa bundits vid ett träd i sin egen trädgård. De brändes 

levande. Jag minns min systers förtvivlan, kropparna kunde inte identifieras och innerst 

inne hoppades hon att det inte var han. Min bästa kompis Samir bodde i lägenheten under 

oss. En gång när vi lekt tillsammans gick vi åt varsitt håll. Då blev det intensiv bombning, 

det var som galenskap och jag sprang allt vad jag kunde. Granaterna föll och det rök 

överallt, jag bara sprang och sprang för att komma hem. På kvällen fick jag veta att Samir 

aldrig kommit hem. Han sprang in i ett hus där många tog skydd i badrummet. En granat 

föll ner genom lufttrumman och alla dog. Hans mamma frågade mig varför vi inte varit 

tillsammans, varför han inte var med mig. Det fräter på mig tills nu. Jag vet att det inte är 

mitt fel, att det är krigets fel. Men jag kan inte möta hennes blick.  

 

I källaren var det en väskfabrik där vi brukade ta skydd. En gång kunde vi inte ens ta oss 

ner, bara ligga platt på golvet i trappuppgången medan granaterna föll. Vi såg en granne, 

en gammal tant, ligga och förblöda. Ingen kunde ta sig dit och hjälpa henne. Jag började 

bygga saker som liknade vapen och klä mig som soldat. Jag stoppade folk på skoj, de 

blev rädda först och skrattade efteråt när de såg att det bara var attrapper som jag hade 

byggt. Många andra barn hade riktiga vapen 

 

1982 invaderade Israel. I Beirut demolerades hela byggnader runt oss under 

bombanfallen. Vi flydde till Saida, till moster i källaren i flyktinglägret. Pappa stannade i 

Beirut för att hålla sin mataffär öppen. Vägen till Saida brukade ta en timme. Den dagen 

tog den sexton timmar. När vi kom fram till Saida stank det av lik. Det låg döda överallt, 

kroppar och delar av kroppar. Israelerna hade just avslutat sin offensiv och tagit kontroll 

över staden. Det var svårt att få nyheter från pappa i Beirut.  I september var vi tillbaka i 

Beirut. PLO deporterades med båtar till Jordanien och Syrien. Israelerna beslagtog alla 

vapen. De gav makten till falangisterna. Vi hörde rykten att de hade omringat Sabra och 

Shatila och dödade alla. Folk sprang panikslagna på gatan och skrek.  Jag hade inget 

vapen så jag tog mitt harpungevär och ställde mig i ingången till byggnaden. Jag kände 

mig feg för jag var så rädd.  

 

Politiker mördades i sprängattentat. Min kompis dödades i trädgården. Jag började läsa på 

högskolan, vi hade projekt och sov ofta under borden för det var omöjligt att lämna 

byggnaden.  Vi höll oss borta från fönstren för att undvika granatsplitter och 

krypskyttarnas kulor. Flickskolan bredvid oss bombades. När vi såg genom fönstren hur 
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folk försökte hjälpa de skadade bombade de igen. Min syster gifte sig under 

granatbeskjutning. Sedan flydde hon till Saudiarabien. Min storebror tog jobb på en 

oljeplattform i Nordsjön. Familjen splittrades och det stora som pågick runt omkring 

förstod jag inte.  

 

Gemensamma drag  

Vi har mött tre flyktingar som varit barn i krig. Deras berättelser skiljer sig från varandras, 

men de rymmer flera gemensamma beröringspunkter. Alla flyktingbarn har en egen historia 

bakom sig, men Jasmina, Ali och Amin kan hjälpa oss att bilda en uppfattning om hur det kan 

vara att vara barn i krig.     

 

Otrygghet: De har upplevt total otrygghet med överväldigande hot där föräldrarnas skydd inte 

varit tillräckligt. Omgivningen har varit präglad av meningslöst, oförutsägbart och ofattbart 

våld och de har levt i fruktan för att familjerna skulle splittras och ångest över att föräldrar 

kunde dö. Att inte förstå vad som hände runt dem, eller varför, har bidragit till fruktan och 

hjälplöshet. De har bevittnat hur människor dödats, både riktat och medvetet av soldater och 

under bombanfall. I flera fall har det rört sig om kamrater eller syskon. 

   

Internflyktingar: Under perioder har de varit internflyktingar i sina egna länder, långt innan de 

kommit vidare till Sverige. Familjerna har flytt av fruktan eller fördrivits från utbombade eller 

brända hem för att leva i källare, flyktingläger, lastbilar eller övergivna bostäder. 

 

Splittrad skolgång: Deras skoltid har varit splittrad och vardagen fylld av hot och 

oförutsägbarhet. Alla har upplevt hur avsaknaden av en regelbunden skolgång omöjliggjort 

tankar på framtiden och framtidsplaner blivit till ouppnåeliga fantasier.  

 

Kaos: De kan vittna om hur alla samhällsorgan drabbats och all civil infrastruktur krossats 

eller satts ur spel. Hur skolor stängt, ibland bombats eller fungerat som bostäder åt flyktingar, 

vägar har bombats eller stängts av vägspärrar och tillgången till vatten och förnödenheter 

strypts. Ovissheten när det varit omöjligt att få nyheter har ökat ångesten och fruktan.  

 

Tiden läker inte alla sår: Det förflutna lever fortfarande kvar i dem trots att de gått vidare i 

livet. En berättar om psykosomatiska besvär och sitt behov av professionell 

traumabearbetning. En annan om skuldkänslor över att ha överlevt medan andra dött. 

 

10.2 Ankomsten till Sverige   

Flykten är inte över för att flyktingen passerat Sveriges gräns. Den ovissa väntan på 

uppehållstillstånd är också en del av flyktingars bakgrund. När de kommer hit skall ärendet 

utredas och bedömas. Människor som levt i kamp för sin familjs överlevnad blir till hjälplösa 

brickor trängda mellan lagar, politiska beslut och handläggare. I möten med flyktingar har alla 

olika berättelser bakom sig, men de har ett gemensamt: att flykten var en akt av desperation, 

kanske den enda utvägen för att överleva. Barn som flytt ett våldslandskap hamnar på någon 

institution för att hänvisas till en passiv tillvaro av väntan där föräldrarna är lika hjälplösa. Är 

de i skolåldern får de börja skolan under tiden, få en meningsfull vardag och träffa kamrater. 

Är de yngre är förskolan stängd för dem tills familjen fått besked om att de får stanna. För att 

ta reda på hur asylärenden går till och vad som händer med barn och familjer när de anlänt till 

Sverige i väntan på uppehållstillstånd har vi intervjuat ett flertal informanter som arbetar med 

asylärenden och flyktingfamiljer. Dessutom har vi intervjuat pedagoger på 

introduktionsförskolor där flyktingbarn placeras. Viktigt är att tillägga att de flesta 

flyktingbarn placeras direkt i vanliga förskolor.      
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Asylärendet handläggs: En jurist och en nämndeman berättar 

Ett asylärende skiljer sig beroende på hur den sökande kommit till Sverige berättar juristen. 

Den som kommit via ett annat EU-land skickas tillbaka dit och har inte rätt att söka asyl i 

Sverige. De som kommit direkt till Sverige utan att passerat annat EU-land får som regel göra 

en asylansökan. De kommer till migrationsverket och gör en ansökan. Om migrationsverket 

bedömer att ärendet är av ett sådant slag att de behöver juridiskt ombud tillförordnas detta av 

staten. Ombudet skall ta tillvara den sökandes intressen. Så småningom får de ett positivt eller 

negativt besked. Är beskedet negativt, kan man gå vidare till Migrationsdomstolen. Är det 

negativt även där kan man begära prövningstillstånd från Migrationsöverdomstolen. Det är 

svårt att få prövningstillstånd, och om man inte får det betyder det att ärendet är avslutat.  

 

Det offentliga ombudet, juristen, skall göra en asylutredning. Om det senare uppkommer nya 

omständigheter som man inte har kunnat åberopa tidigare, till exempel något man inte känt till 

eller som hänt efteråt, kan man i vissa fall få en ny rättslig prövning. Det kan inte röra sig om 

tillägg eller modifikationer av den ursprungliga berättelsen. Det är svårt att tillägga något man 

uteslutit därför att man inte förstod att det var viktigt. För att göra det krävs att man har en 

giltig ursäkt till varför det inte framkommit tidigare, annars finns risken att det betraktas som 

en efterhandskonstruktion vilket minskar trovärdigheten. Det är ett problem eftersom den 

asylsökande ofta är rädd att berätta i ett tidigt skede. Juristen har till exempel varit med om att 

en kvinna hotats med sexuella övergrepp, vilket hon hade svårt att berätta om inför 

främlingar. Ibland har kvinnor saker att berätta som de inte vill att deras partner skall känna 

till. Därför skall par höras var för sig.  

 

Utlänningslagen definierar alla personer under 18 år som barn. Enligt § 10 skall man ta 

hänsyn till barnets hälsa, och i § 11 står det att barn skall höras om det inte är olämpligt. Med 

olämpligt menas till exempel om det rör sig om ett litet barn eller om barnets psykiska hälsa 

talar mot det. Barn kan i vissa fall få en egen rättlig prövning, men barns ärende hänger ofta 

ihop med den övriga familjens. Syskon skall behandlas enskilt, men ofta är deras fall lika. 

Barn som är i stånd att bilda egna åsikter skall ha rätt att framlägga dessa. Detta bedöms efter 

barnets ålder. Paragraferna skall vara baserade på FN ´s Barnkonvention. Om barn är 

handikappade eller i behov av medicinering skall detta tas upp i utredningen, men det är upp 

till juristen om det verkligen görs. Barn i behov av vård kan utvisas till områden där denna 

vård inte finns att tillgå. Enligt juristens erfarenhet ges inte barns situation någon större vikt. 

