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Du læser denne skrivelse om modtagelse af flygtnin-
gebørn, fordi du i dit professionelle arbejde nu skal ar-
bejde med en flygtningefamilie og deres barn eller børn. 

Dermed bliver du en meget vigtig brik i barnets  
og familiens mulighed for at få skabt en god og tryg 
hverdagsbase igen, for at få arbejdet med at skabe 
relationer og grundlæggende tillid til andre igen og 
ikke mindst for at få mulighed for at trives sammen 
med andre børn i leg, i rutiner og i akti- 
viteter. 

Skrivelsen her er målrettet dig. For at under-
støtte dig i dit professionelle pædagogiske 

arbejde med flygtninge børn og familier. 

Vi har bestræbt os på, at denne skrivelse 
skal give dig viden og konkrete svar på de 
spørgsmål, du nu må sidde med. Derudover 
links eller litteratur henvisninger, således at 
du selv kan hente mere viden efterfølgende. 
Derudover en liste over hvilke personer du 
i det kommunale netværk kan trække på. 
Listen findes på side bagsiden.

DET, DU KAN LÆSE OM I DENNE SKRIVELSER,  
ER FØLGENDE:

• Flygtningefamilie – hvilken familie er vi så nu?

• Kultur, familiemønstre og værdier

• Tegn hos børn på mistrivsel

• Dansktilegnelse – hvad nu?

• Pædagogiske redskaber

• Links til litteratur, www og kontaktpersoner

Du gør dig sikkert mange tanker om det forestående 
arbejde, måske har du lidt erfaring, måske ingen erfa-
ring, og det kan hos dig skabe lidt usikkerhed eller faglig 
urolighed.

Det vigtigste du overhovedet kan gør, for de familier du 
skal samarbejde med nu, handler mest af alt om din ker-
nefaglighed, din medmenneskelighed og din væren for 
den anden.  Nedenstående citat rammer det godt ind.

 
 

KÆRE DU

VISIONEN OM AT BLIVE SET
I arbejdet med krigsbørn og 
flygtningebørn er jeg ofte blevet 
mindet om kraften i denne vision 
og om den uudholdelige angst, 
der bliver følgen, hvis visionen 
om nærhed og om at blive set 
og opdaget går tabt. Det har 
slået mig, at krigsbørn sjældent 
er bange for at dø, for egen 
udslettelse. 
 
Den store frygt, som let fører 
over i angst og afmagt, er fryg-
ten for at blive forladt. 

Fra “En gang far - altid far” s. 
236 af Lars Gustafsson
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Flygtningefamilie 
– HVILKEN FAMILIE 
ER MAN SÅ NU?
Først og fremmest er man en almindelig familie med en 
hverdag, med et behov for bolig, mad, tryghed, nærvær 
og alt det du kender fra din egen familie.

Dernæst er man en familie, hvor alt det du kender, nu 
ikke er en selvfølge mere.

Et af de spørgsmål, der ofte rejser sig i mødet med en 
flygtningefamilie er: ”hvad mon de har oplevet? Har de 
traumer? Påvirker det børnene?  Og hvad gør jeg ved 
det? Hvad kan jeg spørge om?”

Det kan virke som en stor mundfuld for dig som pæda-
gog. Det, familien har brug for, er præcist det du kan og 
har lært på din uddannelse som professionel omsorgsgi-
ver. Det er at få en god og tryg relation til dig. At du ser 
dem som mennesker. 

Som en familie på vej mod en mere stabil hverdag.  Så 
ser du mennesket først og ud af det vokser og frem-
kommer den viden du har brug for i forhold til barnets 
trivsel. 

Alle børn – usanset alder - som har været med på flugt, 
som har været separeret fra dele af deres familier, som 
har mistet deres hjem med kendte lugte, lyde, farver, 
temperatur, seng, værelse osv. og hvis forældre er æng-
stelige for fremtiden, vil reagere på dette vilkår. Det er 
en sund og naturlig reaktion. 

Dertil kommer muligvis det vilkår, at barnet eller barnets 
forældre har et traume fra krigen eller flugten. Derfor 
er det vigtigt at have viden om traumer, når man skal 
arbejde med flygtningebørn.  

