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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur skolpersonal upplever sitt arbete med 

ensamkommande flyktingbarn mellan 12 och 19 år, i både högstadieskola och gymnasieskola 

vid två orter i norra Sverige. Frågeställningarna för studien berörde ämnen som attityder, 

integrering samt skolpersonalens upplevelser av sitt arbete och de ensamkommandes 

situation. Detta är en kvalitativ studie som bygger på sju semistrukturerade intervjuer som 

genomförts med personal från två skolor. Meningskoncentrering har varit inspirationen för att 

bearbeta de insamlade data vi haft. Resultatet visar att skolpersonalen upplevde sitt arbete 

med de ensamkommande flyktingbarnen som något viktigt och att en majoritet visade ett stort 

engagemang när det kom till arbetet med målgruppen. Ett ytterligare resultat visade att 

skolpersonalen bar på en stor arbetsbelastning, både i det praktiska arbetet i klassrummet men 

också en emotionell belastning. De upplevde att de ensamkommande barnen som motiverade 

och ambitiösa i skolan men också att många led av psykisk ohälsa. Personalen upplevde också 

att rätt resurser inte fanns att tillgå för att ge barnen rätt stöd i sin skolgång, något som visar 

sig gå emot både skolans värdegrund och lagrum. Integration var något alla intervjuade ansåg 

som viktigt men något som de upplevde svårt att få till i praktiken. I resultatet framgår också 

att skolan inte hade något specifikt arbete med attityder. Den intervjuade personalen tycktes 

även associera begreppet attityder till något negativt vilket gjorde att det främst framgick 

vilka negativa attityder eleverna vid vardera skola hade. En del av slutsatserna är att 

skolpersonalen kände att de saknade utbildning och kunskap för att arbeta med de 

ensamkommande barnen. Mängden utbildning som personalen fick hängde på deras egna 

engagemang. Arbetet med integration fungerade inte och något återkommande arbete med 

skolelevernas attityder fanns inte heller utformat. En ytterligare slutsats är att både 

skolpersonalen och de ensamkommande barnen för en orättvis kamp i det svenska 

skolväsendet på grund av att de rätta resurserna inte tillsats och detta har i sin tur lett till att 

barnen och personalen inte uppnått skolans mål.  

 

Sökord: Ensamkommande flyktingbarn i skolan, Integrering, Attityder  

 



 

 

TACK! 
Vi vill passa på att tacka all den skolpersonal som ställt upp på våra intervjuer 

trots sina fullspäckade scheman. Ert engagemang och er vilja att utvecklas i 

arbetet med barnen har inspirerat oss i vårt arbete. Ni gör ett oerhört viktigt 

arbete som förtjänar att uppmärksammas. 

Vi vill även tacka vår handledare Margaretha Uttjek och de andra studenterna 

som hjälpt oss framåt i arbetet och gett oss värdefull feedback.  
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Inledning 
Varje år söker en stor mängd människor asyl i Sverige, av dem är många barn och unga. De 

barn som kommer till Sverige är antingen i följe av familj, släkt eller ensamma. De som 

kommer ensamma kallas ensamkommande flyktingbarn och de har som alla andra barn med 

stöd av barnkonventionen rätt att gå i den svenska skolan (Unicef 2015). Om än de 

ensamkommande flyktingbarnen är enskilda individer så har de många aspekter gemensamt. 

De är underåriga, de har flytt från sitt hemland, de talar inte svenska och sällan engelska eller 

något annat språk de kan göra sig förstådda på. De möter alla en kultur som är främmande och 

de har en svag social och rättslig ställning (Fälldin & Strand, 2010). Barnen söker asyl direkt 

de kommer till Sverige och år 2014 sökte 7049 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige 

(Migrationsverket, 2014).  Den stora mängden ensamkommande flyktingbarn som kommer 

varje år har medfört en förändring i skolan och allra mest i arbetet för den skolpersonal som 

möter dessa barn. Men hur det arbetet ser ut och hur personalen påverkats av det upplever vi 

som ett bortglömt ämne.  

Bakgrund 
Det kan finnas många anledningar till varför människor tvingas att fly från sina hemländer. 

Det kan handla om kränkningar från den egna staten, att människor diskrimineras för bland 

annat sin hudfärg, religion, politiska uppfattning, läggning och kön (RedCross, 2015). En 

annan anledning till att många flyr är väpnade konflikter, sedan andra världskriget har 

närmare 200 sådana ägt rum och bidragit till massflykt (ibid). En majoritet av de som flyr 

kommer oftast inte längre än över gränsen till närmaste grannland och många gånger lämnar 

de inte ens sitt hemland. Röda korset beräknar att endast 10 procent av de människor som flyr 

lyckas söka asyl i länder som ligger bortanför de närmaste grannländerna. De som lyckats ta 

sig längre bort har i princip ingen möjlighet att välja till vilket land de ska utan det är ofta 

omständigheter utom deras kontroll som avgör var de kommer att hamna (ibid). Sverige är ett 

av de länder i Europa som tar emot flest flyktingar (Eurostat, 2015) och detta ställer krav på 

att Sverige har en effektiv och flexibel politik för att möta dessa människor (Regeringen, 

2015). 

 

Vår uppfattning är att flyktingpolitiken tar stor plats i den dagliga samhällsdebatten. Efter att 

Sverigedemokraterna 2010 tog plats i riksdagen så fick invandringsfrågan ett rejält lyft och 

ansågs vara en av de viktigaste frågorna inför valet 2014 (SvD, 2013). Efter 2014 års val så är 

Sverigedemokraterna det tredje största partiet i Sveriges riksdag (Val, 2014). Trots detta är 

regeringen tydlig i sin politik. “Politikområdet handlar om att skapa fler förutsättningar för 

att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Alla steg i mottagandet ska syfta 

till att hitta ett jobb” (Regeringen, 2015). Vidare skriver regeringen på sin hemsida att en 

human flyktingpolitik ska vara målet för Sverige och för de som flyr undan förföljelse och 

förtryck ska landet vara en fristad. Sveriges regering lägger stor vikt vid att alla steg i 

mottagandet av nyanlända ska syfta till att komma i arbete eller utbildning (ibid). De menar 

att arbete är en av de viktigaste vägarna ut i samhället, att det ger möjlighet till gemenskap 

och tillhörighet samtidigt som individen får makten att forma sitt liv och sin framtid genom 

egenförsörjning. 
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Regeringen samarbetar med ett antal olika aktörer för att skapa en så slagkraftig 

integrationspolitik som möjligt. Tillsammans med Sveriges kommuner, landsting och 

idéburna organisationer inom integrationsområdet skapade regeringen överenskommelsen 

“Dnr IJ2009/60/UF”. Överenskommelsen är till för att förtydliga relationen mellan de berörda 

aktörerna i deras arbete med nyanländas integration och etablering. Samverkan på lokal och 

regional nivå mellan idéburna organisationer och myndigheter har stor betydelse för 

nyanländas integration och etablering (Regeringen, 2015).    

De flesta kommuner i Sverige står också fast vid att arbete och skola är viktiga faktorer för en 

lyckad integrering och kommunerna lägger även vikt på lokalsamhällets engagemang (SKL, 

2015). Även om kommunerna har målsättningar och integrationsplaner för sina verksamheter 

så finns fortfarande ett behov av att staten tar ett större ansvar, det framkommer på Sveriges 

kommuner och landstings hemsida (ibid). Sveriges kommuner och landsting efterlyser 

tydligare åtgärder för samverkan mellan staten och kommunerna vilket vi tolkar som att 

“överenskommelsen” inte varit nog tydligt utformad för att ge kommunerna tydliga riktlinjer i 

sina arbeten.   

 

Efter att vi fördjupat oss i den information som Sveriges regering och kommuner erbjuder så 

framkommer det att integration är något väldigt viktigt för samhället och att det är något som 

de jobbar aktivt med. Mål och planer finns att ta del av (Regeringen, 2015) men vilka 

konkreta insatser som tillsatts för att nå dessa mål är något vi haft svårt att finna. Detta ämne 

verkar vara lättare att handskas med ur ett metaperspektiv istället för att specificera vad det 

faktiska arbetet innebär. 

 

Det är i första hand kommunen som har ansvar för barnens mottagande, omsorg och boende. 

Kommunen ska utse en godeman till barnet, se till att hen får undervisning i skolan och verka 

för barnets integrering vid besked om uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2015). Ett annat 

ansvarsområde för kommunen är skolan. I skollagen (SFS 2010:800) är kommunen definierad 

som huvudman för bland annat grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen har stor frihet i 

att bestämma hur skolan ska organiseras men måste ta hänsyn till Sveriges riksdag, 

regeringsmål och riktlinjer som förmedlas genom skollagen, läroplaner och andra 

förordningar (Regeringen, 2013). Ansvaret för skolans resurser ligger även hos kommunen, 

det är upp till dem att skapa förutsättningarna som behövs för en likvärdig skola. Enligt 

barnkonventionen har varje barn rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis. 