Man brukar se familjen som en helhet, där barnen ingår som ett bihang till föräldrarna.   

   

Även nämndemannen Nilla vittnar om att minderåriga behandlas som ett bihang till 

föräldrarna trots att familjemedlemmar skall ses som enskilda ärenden. En minderårig kan 

framträda inför migrationsdomstolen, tillsammans med sitt ombud och eventuellt någon mer 

person som stöd. Stödpersonen får sitta i bakgrunden utan att blanda sig i. Familjen ses inte 

som en helhet som inte får splittras. Nämndemannen berättar om finns mödrar som fått åka 

tillbaks till hemlandet och lämna sina barn, även ammande spädbarn, hos fadern som har 

uppehållstillstånd eftersom lagen säger att man måste söka uppehållstillstånd genom 

anknytning från hemlandet. Tyvärr tar det ibland lång tid konstaterar hon. Lagen ger barnet 

rätt till en förälder. Lagen har inget barnperspektiv, menar Nilla. Myndiga barn räknas inte in 

i familjen. De räknas som vuxna för sig.  

 

Barnets rätt till föräldrar inskränker sig till en förälder berättar juristen. Anknytning är som 

regel make/maka, sambo, registrerad partner, ogift barn som har en förälder bosatt i Sverige. 

Endast minderåriga barn kan åberopa anknytning, om man inte kan åberopa en 
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beroendeställning som funnits redan i hemlandet, till exempel någon som är myndig men sjuk 

och behov av vård. En förälder till ett ogift barn som fått uppehållstillstånd på grund av 

flyktingskäl eller skyddsbehov i övrigt kan få uppehållstillstånd av anknytningsskäl.  

 

I nuläget driver juristen ett fall där en fjortonårig flicka och hennes yngre bror vill få hit sin 

mamma och lillebror. Barnen bor hos pappan, som har uppehållstillstånd i Sverige. 

Föräldrarna är skilda men barnen har fått avslag på ansökan för sin mamma och lillebror 

därför de redan har sin pappa här. Eftersom pappan har vårdnaden av barnen, får hon och den 

yngre brodern inte komma som anknytning. Om föräldrarna däremot hade varit gifta hade 

pappan kunnat söka uppehållstillstånd för sin fru genom anknytning. Enligt 

migrationsdomstolens beslut kan barnen själva resa till hemlandet, det vill säga Irak, om de 

vill vara hos sin mamma.  

 

Lagarna i sig är inte uttömmande klargör juristen. Det är praxis som avgör. Människor kan 

utvisas till platser som Irak och Afghanistan eftersom det i utlänningslagens mening inte råder 

en sådan situation i vare sig Irak eller Afghanistan att man kan beviljas uppehållstillstånd 

enbart på den grund att man kommer därifrån. Det hjälper inte att FN nyligen gått ut med att 

Baghdad i nuläget är att anse som världens farligaste huvudstad, eller att 20% av de afghanska 

barnen dör före ett års ålder och att afghanska kvinnor är de mest utsatta i världen. Trots att 

situationen är så kaotisk som den är måste man ha en personlig koppling som det gör det 

farligt för en person speciellt. Det räcker inte att det är krig, enligt Migrationsöverdomstolens 

bedömning av läget i Irak. Bedömningen gjordes efter en utredning som gjorts efter ett besök 

i Jordanien. 

 

10.3 Med uppehållstillstånd 

När en familj fått uppehållstillstånd är det introduktionsenheternas sak att stötta dem och 

hjälpa dem till rätta i Sverige. Resursenheten för barn och unga, RIB, och 

introduktionsenheten Gunnared-Lärjedalen verkar för utveckling av en god introduktion av 

nyanlända barn och unga. RIB är en resurs för alla verksamheter inom Göteborgs Stad.  

 

10.3.1 Resursenheten för introduktion av nyanlända barn och unga, RIB  

Tre introduktionssamordnare arbetar på RIB. Enheten är placerad i SDF Gunnared, men har 

ett resursnämndsuppdrag för hela kommunen. Det innebär att enheten ska utgöra ett stöd för 

stadsdelsförvaltningar, förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt övrig personal inom 

Göteborgs Stad som medverkar i mottagande och introduktion av nyanlända barn. RIB arbetar 

utifrån de nationella målen för nyanländas introduktion som reviderats och fastslagits av 

Integrationsverket 2006. För barn finns särskilda introduktionsmål. Huvudmålet är att ”barns 

och ungas uppväxtvillkor är uppmärksammade och deras förutsättningar för ett gott liv i 

Sverige är så gynnsamma som möjligt”. Introduktionen skall vara individuellt anpassad, 

utformad efter varje barns behov och egna förutsättningar samt genomföras i nära samverkan 

med föräldrar. RIB utgår ifrån FN:s barnkonvention och ett holistiskt perspektiv 

(helhetstänkande) samt verkar för ett interkulturellt förhållningssätt.  

 

Resursenheten arbetar ständigt med att utveckla och förbättra introduktionen för flyktingar 

och nyanlända, genom att vara delaktig i flera olika nätverk och samarbeta med olika 

organisationer och myndigheter, bl.a. Center för skolutveckling i Göteborgs Stad, stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, barnhälsovården, skolhälsovården, Flyktingbarnteamet, 

flyktingadministration, Rädda Barnen, Migrationsverket, Göteborgs universitet (RIB deltar 

som föreläsare för blivande lärare på Institutionen för pedagogik och didaktik) m.m. Med 

detta samarbete bidrar RIB till kunskapsspridning och utveckling av introduktionen.  
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RIB arbetar konsultativt med fortbildning, enskild konsultation och handledning, workshops 

samt övriga metod- och kompetensutvecklande insatser i förhållande till personalgrupper 

inom ovan nämnda verksamheter. På detta sätt utgör RIB en betydelsefull länk mellan 

samhället och nyanlända/flyktingar. Målet är att sprida kunskap och främja utbyte av 

erfarenheter och samverkan mellan olika aktörer. 

 

Kompetensutveckling och handledning 

Cajsa Malmström och Annki Beckman, introduktionssamordnare på RIB, menar att 

kunskapsspridningen sker bl.a. i form av seminarier, exempelvis om hur krig kan påverka 

barn i förskola och skola samt hur personal kan stödja dessa barn, utveckling av interkulturell 

pedagogik och interkulturellt förhållningssätt eller föräldrasamverkan. Resursenheten ordnade 

till exempel seminarier om kriget i Gaza, därför att pedagoger bad om hjälp att hantera barns 

oro i skolorna. Många barn kom därifrån, eller hade släktingar och andra anknytningar. 

Föreläsningarna på seminariet handlade om hur personal i skola och förskola kan stötta dessa 

barn.  

 

Malmström och Beckman berättar att RIB även leder pilotverksamheter i förskolan och 

skolan där metoder för introduktion testas för att utveckla en modell för mottagande med ett 

helhetsperspektiv och att göra modellen tillgänglig för förskolor och skolor i Göteborgs stad. 

RIB handleder pedagoger som arbetar på introduktionsavdelningen Tuppen genom 

rådgivning, konsultation och att serva med nya kunskaper och arbetsmetoder som underlättar 

arbetet med flyktingbarn. Enheten har även haft workshops med pedagoger på 

introduktionsförskolan i Bergsjön. 

 

Malmström och Beckman berättar att RIB länge har arbetat med att utveckla introduktionen 

av nyanlända barn i skolan. Forskning och beprövad erfarenhet har kommit fram till att 

föräldrarna är sina barns bästa stöd i ett främmande land. Malmström och Beckman vet hur 

flyktingskap kan påverka en familj och störa dess harmoni. Många flyktingfamiljer har varit 

med om fruktansvärda händelser där de vuxna inte ha kunnat ge skydd till sina barn. Barnen 

har bevittnat eller utsatts för allt slags meningslöst våld som deras föräldrar inte kunnat 

skydda dem ifrån. En del flyktingföräldrar tror inte alltid att barnen har sett eller uppfattat det 

som de har uppfattat. Ibland hoppas de att barnen inte har uppfattat eller förstått vad de har 

gått igenom. Malmström och Beckman anser att flyktingbarn har speciella behov och att 

många flyktingbarn behöver bearbeta sina upplevelser. Därför måste pedagogerna ha kunskap 

om bearbetande pedagogik. Men man måste samtidigt ha respekt för att inte alla föräldrar vill 

prata, det är inte lika självklart i alla kulturer. Därför tycker Malmström och Beckman att det 

är oerhört betydelsefullt att stärka dessa familjer i deras föräldraroll. Pedagogerna som möter 

barn och föräldrar behöver kunskap om olika metoder och att man gör på olika sätt. I 

sammanhanget nämner Malmström och Beckman STOP- modellen som ett exempel på en 

konkret bearbetande pedagogik för att hjälpa barn med krigstrauma.  

 

I den svenska förskolan och skolan måste vi arbeta för att bygga upp tilliten igen konstaterar 

Malmström och Beckman. Flyktingbarnen som sett sina föräldrars utsatthet har ofta förlorat 

tron på att de vuxna kan skydda dem. Hela familjen måste stärkas. Malmström och Beckman 

berättar att skolan ibland förstärker klyftan mellan föräldrar och barn och medverkar till att 

skapa skilda världar mellan hem och skola, istället för att samverka med familjen. Skolan 

måste utveckla och förbättra sina metoder för att möta och samarbeta med föräldrarna. 