Her i startpakken  kan du finde en Powerpoint, som 
omhandler traumer: Deres betydning, hvad der giver 
traumer og hvordan det påvirker barn, familie osv.

Kort kan det dog siges at
• Psykiske traumer er sår og ar fra oplevelser,   
 hvor et menneske får overskredet sine grænser  
 uden mulighed for at sige fra
• Traume er en normal reaktion på en unormal   
 situation/omstændighed
• Fælles for traumer i livet er at de i større eller   
 mindre grad præger livet fremover 
• Kronisk sygdom (uforklarlige smerter, fysiske   
 smerter fra tortur) – eller personlighedsændring  
 på sigt

Det betyder, at de fleste børn vil opleve, at deres 
forældre ændre sig grundet både ændret livsvilkår og 
evt. traumatiske oplevelser. Forældre med traumer kan 
reagere pludseligt og uforudsigeligt på eks. lugte, lyde, 
farver m.m. som reaktiverer deres traume. 

Børnene oplever ofte dette som stemninger, og de ved 
ikke, om de stemninger har noget med dem at gøre? 
De fleste børn vil få en fornemmelse af, at det har det. 
Derfor påvirkes deres udvikling og trivsel i familien 
også – selvom forældrene forsøger i bedste mening at 
skærme børnene. 

NÅR BARNET 
STARTER I DAGTILBUD
Til opstart skal du have for øje, at en dansk daginsti-
tutioner er nyt, usikkert terræn. Giv overskuelighed. 
Vis rundt i hele institutionen. Fortæl om dagens rytme. 
Brug evt. piktogrammerne. Vis billeder på Ipad som 
kommunikation. Brug  Google translate eller Table Top 
er lavet af SayHi (findes i App store) til at kommunikere 
med via IPad eller IPhone. 

Tegn hos børnene
Den manglende evne til at aflæse egne og andres 
følelser er et udpræget problem hos børn i familier, der 
er præget af PTSD og traumer. Det betyder, at børnene 
har svært ved at indgå i sociale sammenhænge og rea-
gere konstruktivt i situationer, hvor deres følelser bliver 
sat på spil. 

Børnenes stresssymptomer gør dem ofte impulsstyrede 
og ufokuserede eller meget triste og indadvendte.

Psykologer taler om, at børn i traumatiserede  
familier kan få en udviklingsmæssig traumeforstyrrelse.

Det betyder at det trivselsmiljø og udviklingsmiljø, som 
er til stede i familien grundet flugt og traumer er mere 
eller mindre belastet.

”Børn som ofte eller ind imellem 
tænker på noget, der er trist, 
noget de bliver kede af, noget 
der udvikler fantasier, magtes-
løshed, vrede, frygt og angst i 
et sådan omfang, at det i større 
eller mindre grad reducerer 
deres muligheder for livsglæde 
eller læring”.             
                                                  
(Kurt Rasmussen, psykotera-
peut)
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Overordnet er der 5 opmærksomheds-
punkter der er rammesættende for barnets 
første tid i Danmark:

1. Barnet har gennemgået en lang rejse
2. Barnet har oplevet at miste eksistensgrundlag
3. Barnets møde med et helt nyt land og klima
4. Barnets forældre er forandret af deres tab
5. Barnets forhøjede risiko for traumabelastning  
 i  hjemmet eller sekundært

Der er flere pædagogiske redskaber som kan være 
behjælpelige når barnet reagerer. Det vigtigste redskab 
er dig, som tilgængelig pædagog, der har øje for og 
italesætter barnets stemninger.

Ser du barnet været trist, angst, urolig, så giv barnet  
ord for, at du ser stemningen i barnet:

• ”Du er trist i dag. Der er også meget at være trist  
 over for dig”.  (pause – vent på barnets reaktion)

• ”Du bliver meget bange nu. Kom sæt dig hos   
 mig. Der er god grund til at du bliver bange,   
 for du har oplevet meget at være bange for. Jeg  
 vil gerne passe på dig” (Pause, giv barnet tid)

• ”Du bliver rigtig vred nu. Der er også meget at  
 være vred på for dig” (pause – giv barnet tid til  
 at komme i kontakt med den følelse)

Formuleringer som ovenstående rejser  
ofte to modspørgsmål:

1. BARNET FORSTÅR JO IKKE DANSK? 
 a. Nej, men barnet forstår stemninger.  

 De stemninger der er i familien er også  
 usagte,  stemningen i barnet selv har heller   
 intet navn, men det at du giver følelsen et   
 navn, giver barnets oplevelse synlighed med  
 ord, og den omsorg der ligger i ordenes stem- 
 ning, det er hjælpsomt.