Asylsökande barn har inte samma skolplikt som andra barn men kommunerna ansvarar för att 

de vet att de har möjligheten att studera och de ska även erbjuda dem en plats i skolan (Fälldin 

& Strand 2010). Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter 

(SFS 2010:800). Kommunen har ett stort ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen, både 

vid mottagandet, omsorgen av dem och under deras skolgång. Hur barnen integreras i 

samhället blir beroende på hur aktivt kommunen arbetar för det. Sveriges kommuner och 

landsting har i sin projektrapport “Utvecklingsarbete för ensamkommande barn” (2014) 

förklarat att skolan är den institution i samhället som påverkar barns utveckling och uppväxt 

mest och även bidrar till integration och framtida livsmöjligheter.   
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Skolan upptar en stor del av alla barns vardag. Lagerberg och Sundelin (2000) skriver i sin 

kunskapssammanställning “Risk och prognos i socialt arbete” om hur skolsituationen ser ut 

för barn med utländsk bakgrund. De skriver att skolorna som barnen går vid ofta är 

segregerade, barn med svensk bakgrund är en minoritet, och detta medför att högt 

kvalificerade lärare och socialarbetare söker sig till andra områden. Detta gör i sin tur att 

barnen vid dessa skolor inte får den inträdesbiljett till samhället som krävs. Samtidigt skriver 

författarna att den bästa primärpreventionen för barn som riskerar att fara illa eller hamna 

snett är skolan. Forskning visar att skolan har möjligheter att skapa bättre framtidsutsikter för 

barn, relativt oberoende av barnets förutsättningar och skolans status (Lagerberg & Sundelin, 

2000). Författarna ställer i sin bok frågan om inte skolan, med all sin potential som social 

organisation, skulle kunna utnyttjas i ännu högre grad efter att ha konstaterat att skolan är en 

av de starkaste skyddsfaktorer för barn i riskzonen. 

 

Syfte och problemformulering 
Skolan spelar en viktig roll för de ensamkommande barnens liv. Den kan göra stor skillnad i 

deras möjlighet till integrering och även för hur de senare kommer in i samhället. Av den 

information vi tagit del av har vi förstått att skolan och dess personal har ett stort ansvar 

vilande på sina axlar. Barnen ska inte bara utbildas i olika ämnen som svenska, matematik och 

engelska. De ska också utbildas i hur det svenska samhället fungerar och även integreras i det. 

Detta anser vi vara ett socialt arbete, som inte uppmärksammas särskilt mycket i den 

forskning vi hittat. Riktlinjer och mål för hur arbetet i skolan ska fungera finns att hitta vid 

Skolverkets hemsida (Skolverket, 2015) men hur det faktiska arbetet ser ut i praktiken har vi 

inte lyckats ta reda på. Vi upplever detta som ett bortglömt område, trots att dessa tusentals 

barn varje år börjar i den svenska skolan. Vi finner det därför högst relevant och intressant att 

veta hur arbetet med dessa barn ser ut, eftersom vi som framtida socionomer på många sätt 

kan komma i kontakt med både den skolpersonal som arbetar med barnen och även barnen 

själva, under deras skoltid men också efteråt när de ska ta del av samhällslivet. 

Syftet med vår undersökning är därmed att undersöka hur skolpersonal upplever sitt arbete 

med ensamkommande flyktingbarn i åldersgruppen 12-19 på både en högstadie- och 

gymnasieskola vid två orter i Norra Sverige.  

De frågeställningar vårt arbete grundas på är:   

 Hur upplever och arbetar den intervjuade skolpersonalen med attityder mellan de 

ensamkommande flyktingbarnen och andra elever på skolan?   

 Hur upplever den intervjuade skolpersonalen att arbetet med integrering fungerar? 

 Hur upplever den intervjuade skolpersonalen sitt arbete och de ensamkommandes 

situation? 
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Avgränsningar  

Vi bestämde oss för att skriva om ensamkommande flyktingbarn och inte alla barn som flyr, 

detta för att lättare begränsa oss i arbetet. Vi valde även att avgränsa oss till Norra Sverige i 

vår undersökning då vi hade intresset för att få en bild av hur arbetet ser ut i det området.  

 

Skolans arbete med ensamkommande flyktingbarn kan innefatta väldigt mycket så för att 

avgränsa arbetet valde vi att inrikta oss på främst integrering och attityder i våra 

frågeställningar men även skolpersonalens upplevelser av de ensamkommandes situation. 

Integrering för att det är något som både Sveriges regering och kommuner anser vara viktigt 

och attityder valde vi med hänsyn till det rådande politiska läget efter valet 2014. Hur 

skolpersonalen upplever de ensamkommandes situation valde vi för att vi tror att det spelar en 

viktig roll i hur de arbetar med målgruppen. En ytterligare anledning till varför vi valt 

integrering och attityder är för att vi tror att om skolan arbetar förebyggande med dessa 

ämnen, så kan det underlätta för de ensamkommande i deras framtid i det svenska samhället. 

För oss som ska ut och arbeta i social sektor så ser vi allt förebyggande arbete som något 

positivt. 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Ensamkommande flyktingbarn  

Barnen har anlänt till Sverige utan någon legal vårdnadshavare och är alla under 18 år gamla. 

De kan ha kommit tillsammans med ett syskon, någon anhörig, någon annan person eller helt 

ensamma. Om barnets förälder senare anländer till Sverige, ska barnet inte längre anses som 

ensamkommande. Ensamkommande barn och unga har rätt till samma stöd från socialtjänsten 

som andra barn i Sverige har (Migrationsverket, 2015). 

 

Segregering 

Segregering handlar om att separera människor som inte delar de egenskaper eller 

karaktäristiska drag från de som besitter dessa drag. I dagligt tal används ofta begreppet i 

koppling till bostadsmarknaden, människors etnicitet och utländsk bakgrund (Nordström 

Skans & Åslund, 2010). 

 

Metod och Tillvägagångssätt  
Vi valde att göra en kvalitativ studie. Bryman (2011) förklarar i sin bok 

“samhällsvetenskapliga metoder” att en kvalitativ forskning är induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk till sin natur. Med induktiv menar Bryman att teorin genereras genom 

resultatet. Forskaren utgår inte med en teori utan en frågeställning. Tolkande eller 

kunskapsteoretisk ståndpunkt innebär att fokus ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten, baserad på den miljö personen befinner sig i och hur deltagarna i den miljön 

skapar sin verklighet (ibid). Med konstruktionistisk menas det att sociala egenskaper är 

resultat av interaktion mellan människor och inte något som bara finns där.  Det lättaste sättet 

att se skillnad på en kvantitativ metod och en kvalitativ metod sägs vara att kvalitativ 
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forskning generellt är inriktad på ord framför siffror, medan den kvantitativa metoden är 

motsatsen (Ibid). 

 

Datainsamling  

Vi valde att samla in data med hjälp av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är 

generellt mindre strukturerade än kvantitativa intervjuer skriver Bryman (2011). Fokus vid en 

kvalitativ metod ligger på intervjupersonens perspektiv på saker och ting. Det är ofta 

eftersträvansvärt att låta intervjun röra sig åt olika håll i för att kunna ta del av 

intervjupersonens upplevelser. Då intervjun är flexibel kan det uppstå nya frågor under tiden 

för intervjun vilket gör att intervjuguiden kan ändras allt eftersom (Bryman, 2011). Inom 

kvalitativa intervjuer finns det olika intervjusätt. Vi valde att använda oss av en intervjumetod 

som är semistrukturerad. Bryman (2011) beskriver att i en semistrukturerad intervju har 

forskaren utformat en lista över olika teman som under intervjun ska beröras. Detta går ofta 

under namnet intervjuguide. I en semistrukturerad intervju behöver inte alla frågor ställas i 

ordning och det kan uppkomma fler frågor under tiden av intervjun (Bryman, 2011).  

Innan intervjuerna skickade vi ut information om vad studien handlar om samt lista med 

intervjufrågor, för att deltagarna skulle känna sig bekväma med materialet vid intervjun (Se 

bilaga 1).  

 

Urval 

För att få tag på våra deltagare gjorde vi ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver att 

bekvämlighetsurval är ett urval där forskaren använder de personer som för tillfället finns 

tillgängliga och passar forskningens syfte. Vi använde oss av snöbollsurval som är ett slags 

bekvämlighetsurval. I ett snöbollsurval kontaktar forskaren en eller flera personer som passar 

forskningssyftet och använder sedan dessa för att få tag på fler deltagare (Ibid). Vi kontaktade 

rektorerna på två skolor i norra Sverige för att fråga om de ville delta i vår studie och om de 

kunde rekommendera fler personer som skulle kunna tänkas delta. På så sätt fick vi ihop våra 

sju intervjupersoner. Det hade olika befattningar så som lärare, elevassistent och studie och 

yrkes vägledare. Eftersom inte alla i skolpersonalen medverkade så kan det ha bidragit till att 

de som valde att delta hade en speciell åsikt om arbetet. Eventuellt ett missnöje eller att de 

endast såg positiva sidor med arbetet, detta är inte något vi märkt av då de flesta deltagare 

hade olika åsikter och tankar. Då rektorn var den som fick tipsa om personer så kan även det 

ha påverkat vårt resultat, om rektorn exempelvis endast tipsat om den personal som är positiv 

till sitt arbete med målgruppen. Detta blev dock inte fallet, då vi av rektorerna endast fick tips 

om tre personer, som de i sin tur tipsade om ytterligare relevanta informanter för studien.  

 

Intervjuprocessen 

Alla intervjuer genomfördes i de skolor där intervjupersonerna arbetade. De fick själva välja 

var de ville att intervjuerna skulle hållas, detta för att de skulle känna sig bekväma vid 

tillfällena. Olika grupprum och klassrum var de platser som intervjuerna utfördes i. 

Intervjuerna fortlöpte utan störningsmoment och skolpersonalen upplevde vi som avslappnade 

och bekväma. Intervjuerna blev innehållsrika eftersom intervjupersonerna var talföra och en 

del av intervjuerna innehöll emotionella inslag, något som vi forskare visade respekt för. Vi 
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använde oss av mobiltelefon för att spela in intervjuerna för att vi skulle ha möjligheten att 

uppmärksamma och vara följsamma under intervjun. Intervjuerna blev mellan 35 min och 70 

min långa.  

 

Analysmetod 

Innan vi analyserade våra data så transkriberade vi den. Vi lyssnade på intervjuerna på våra 

mobiltelefoner och fick ibland spola tillbaka för att hinna höra och skriva ned det som sades. 