 



 

 

 

42 

Malmström och Beckman berättar att RIB har utarbetat en modell för det första mottagandet 

inom skolan, en metod som är implementerad i SDF Gunnared i mottagningsverksamheten 

Välkomsten. Efter det första mottagandet, måste även introduktion i undervisningen utvecklas 

för att på ett bättre sätt möta nyanlända elevers behov. Det gör RIB i det pågående projektet 

Skolintroduktion på sent anlända elevers villkor, som delfinansieras av Europeiska 

flyktingfonden.  

 

I ett samarbete med Introduktionsenheten på Hisingen och Ryaskolan har RIB utvecklat ett 

projekt som heter ”Make an Impact ” med stöd från Europeiska integrationsfonden. Syftet var 

att lyfta fram föräldrasamverkan som en viktig del i flyktingbarns introduktion. Malmström 

och Beckman tycker att det viktigt att utveckla nya arbetssätt tillsammans med föräldrar och 

elever, lärare och introduktionssekreterare. Tyngdpunkten är att med trygga och starka 

föräldrar i bakgrunden har flyktingbarn stora chanser att gå vidare i livet utan svårigheter. 

Dock nämner Malmström och Beckman att det är stor skillnad på familjers och barns 

psykiska hälsa om de har fått uppehållstillstånd, gentemot de som väntar på beslut eller lever 

gömda. 

 

Malmström och Beckman anser att det ibland finns en kunskapslucka hos pedagogerna, en 

rädsla att man skall göra fel. Som professionell måste man vara medveten om det och arbeta 

efter det, men man behöver även stöd och handledning från sin ledning anser de. Vidare 

menar de att de flesta barn blir bra. Man måste stödja det som är bra, det som är friskt, och 

stärka det. De anser att det är en tröst att det oftast går bra, även för dem som kan berätta om 

ofattbara fasor.  Man får inte se barnen som stackare eller föräldrarna som riskfaktorer.  Man 

ser barnen som egna tolkare av sitt liv ur ett holistiskt perspektiv. 

 

10.3.2 Introduktionsenheten Gunnared-Lärjedalen  

Introduktionsenheten arbetar med de nyanlända flyktingfamiljerna som fått uppehållstillstånd. 

Deras mål är att stötta flyktingarna på sin väg att bli självförsörjande och delaktiga i det 

svenska samhället. När barnfamiljer kommer till enheten blir de tilldelade en 

flyktingkonsulent och en särskild barn och ungdomskonsulent.  

 

Introduktionsprocessen  

Till introduktionsenheten Gunnared-Lärjedalen kommer flyktingfamiljerna direkt från 

Migrationsverket när de fått uppehållstillstånd, berättar Helén Mindelsohn, verksamhetschef 

på introduktionsenheten.  Enheten arbetar med introduktionen för nyanlända barn och familjer 

utifrån en helhetssyn. Mindelsohn menar att alla insatser skall utformas med hänsyn till 

barnets situation. Kommunen får medel från staten att stötta de nyanlända som har fått 

uppehållstillstånd. Detta gäller i 24 månader. Introduktionen för de nyanlända och 

flyktingfamiljerna handlar om att de skall få så gynnsamma förutsättningar som möjligt för ett 

gott liv i Sverige.    

 

Mindelsohn berättar att bland introduktionsenheten Gunnared-Lärjedalens uppgifter ingår att 

se till att barnen kommer till skola/förskola. Dock medger hon att gömda barn har rätt till 

skola, men inte förskola. På introduktionsenheten Gunnared-Lärjedalen gör man först en 

kartläggning där man tar reda på hur barnets skolgång sett ut tidigare. Hon menar att ibland 

har barn flyttat runt så mycket eller levt så kaotiskt att de inte gått i skola. Eftersom 

Migrationsverket inte lämnar ut någon information om familjerna eller barnens situation, har 

introduktionsenheten omarbetat och utvecklat Göteborgs Stads mall för utredningsmetodik, så 

att den anpassar introduktionsenhetens verksamhet.  Med hjälp av systematiska frågor talar 

barn- och ungdomshandläggare med barn och föräldrar och sammanställer berättelserna för att 
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kartlägga bakgrunden, förklarar Mindelsohn. Tolk används alltid när det behövs i kontakten 

med föräldrar och barn för att underlätta kommunikationen, tillägger hon. 

 

Förutom att stötta föräldrarna och deras barn, berätta om hur saker går till i samhället (BVC, 

ordna bostad, arbete, fritidsaktiviteter mm.) och skolans har enheten andra roller, anger 

Mindelshon.  

 

Introduktionsplan 

Berit Claesson har varit introduktionssekreterare/barnhandläggare på introduktionsenheten 

Gunnared-Lärjedalen sedan tre år tillbaka. Hon har tidigare arbetat bland annat inom 

socialtjänsten och förskolan. Claesson berättar att hennes främsta uppgift är att träffa 

nyanlända flyktingfamiljer för att introduktionen skall fungera smidigt. Man gör en 

introduktionsplan där man tar upp framtidsvisioner för barnen. Ofta brukar familjerna med 

hjälp av tolk berätta on sin bakgrund, flykten och vad barnen har varit med om. Några 

föräldrar vill inte prata mycket om det som har varit, säger Claesson. Det kan försvåra 

kartläggningen, men man måste ta hänsyn till deras integritet, tillägger Claesson. 

 

Introduktionsplanen är till för att ge stöd till föräldrarna i det nya samhället och förstärka 

deras föräldraroll.  Föräldrarna får information om hur samhällets olika organ fungerar. Vård, 

fritidsaktiviteter, barns hälsa och uppfostran, utbildning, skola och förskola är några exempel 

på punkterna som tas upp i introduktionsplanen.  

 

Claesson tycker att det är viktigt att synliggöra barnet i introduktionsprocessen. Under 

kartläggningen tas barnets behov och önskningar på allvar. Man vänder sig direkt till barnet 

och uppmärksammar dess närvaro, ofta i ett rum med leksaker. Vid psykisk ohälsa kan barnet 

remitteras till flyktingbarnteamet som kan remittera vidare till Barn och Ungdoms Psykiatrin, 

BUP.  

 

Hon anser att det behövs ett nära samarbete mellan handläggaren på enheten och 

förskolan/skolan. Enheten försöker informera förskolor/skolor om att de kan verka som en 

samordnare och handledare men få känner till den. Handläggaren brukar skicka ett 

informationsbrev till förskolan eller skolan när att ett flyktingbarn har placerats hos dem där 

man informerar om att barnet har två års introduktion. Hon menar att förskolor och skolor 

som arbetar med flyktingbarn bör ta reda på flyktingbarnets bakgrund. De kan kontakta 

introduktionsenheten vid behov. Claesson känner inte till om information stannar på en 

rektorsexpedition eller går vidare till pedagogerna som tar hand om barnet. Claesson betonar 

att det finns starka läkande krafter hos flyktingbarn och att vi måste se till det friska och stödja 

och utveckla det. 

 

Flyktingbarns hälsa   

Tillsammans med en psykolog och en socionom arbetar specialistläkare Sofia Olausson vid 

flyktingbarnteamet i Gamlestaden, Göteborg. Deras upptagningsområde är Angered och 

Bergsjön. Till flyktingbarnteamets mottagning kommer ofta barn med fysiska besvär som ont 

i magen eller huvudvärk. Dessutom tar de emot barn med psykiska åkommor som 

posttraumatisk stress orsakad av krigsupplevelser.  I vissa fall då det har gått långt remitterar 

de till Barn och Ungdoms Psykiatrin, BUP.  Flyktingbarnteamet tar emot flyktingbarn som 

Introduktionsenheten upplever ha dåligt hälsotillstånd. Till flyktingbarnteamet kan föräldrar, 

förskolor och skolor vända sig om man vill fråga hur man kan förhålla sig till ett barn som 

reagerar på ett visst sätt. Förskolorna och skolarna kan också få handledning av 

flyktingbarnteamet. 
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Under träffar med flyktingbarn och familjer används tolk. Hon upplever en svårighet med att 

ha tolk i minoritetsgrupper, då man som förälder är rädd att informationen läcker ut i gruppen. 

Olausson avråder från att använda äldre syskon som tolkar. En risk är att man undergräver 

föräldraauktoriteten och förminskar föräldrarollen.  Dessutom sätter det stor press på barnen 

som är i behov av att bli avlastade.  

 

Olausson förklarar att flyktingbarn inte är någon homogen grupp. De kommer från varierande 

omständigheter. En del har bevittnat mord på föräldrar eller familjemedlemmar, medan andra 

har skyddats från krigets grymheter och snabbt fått uppehållstillstånd. Har barnet levt med 

kärleksfulla och omsorgsfulla föräldrar har barnet lättare att komma över trauma. Men om 

familjerelationerna varit dåliga redan före traumat är barnet mycket känsligare och tar mer 

skada, klargör Olausson. Flyktingbarn behöver tydliga rutiner som ger trygghet. De behöver 

lyhörda och förstående vuxna. Man måste lyssna på deras historier och ta dem på allvar.  