2. KAN JEG IKKE KOMME TIL AT RIPPE OP  
I DET SOM ER SVÆRT?

 a. Mit svar er: 
  se teksten på side et. At blive forladt med  

 sin følelse alene giver afmagt. Delt glæde  
 er dobbelt glæde, delt sorg er halv sorg.  
 Vi ved at børnene – i lighed med  
 spædbørn som føler sig overstimuleret  
 – vender sig væk, hvis du kommer for tæt på. 

Flygtninge børn har mistet. Meget. Og de forstår ikke 
hvorfor. Så der er meget at sørge over, men uden at vide 
hvad navn (årsagen) det har, bliver det meget diffust for 
barnet, hvad sorgen handler om.

Børn har brug for voksne, når de sørger. De voksne kan 
hjælpe dem med ordene for sorgen/følelsen/stemnin-
gen, som netop er det kit, der kobler følelser, erfaringer 
og oplevelser sammen. Når barnet udtrykker sig i dialog 
med en voksen (eller via handlinger, følelsesudtryk osv.), 
og når det lykkes for den voksne at anerkende barnets 
oplevelse og følelse, så styrker det barnets selvfølelse 
og giver det selvindsigt.

Når barnet får selvindsigt, bliver der ryddet op i det 
kaos, der er skabt af voldsomme oplevelser eller bela-
stende tilstande.

Når barnet bliver anerkendt af den voksne, oplever bar-
net, at der nu er en, der hjælper med at bære det tunge.

DET ER EN MYTE, at man skal passe på ikke at lukke 
op for noget, som man ikke kan lukke igen, især når 
man taler med børn om triste ting. Generelt har børn 
nemlig en meget fin fornemmelse for, hvem der har 
talent for at ”være til stede”, når de har noget trist 
på hjertet. Rammer du rigtigt i din antagelse – så 
får du kontakt. Rammer du ved siden af, ja så ryger 
kontakten. 

”Børn som ofte eller ind 
imellem tænker på noget, 
der er trist, noget de bliver 
kede af, noget der udvikler 
fantasier, magtesløshed,  
vrede, frygt og angst i et så-
dan omfang, at det i større 
eller mindre grad reducerer 
deres muligheder for livs-
glæde eller læring”.    
                                                           
(Kurt Rasmussen, psykote-
rapeut)
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Dansktilegnelse:
Barnets nye liv er nu i Danmark. Det betyder det skal 
lære dansk. I den første tid vil barnet bruge meget 
energi på blot psykisk og fysisk at kunne rumme de 
mange indtryk i dagtilbud og fra nyt miljø. Det danske 
sprog får sin plads, når barnet kognitivt er åbent for 
endnu et læringslag. 

Nogle børn er meget hurtige til at prøve dansk sproglige 
hypoteser af. Andre nærmer sig det danske sprog for-
sigtigt. Talehørekonsulenterne og særligt tosprogskon-
sulenten vil hjælpe dig med at vurdere barnets progres-
sion, når barnet er faldet bedre til.

Bedste sprogstimulering indtil da er at benævne barnets 
handlinger, benævne de andre børns handlinger, og 
særligt i legerelationer at benævne flygtningebarnets 
handlinger overfor de andre børn. Dette for at  det 
sprogløse barn får en dansk stemme. Dette vil løfte bar-
nets handlinger op så de andre børn bedre kan knytte 
an til det nye barn i leg osv. 

Kultur, Familiemønstre og værdier:
I arbejdet med flygtninge ligger det implicit, at vi ar-
bejder med mennesker fra andre lande. Det rejser ofte 
kulturelle spørgsmål og undringen eller spørgsmål om 
familiemønstre og værdier. 