För att sedan analysera våra data så inspirerades vi av meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att forskaren drar samman yttrande från intervjupersoner till 

kortare formuleringar (Kvale & Brinkman, 2014). Författarna beskriver 

meningskoncentrering i fem olika steg. Det första steget vi gjorde var att läsa igenom 

materialet flera gånger, vilket författarna beskriver som något viktigt för att få en känsla för 

helheten (Ibid). Sedan plockade vi ut de meningsenheter som framgick i intervjupersonens 

uttalanden. Det tredje steget som beskrivs är att forskaren formulerar teman med ett ord eller 

mening, som representerar de olika meningsenheterna (Ibid). Detta gjorde vi genom att röd 

markera meningsenheter i intervjuerna och formulera centrala teman. Efter det ställer 

forskaren frågor till de meningsbärande enheterna utifrån undersökningens syfte (Ibid). Det 

femte och sista steget är att med hjälp av de teman som skapats utforma ett resultat. Vi 

sorterade ut de teman som var överflödiga och samlade de teman som liknade varandra under 

fem rubriker som blev vårt resultat.  

Bortfall 

Bryman (2011) beskriver att bortfall kan vara när en person som egentligen skulle ingå i den 

grupp som valts ut för en undersökning inte deltar av olika anledningar. Det kan exempelvis 

bero på att personen är bortrest eller avbryter sitt deltagande. Vi hade ett bortfall i vår studie. 

Personen ifråga valde att inte delta efter att hen fått ytterligare information om vår studies 

syfte. Det visade sig att personen inte arbetade med målgruppen vi ville undersöka. Vi anser 

att detta inte påverkade vårt resultat då vi hade tillräckligt med intervjupersoner. 

 

Etiska aspekter 

I forskning är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna. Bryman (2011) tar upp de fyra 

etiska principerna som bör följas. Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet står för att de medverkande 

personerna i en studie ska bli informerade om forskningens syfte, att deras deltagande är 

frivilligt samt att de kan hoppa av när som helst. Vi kontaktade därför våra intervjupersoner 

via mail och berättade om syftet i studien, vid intervjun upprepade vi detta och berättade även 

om skolpersonalens rätt att när som helst avbryta intervjun. Bryman beskriver att 

samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta 

informerade vi våra intervjupersoner om både via mail och vid intervjun. För att säkra 

intervjupersonernas anonymitet beskrev vi hur vi i arbetet skulle avidentifiera dem och att 

ingen skulle få ta del av intervjuerna förutom vi. Detta kallar Bryman för 

Konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter om deltagarna ska hanteras med största 

konfidentialitet. Det ska bevaras så att ingen obehörig kan ta del uppgifterna. Den sista etiska 
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aspekten vi förhållit oss till beskriver Bryman som nyttjandekravet, vilket står för att de 

uppgifter forskaren samlat in, som rör enskilda personer, endast ska användas i 

forskningssyfte. Vi informerade även intervjupersonerna om detta och har endast använt 

materialet till vårt arbete. Vi har under arbetets gång förhållit oss till de etiska aspekterna så 

gott vi har kunnat. Vi har avidentifierat alla intervjupersoner och transkriberingarna har endast 

vi författare tagit del av. Vi har efter arbetets slut raderat alla inspelningar samt 

transkriberingar. Vi har även skickat uppsatsen till respektive intervjuperson. 

 

Validitet & Reliabilitet 

Kvale och Brinkman (2014) talar om reliabilitet, validitet (intern validitet) och 

generaliserbarhet (extern validitet) och formulerar dem i former som är relevanta för 

intervjuforskning. Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och 

tillförlitlighet. Den används ofta för att se om ett resultat kan reproduceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare (Ibid). För att öka reliabiliteten har vi förklarat hur vi har gått 

tillväga och även bifogat vår intervjuguide för att visa vilka frågor som ställts legat till grund 

för intervjuerna. Då vår studie var att fånga skolpersonalens upplevelser så var det svårt att 

uppnå en hög reliabilitet i den bemärkelsen att forskningen skulle få samma resultat vid ett 

annat tillfälle. Författarna talar om att reliabiliteten vid intervjutillfällena kan påverkas 

beroende på om intervjufrågorna är ledande eller inte (Ibid). Vi valde att så långt som möjligt 

ställa öppna frågor dels för att inte påverka intervjupersonerna för mycket samt för att vi ville 

att intervjuerna skulle kännas flexibla. Transkribering av intervjuer medför högre reliabilitet 

och validitet (Ibid). Dock bör forskaren vara noggrann i övergången från talspråk till 

skrivspråk då de kan medföra missförstånd till följd av retorik och tonfall (Kvale & 

Brinkman, 2014). För att höja vår reliabilitet så skrev vi även ner intervjupersonernas tonfall i 

transkriberingarna och olika känslor som uttrycktes vid intervjun. Vi valde även att 

transkribera ord för ord i alla intervjuer för att inte missa någonting som intervjupersonerna 

kunde indikera på.  

Validitet är något som ofta förknippas med uttrycket ”mäter du vad du tror du mäter” (Kvale 

& Brinkman, 2014). Ur ett bredare perspektiv hänför sig validiteten till den utsträckning i 

vilket en metod undersöker det den avser att undersöka (Ibid). Vidare utformar Kvale och 

Brinkman (2014) olika steg i validering som gör det lättare att förstå. Exempel på några steg 

är planering, utskrift och rapportering. När planeringen för en studie utformas så är det viktigt 

att välja rätt intervjumetod för arbetets syfte och frågeställningar. Vi valde att göra en 

kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer för att vi på bästa sätt ville fånga upplevelserna hos 

skolpersonalen. Vi anser att vår metod har mätt det den avsett att mäta och vi anser även att 

det var det mest tänkbara för studien då syftet med kvalitativa intervjuer är just att fånga 

intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2011). Med validering i utskriften ligger fokus på 

huruvida rättvist översättningen från muntligt till ett skriftligt språk är gjord (Kvale & 

Brinkman, 2014). Som tidigare nämnt så transkriberade vi intervjuerna ord för ord vilket 

resulterade i väldigt dialekt fyllda transkriberingar. Då kan frågan ställas om vi som forskare 

förstod dialekterna i materialet. Eftersom vi båda är födda i Norrland så var detta inget 

problem och påverkade därför inte trovärdigheten i det material vi producerat. Rapportering 

handlar om hur en rapport ger en trovärdig redogörelse för undersökningens huvudresultat 
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(Ibid). När vi under intervjuerna förstod att det arbetet skolpersonalen utgör är något de 

verkligen brinner för, kände vi ansvaret att ge en rättvis bild av detta. Vi fokuserade därför 

mycket på att skriva ett beskrivande resultat och använde oss av många citat för att stärka 

intervjupersonernas uttalanden. Vi anser att vårt resultat har hög validitet då det är utförligt 

skrivet och innehåller mycket av intervjupersonernas egna ord. 

Vid en intervjustudie ska resultaten beskrivas som tillförlitliga (reliabla) och giltiga (valida). 

Och då kan en fråga återstå huruvida resultatet kan generaliseras och överföras till andra 

personer, kontexter och situationer (Kvale & Brinkman, 2014). Författarna beskriver vidare 

hur vi i vardagen använder generalisering. Då vi utifrån en upplevelse av en situation får vissa 

förväntningar på vad som kan hända i en liknande situation. Kvale och Brinkman (2014) 

beskriver olika former av generalisering. En utav dem är analytisk generalisering som innebär 

att forskaren gör en bedömning huruvida resultaten i en studie kan överföras till en annan 

miljö, sammanhang och situation. Författarna talar om hur kontextuella beskrivningar av 

intervjustudien påverkar generaliserbarheten (Ibid). I vårt resultat gjorde vi en beskrivning av 

hur arbetet på de båda skolorna såg ut, vilket vi anser höjer generaliserbarheten i den 

bemärkelsen att det skulle kunna överföras till en annan skola med liknande arbetsupplägg 

och målgrupp. En annan aspekt vi anser höjer generaliserbarheten är att alla skolor i Sverige 

har samma riktlinjer att jobba efter speciellt vad gäller integrering och attityder och har därför 

liknande mål för denna målgrupp. Eftersom vi undersökte två skolor i olika kommuner så höjs 

även generaliserbarheten i och med det men generaliserbarheten hade varit ännu högre om vår 

undersökningsgrupp hade varit mer utspridd i landet. 

 

Ansvarsfördelning 

Vår ambition har varit att sätta gemensam prägel på uppsatsen för att båda ha insyn i hela 

arbetsprocessen. Vi har diskuterat och reflekterat kring all text som vi producerat vilket gör 

det svårt att urskilja vem som har skrivit vad i varje del. Däremot har huvudansvar fördelats 

mellan oss för några specifika delar. Julia Lindgren har ansvarat för metodkapitlet, 

begreppsdefinitioner och de två rubrikerna ”skolans insatser” och ”tolkningar av 

flyktingbarnens situation” i resultatet. Olivia Henriksson har ansvarat för bakgrunden, 

kunskapsöversikten, analysen och de tre resterande rubrikerna i resultatet. För de resterande 

delarna av arbetet har gemensamt ansvar tagits.  