 

Familjen är det viktigaste systemet för att stödja det traumatiserade barnet. Olausson menar 

att man måste se familjen som en enhet och stärka föräldrarollen för att föräldrarna skall 

kunna skapa trygghet runt sina barn. Olausson har erfarigt att det finns grupper där föräldrar 

är skeptiska mot socialtjänsten. Om de känner att något är fel med barnet vågar de inte söka 

hjälp av fruktan för att barnet skall omhändertas. Man måste få de föräldrarna att förstå att 

socialtjänsten i första hand är ute efter att stötta dem, att finns mycket resurser och att tidig 

hjälp gagnar barnet. Det gäller att bekräfta oroliga föräldrars roll som vårdnadshavare och 

vägleda dem. Det är inte ovanligt att föräldrar är överdrivet ängsliga för barn som har gått 

igenom svåra händelser. Andra kan vara överbeskyddande eller ha svårt att sätta tydliga 

gränser och skapa vardagliga rutiner. Med adekvat stöd klarar sig dessa familjer ofta. Ibland 

möter man flyktingfamiljer där barnen mår dåligt av att föräldrarna mår psykiskt dåligt och 

behöver hjälp, tilläger Olausson. Har man förlorat barn i krig kan man som förälder bli 

känslomässigt avstängd och ha svårt att knyta an till andra barn som överlevt. Dessa föräldrar 

kan vara deprimerade och orkar inte kämpa vidare, menar Olausson.  

 

Av erfarenheter från Rosengrenska Stiftelsen där Olausson arbetat med gömda flyktingbarn, 

konstaterar hon att de är de barn som har det svårast i Göteborg. Ingenting fungerar normalt 

för dessa barn. Att få dem till skolan, få vara där under dagen och göra det som alla andra 

barn gör, är den bästa hjälpen man kan ge dem, tycker Olausson. Men hon anser att det är 

synd att de yngsta gömda flyktingbarnen inte har tillgång till förskolan och säger att det är en 

mycket svår situation för barnen i förskoleåldern. Olausson förklarar att ett år är så mycket i 

ett litet barns liv, olika utvecklingsprocesser grundläggs och utvecklas. Småbarnsåren 

kommer aldrig tillbaka, fortsätter hon. När barn fungerar dåligt hämmar det utvecklingen. De 

kan sluta kommunicera med omgivningen och t.o.m. sluta att växa.  

 

Olausson anser att förskolan utgör en stor hjälp. Hon tycker att pedagoger brukar vara duktiga 

att upptäcka när barn inte fungerar bra. Att barn blir ledsna när föräldrarna lämnar dem på 

förskolan är normalt. Men om de är överdrivet klängiga och verkar ångestfyllda eller om barn 

inte verkar bry sig om föräldrarna och kryper upp i knäet lika väl hos främlingar, eller om de 

har svårigheter att förhålla sig till andra barn som inte stämmer med deras ålder kan man börja 

undra om allt är bra. Ett barn som inte beter sig efter sin ålder behöver utredas för det kan röra 

sig om ett handikapp. Förskolan tar kontakt med flyktingbarnteamet som känner till mycket 

om barnets upplevelser. Det är viktigt med ett kompletterande samarbete mellan 

flyktingbarnteamet som känner till bakgrunden och förskolepedagogerna som vet hur barnet 

fungerar i vardagen. 
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När föräldrar inte vill att barn skall prata om sina krigs- eller obehagliga upplevelser men man 

ser att barnen behöver det, måste pedagoger få föräldrarna med sig. Om man kör över deras 

önskemål blir det aldrig bra. Ofta sätter dessa barn upp en glad fasad för föräldrarnas skull. 

Att låta barn rita och sedan låta dem prata om teckningen eller att använda leken på ett 

konstruktivt sätt är bra metoder som stödjer barnens traumabearbetning. Genom leken har 

man ofta upptäckt barn som är allvarligt traumatiserade som fått hjälp av Barn och Ungdoms 

Psykiatrin, BUP. Det viktigaste av allt avslutar Olausson, är att se hur barnet fungerar i 

allmänhet. Om barnet sover gott om natten, äter bra, leker med andra och visar glädje på 

förskolan har man ingenting att oroa sig för menar hon. 

  

Gemensamma drag   

Familjen som en enhet: Familjen är nyckel till barns återhämtning, och genom att stödja 

familjen hjälper man det traumatiserade barnet. 

 

Tolk: Att använda tolk, och att inte acceptera att äldre barn tolkar åt sina föräldrar, vilket 

riskerar att förändra maktstrukturen inom familjerna. 

 

Synliggöra barnet: Viktigt att synliggöra barnet i introduktionsplanen och processen, att fråga 

barnet självt vad det vill, kanske hjälpa det till en fritidsaktivitet eller dylikt.  

 
10.3.3 Tuppen, introduktionsavdelning i Lärjedalen  

Introduktionsförskolan i Lärjedalen är en enskild avdelning på en större förskola med flera 

avdelningar. Runt förskolan ligger en stor lekplats med gungor och lekredskap som är 

gemensamma för hela förskolan. På avdelningen Tuppen tar man emot 15 flyktingbarn. Där 

arbetar 3,5 pedagoger med 5 barn, för närvarande i åldrarna 2-5 år. Av pedagogerna har två 

förskollärarutbildningar, en är barnskötare. Dessa har vi intervjuat enskilt. Den som har en 

halv tjänst är hemspråkslärare och talar kurdiska och arabiska. De har alla valt att arbeta med 

flyktingbarn. Det finns behov av somalisktalande pedagog och på en annan avdelning finns en 

som används vid behov av tolk.  

 

När vi visades runt på avdelningen upplevde vi att miljön var möblerad och organiserat på ett 

tydligt och välstrukturerat sätt. Avdelningen var uppdelad i olika hörn och rum med bestämda 

innehåll. Det satt nästan ingenting på väggarna utom en stor världskarta och en liten tavla där 

olika små kort var uppsatta. Det fanns en del leksaker, men inte så mycket att välja på. I 

målarrummet såg vi ett antal väggmålarställ intill varandra, mittemot stod några färgflaskor, 

plastmuggar och penslar tillgängliga. På golvet satt barns namn fastklistrade för att markera 

var de sitter under samlingen.  

 

Tuppen, ett gott exempel på introduktion  

Pedagogerna på Tuppen berättar att varje barn har en introduktionssekreterare som är deras 

första kontakt. Introduktionssekreteraren ger pedagogerna information om barnen under våren 

innan de inskolas. Alla barnen på förskolan har uppehållstillstånd. När barnet börjar på 

Tuppen bjuder de in introduktionssekreteraren tillsammans med föräldrarna, och då ber de 

föräldrarna att ta med sig kartläggningen. Pedagogerna säger att de bara behöver känna till det 

som påverkar barnet. Pedagogerna har kontinuerlig kontakt med resursenheten RIB som 

handleder och berättar om hur man kan arbeta med barnen. RIB medverkar vid 

välkomnandesamtal med föräldrarna och berättar om barnen. Barnen på Tuppen har en 

introduktion som varar två år, sedan går de över till vanlig avdelning. Vid överinskolningen 
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till annan avdelning närvarar tolk och föräldrar. När pedagoger har fått föräldrars samtycke 

kan pedagoger från Tuppen lämna information till de nya pedagogerna. I de fall då det 

handlar om ett barn som har åtgärdsprogram måste rektorn närvara. Om barnen skall till en 

annan förskola får föräldrarna sköta överinskolningen, eftersom många familjer bor 

inneboende och kommunplaceras någon annan stans, en del föräldrar flyttar, andra bor kvar 

inneboende och trångbodda. 

 

Pedagogerna menar att föräldrarna kan ha svårt med gränssättning, men de är lyhörda för 

pedagogerna och oftast räcker det med dialog. När föräldrar är oförmögna att ge barnen 

trygghet eller brister i föräldrarollen har man föräldrakurser om till exempel gränssättning, 

tandhygien eller med psykolog. Då har man hjälp av tolk. Pedagogerna tycker att ett gott 

samarbete gagnar barnet eftersom närstående vuxna är barnets vägledare.  

 

Pedagogerna säger att föräldrar ibland tror att barnet inte upplevt eller minns svårigheter, 

medan de ofta upptäcker att det finns något barnen behöver bearbeta. Det är inte alltid 

föräldrarna ser barnens sorg i sin egen. Man kanske inte pratar om det hemma eftersom det 

känns svårt. Pedagogerna menar att de måste respektera när föräldrarna inte vill berätta. 

Helén, pedagog på Tuppen: föräldrarna har gjort allt för att deras barn skall överleva, de är 

guld värda för det. Hon anser att trots att många kommer från splittrade familjer är det 

fenomenalt att de klarar att komma till ett nytt land med annat språk och kultur, lita på 

pedagogerna och lämna sina barn på förskolan. Man förstår föräldrars beteende om man vet 

mer om deras bakgrund. Ibland berättar föräldrar om fruktansvärda upplevelser som 

pedagogerna har svårt att hantera. En mamma som har svårt med kroppskontakt med sina barn 

kan ha blivit utsatt för våldtäckt. Som professionell måste man lära sig att stänga av och lotsa 

föräldrarna vidare, till exempel till psykolog. 

 

På Tuppen har man ett mycket strukturerat arbetssätt med samling där man går igenom vad 

som händer under dagen. Pedagogerna är delaktiga i leken och alla aktiviteter.  Ibland visar de 

hur man leker eftersom alla inte vet hur man bygger eller ritar. De hjälper till att skapa 

relationer mellan barn och få dem att hitta varandra. En vanlig dag på Tuppen börjar med en 

lugn morgon. De flesta föräldrarna läser svenska för invandrare, SFI. Få arbetar. Man har 

återkommande moment som utevistelse, lunch och vila, och för varje aktivitet har man bilder. 

Pedagogerna anser att barnen behöver en avskalad miljö med rent på väggarna och inte för 

mycket leksaker att välja på. Fasta rutiner är viktigt, allt skall vara strukturerat och barnen 

uppdelade i mindre grupper. Som pedagoger pratar de inte mycket vuxenprat när barnen är 

närvarande.  