Disse spørgsmål har ofte grobund i vores usikkerhed på, 
hvad vi kan/må/burde/skulle i en given situation, hvor 
familiens grænser er, hvordan de har indrette sig med 
hensyn til forældreroller osv.osv.

Det bedste råd er, at se far, mor og familie som en hel 
almindelig familie med et usædvanligt livsvilkår. Det 
rejser automatisk en række spørgsmål. Det vil det også 
gøre i en dansk familie med usædvanlige livsvilkår. Der-
for er vigtigste redskab her dialog med forældrene. 

SPØRG TIL DET SOM HAR RELATION 
TIL BARNETS TRIVSEL
• Eks. er barnet meget træt? Spørg til soverytme,  

er der ro til at barnet kan sove? Fortæl at du ved,  
at når man selv er urolig, så er det svært at sove,  
så står man ofte op om natten og at det måske  
vækker barnet. Løsning – middagslur i børne- 
haven skal være lang. Det andet kan du ikke løse. 

SPØRG TIL DET SOM ER VIGTIGT 
FOR BARNET TRIVSEL
• Eks. kunne I tage en bluse med der dufter af mor  

– så kan xx sove med den for din duft skaber   
tryghed.

• Eks. du undrer dig over tre stk. toast og en  
mælkesnitte til frokost. Hvis barnet er mæt så er  
vores norm om sund kost ikke første prioritet.  
Prioriter dine sprøgsmål.

SPØRG TIL DET SOM FREMMER ELLER HÆMME
BARNETS TRIVSEL I INSTITUTIONEN 
• Hvis du noterer dig at barnet er glad, spørg til  

om der er nyt i familien.

• Måske har de fået godt nyt, mødt venner,  
hørt fra familien. Eller modsat. Mange familier  
følger forståeligt nok intenst med i deres hjem- 
lands situation på tv og medier. Det påvirker   
stemning i familierne, når landet lider og det  
påvirker børnene implicit.

TÆNK NØJE OVER din prioritering af spørgsmål. 

Hvis barnet ikke trives, og du er usikker på hvordan 
stemningen hjemme er, hvis du oplever familien presset 
osv., så skal du ikke spørge til gummistøvler, kritisere 
lyst brød i madpakken eller mangel på regntøj med hver 
dag. Dette er ikke prioritet nr.1. Det er tryghed, stabili-
tet, tilgængelighed og nærværende voksne. 

Alt det praktiske er sekundært i opstarten. 

TIP!  
Få andre forældre til at skaffe et par gummistøvler hvis 
det er udfordringen for at indgå i børnefællesskaber, 
eller skab børnefællesskaber der hvor det kan lade sig 
gøre.
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Pædagogiske redskaber til flygtninge børn:
Pædagogisk er det nyttigt at arbejde med tre punkter:

NÆRVÆRENDE FORUDSIGELIGE  
TILGÆNGELIGE VOKSNE
Som tidligere beskrevet er du det bedste redskab  
– dit nærvær, din tryghed ved tilgængelighed og den 
afhænger af din forudsigelighed.

Forudsigelighed skaber tryghed. Det er meget vigtigt  
i en utryg familiesituation, tab af andre nære voksne,  
at du som pædagog er meget tydelig for barnet og 
familien.

Giv besked om hvornår du er i institutionen. Sig til  
barnet når du går (evt. bare ud af rummet)til pause, 
på toilet og hjem.

STROF – MODELLEN    
(UDVIKLET AF LARS GUSTAFSSON)

STRUKTUR (S):       
Giv dagene struktur og indhold 
Sørg for at ændre så lidt som muligt 
Flyt ikke barnet 
Anvend de gode strukturer, som barnet lever i 
Tag et ledelsesansvar 

TID OG TALE (T):   
Forklar barnet, hvad der er sket 
Vær fuldstændig ærlig 
Giv så indgående information som muligt  
med udgangspunkt i barnets alder og modenhed
Giv barnet mulighed for at udtrykke sine oplevelser 
i tale, skrift, tegninger eller musik
Tal med barnet om tiden før traumet 
Giv barnet adgang til dets historie 