 

Metodreflektion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie för att vi ville få en så stor helhetsbild som möjligt av 

vårt problemområde och eftersom vi inte hade en teori innan så visste vi inte vilken 

information intervjupersonerna kunde ge oss och vad av det som skulle vara intressant. Vi 

hade en tanke om vad vi skulle kunna få ut av intervjuerna men vi visste inte vad som skulle 

vara av vikt för vårt arbete. En kvalitativ studie är tolkande och konstruktivistisk (Bryman, 

2011) som ovan nämnt vilket passade oss väldigt bra, då vi intervjuade hur skolpersonalen 

upplever sitt arbete och för oss var det intressant att se om en skolpersonal i samma miljö 

uppfattade saker olika men också om de hade liknande åsikter. Vi anser att kvalitativa 

intervjuer var det mest passande för att undersöka skolpersonalens upplevelser av sitt arbete 
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eftersom kvalitativa intervjuer syftar till att undersöka personens perspektiv på saker och ting 

(Ibid). Då intervjumetoden är flexibel kan det uppstå nya frågor under tiden av intervjun 

vilket vi tyckte var positivt då vi lättare kunde fånga skolpersonalens olika uppfattningar. Vårt 

val av semistrukturerade intervjuer passade också bra eftersom vi ville få så levande intervjuer 

som möjligt och därför passade inte en alltför strukturerad intervjuguide.  

Något som kan försvåra arbetet med kvalitativa intervjuer är att det lätt kan hända att frågor 

som uppstår under intervjun inte svarar på syftet, men kan ändå vara intressanta aspekter. Vi 

bestämde oss därför redan innan start för att ta med de delar ur intervjuerna som svarade på 

syftet men även, om det förekom, andra aspekter som skulle kunna ge en djupare förståelse, 

så skulle vi ta med dem också. Något vi varit medvetna om under hela arbetet är att eftersom 

vi har undersökt hur skolpersonalen upplever sitt arbete, så är inte arbetet generaliserbart. Då 

människor upplever saker olika, så är det inte möjligt att säga att all skolpersonal i norra 

Sverige upplever saker på samma sätt. Detta har inte varit vår avsikt med arbetet och därför 

var det heller inte relevant med en kvantitativ studie. 

Litteratursökning  

För att finna relevant litteratur för vår studie har flera sökmotorer använts bland annat Umeå 

universitetsbiblioteks databaser SocINDEX, Swepub, Zeteo och DIVA. Några av de sökord vi 

använt oss av har varit: integrering, integration, skolans arbete, ensamkommande 

flyktingbarn, attityder, attitudes, integration ensamkommande barn, ensamkommande 

flyktingbarn i skolan etcetc. Vid Umeå stadsbibliotek har litteratur sökts bland deras 

samhällsvetenskapliga facklitteratur. Andra källor har varit Migrationsverket, Sveriges 

kommuner och landsting, Regeringens publikationer, Skolverket, Socialstyrelsen och även 

sökmotorn Google.      

 

Kunskapsöversikt  
I detta avsnitt presenteras den kunskapsöversikt som längre fram i arbetet kommer ligga till 

grund för analysdelen. Fokus ligger på tidigare forskning, olika begrepps innebörd och 

skolans värdegrund för att bäst knyta an till vårt syfte och de frågeställningar vi utgått från.  

Tidigare forskning 

I maj 2010 presenterade Rädda Barnen en checklista med krav på hur kommunerna på ett bra 

sätt ska sköta mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, detta efter att man 

uppmärksammat att de kommuner som ansvarar för barnen inte fått några riktlinjer ifrån 

staten om hur arbetet ska fungera (Rädda Barnen & Utbildningsradion, 2011). En viktig punkt 

i checklistan var barnens rätt till skolgång, oavsett om de tillåts stanna i Sverige eller om de 

måste återvända till sina hemländer. För att säkerställa de ensamkommande barnens rätt till en 

bra skolgång så gjorde Rädda Barnen och Utbildningsradion en undersökning (2011) bland 

lärare till ensamkommande flyktingbarn. I undersökningen framkom det att endast 4 av 10 

lärare hade vid deras skolor fått riktlinjer och rutiner för hur arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn ska genomföras (Ibid). Bristen på rutiner och riktlinjer för hur arbetet med de 

ensamkommande barnen skulle bedrivas var ett problem och lärarna upplevde detta som ett 

hinder för att arbetet skulle fungera bra. Rädda barnen och Utbildningsradion (2011) skriver 
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att Skolinspektionen beskrivit att undervisningen och planeringen inför lektionerna med dessa 

barn utförs av eldsjälar som inte omfattas av skolans kvalitetsarbete eller rektorns 

pedagogiska ledarskap. Nästan hälften av alla lärarna upplevde att de saknade, eller fick 

svagt, stöd från skolan/rektor/skolledning i sitt arbete med de ensamkommande 

flyktingbarnen samtidigt som en klar majoritet upplevde att skolan generellt var positiva till 

att hjälpa barnen (Rädda barnen & Utbildningsradion, 2011). 70 % av de lärare som saknade 

riktlinjer för arbetet med barnen upplevde också ett svagt stöd från rektor och skolledning. I 

undersökningen framkom även att lärarna upplevde svårigheter i att utvärdera barnens 

förkunskaper och lärarna efterlyste utbildning både gällande kunskapsutvärdering och 

undervisningsmetoder, större ekonomiska resurser men också utbildning för att förstå barnens 

specifika situation och bakgrund (Ibid). Många av lärarna kände sig inte tillräckligt bra 

rustade kunskapsmässigt för att ge de ensamkommande barnen rätt undervisning och de 

efterlyste även kompetensutveckling för att kunna förstå barnens specifika situation. Skolan 

blir en särskilt viktig plats för att barnen ska få ta del av en social gemenskap men trots detta 

så hade endast 27 % av lärarna i undersökningen fått stöd, i from av utbildning och 

omfattande information, för att sedan själva kunna stötta barnen. Mer än att efterlysa 

utbildning, större resurser och kompetensutveckling så behövde lärarna mer tid. Tidsbristen, 

de begränsade personalresurserna och behovet av att anpassa undervisningen efter barnens 

behov, skapade en svår arbetssituation för lärarna och många kände sig pressade på grund av 

att tiden inte räckte till (Ibid).          

 

Problematiken med att bereda barn som är analfabeter i en lämplig skolgång återkommer i 

Fälldin och Strands (2010) bok om “ensamkommande flyktingbarn”. Där beskriver författarna 

att många skolor saknar kompetensen för att lära ut till analfabeter och det har resulterat i att 

barnen ofta blir hänvisade till svenska för invandrare (SFI) som vänder sig till vuxna. Till 

detta blir följden att barnen separeras från sina jämnåriga vilket påverkar integreringen av 

dessa barn. Sveriges kommuner och landsting skriver i sin projektrapport (2014) att många av 

de ensamkommande flyktingbarnen som de kommit i kontakt med hade en positiv syn på 

skolan och ville gärna studera vidare efter gymnasiet trots att många kunde ha svårigheter i att 

följa med i undervisning på svenska. En del av barnen i projektet var analfabeter, andra hade 

haft en näst intill oavbruten skolgång och det fanns även de som gått i skolan men haft långa 

uppehåll på grund av exempelvis krig eller oroligheter i hemlandet. Författaren skriver att 

skolan har en viktig del i barnens integrering och att personalen i skolan är viktiga 

”kulturbärare” som har ett stort ansvar för att lära barnen det nya språket, de nya 

förhållningssätten och traditionerna i det nya landet (Sveriges kommuner & landsting, 2014).  

Socialstyrelsen (2013) poängterar också skolans viktiga position som social arena, där 

ensamkommande flyktingbarn får chansen att lära känna och integreras med andra barn och 

vuxna. Eftersom de ensamkommande barnen lämnat sina anhöriga och sitt nätverk utgör 

skolan en viktig mötesplats för dem att möta andra människor, samtidigt som skolan också 

kan skapa struktur, stabilitet och en känsla av normalitet i barnens liv. Hos socialstyrelsen 

(2013) går det vidare att läsa att gruppen ensamkommande flyktingbarn ofta lyfts som en 

grupp som i stor utsträckning lider av psykiskohälsa och på grund av detta kan ha svårigheter 
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med att hänga med i undervisningen. Det finns lite kunskap om vilka metoder som bäst kan 

förebygga psykisk ohälsa hos dessa barn men det finns goda erfarenheter som kan lyftas fram 

(ibid). God omsorg och trygghet är viktiga hörnstenar för att stötta barnen som mår psykiskt 

dåligt och därför lyfts skolpersonal som bryr sig om och följer upp som viktiga delar för hur 

barnen ska uppleva och trivas i sin skolsituation (Socialstyrelsen, 2013). Fler delar som är kan 

verka för att främja de ensamkommande flyktingbarnens psykiska hälsa är en strukturerad, 

trygg och förutsägbar vardag och utövande av någon sorts fysisk aktivitet (ibid). Viktigast av 

allt är dock att barnen fått rätt stöd eller behandling i tid, någon som kan vara svårt när barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP) inte alltid tar emot barn som befinner sig i en asylprocess och 

inte heller skriver in nya klienter som är över 16 år (ibid).             

 

I Anders Lindströms avhandling (2002) undersöker han inställningar och attityder till 

invandringspolitik, invandrare, flyktingar, rasism och rasister hos ungdomar från två svenska 

samhällen, ”Bruksort” och ”Industriort”. Gemensamt för de ungdomar som intervjuades var 

att många var skeptiska till de “nyanlända” i deras hemorter och höll sig gärna till sina egna. 

Många ungdomar hade starka samhällskritiska åsikter om invandrare, flyktingar och den 

invandringspolitik som fördes. En majoritet av de intervjuade ungdomarna ansåg att skolan 

gjort för lite, om ens något, i dessa frågor medan skolan själv ansåg sig ha jobbat med dem. 

De åtgärder och projekt som skolan faktiskt gjort var dock inget som ungdomarna blivit 

uppmärksammade om. En skillnad mellan orterna var att ”bruksort” valt att arbeta med dessa 

frågor genom att uppmana ungdomarna till att möta flyktingbarnen på orten. Det var en 

ensidig dialog från vuxenvärlden som förklarade för ungdomarna hur verkligheten borde se ut 

eller vara vilket gjort att ungdomarna kände sig utpekade, stämplade och försummande 

eftersom de upplevde att vuxenvärlden inte ville lyssna till deras frågor. I ”Industriort” 

jobbade vuxenvärlden mer med att skapa tillfällen för multikulturella möten och aktiviteter, 

detta för att stävja rasism och främlingsfientlighet. De vuxna valde att lyssna till ungdomarnas 

funderingar och önskemål och jobbade utifrån det med att lösa problem och förändra attityder. 