 

När vardagen blev inställd av krig blev också leken inställd och alla barn kan inte leka säger 

pedagogerna. Många barn leker krigslekar, och det kan lätt bli negativt vilket påverkar hela 

gruppen. De bygger vapen och allt handlar om våld. Då går pedagogerna in i leken och leker 

med och säger ifrån om något barn till exempel skjuter på andra som inte vill vara med. 

Pedagogerna lugnar de som reagerar till synes irrationellt. Dessutom måste man tillföra andra 

upplevelser så att leken berikas, annars kan barn fastna i krigslekar. På Tuppen använder de 

STOP- modellen för traumabearbetning. Barn kan vara rädda för brandlarmet, flygplan, etc. 

Då måste man finnas till hands för att trösta och krama. De gör till exempel inga utflykter 

förrän barnen är trygga. Pedagogerna arbetar med tecken som stöd, lyssnar, är närvarande och 

bekräftande. Barnen kan behöva bearbeta, visa och berätta om och om igen. Pedagogerna 

pratar med föräldrarna och frågar om rädslor för att ta reda på vad som kan ligga bakom. Då 

har man hjälp av modersmålsläraren eller tolk.  
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Ett flyktingbarn behöver lugn och ro, fasta rutiner och närvarande engagerade vuxna, anser 

pedagogerna på Tuppen. Dessutom måste man ha förståelse för andra kulturer och ha en 

öppenhet i sinnet. Även om man själv inte har erfarenheter av hur det är att uppleva krig, kan 

man tänka sig att det är fruktansvärt. På Tuppen anser de att pedagoger som arbetar med 

flyktingbarn behöver kompetensutveckling. De ger rådet att man kan vända sig till 

flyktingbarnteamet som kan ge handledning och konsultation om trauma och om hur barn kan 

reagera. Ju större kunskap man har desto förstår man hur barn reagerar och kan tolka deras 

beteende. Över lag behöver pedagoger lära sig mer om trauma/bearbetning anser de. På 

Tuppen anser de att det är viktigt med ett öppet sinne, inlevelseförmåga, respekt och 

förståelsen att den som talar en torftig svenska talar ett främmande språk. Pedagogerna önskar 

att det fanns fler avdelningar som Tuppen, eftersom det bara är en liten del av de flyktingbarn 

som kommer till Göteborg som får en sådan introduktion. De flesta placeras i vanliga 

förskolor.  

 

10.3.4 Introduktionsskolan/förskolan i Bergsjön  

Introduktionsskolan i Bergsjön startades under 2001 och av det uppdrag som finns formulerat 

för skolan framgår att verksamheten riktar sig till hela familjen. Skolans verksamhet syftar till 

att introducera nyanlända familjer i det svenska språket och samhället, att aktivt stödja dem 

och stärka föräldrarollen. Skolan förbereder barn och vuxna för inträde i ordinarie 

skolverksamhet, SFI-studier eller arbete. 2003 startades introduktionsförskola som tar emot 

yngre barn. Tanken föddes då en del nyanlända föräldrar som redan lämnat allt hade svårt att 

också lämna ifrån sig sina barn. Förskoleverksamheten ger möjlighet för föräldrarna att läsa 

sin inledande del av SFI i samma lokaler som barnens skola och förskola. 

 

Även om verksamheten är ett resursnämndsuppdrag vilket betyder att upptagningsområdet är 

hela Göteborg är det enbart SDN Bergsjön som regelmässigt har låtit samtliga nyanlända 

familjer och barn delta i verksamheterna. I nuläget tar skolan enligt egen utsago emot alla 

elever för vilka efterfrågan på plats finns, såväl från SDN Bergsjön som från övriga stadsdelar 

i kommunen. Vuxna som inte har uppehållstillstånd har inte rätt att läsa SFI och barn har inte 

rätt till förskola, men alla nyanlända barn i Sverige får gå i grundskola. Skolan har idag 

blandade språkgrupper, den största gruppen just nu är somalier, annars är det irakiska kurder, 

irakiska araber, assyrier och polska arbetskraftsinvandrare. Spännvidden bland föräldrarna 

sträcker sig från analfabeter till högskoleutbildade. 

 

Barn och föräldrar i samma hus 

Introduktionssekreteraren har kontakt med byråsekreteraren och köassistenten i Bergsjön 

innan barnet börjar på introduktionsförskolan. Pedagogerna berättar att de inte får reda på 

något om familjernas eller barnens bakgrund i förväg men de funderar på om en del barn varit 

med om svåra upplevelser. De har sett hur barn försöker gömma bröd och undrar om de 

kanske har varit i flyktingläger. När ett barn byggde avancerade vapen av leksaker kunde en 

lärare från Irak berätta för arbetslaget att vapen tillhör vardagen i Bagdad. Mammor har ibland 

berättat om svåra upplevelser och är ofta oroliga för familjen som är kvar.  

 

Pedagogerna upplever att föräldrarna är så nya i Sverige att de ofta befinner sig i en lyckofas 

över att de kommit i trygghet, men en del barn känner oro inför det nya. Barn saknar sådant 

vuxna inte tänker på menar pedagogerna. Det behöver inte vara traumatiska upplevelser som 

ligger bakom. Pedagogerna anser att det är svårt att lämna allt även om man kommer från 

Tyskland eller Polen och kan resa hem och hälsa på varje år. Svårigheter hos barn kan märkas 

efter att familjen etablerat sig. Men alla har en förälder nära. När barn visar oro går man upp 
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till skolan och visar barnet var föräldern sitter och då känner de sig trygga. Pedagogerna kan 

få kompetensutveckling om de behöver det för att kunna hantera tunga saker.  

 

Barn som placeras i en främmande miljö behöver trygghet och att bli sedda anser 

pedagogerna, därför är de nära dem hela tiden. De poängterar vikten av att skapa en god och 

tillitsfull relation till föräldrarna. ”Alla föräldrar vill sina barns bästa. Men i olika kulturer 

kan vi ha olika tankar om vad som är det bästa”, säger en av pedagogerna. Hon menar att det 

är berikande med människor från olika länder, att alla får höra olika språk. 

 

På introduktionsförskolan använder de sig inte av någon speciell pedagogisk modell, men 

pedagogerna anser att de har ett genomtänkt bemötande av varje barn. Verksamheten måste 

ändras efter barnens behov. I arbetet med barn talar pedagogerna tydligt och långsamt. Man 

använder kroppsspråk och bilder. Praktikanter och vikarier kan berätta sagor på 

barnsmodersmål. En saga måste bearbetas på olika sätt, med bilder, teater och lek anser de. 

Pedagogerna stoppar inte barnen när de leker krigslekar, men säger ifrån om de skjuter på 

någon som inte vill vara med. Barnen leker ofta flyttning, packar och packar upp väskor och 

vagnar, säger en pedagog. Hon menar att många familjer bor inneboende, har 

andrahandslägenheter och flyttar mycket, därför gestaltar dessa barn sin verklighet i leken. 

 

Gemensamma drag  

Trygghet: Flyktingbarn har i ännu högre grad än andra barn ett stort behov av trygga, 

planerade, väl strukturerade och förutsägbara vardagar. De har upplevt otryggheten i en 

oförutsägbar och kanske obegriplig tillvaro, där de flyttat runt mellan olika platser och inte 

kunnat rota sig någonstans 

  

Pedagogers kompetensutveckling: Alla som arbetar med flyktingbarn bör ha har tillgång till 

kontinuerlig kompetensutveckling.  

 

Föräldrasamarbete: Ett bra samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att man skall 

lyckas i arbetet med barnen. Föräldrarna är det viktigaste stödet för barnen, och för att hjälpa 

barnen måste man ha föräldrarna med sig.  

 

Läget i ursprungsländerna: Vid några tillfällen ger de ett intryck av att inte alltid veta så 

mycket om vad som pågår i barnens ursprungsländer. Alla pedagoger verkar inte ha insikten 

om vad krig kan innebära för civilbefolkningen i allmänhet och barnen i synnerhet och att det 

inte är samma sak att fly från krig och kanske aldrig kunna återvända, som att flytta av fri 

vilja. Flera av våra informanter har sagt att de inte vet så mycket om situationen i barnens 

hemländer, om något av barnen varit i flyktingläger, osv.  

 

11. Diskussion  
Detta avsnitt är uppdelat i fyra delar. I första delen har vi resultatdiskussion där vi kopplar 

samman resultatet med tidigare forskning och vår teoretiska ram, samt våra egna tankar och 

synpunkter till dessa. Vi har valt att lyfta fram områden som flera av intervjupersonerna har 

gemensamt, men vi har även valt att diskutera och reflektera över vissa områden som skiljer 

sig. Därefter följer didaktiska konsekvenser där vi diskuterar de nya kunskaper vårt resultat 

har medfört i relation till den breda litteraturgenomgången som lyfts i bakgrunden och hur 

detta kommer att påverka vårt arbete med flyktingbarn i förskolan. I den tredje delen tar vi 

upp metoddiskussion där vi tar upp de två kvalitativa datainsamlingsmetoder vi använt och 

vad de har inneburit för undersökningen. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning 

efter några funderingar och tankar inom området som dykt upp under arbetets gång.  
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11.1 Resultatdiskussion  

Ingen förskola före uppehållstillstånd  

Bendler-Lindqvist (2005) forskning, Lindkvist m.fl. (1987), Lindberg (2009) och 

specialistläkare Olausson är överrens om att en tydlig, förutsägbar vardag är livsnödvändig för 

de krigstraumatiserade barnen. Tyvärr visar Nabaa´s studie (2007), och de flyktingar vi 

intervjuat att de vardagliga samhällsfunktionerna, till exempel skola, i stor utsträckning slås ut 

i krig. I FN´s barnkonvention står det att alla barn har rätt till skola.  I Sverige har alla barn 

rätt att gå i skola, även asylsökande och de som lever gömda.  