RITUALISERET LEG OG SAMVÆR (R): 
Behold og forstærk de ritualer, barnet er vant til  
fra tidligere
Giv barnet mad til de sædvanlige tider, overhold nøje  
de vante aftenritualer
Sørg for at fejre fødselsdage og navnedage,  
spis fastelavnsboller og påskeæg, lad julen 
– på trods af, hvad der er sket blive en rigtig jul
Man må opmuntre og selv skabe nye ritualer 
omkring det, der er sket
 Lad barnet være med i de voksnes ritualer 

ORGANISERET LEG (O): 
Hjælp børnene med at bryde deres ”fastlåshed”, forvir-
ring og rastløshed med ordnede aktiviteter 
Støt børnene mere aktivt i deres leg indtil de magter at 
overtage den selv igen
Tag vare på alle de initiativer, som børnene selv tager for 
at mindske lidelsen
Hjælp dem med at organisere deres aktiviteter, så de 
når frem med det, de vil sige 
 

FORÆLDREINVOLVERING  
OG FORÆLDRESAMARBEJDE (F): 
Udnyt den kraft, som samarbejdet mellem flere forældre 
kan betyde i forbindelse. Med alvorlige hændelser, der
rammer børn
Styrk i kritiske situationer forbindelsen mellem  
daginstitution, skole og forældre
Skab en rutine, som indebærer, at ekstra forældremøder 
altid kan indkaldes med kort varsel, så snart der indtræf-
fer en begivenhed, som direkte eller indirekte berører 
mere end ét barn
Gå aldrig ud fra, at et socialvæsen eller sundhedsvæsen 
tager sig af sagen, men tag gerne kontakt, hvis det kan 
være til gavn for barnet

LEG
Børn som har oplevet, sanset, set og hørt ting, som  
er svære at fortælle og sætte ord på, vil ofte lege det 
oplevede igennem som en bearbejdnings strategi.

Det betyder skydelege, kaste bomber, tage kvælertag 
m.m. Det skal have en plads – og det skal også være  
ok for de andre børn at gå væk fra. Så forsøg at skab  
en struktur, hvori barnet kan udleve dette.

Vær opmærksom på, om barnet har undgåelsesstra-
tegier fra forskellige situationer eller lege. Hjælp dem 
nænsomt støttende på vej, så disse ikke udvikler sig  
og låser barnet fast i en model som er hæmmende  
for barnet. Bliver du i tvivl om hvorvidt barnet kan  
tåle det eller regulere det så kontakt psykologen.

DET ER VIGTIGT ALTID AT INVITERE  
I SORGENS RETNING  
– ALDRIG INSISTERE
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Andre pædagogiske tiltag som kan styrke den indre og 
ydre bearbejdelse.
 
Tegne 
• Sid ved siden af og tale om tegningen. Det kan 
 være anstrengende for børn at sidde direkte over  
 for en voksen i en samtale. Det kan virke mere  
 insisterende end inviterende. Lad den voksne sidde  
 ved siden af eller vinkelret i forhold til barnet. Så kan  
 pædagogen tilbyde øjenkontakt, men det bliver ikke  
 en forpligtigelse for barnet.

”Kyssebillede”  
• Tryghedsbillede af mor og far som barnet kan have  
 med sig rundt, ligge i skuffe eller rum og tage frem
  
Bamse 
• Giv barnet en bamse som holdepunkt for de første  
 utrygge uger

 Musik
• Brug musik som stemningsskaber. Det kan være  
 hjælpsom for børn at høre musik tilpasset situation.  
 Brug IPad og hav et par høretelefoner. Brug det som  
 afslapning i anspændte situationer.