Det är även i denna ort som ungdomarnas attityder gentemot “nyanlända” allt eftersom tiden 

gick blev mer positiva. En annan skillnad som fanns mellan orterna var att ungdomarna från 

”Bruksort” var mer toleranta mot rasistiska och främlingsfientliga grupper och uttryck, en del 

hade vänner som var skinheads eller rasister. I Industriort var hade ungdomarna motsatta 

tankar, de hade ingen förståelse för varken rasister eller skinheads. Någon som framkom av 

Lindströms studie var att det fanns könsbundna skillnader mellan ungdomarna. Flickorna var 

mer förstående för flyktingarnas situation trots att de underliggande kunde uttrycka missnöje. 

Pojkarna var däremot mer missnöjda och uttryckte detta tydligt. Många pojkar hade även 

erfarenheter av konflikter med flyktingarna, något som färjade deras utsagor.    

 

Det sociala stödet 

Det sociala stödet kan beskrivas som en positiv resurs som människor utgör för varandra, 

vilket innebär att sociala nätverk och åtföljande sociala stöd i de allra flesta fall är bra för 

människors hälsa och hälsoutveckling (Orth-Gomér & Gustafson, 2008). Det finns både en 

kvalitativ och kvantitativ beskrivning av begreppet men för detta arbete läggs fokus på den 
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kvalitativa delen. I den kvalitativa beskrivningen ligger fokus på innehållet och funktionen av 

det sociala stödet och olika forskare har delat upp denna del i tre olika dimensioner; 

emotionellt stöd (esteem support), informativt stöd (appraisal support) och praktiskt stöd 

(tangible support) (ibid).  Emotionellt stöd beskrivs som ett grundläggande mänskligt behov 

som syftar till det känslomässiga stöd som människor kan få i nära relationer till andra, 

exempelvis familj och nära vänner. Självkänslan skapas utifrån detta genom att individen får 

bekräftelse och blir värderad för den som hen är. Det informativa stödet handlar om stöd som 

ofta kommer från arbetskamrater, det kan vara i form av goda råd eller undervisning. Detta 

lägger grund för hur individen finner lösningar till problem som uppstår i hens tillvaro. Det 

praktiska stödet är ett konkret stöd, det kan handla om att få hjälp med att använda praktiska 

verktyg och kan komma ifrån arbetskamrater (Orth-Gomér & Gustafson, 2008). 

 

Integration 

Integration innebär att alla individer i ett samhälle upplever gemenskap, samhörighet och 

ansvar för samhället i sin helhet oavsett kön, etnisk bakgrund, social ställning eller sexuell 

läggning (Länsstyrelsen Gotland, 2014). Begreppet används ofta för att förklara de sociala 

processer som sker när minoriteter, t.ex. immigranter, blir delaktiga i ett nytt samhälle som de 

flyttat till. Det kan bland annat handla om att bli en del av det kulturella, sociala och politiska 

liv eller också arbets- och bostadsmarknad (Nationalencyklopedin, 2015). Begreppet 

integration handlar i grund och botten om ett “vi” och “dom” tänkande, ett “vi” som redan är 

integrerat och ett “dom” som behöver integreras (Södergran, 2000). Vidare beskriver 

Södergran att “dom” som inte är en del av “vi”-gruppen anses behöva stöd för att integreras i 

denna och genom att rikta integrationsåtgärder mot “dom” så pekas samtidigt denna grupp ut 

som avvikande.    

 

“Integration definieras olika, och termen bör därför bestämmas närmare när den används” 

(Nationalencyklopedin, 2015). 

 

Attityd 

Begreppet attityd är en term som används inom bland annat sociologin, psykologin och 

socialpsykologin. Begreppet används inom sociologin för att förklara hur människor tänker, 

agerar och orienterar sig i sin tillvaro (Carle, J. 2000). Carle (2000) skriver i sin bok att 

begreppet attityd idag är så vida använt att ”det utgör en mer eller mindre omedveten men 

central utgångspunkt vid snart sagt alla analyser av människans sociala beteende”. 

Termen attityd används ofta inom socialpsykologin och beskriver vanligtvis en varaktig 

inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck genom att 

personen ifråga är för eller emot något/någon (Nationalencyklopedin, 2015). Attityderna kan 

variera i styrka och kan vara allt ifrån starkt positiva till starkt negativa. En speciell 

undergrupp till de negativa attityderna är fördomar som ofta kan leda till diskriminerande 

behandling av de personer som fördomarna riktas mot.    

Angelöw beskriver i sin bok Introduktion till socialpsykologi (2000) att attityder har fyra olika 

funktioner. Den första funktionen för attityder är att hjälpa oss förstå världen och händelser 

omkring oss, de skapar en grund för hur vi människor ska uppfatta vardagliga händelser. Den 
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andra funktionen av attityder är att tillfredsställa våra behov och hjälpa oss att nå våra mål. 

Genom tidigare erfarenheter har vi lärt oss vad som belönas och ger oss uppskattning och vad 

som bestraffas, därför hjälper våra attityder oss att undvika straff och uppnå de mål som 

belönar oss. Den tredje funktionen är att försvara vår självkänsla, försvara oss mot kritik och 

stärka vårt självförtroende. Den fjärde, sista, funktionen är att uttrycka våra värderingar, det 

kan exempelvis göras genom att vi talar om för omvärlden vem vi är som person, vad vi gillar 

och vad vi ogillar. 

 

Skolan och dess värdegrund 

Skolan regleras av lagar och bestämmelser I skollagen kan man finna grundläggande 

bestämmelser om skola och förskola. Där står de rättigheter och skyldigheter för barn, elever 

och deras vårdnadshavare. I skollagen kan man också finna skolans ansvar för hur 

verksamheten bedrivs. Riksdagen beslutar vad som står med i skollagen (Skolverket 2015). 

Dessa paragrafer är hämtade ur skollagen SFS 2010:800: 

 “1 kap 4 §  

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på.”  

 “1 kap 8§  

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, 

ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i denna lag.”  

 “1 kap 10§ 

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa 

vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. 

 

På Skolverkets hemsida kan vi läsa att varje skola vilar på en värdegrund om att eleverna ska 

lära och utvecklas i skolan (Skolverket, 2015). Utbildningen ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingar Sverige vilar på. 

Skolan ska även förmedla varje människas egenvärde, individens frihet och integritet, 

jämställdheten mellan kvinnor och män, människors okränkbarhet samt solidaritet med svaga 

och utsatta (ibid). 

En annan värdegrund skolan står på är att ingen får diskrimineras oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (Skolverket, 2015). Detta är något som aktivt 

ska motverkas. Främlingsfientlighet är heller inte något som ska accepteras och detta ska 

bemötas med kunskap, öppna diskussioner och aktiva insatser. Alla elever har enligt 

Skolverket rätt till en likvärdig utbildning och utbildningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Det fortsatta lärandet och kunskapsutveckling ska ligga i fokus och 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper ska tas i beaktning. I skollagen 
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står det även att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen utformas på samma 

sätt överallt eller att resurserna ska fördelas lika, hänsyn ska tas till vilka förutsättningar och 

behov eleverna har. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen (ibid).  

Skolan har i ansvar att klargöra för eleven vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer 

och vilka rättigheter samt skyldigheter eleven har. Lärare ska uppmärksamma och i samråd 

med övrig personal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 

diskriminering och kränkande behandling, de ska även öppet diskutera olika värderingar, 

uppfattningar och problem (Skolverket, 2015).  

 

Resultat och analys   

Nedan presenteras det resultat som kom fram i intervjuerna. Vi valde att presentera resultatet 

och analysen under fem rubriker som berör de olika delarna vi efterfrågat. Av intervjuerna 

framgår att personalen vid båda skolorna inte alltid talar om ensamkommande flyktingbarn 

som en enskild grupp. Oftast så talar de om ”nyanlända” som ensamkommande flyktingbarn 

anses vara en del utav. Ingen skillnad görs mellan dessa grupper i undervisningen men 

personalen talade dock om de ensamkommandes situation och kontext för sig och menade att 

de hade olika behov gentemot gruppen med nyanlända. Detta har vi tagit i beaktande men 

ändå valt att fokusera enkom på skolpersonalens upplevelser av arbetet med de 

ensamkommande. Den intervjuade personalen benämnde ofta de resterande eleverna på 

skolan som varit i det svenska skolsystemet i hela sin skolgång som “svenska elever”. Vi har 

därför valt att använda oss av det uttrycket i arbetet för att tydliggöra vilka grupper vi talar om 

och för att det är skolpersonalens egna ord. För att synliggöra våra intervjupersoner har vi valt 

att använda oss av benämningen Ip1 – Intervjuperson ett, och så vidare, vid de citat vi lagt in i 

resultatet.  