 

Förskola är en rättighet vissa timmar i veckan för barn fyllda fyra år oavsett om deras 

föräldrar arbetar eller inte. Men barn har inte tillgång till förskola om de inte har 

uppehållstillstånd, undantaget förskoleklass. Samtidigt står det i FN´s barnkonvention att alla 

barn inom ett lands jurisdiktion skall ha samma rättigheter. Då är det att gå emot 

barnkonventionen att neka barn som befinner sig inom Sveriges gränser den rätt till förskola 

som gäller andra barn. Elmeroth & Häge (2009) anser att förskolan utgör en frizon för 

krigsdrabbade barn, eftersom dess förutsägbara moment, meningsfulla samvaro med barn och 

förstående vuxna ger trygghet och Lindberg (2009) har utarbetat en speciell 

lekarbetspedagogik som hjälper barn att bearbeta krigsupplevelser. I sammanhanget betonar 

vi att Lindkvist m.fl (1987) beskriver STOP-modellen som en modell för traumabearbetning 

lämplig i förskolemiljö. Specialistläkare Sofia Olausson säger att ett enda år betyder oerhört 

mycket för att litet barns utveckling och menar att de gömda barnen och de som väntar på 

beslut om uppehållstillstånd är extra utsatta, eftersom deras föräldrar ofta är helt under isen av 

oro och depression. Läroplanen för förskolan betonar att verksamheten skall utformas efter 

barns behov och välbefinnande (Lpfö98, s. 8). Därför skulle den vara ett starkt stöd för dessa 

barn och familjer. 

 

Man kan inte låta bli att undra varför Sverige är så snålt med att ge tidig hjälp med en trygg 

vardag för dem som mest behöver det. Ett asylskäl som skall vara lättare att åberopa vad det 

gäller barn är ”synnerligen ömmande omständigheter”(UtlL 2009, s. 199). Det kan bland 

annat innebära att om barnet funnit sig tillrätta i det svenska samhället och skulle fara illa av 

att ännu en gång ryckas upp med rötterna är det ett skäl att bevilja uppehållstillstånd. Beror då 

det faktum att barn i Sverige utan uppehållstillstånd inte har rätt till förskola på en medveten 

politik i syfte att hindra de små barnen och deras familjer att finna sig tillrätta här? Eller beror 

det på omedvetenhet om barns behov? Efter att ha intervjuat ett flertal informanter som 

arbetar med flyktingbarn eller flyktingfamiljers introduktion vet vi att det senare inte är fallet. 

Stor kunskap om barns, och även krigsdrabbade barns, behov finns. Även om samhällets 

beslutsfattare inte innehar denna kunskap personligen, anser vi att det inte finns någon ursäkt 

att inte ta råd av dem som är kunniga innan beslut fattas.  

 

Olika öden men generella bedömningar 

Väpnade konflikter ter sig olika i olika delar av samma land, ofta visar våldet olika ansikten 

till och med i olika kvarter inom samma stad (Lindkvist m.fl. 1987). Ali och Amin kan berätta 

vitt om skilda upplevelser under samma krig. Malmström och Beckman på RIB är överrens 

om att alla barn har en egen historia, och att barn uppfattar det som händer annorlunda än 

vuxna. Ändå visar intervjun med juristen att uppehållstillstånd ofta fattas på generella 

bedömningar om läget i ett land, så kallad landinformation. Sverige har skrivit på FN´s 

barnkonvention (2006:s 7) som riktar sig till det enskilda barnet, där alla barn inom ett lands 

jurisdiktion har rätt att få alla sina basbehov tillgodosedda. Vidare skall barnet ha rätt till 

medinflytande och att få utrycka sin åsikt och få den respekterad. Nilssons forskning (2007) 
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kom fram till att barns åsikter och situation ofta ignorerades i Migrationsverkets utredningar, 

där de oftare sågs som bihang till föräldrarna. Även nämndemannen och juristen vittnar om att 

barn oftast ses som ett bihang till föräldrarna i Migrationsdomstolens bedömningar, och att 

särskild barninformation inte ofta tas upp i förhandlingarna. Förfarandet med generella 

bedömningar ser vi som ett tydligt brott mot Barnkonventionen.  

 

Lagens strängaste praxis eller barnets bästa 

Malmström och Beckman på RIB och pedagogerna på Tuppen talar om vikten av att se 

familjen som en helhet och att stöd till föräldrarna hjälper barnet. (Elmeroth & Häge 2009) 

och Lindkvist m.fl (1987) beskriver hur separationer från föräldrar skapar otrygghet och 

ångest hos barn, vilket tydligt framkommer i Jasminas och Amins utsagor. I FN´s 

Barnkonvention står det att ”barnets bästa skall komma i främsta rummet”. I § 10 i UtlL kan 

vi tydligt läsa att ”i fall som berör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa 

och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver”.  

 

Både juristen och nämndemannen kan berätta att lagen endast ger barnet rätt till en 

vårdnadshavare och juristen menar att Migrationsdomstolen i fall där det finns tydligt 

utrymme i lagen att bevilja uppehållstillstånd ofta beslutar om avvisning. Nämndemannen 

vittnar om hur ammande mödrar skiljts från sina barn och sänts tillbaka med motiveringen att 

de måste söka anknytning från hemlandet, vilket tar minst sex månader. Specialistläkare 

Olausson kan berätta att det sker oerhört mycket i utvecklingen under ett barns första år. I 

Nilssons doktorsavhandling (2007) framkommer att Migrationsverket ofta använt som 

argument att barnets bästa är att återförenas med föräldrarna i hemlandet i de fall där 

ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, även då hela samhällssystemet kollapsat i 

hemlandet och det kanske inte ens finns någon familj att återvända till. Detta tyder på att vad 

man egentligen är ute efter inte är barnets bästa utan motiveringar för att avvisa. Att UtlL 

samtidigt bara ger barnet rätt till en förälder ser vi som en motsättning inom själva lagen.  

 

Vikten av att stärka föräldrarollen  

Föräldrarollen har ofta försvagats under krig och flykt, då föräldrarna inte kunnat skydda sina 

barn. Flera av våra intervjupersoner och författare är eniga om vikten av att hjälpa barnen 

genom att stödja föräldrarna. ”It´s impossible to help each and every child suffering from war 

trauma, but what we can do, is to help and advice their parents to a behavior which can 

benefit their children”, säger Lillanne Yunes på FGC, Beirut. Med det menar hon bland annat 

detsamma som specialistläkaren Olausson, pedagogerna på Tuppen och på 

introduktionsförskolan i Bergsjön, att stöd till föräldrarna gagnar barnen.  Föräldrastöd är 

dessutom en av STOP-modellens hörnstenar och författarna Lindkvist m.fl (1987) poängterar 

att det kan bli fel med olika insatser och program som riktar sig mot barn utan föräldrarnas 

medverkan, eftersom det kan leda till ett ökat avstånd mellan barn och föräldrar och skapa 

separationsrädsla. Ibland behöver föräldrarna eget stöd för att klara föräldrarollen.   

 

Separationer från föräldrar är en vanlig överlevnadsstrategi under krig, men de skapar oro och 

ångest hos barn och är ofta mer traumatiserande än själva krigsupplevelserna. Anknytningen 

mellan barn och föräldrar kan ha brustit, vilket leder till att barnen förlorar tillit till 

föräldrarnas förmåga att skydda dem. Då behöver deras relation till de närmaste stärkas 

(Elmeroth & Häge 2009). Antonovsky anser att ett sätt att hantera svårigheter är att ha någon 

behörig att lita på och att varje människa behöver en trygghetsbas. Avsaknaden av 

trygghetsbas kan leda till att barnet tar på sig en vuxenroll och blir ett så kallat vuxenbarn 

(Lindkvist m.fl. 1987, s. 205). Ur Jasminas berättelse kan vi utröna hur hon upplevde att 
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hennes pappa övergett sin föräldraroll då han sade sig vara oförmögen att fly med alla sina 

barn. Hon tog på sig vuxenansvar för att skydda sina yngre syskon.  

 

Malmström och Beckman på RIB kan vittna om vikten av att stärka hela familjen, då 

flyktingbarn ofta upplevt hur deras föräldrar varit oförmögna att skydda dem. För att lyfta 

fram föräldrasamverkan som en viktig del av flyktingbarns introduktion har RIB medverkat i 

projekt i samarbete med förskolor och skolor. I sammanhanget kan nämnas att pedagogerna 

på Tuppen berättade hur de lotsar föräldrar vidare till professionell hjälp när de upplever att 

föräldrarna själva är i behov av stöd.  
 

11.2 Didaktiska konsekvenser 

Hemspråk och föräldrakontakt ger trygghet  

Det behövs ofta extra resurser, till exempel flerspråkig personal, för att tillgodose varje barns 

behov i arbete med flyktingbarn (Malmström 2005). Men vi som arbetar inom förskolan har 

snarare upplevt hur resurserna minskar och barngrupperna ökar. I mångkulturella områden 

finner vi ofta förskolepedagoger som talar flera språk eller är födda i andra delar av världen. 

Som tolkar i föräldrakontakten kan vi inte skatta dem högt nog. I Lpfö-98 står det om vikten 

av föräldrasamarbete, och våra informanter, till exempel specialistläkare Olausson, 

Malmström och Beckman på RIB har i flera fall varit eniga om att man måste nå föräldrarna 

för att kunna stödja barnen. På Tuppen berättade pedagogerna att de har en kollega som talar 

kurdiska och arabiska, och hur de försöker få tag på somalisktalande pedagog när de behöver 

vikarie eftersom de anser att de barn som talar somaliska behöver det.  