Hængekøje
• Når livet synes overvældende, så er en hænge- 
 køje stabiliserende for sind og krop. Pak barnet ind  
 i et tæppe, sæt stille musik på og sid ved siden af  
 og gyng. Blot sid der og skud, skub, skub stille på  
 barnet, når det gynger hen mod dig. Det er en virklig  
 god metode til at få børn i ro. Og din gentagelse og  
 signalt om at ”jeg er her, jeg er her,” ved hvert skub  
 er givtigt for barnets ro og tryghed. (andre børn vil  
 også elske det)

Kæmpe bold
• Tilbyd rul på bolden. Det er svært når alt er kaos i  
 hovedet at mærke sig selv, og bolden stimulere til 
 at mærk sin egen krop – via bolden og ikke andres  
 berøring

Grounding 
• Tilbud meditative stunder med stille musik – hvis  
 barnet har det godt taktilt, tilbyd. ”Ælte dej” eller  
 ”Edderkoppen” som berøring/massage. Kan fint  
 laves med en udvalgt gruppe af børn som barnet  
 kan knytte venskab til.

Hoppeburgeren
• Denne er rigtig god til højarrousel, både når man  
 er det og skal ud med energi, eller er trukket ind i  
 sig og ikke kan eller tør mærk arrousel igen, fordi  
 det minder om højarrousel. Det skal struktureres i  
 små portioner så det ikke er for overvældende..   
 Eks. børnene hopper på skift tre eller flere gange på  
 hoppeburgeren, hold evt. i barnets hænder samtidig  
 for kontakt, resten  af børnen klapper takten for  
 fællesskabets støttende effekt.

Tromme
  
Sang
• Når børn føler sig alene med følelser eller isoleret  
 i gruppen grundet sproglig formåen. Trommerne  
 skaber samme puls, fællesskab, mærke egen krop.  
 Sang ligeså.

Teater/hånddukker/bordteater

Rekvisitter, som kan skabe en ramme for at lege det ud, 
som er svært. Parallel lege som ikke er direkte barnets.
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• Tag ansvar for samtale. Det er jer, der kender 
 proceduren for samtaler i dansk dagtilbud.

• Fortæl få men konkrete ting om barnets opstart –  
 dagligdag – nye venner 
 (hvem er det og hvad leger de?).

• Husk reglen om at det praktiske er sekundært, 
 hvis der er trivsels forhold, som er vigtigst 
 at snakke om først.

• Spørg til det, du finder relevant for barnets trivsel. 

• Hvis du er utilpas over noget du skal spørge om 
 – så sig det inden du spørger, så forældrene ved 
 det er uvant for dig eks. at tale om krig, 
 traumer o. lign. 

• Aftal næste møde inden i skilles  
 - det giver tryghed for forældrene
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Forældremødet, hvordan?
OPMÆRKSOMHEDS PUNKTER 
TIL DAGSORDEN FOR 
FORÆLDREMØDER:
• De fleste forældre har ikke været til forældresamtale  
 før i DK. Guide dem grundigt.

• Hold korte møder. ( 20 minutter) 
 Bør kun overskrides hvis forældrene selv 
 bliver meget optaget eller talende.

• Vær opmærksom på, om nogen forældre er utilpasse.  
 Små lukkede rum, store rum, farver, lugte eller lyde,  
 ryggen til døren og lignende ting kan vække ube-
 hagelige minder. Hvis du registrerer dette, så sig det  
 højt og tilbyd et andet lokale, anden placering i rum-
 met, tænd lyset eller andet. 

• Hav video eller billeder med på IPad, som viser 
 forældrenes barns trivsel i hverdagen. Hvis klip med  
 mistrivsel/slåskamp eller lign vises, så skal du vide,  
 hvorfor du viser forældrene det. Er det noget 
 forældrene kan gøre noget ved her og nu? 
 Er det noget der undrer dig?  
 Eller er det pædagogiske tiltag der skal til, 
 som du er ansvarlig for. 
 Skal de så se klippet? - vær omhyggelig.

”Når det almindelige bliver ualmindelig vigtigt”. 
Lauritzen, Marianne; Nørgaard, Stinne Marie (red.): “
Special-Pædagogisk Forlag 2002

“Det traumatiserede barn” 
Bovbjerg, Anne; Kahler, E.M.: Frydenlund 2007

”Undskyld, men det er min første krig” 
Bang, Susanne; Christiansen, Lars Koberg, 
Heap,Ken. Dafolo 1999

“Krigens barn”.
Gustafsson, Lars H.; Lindkvist, 
Agneta; Böhm, Birgitta: Kommuneforlaget, 1989