 

Skolans insatser 

Den ena skolan vi intervjuade har ett omfattande arbete med denna målgrupp, då ca 70 elever 

utav ca 350 är ensamkommande/nyanlända. De arbetar med barn mellan 16-19 år och är 

stationerade på en gymnasieskola men undervisar de ensamkommande barnen på 

grundskolenivå. När barnen anländer till skolan placeras de i en introduktionsklass där fokus 

ligger på att lära barnen så mycket svenska som möjligt innan de sedan kan gå vidare till 

andra klasser där de får börja läsa fler ämnen. Barnen går i dessa introduktionsklasser tills de 

läst upp sina betyg och kan söka in på gymnasiet. Den andra skolan vi intervjuade är en 

högstadieskola som för ungefär två år sedan fick hela sitt arbete med ensamkommande 

förändrat. Från att ha haft en introduktionsklass stationerad på skolan arbetar de nu med 

ensamkommande elever som redan gått introduktionsklass ett år, på en annan skola. När de 

gått ett år introduktion så flyttar de tillbaka till skolan vi intervjuat. Där blir de direkt 

placerade i ”vanliga” skolklasser. Skolan har anställd personal som är utbildade 

andraspråkslärare och de lärarna går runt till de eleverna i klassrummen för att ge dem extra 

hjälp. En lärare beskriver att efter förändringen av arbetet har de fått mycket färre 
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ensamkommande på skolan och arbetet har försvårats då eleverna efter ett år förväntas klara 

av den nivån ”svenska elever” har.  

 

I skolans riktlinjer står det även att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning (Skolverket, 

2014) vilket det framgår att dessa barn inte har. När de efter en introduktionsklass blir 

placerade med elever som både talar flytande svenska samt har studerat i det svenska 

skolsystemet hela sin skolgång, så har de inte en likvärdig chans till utbildningen.  

 

Den intervjuade skolpersonalen berättar också hur svårt det är som lärare att lägga upp en bra 

lektion för en klass där eleverna har så olika förutsättningar. En av intervjupersonerna berättar 

att systemet de hade tidigare var mer fördelaktigt då eleverna hade sin introduktionsklass de 

alltid kunde gå till under de lektioner som blev för svåra samt att skolan hade anställd 

personal som arbetade specifikt med denna grupp och hade kunskapen om hur arbetet skulle 

läggas upp. 

I rädda barnen och utbildningsradions undersökning framgick det att många av lärarna inte 

kände sig tillräckligt bra rustade kunskapsmässigt för att ge de ensamkommande barnen rätt 

undervisning och de efterlyste även utbildning både gällande kunskapsutvärdering och 

undervisningsmetoder (Rädda Barnen & Utbildningsradion, 2011). Det framgår i 

intervjupersonernas utsagor att det finns svårigheter med att planera lektionerna och att de inte 

fått samma kunskap som tidigare lärare om hur arbetet ska läggas upp på bästa sätt för dessa 

elever.  

 

Personalen utmanas dagligen i sitt arbete med de ensamkommande flyktingbarnen. Varje dag 

möter de en språkbarriär som finns mellan dem och tar då till olika hjälpmedel för att 

underlätta arbetet för både sig själva och för eleverna. Telefontolkar är ett av de hjälpmedlen 

som finns tillgängliga och även datoriserad hjälp som översättningsprogram finns att använda 

sig av. I vissa samtal med enskilda elever använder sig personalen av telefontolkar för att 

eleven verkligen ska förstå den informations som delas.  

”Och det är ju, jag prata ju alltid med tolk också för det var även ett misstag jag gjorde. Dom 

sa nää vi förstår, vi behöver ingen tolk, jag förstår ändå, Jaa och näää det gör dom inte! Så 

jag säger det att jag behöver en för jag förstår inte, så jag vill ha tolk, det är för min skull inte 

din brukar jag säga. Så jag har alltid tolk, för det är liksom en förutsättning för att något ska 

gå in.” (Ip 6) 

 

Arbetet med denna grupp är både resurs- och tidskrävande. Stödinsatser som assistenter eller 

extra språklärare under vissa lektioner har varit ett sätt att stötta eleverna på. För att 

skolpersonalen ska kunna känna sig trygga i sin arbetsroll krävs speciell utbildning, menar 

många intervjuade. En intervjuperson berättade att innan hen fick en hörselskadad elev och en 

synskadad elev i sin klass fick hen både utbildning och redskap för att kunna arbeta på bästa 

sätt med dessa elever. Stöd som detta fick personen inte i sitt arbete med de ensamkommande 

barnen och hen känner att det hade underlättat arbetet om hen fått tillgång till det. 
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I skolans riktlinjer och värdegrund kan man läsa att lärare och skola ska anpassa utbildningen 

efter barnens förkunskaper och behov, vilket innebär att undervisningen inte alltid är 

densamma för alla elever (Skolverket, 2015). De intervjuade skolorna har som nämnt vissa 

stödinsatser men eftersom lärarna saknar utbildning i hur de ska lägga upp undervisningen för 

de ensamkommande barnen så uppnår de inte Skolverkets riktlinjer om hur undervisning ska 

anpassas efter behov.  

 

Det finns många faktorer utanför skolan som påverkar både skolpersonalen och eleverna. En 

av intervjupersonerna talade om komplikationer med godemän som inte fanns tillgängliga på 

orten och som egentligen inte var intresserad av sitt uppdrag. Hen problematiserade det 

budskapet barnet får i och med detta.   

”Vad är det för start för ett barn. Det går inte att få tag på en godman, då kan du ju tänka dig 

hur det är att vara ensamkommande pojke -ingen vill ha mig” (Ip 4) 

Ett annat bekymmer är att de ensamkommande barnen tillsammans med andra nyanlända 

tvingas konkurrera om gymnasieplatser på samma villkor som ”svenska elever”. Detta är 

något Skolverket bestämt och en av de intervjuade menar att det är orättvist eftersom många 

av dessa elever tvingas läsa upp hela svenska grundskolan på endast ett fåtal åt. De har inte 

samma förutsättningar för att lyckas, menar hen.  

”då kanske de bara haft två år för att lära sig svenska. Jag menar.. Det är en orättvis kamp 

dom för.” (Ip 7) 

 

Något annat de intervjuade talade om var att de kunde uppleva skolan som naiv i sitt arbete 

med de ensamkommande flyktingbarnen eftersom stora delar av personalstyrkan inte förstår 

vad arbetet med dessa barn innebär och hur de ska integrera dem. Även kommunen ansågs 

som naiv då skolpersonal upplevde att de inte hade en realistisk syn på det arbete som krävs 

för dessa barns välmående och utveckling. En del av dem upplevde detta område som 

oprioriterat över hela landet och i kontakt med andra skolor runt om i Sverige mötte de oftast 

personal som stod inför samma svårigheter utan några egentliga lösningar. Att något måste 

göras var de ense om och tids nog, menar de, kommer detta ämne tvingas att bli prioriterat. 

 

”För jag tror skolan så på nått vis är lika naiv som en själv, dom förstår som inte problemen 

egentligen. Och jag kan tycka att hela kommun är lite naiv för dom förstår inte vad det är vi 

gör egentligen. Asså ska man ta emot så måste man kunna ta hand om, på rätt sätt. Och det 

kostar pengar att ta hand om dom här och det måste få göra det...” (Ip 6). 

 

Socialstyrelsen (2013) förklarar att skolan har en viktig roll i de ensamkommande 

flyktingbarnens liv både som social arena där de får möta andra barn och skapa nya nätverk 

och som en stabilitet i vardagen, något som skapar struktur och ger en känsla av normalitet. 

När inte de berörda skolorna och kommunerna förstår vikten av arbetet med barnen och den 

roll skolan spelar i deras liv så blir det svårt att uppfylla de behov barnen har.  
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Skolpersonalens upplevelser och engagemang  

Av intervjuerna framgår att arbetsbelastningen är hög för skolpersonalen som arbetar med 

dessa klasser. En stor del av personalen talade om svårigheten att rekrytera behörig personal 

och att underbemanningen skapar ett allt för tajt schema för dem. Från att tidigare ha arbetat 

med ämnesutlärning så får personalen nu även ta hand om barnens känslomässiga behov, 

uppfostran, samhällsorientering och integrering, sådant som många andra barn får hemifrån. 

Skolan får ta ett stort ansvar för de ensamkommande barnens välmående och med de nya 

dimensionerna på arbetet så räcker inte tiden till.  

”Jo vi är ju inte bara lärare! Vi är mamma, moster vi är en vuxen människa. Vi är någon som 

ska stötta dom här” (Ip 7).   

 

Det kan vara en väldigt känslomässig arbetsbelastning för en del av skolpersonalen. En stor 

del av de intervjuade upplevde att mycket energi gick åt till detta och att de många gånger 

kunde gå hem och grubbla över situationer som uppstod eller historier de hört. Många 

upplevde ett stort stöd ifrån sina kollegor i arbetslaget, där fick de utrymme att ventilera om 

det som tyngt dem. Vid en skola finns speciell handledning för personalen som jobbar med 

dessa elever, något som infördes efter att personalen tvingats agera i allt för känslomässigt 

tunga uppdrag som de dessutom saknade erfarenhet av. En av de intervjuade förklarade att 

bristen på handledning är ett nationellt problem för de lärare och den personal som arbetar 

med dessa elever, information som personen fått i sin kontakt med facket..  

”jag är ju fackligt ansluten också, så jag kollade ju runt på hela Sverige och alltså vi är ju.. 

Det är jätte få som har någon form av handledning, det finns inte.” (Ip 1) 

 

Orth-Gomér & Gustafson (2008) talar om de olika dimensionerna av det sociala stödet. Det 

informativa stödet som oftast utgörs av kollegor och hjälper individen att finna lösningar till 

problem som kan uppstå i tillvaron, finns tillgängligt för den skolpersonal som regelbundet får 

handledning. På grund av den sekretess som finns i skolan och den tunga arbetsbelastningen, 

kan det även finnas stunder där detta stöd mer kan likna ett emotionellt stöd än informativt. I 

teorin så tydliggörs att det emotionella stödet främst kommer från närmsta sfären, som 

exempelvis familj och nära vänner (Orth-Gomér & Gustafson, 2008), men de gånger sekretess 

hindrar skolpersonalen från att ventilera med sina anhöriga finns utrymmet att göra detta 

tillsammans med sina kollegor och där få det känslomässiga stöd som behövs.  