 

Pedagogernas mänskliga insikt  

Pedagoger som är födda i ett annat land bär med sig erfarenheten om hur det kan vara att 

komma till en ny plats, där man varken kan språket eller är införstådd med de sociala koderna. 

I några fall har de själva upplevt krig och flykt, kanske i barndomen eller i vuxen ålder. De 

kan dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter till andra pedagoger, för att öka hela 

arbetslagets mänskliga insikt så att alla får en vidare förståelse för de barn och föräldrar vi 

möter. RIB kan bidra med seminarier för förskolepedagoger om svårigheter i olika 

krigsdrabbade länder och hur man bemöta barns och föräldrars oro.  På Tuppen vittnar 

pedagogerna om behov av kompetensutveckling för att bättre kunna möta barns behov. På 

Tuppen arbetar de till exempel medvetet efter STOP-modellen för traumabearbetning. Vi 

anser att STOP-modellen (Lindkvist m.fl, 1997) och Lindbergs lekarbetspedagogik (2009) 

borde vara välkända för alla som arbetar inom förskolan, eftersom de tydligt kan förankras i 

Lpfö98, är praktiskt genomförbara i förskolan och till hjälp för varje barn som är i kris eller 

har levt i kaos och våld. 

   

Förlorad barndom kan kompenseras med lek  

De flesta författare vi har hänvisat till är eniga vad gäller uppfattningar om krigsdrabbade 

barns tidiga år. Elmeroth & Häge (2009), Abdulbaghi & von Knorring (2005) och Angel och 

Hjern (2003) för ett likartat resonemang om att krig påverkar barn både fysiskt och psykiskt. 

Det som författarna anser vara särskilt med barn i krig är de psykiska konsekvenserna som 

lämnar spår i själen långt efter att upplevelserna har ägt rum. Små barn tenderar att ta på sig 

ansvaret för alla svårigheter som möter deras familjer. De har inte växt ur det egocentriska 

tänkandet än. Krigens överväldigande händelser är ofta obegripliga och svårtydda. Barnens 

mognad och utvecklingsnivå bistår inte med att kunna hantera våldet de upplever. Malmström 

och Beckman på RIB vittnar om att en del flyktingföräldrar inte alltid tror att barnen minns. 

Dessvärre påverkas barnen ännu hårdare om deras föräldrar mår psykiskt dåligt och själva 
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behöver hjälp, vilket specialistläkaren Olausson bekräftar. När föräldrarna visar oro och 

ångest, inte kan skydda sina barn och inte längre orkar med krigets fasor, påverkas barn i 

grunden. De utlämnas till irrationella dissociationer och skuldkänslor.  

 

Vi är vana vid är att barndomen kännetecknas av lek, glädje och skapande. Vi pedagoger 

menar att barns arbete är att leka och att de skall ges möjlighet till det. De skall inte behöva 

ställas inför de grymheter som krig för med sig. Vad händer med barn vars barndom blivit 

inställd? Vad händer med barn som missar den vitala lekperioden som är central i alla barns 

utveckling? Specialistläkare Olausson menar att småbarnsåren aldrig kommer tillbaka och de 

utgör den mest mottagliga tiden då olika utvecklingsprocesser grundläggs och utvecklas. Men 

Gustavsson m.fl. (1987), Lindberg (2009), Winnicott (2003) och Antonovsky (2005) 

förespråkar att även traumatiserade barn som har missat lekperioden alltid har något friskt 

man kan lyfta fram och bygga vidare på. De tycker att förmågan att leka är medfödd och att 

lek är en universell företeelse. Med hjälp av kompetenta, lyhörda vuxna kan barn bearbeta och 

bemästra sina svårigheter.  

 

Gustavsson m.fl (1987) och Lindberg (2009) lägger fokus på att flyktingbarn med trauma 

skall ges möjlighet att konstruktivt leka i den vuxnes närvaro så att inte destruktiva lekar som 

de lekt under krigsförhållanden tar över. Författarna menar att dessa lekar som gestaltar mord, 

vapen och våld sällan leder till bearbetning av trauma. Vi pedagoger som arbetar i förskolan 

vet redan att lekens betydelse har betonats i förskolans läroplan (Lpfö98). Genom den 

skapande och gestaltande leken får barn möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter. Vidare står det i läroplanen att ett medvetet bruk av leken främjar 

varje barns utveckling (Lpfö98, s. 9). Winnicott (2003) skriver att lek och hälsa är 

sammankopplade. Han menar att barn med trauma behöver leka ut sina upplevelser i det 

lekområde han kallar ” det tredje rummet” där barnet känner sig mäktigt och har kontroll. I 

detta lekområde kommer barnet i kontakt med sitt inre så att det inre kaoset får ordning och 

struktur, då upplevelserna gestaltas i en trygg verklighet. På det viset återhämtar sig barnen 

och utvecklas gynnsamt. Han poängterar att lekens bearbetande och läkande effekter når sin 

potential när den vuxne är med i bakgrunden och går in i leken vid behov.  

 

Kartläggning: För vem och varför?   

Efter att ha intervjuat informanter i Sverige som arbetar med flyktingbarn känns det 

uppmuntrande att det finns en stor kunskap och medvetenhet om barns behov. Samtidigt har 

flera av våra informanter sagt att de inte vet så mycket om situationen i barns hemländer, om 

någon varit i flyktingläger, osv. Ändå finns det många flyktingar från olika länder som kan 

berätta om hur läget ser ut i deras hemländer, hur flykten kan gå till, och så vidare. Om 

pedagogerna fick ta del av den kunskapen skulle de vara ännu bättre rustade att förstå barnens 

behov och bemöta dem. På introduktionsenheten Gunnared-Lärjedalen gör man en 

kartläggning av varje flyktingbarns bakgrund, men vet inte den förs vidare till de pedagoger 

som arbetar med själva barnet. Man kan fråga sig vad det då är för mening med den. Om 

pedagogerna inte vet mycket om ett barns bakgrund, hur kan de då förstå dess beteende? I 

litteraturgenomgången har vi presenterat författaren Isaksson (1993) som menar att man en 

måsta man ta till ett abnormalt beteende för att fungera i en abnormal situation. Det som i ett 

normalt samhälle skulle betraktas som en psykisk störning kan var en nödvändig anpassning, 

en normal reaktion på ett abnormalt förhållande skriver Isaksson (1993). Ett barn som regerar 

på ett för oss avvikande sätt kanske fortfarande lever efter en anpassning till kaos. Till synes 

irrationella rädslor och avvikande beteenden får förklaring om vi känner till deras ursprung. 
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11.3 Metoddiskussion 

I tidigt skede valde vi att göra intervjuer med olika personer vi ansåg kunde ge oss svar på 

våra frågeställningar. Vi utförde intervjuerna med utgångspunkt ur en semistrukturerad 

intervjuguide med öppna frågor. Denna form av intervjuer har hjälpt respondenterna och 

informanterna att berätta om sina upplevelser, känslor och kunskaper. Våra intervjupersoner 

visade stort intresse för vårt ämne. De pratade på ett professionellt och till synes avslappnat 

sätt under intervjusituationerna fast de visste att intervjuerna spelades in på diktafon.  

 

Något som vi inte planerat från början men som framträdde som ett behov under arbetets gång 

och blev givande och betydelsefullt var att använda observation som en sekundär metod vid 

några tillfällen. Observationerna gav oss verkliga och beskrivande bilder av olika miljöer där 

flyktingfamiljer och flyktingbarn vistas både i Libanon och i Sverige. Vi hade planerat att ha 

med foton för att ytterligare illustrera flyktinglägren Sabra och Shatila och FGC i Libanon, 

men arbetet tenderade att bli allt för stort och det tog lång tid att ladda ner dokumentet när vi 

lade in foton.    

 

Något vi tyckte var mindre bra var att vi kände oss lite spända och nervösa under de första 

intervjuerna. När vi lyssnade på bandupptagningarna visade det sig att vi ibland ställt 

invecklade eller långa följdfrågor som vi var tvungna att omformulera för att få tydliga svar. 

Detta berodde delvis på att vi inte hade tillräckliga förhandskunskaper om vissa av våra 

informanters olika yrken.  Trots det anser vi att vi har kompenserat detta genom att vara 

närvarande båda två under merparten av intervjuerna. Att vi kompletterade och stöttade 

varandra minskade risken att gå miste om något viktigt. Vi anser därför att intervjuerna 

tillsammans med observationerna har gett oss den tillförlitliga information vi sökte i form av 

nya kunskaper och djupare förståelse.  

 

11.4 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har många nya tankar dykt upp kopplade till flyktingbarns situation i 

Sverige och andra länder som vi tycker kan vara intressanta förslag på vidare forskning. 

 

En del barn i krig betecknas som s.k. ”vuxenbarn”, de har inte haft någon barndom utan fått ta 

över en föräldraroll när deras föräldrar inte varit närvarande eller på grund av krig oförmögna 

att ta hand om sina barn. Lindkvist m.fl. har utförligt beskrivit hur vuxenbarnet i sin tur blir en 

omogen förälder eftersom det inte fått vara barn i barndomen (1987, s. 205). Hur går det för 

barn som växer upp med vuxenbarnet till förälder? Riskerar de i sin tur att bli en ny 

generation vuxenbarn? Barnsoldaten är en annan form av barn som tvingats ta en vuxenroll i 

krig och som tvingats att utföra grymheter mot andra människor.  Vad kan konsekvenserna bli 

när dessa barn inte får möjlighet att bearbeta trauma?  