 

Personalen som arbetar med dessa klasser jobbar tätt ihop med varandra men också med 

eleverna. I sitt arbete bygger de relationer med eleverna och får där igenom insyn i deras 

livshistoria och vad de har med sig i bagaget. Skolpersonalen kan många gånger bli en 

stöttepelare och de personer eleverna vänder sig till för att lätta sina hjärtan. I vissa fall möter 

personalen elever som mår väldigt dåligt och finns inte en kurator till hands så får personalen 

själv ställa upp.  

”Jo! jomen vi måste ju även se, mår dom dåligt. Alltså vad gör jag när dagen är slut när dom 

vill ta livet av sig. Asså jag måste sitta en timme och prata med dom. Varför ska du ta livet av 

dig idag? Den biten har ju faktiskt inte jag utbildning för…” (Ip 7) 
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Det sociala stödet är en resurs som påverkar människor positivt och är bra för människors 

hälsa och hälsoutveckling, säger Orth-Gomér & Gustafson (2008). De ensamkommande 

flyktingbarnen har inte ett emotionellt stöd eftersom de tvingats fly från sina anhöriga och sitt 

nätverk. Detta stöd beskrivs som ett grundläggande mänskligt behov (Orth-Gomér & 

Gustafson, 2008) och kvarstår då hos barnen när de kommit till Sverige. För att få detta behov 

tillgodosett får de finna stöd i andra människor. Skolpersonalen som de möter varje dag och 

bygger relationer till kan därför bli lämpliga kandidater till deras emotionella stöd.   

 

Eftersom inte alla ensamkommande flyktingbarn har uppehållstillstånd när de börjar skolan så 

händer det ibland att barn som fått utvisningsbesked tvingas lämna skolan. Det är något som 

skolpersonalen tvingas handskas med både professionellt och emotionellt. De som lyckats 

bygga bra relationer till eleverna är de som drabbas hårdast när en elev från en dag till en 

annan försvinner.  

”Ja men som det här i förra veckan som, då när eleven skriver på sms, sms tror jag det var, 

”nu kommer jag inte mer på skolan hejdå”. För dom vill ju förmedla att de försvinner. Men 

det kan dom inte göra på något annat sätt och då måste man ventilera det…” (Ip 1) 

Detta är ett exempel på det stora behovet som finns av ett socialt stöd (Orth-Gomér & 

Gustafson, 2008) för den skolpersonal som intervjuats.  

 

I intervjuerna framgår det att skolpersonalens egna engagemang för eleverna är avgörande för 

hur mycket utbildning och kunskap de har om gruppen. Skolan i sig tar i princip inte något 

initiativ till att personalen ska utbilda sig i frågor kring de ensamkommande flyktingbarnen 

utan personalen måste ta eget initiativ och begära utbildningar. Många av de intervjuade 

väljer att själva söka fakta och läsa på efter arbetstid för att vara förberedda på de situationer 

de ställs inför i arbetet.  

”Och sen blir det så att man måst läsa utifrån den situation man hamna i. Man måst som, ha 

man nån som är suicid så då måst man som gå in och läsa om suicid för att få veta mera och 

är de hedersrelaterat så måst man försöka å se till det. Det egna engagemanget och den egna 

fortbildningen den är det som är de viktigaste. Gör man inte det så finns det inte så mycket…” 

(Ip 1)   

 

För en del av personalen räcker tiden inte till för att både sköta arbetet i skolan och samtidigt 

fortbilda sig. I mötet med nya kulturer känner sig många okunniga och otillräckliga och menar 

att kunskap om elevernas ursprung skulle hjälpa mycket i arbetet med dem men också 

förståelsen för deras situation. Kunskap och utbildning är en viktig grund i arbetet med dessa 

barn och de flesta säger sig ha mycket kvar att lära. Skolpersonal som själva fått utbildning 

har i vissa fall stöttat sina kollegor genom att i sin tur utbilda dem.  

”dom har fått gå utbildning för det och dom ha kunnat berätta för oss, men bara för att dom 

har berättat för oss så betyder det ju inte egentligen att vi har nån utbildning.” (Ip 7)  

 



 

 
19 

Okunskapen om barnens bakgrund och kultur har ibland gått ut över arbetet. Några av de 

intervjuade berättar om nya fenomen de mött i arbetet med barnen, exempelvis Haram, heder, 

analfabetism och könsstympning. Vissa fenomen har varit extra svåra att förstå vilket medfört 

svårigheter i undervisning och förståelsen för barnen. En av intervjupersonerna berättar att 

många misstag gjorts på grund av att personalen inte fått den kunskap som behövts för det här 

arbetet.  

”Det kunde vara flickor som alltid kom sent och så tänk man ”åh den här kulturen”. Och så 

säg man nu måst du komma i tid, ja.. Och så sen, det gick inte skynda. Jag minns jag gick på 

ett studiebesök en gång och det var en tjej som, hon gick så sakta. Och ja sa, nu måst du 

skynda dig, du måste synda på för vi ska på studiebesöket. Och jaa, nää… Sen förstod jag ju 

att hon var könsstympad. Eh… Dom har svåra menstruations smärtor, de ha så ont att de kan 

inte ens komma på skolan. Och så säg jag, men du måste röra på dig mer, du måste ut och 

springa. Och så har dom ju ont i huvudet och så säger vi, vad säger vi då? Jo, drick vatten! 

Men det är ju bara det att när dom drick vatten blir dom ju pinknödig och eftersom dom är då 

könsstympade så har dom ju svårt att kissa. Det kom bara droppar så att det kan ta hela 

rasten plus 10 minuter innan dom har tömt urinblåsan. Så vi har gjort alla misstagen som 

man kan göra. Bara för att vi inte haft kunskap.” (Ip 1) 

 

I rädda barnen och utbildningsradions undersökning (2011) framkom vilka svårigheter lärarna 

möter i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. I den undersökningen efterlyste 

lärarna utbildning för att kunna förstå barnens specifika situation och för att ha kompetensen 

att lära ut på rätt sätt. Detta är ett fenomen som även framkommer av skolpersonalens utsagor 

i denna studie. När okunskap om barnens situation kombineras med kunskap som 

skolpersonalen har sedan tidigare kan misstag ske som exempelvis i ovanstående citat. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att fysisk aktivitet kan förebygga psykisk ohälsa men detta är 

inte alltid förenligt med hur barnens situation ser ut, allra helst inte om ett barn är 

könsstympat.  

 

För att arbetet med barnen ska fungera bra ansåg den intervjuade personalen att samarbete och 

god kommunikation inom arbetslagen var av stor vikt. Intervjupersonerna lyfte även att 

kommunikationen med kommunala instanser och skolor emellan var något bristfällig. När en 

av kommunerna genomförde en skolreform underrättades inte den berörda personalen om 

detta. I den andra kommunen efterlyste skolpersonalen ett bättre samarbete med socialtjänsten 

eftersom delar av arbetet, exempelvis när det kommer till hedersrelaterade ärenden, är 

känsligt och kan innebära stora risker för det berörda barnet om inte rätt kompetens matchas 

från både skola och socialtjänst.  

”Vi kan ha ett hedersärende och så ska vi då ringa till socialtjänsten och kolla hur är det här. 

Men då vet vi inte hur det blir bemött på andra sidan. Är det en person som kan något om 

heder eller är det en person som säger ring polisen nu plocka vi, asså.. Det kan ju bli så 

fel!”(Ip 1) 
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Det praktiska stödet (Orth-Gomér & Gustafson, 2008) handlar om att få hjälp med att använda 

praktiska verktyg i vardagen. Detta är ett stöd som skulle kunna öka berörda barns 

rättssäkerhet men som i dags läget saknas. 

 

Tolkningar av flyktingbarnens situation  

Till skolorna vi besökt kommer ensamkommande barn, från många olika länder med olika 

bakgrunder. Många av de intervjuade talade om ”ryggsäcken” dessa barn bär med sig, med 

erfarenheter svåra att ens förstå. Barn som blivit våldtagna, smugglade, sett sina föräldrar bli 

ihjälslagna och så vidare. Skolpersonal berättar att eftersom barnen spenderar mellan fem till 

åtta timmar på skolan, fem dagar i veckan, så är deras psykiska hälsa något som 

skolpersonalen märker av.  

”Man märker ju att det är ju som upp och ner, för ibland så är det jättebra och då klarar dom 

jättemycket, men sen märker man när de kommer de här sämre perioderna att det går sämre i 

skolan också, för att dom kan kanske inte sova och så vidare.” (Ip 2) 

 

Skolpersonalen talar om hur svårt det kan vara att veta hur eleverna mår, de förklarar att vissa 

elever kan öppna upp sig väldigt mycket och berätta hur de känner, men det finns även dem 

som aldrig säger något och de upplever att de är svårare att läsa deras mående. Skolpersonal 

som har en nära relation med eleverna får ofta höra om bekymmer som självmordstankar och 

andra svårigheter som barnen brottas med. De berättar vidare att eftersom de möter eleverna i 

skolmiljön så kan deras psykiska hälsa uppdagas under lektionerna.  

”i vissa situationer då mår de ju så pissdåligt att dom inte orkar göra nånting, då ligg dom 

bara över bänken” (Ip 1) 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att psykisk ohälsa ofta drabbar de ensamkommande 

flyktingbarnen och detta kan påverka dem negativt i skolan. För att stötta barnen är god 

omsorg och trygghet viktigt och detta innebär att skolpersonalen behöver visa att de bryr sig 

om barnen och även följa upp (Socialstyrelsen, 2013). Av intervjuerna framgår att 

skolpersonalen uppmärksammar barnens mående och i det fall de har en god relation till 

barnen kan de stötta dem. På grund av kunskapsbristen kring vilka metoder som bäst kan 

förebygga barnens psykiska ohälsa (ibid) kan det bidra till att skolpersonalen handla utifrån 

egna erfarenheter. En svårighet med att ”bry sig om och följa upp” uppstår när en del elever 

inte vänder sig till skolpersonalen när de mår dåligt, syns det inte utåt så kan inte personalen 

ingripa.    