 

Barn påverkas av de vuxnas trauma. Många barn är födda här, medan deras föräldrar flytt. 

Kriget finns i familjen, om än inte i barnens direkta minnen. Hur påverkar det barnen? Hur 

påverkas barn och familjer i Sverige när förhållandena är svåra i föräldrarnas hemland och 

anhöriga finns kvar där? I många mångkulturella förskolor är detta vanligt idag.  

 

Tuppen är ett exempel på en specialförskola med högre personaltäthet än vanliga förskolor i 

Göteborg, där pedagogerna dessutom får kontinuerlig fortbildning och har ett nära samarbete 

med RIB. Men hur ser verkligheten ut i ”vanliga” förskolor, där de flesta nyanlända, även 

flyktingbarn, placeras? Hur klarar pedagoger i stora barngrupper att möta alla dessa barns 

behov om resurserna inte är anpassade efter det faktum att vissa barn behöver mer stöd än 
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andra? Detta är intressant att undersöka, särskilt som vi i nuläget upplever att barngrupperna 

ökar. 

 

I vår undersökning har informanterna varit viktiga källor. De har gett olika utsagor om hur de 

möter eller arbetar med flyktingfamiljer. Att kritiskt granska deras utsagor och jämföra dessa 

med hur familjerna själva upplever sig ha blivit bemötta av dem har inte varit vårt syfte, men 

kan vara intressant för vidare forskning. 

 

12. Slutord  
När vi började vårt arbete sökte vi en bild om krigsbarnens verklighet och hur man praktiskt 

kan arbeta för att hjälpa dem av krigets barn som finns ibland oss, flyktingbarnen. Vi hoppas 

att ni som läst detta inte har lämnats oberörda. Själva har vi kastats mellan förtvivlan och 

hopp, raseri och beundran medan vårt arbete fortskridit. Vi har läst många böcker som 

behandlar detta ämne, varav vi särskilt rekommenderar ”Barn i krig” av Birgitta Böhm, Lars 

H Gustafsson och Agneta Lindkvist.     

 

Det är ett år sedan den lilla flickan satt på den stora stolen på sjukhuset i Gaza. Vi vet inte hur 

det gick för henne. Däremot vet vi att hennes livsvillkor raserades på bara några veckors 

intensiv bombning. Att återuppbygga Gaza beräknas ta 500 år med den takt som det görs 

idag. Då menar man byggnader och infrastruktur, inte återuppbyggnaden av de överlevandes 

fysiska och psykiska hälsa. Byggnader kan byggas upp igen. Men det räcker inte, för krigens 

barn kommer alltid att bära kriget inom sig. Det är sjukvårdens arbete att läka kroppens sår 

hos dem av barnen som hamnar här hos oss. Men det är vårt arbete, alla vi som genom vår 

yrkesutövning kommer i kontakt med barnen, att läka själens sår. Vi tror på att det alltid finns 

något man kan göra för att stärka barns inneboende styrka. Vi tror på lekens läkande kraft och 

på att vi kan hjälpa dem att finna glädje, skaparlust, framtidstro och tillit. 
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Bilagor 
 

Frågor till nämndeman i länsrätten 

 

 Kan du presentera dig och ditt arbete? 

 Hur utses en nämndeman i länsrätten? 

 Hur många nämndemän sammanträder i ett ärende? 

 Hur presenteras ärendena för er?  

 Kan du berätta om hur det kan gå till? 

 Hur lång tid får ni på er att sätta er in i ett ärende? 

 Hur lång tid kan ett ärende ta? 

 Om ni som nämndemän inte anser att ni fått tillräcklig bakgrund för att kunna fatta ett 

beslut, hur gör man för att få komplettering? 

 Om nämndemännen inte är eniga, eller eniga med varandra men inte med domaren, 

hur går man vidare?  

 Framträder den asylsökande själv inför länsrätten? 

 Vid tolkhjälp, vem ordnar tolkarna? 

 Händer det att tolken inte accepteras? Hur gör man då? 

 Om ärendet gäller en familj, behandlas varje individ som ett enskilt ärende? 

 Vilken hänsyn tas då ärendet behandlar minderåriga? 

 Kan minderåriga framträda inför länsrätten?  

 Vilken hänsyn tas i de fall då läkare bedömer ett barn vara i behov av vård, och man 

anser att det kan föreligga svårigheter att tillgå den vården i hemlandet? 

 Ser man familjen som en helhet som inte får splittras? 

 I de fall då några barn i en familj är minderåriga men andra myndiga, hur behandlas de 

enskilda familjemedlemmarna?   

 

Till sist: Vill du berätta om något fall som har berört dig särskilt?  
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Frågor till jurist som arbetar med asyl och migrationsärenden 

 

 

 Kan du presentera dig och ditt arbete? 

 Kan du berätta om hur ett asylärende kan gå till? 

 Vid behov av tolkhjälp, vem ordnar tolkarna? 

 Hände det att asylsökande av någon orsak, till exempel rädsla, inte accepterar den 

erbjudna tolken? Hur gör man då?  

 Finns det någon kontroll tillsammans med den asylsökande så att berättelsen stämmer, 

så att inte den asylsökandes ärende blir bedömt på felaktiga premisser på grund av 

språkliga missförstånd?  

 Kan man få mer än en rättlig prövning? 

 I de fall man bedömer att en del av den asylsökandes berättelse är ofullständig eller 

felaktig, eller då den asylsökande kommer med nya uppgifter, kan man ändra eller 

lägga till den ursprungliga versionen? 

 Vad står det i utlänningslagen om barnen?  

 Får barnen en egen rättslig prövning av sitt fall? 

 Hör man i så fall varje barn enskilt, eller behandlas syskons ärende i grupp? 

 Får barnen ge sin egen version av sina upplevelser?  

 Finns det någon organisation eller verksamhet som tar upp barns perspektiv i 

asylprocessen? 

 I de fall då barn är handikappade eller har behov av vård/medicinering, tas detta upp i 

utredningen? 

 Kan barn utvisas till områden där det bedöms vara omöjligt att få den vård de 

eventuellt behöver? 

 I de fall då barnen bedöms behöva uppehållstillstånd men inte föräldrarna, får då 

föräldrarna uppehållstillstånd av anknytningsskäl?   

 Hur nära måste en relation vara för att räknas som anknytning? 

  Ser man familjen som en helhet som inte får splittras? 

 I de fall då några syskon är minderåriga men några är myndiga, hur handläggs ärendet 

då? 

 

Till sist: vill du berätta om något fall som berört dig särskilt?  
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Intervjufrågor till pedagoger 

 

 Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? På din nuvarande förskola? 

 Vad har du för utbildning? 

 Kan du berätta om hur en vanlig dag kan se ut på din avdelning? 

 Vad tänker du på när du hör begreppet flyktingbarn? 

 Upplever du dig ha tillräcklig kompetens och kunskap för att bemöta krigs och 

traumatiserade barn?  

 Vad finns det för möjligheter för kompetensutveckling i ämnet flyktingar och 

flyktingbarn? 

 Hur ser du på din roll som pedagog i traumaarbetet? 

 Vilka svårigheter respektive möjligheter möter ni i arbetet med flyktingbarn? 

 Får ni veta någonting om flyktingbarnens bakgrund innan de placeras hos er? I så fall, 

vad? Och av vem? 

 Använder ni något hjälpmedel eller mall där det står hur ni kan gå tillväga för att 

bemöta flyktingbarn? Kan du berätta om det? 

 Påverkas ert arbetssätt när ni får ett/flera krigs drabbade barn? Hur?  

 Hur reagerar traumatiserade barn i den stora barngruppen? 

 Hur tar ni kontakt till dessa barn? Hur kommunicerar ni med dem? Vilket språk 

använder ni? 

 Hur möter ni flyktingbarns kanske till synes irrationella känslor och reaktioner? 

 Hur arbetar ni praktiskt för att hjälpa barnet i sitt sorgearbete, för att kunna finna 

trygghet och glädje i den nya miljön? 

 Vad tycker du ett flyktingbarn behöver allra mest när det placeras i en främmande 

miljö med främlingar? 

 Om du arbetat med flera olika flyktingbarn, vilka likheter respektive olikheter har du 

upplevt hos de olika barnen, och hur har du hanterat de olika barnens behov? 

 Vad tror du är det viktigaste en pedagog skall tänka på i arbetet med barn som upplevt 

krig och flykt? 

 Har ni möjlighet att få reda på mer om barnet och dess bakgrund, i fall ni anser att det 

skulle medföra en viktig progress i barnets traumabearbetning? Vem kan ni vända er 

till då? 

 Vad får ni för extern hjälp eller resurs i de fall då ni upplever att ni inte kan hantera 

krissituationer? 

 Vad har flyktingbarnens föräldrar/vårdnadshavare och närstående för roll i processen? 

 Hur sker övergången till skolan, när dessa barn skall börja i förskoleklass? 

 Får ni veta hur det går med barnens utveckling när de slutar hos er? 

 Upplever ni att styrdokumentet läroplanen för förskolan (Lpfö98) är stödjande i ert 

arbete med flyktingbarn? Vid Ja, på vilket sätt? Vad står det och var? Vid Nej, Vad 

skulle du vilja förslå som viktiga punkter som skall hjälpa pedagoger i bemötande med 

flyktingbarn? 

 Vill du berätta om något fall som berört dig särskilt? 

 Vill du tillägga någonting som du tycker är viktigt och som vi har missat i intervjun?  

 Till sist: Har du något råd till andra pedagoger, som kan komma i kontakt med 

flyktingbarn? 

 