 

Något som skolpersonalen upplever påverkar barnen mest är den stress de har inför skolan. 

De berättar att pressen kan komma från exempelvis familjen hemma i hemlandet. Att barnen 

blivit hitskickade för att utbilda sig, exempelvis till läkare och senare skicka hem pengar till 

sin familj. De berättar även att de barn som tagit sig ensamma hit till Sverige är väldigt 

företagsamma, har ofta höga ambitioner och de flesta barnen är väldigt positivt inställda till 

att lära och förstå.  
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”En överväldigad majoritet som vill bli läkare eventuellt tandläkare. Har dom nu lix kommit 

hit då ska man ha sig en framtid ” (Ip 4) 

 

Beroende på i vilken ålder barnen är när de kommer till Sverige så har de mer eller mindre tid 

på sig att lära sig det svenska skolsystemet, det svenska språket och i princip läsa upp den 

hela svenska grundskolan. Skolpersonalen beskriver hur eleverna sätter skyhöga krav på sig 

själva för att hinna ikapp med alla ämnena. Krav som de inte kommer att kunna uppnå oavsett 

hur mycket de än vill och försöker. Skolpersonalen beskriver en svårighet med att förklara för 

vissa av eleverna att de aldrig kommer kunna läsa gymnasiet, då de inte kommer vara redo 

förrän de blivit för gamla. Då får eleverna istället fokusera på att läsa så många ämnen som 

möjligt för att senare söka folkhögskola. Något som de också beskriver är att 

inlärningsförmågan är väldigt individuellt för varje elev, samt förkunskaperna. Vissa kommer 

från länder där de fått tre års undervisning i koranskola och kan därför läsa, medan vissa är 

helt analfabeter och måste börja från noll. Detta påverkar i sin tur elevernas möjligheter och 

förutsättningar. Detta sätter vissa käppar i hjulen för barnen beskriver skolpersonalen, då de 

kommer hit utan kunskap och ska hinna så mycket på kort tid. De berättar vidare att det är 

viktigt att de berättar för barnen hur skolsystemet ser ut och vad som krävs för att läsa vissa 

utbildningar 

”Du kan inte bli doktor bara för att du gått natur på gymnasiet eller… Och jag kan ju förstå 

deras stress i det här också. Det är ju inte bara det här att skynda sig bli klar för att man är 

less på skolan, det handlar om så mycket mer för dom.” (Ip6) 

 

Sveriges kommuner och landstings projektrapport (2014) beskriver de skillnaderna i barnens 

förkunskaper när de kommer till svenska skolan. Det var allt ifrån barn som aldrig gått i 

skolan, analfabeter, till barn som oavbrutet fått gå i skolan. Många av barnen hade trots detta 

ambitionen att fortsätta utbilda sig efter gymnasiet (Sveriges kommuner & landsting, 2014). 

Liknande erfarenheter har den skolpersonal som intervjuats. De upplever sina elever som 

motiverade med höga ambitioner och väldigt olika förutsättningar.  

 

Skolpersonalen beskriver att det finns stöd att få för dessa elever. För de ensamkommandes 

hälsas skull har ena skolan en frivillig hälsoundersökning, där de flera gånger framkommit att 

elever bär på sjukdomar som TBC och HIV. På grund av att undersökningen är frivillig så 

händer det att vissa väljer att inte göra den. Det kan i sin tur innebära risker för andra på 

skolan, både elever och personal. Vidare berättar en intervjuperson att de finns elever som 

funderar på att ta sitt liv på grund av psykisk ohälsa, de väljer då att inte medicinera sig för sin 

sjukdom, vilket också innebär hälsorisk. Båda skolor erbjuder även kuratorstöd för eleverna, 

men skolpersonalen berättar att det kan vara svårt att motivera barnen att prata med någon. De 

beskriver att där framkommer ofta kulturella skillnader. De flesta ensamkommande har aldrig 

hört talats om kuratorer. Många av eleverna förstår inte varför de ska gå och samtala med 

någon, speciellt killarna. ”Han tyckte det var konstigt också, varför skulle man prata med 

någon, ”jag är väl man” (Ip3) 
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Socialstyrelsen (2013) lägger stor vikt vid att de ensamkommande flyktingbarnen ska få rätt 

stöd eller behandling i tid när de lider av psykisk ohälsa. Detta är inte något som alltid är 

möjligt för den skolpersonal som intervjuats för denna studie. Även om skolpersonalen i fråga 

erbjuder stöd så hänger det i slutändan på om eleven är mottaglig för det.  

 

De kulturella skillnaderna är något skolpersonalen får möta varje dag och arbeta med. För 

många av barnen får skolpersonalen förklara de mänskliga rättigheterna och 

barnkonventionen, eftersom de aldrig haft några rättigheter eller ens hört talats om dem. 

Personalen arbetar även mycket med kvinnors rättigheter och tvingas hantera de kulturkrockar 

som kan uppstå när eleverna ska arbeta i grupper där flickor och pojkar blandas.  

”Dom här tjejerna har så svårt att ta för sig. För att dom kom från en kultur där dom inte ska 

synas. Och inte får prata när en man är i rummet och.. inte… Och så säger vi ” nu ska vi 

grupparbeta”. (Ip 1) 

 

Skolpersonalen beskriver även hur anpassningsbara barnen är. Att trots att barnen kommer 

från länder som inte alls liknar Sverige, så är de generellt snabba på att anamma delar av vårt 

synsätt på saker och ting. En skolpersonal vid den andra skolan berättar hur öppna barnen är 

för att lära sig. Att de flesta vill förstå hur svenska samhället ser ut och de vill även förstå 

skolsystemet. Skolpersonalen beskriver även hur viktigt det kan vara att beskriva lagarna vi 

har i Sverige, exempelvis att det inte är lagligt att könsstympa sitt barn och att barnen har ett 

val om de vill bli bortgifta eller inte. Dessa kulturskillnader är något som skolpersonalen 

kunde uppleva som både svåra att förstå och samtala om. 

 

Sveriges kommuner och landsting (2014) beskriver skolpersonal som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn som viktiga ”kulturbärare” som har ett stort ansvar för att 

barnen lär sig språket, traditionerna och förhållningsätten som för dem är nya. Detta ansvar 

finns även förtydligat i skollagen (SFS 2010:800) som säger att skolan ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Detta har den intervjuade skolpersonalen fått 

ta sig an, ett ansvar som inte alltid är förenligt med den begränsade tiden som de har att arbeta 

med.  

 

Attityder 

Att det fanns attityder mellan olika grupper på skolan kunde den intervjuade skolpersonalen 

känna av. Det personalen oftast uppfattade var attityder med en negativ förankring, så som 

fördomar och rasism. Fördomar om ”svenska elever” och svenska samhället kunde florera i de 

grupper där de ensamkommande flyktingbarnen fanns. Det kunde handla om att svenska 

samhället var konstigt eller att de andra “svenska eleverna” ansåg sig för “fina” för att umgås 

med dem. I andra klasser där ”svenska elever” gick kunde fördomar om de ensamkommande 

barnen finnas som exempelvis att de ensamkommande barnen bara kom till Sverige för att få 

pengar. De intervjuade förklarade att dessa fördomar oftast grundar sig i okunskap.  
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”jamen ni svenskar är så konstiga för att ni nanenane.. Ni gör si och så. Det som då inte stäm 

med deras föreställning Sverige, det blir ju nånting konstigt av det.” (Ip 1)   

 

Angelöw (2000) talar om attitydens funktion och beskriver att en funktion av attityder är att 

hjälpa oss förstå världen och händelser runt omkring oss. De fördomar de ensamkommande 

flyktingbarnen har om Sverige, som ofta saknar verklighetsförankring, kan ha skapats för att 

de ska ha någon sorts förförståelse för hur det nya landet är. De ”svenska eleverna” använder 

även sina attityder på samma sätt. För att förstå varför den nya gruppen barn kommit till 

skolan så skapar de en egen förståelse, i detta fall byggda på fördomar, när de inte kan 

förklara det på något annat sätt. En ytterligare funktion av attityder är att skydda vår 

självkänsla och stärka vårt självförtroende skriver Angelöw (2000). Detta kan även ligga till 

grund för att eleverna i skolan har fördomar mot varandra, för att skydda sig själv mot sådant 

som det inte riktigt förstår. De ensamkommande barnen kan exempelvis skydda sitt 

självförtroende och sin självkänsla på detta sätt, det är det nya landet som är konstigt – inte 

jag. 

 

Rasism är något en del av intervjupersonerna tog upp. De kunde få höra rasistiska 

kommentarer under lektioner med ”svenska klasser” som ofta ledde till diskussioner kring de 

ensamkommandes situation. En del lärare valde att ta dessa diskussioner medan andra valde 

att lämna dem för att hålla sig till undervisningen. Ingen klar policy fanns vid någon av 

skolorna för att handskas med rasism utan personalen fick själva avgöra hur de ville handskas 

med sådana situationer men de var alla överens om att rasism inte var acceptabelt.  

”Det sitter skit mycket i okunskap och då beror det ju på vilken lärare som bemöt dom här. 

Äre en bitch som orkar ta konflikten eller är det en som kanske vill prata om sitt ämne.” (Ip 1) 

 

I intervjuerna framkom det att diskriminering och andra negativa attityder inte accepteras på 

skolan. Om någon blir diskriminerad, så blir det direkt konsekvenser utav det. I skolans 

riktlinjer står det tydligt att skolan aktivt ska arbeta med att motverka och förebygga 

diskriminering (Skolverket, 2015) Eftersom det inte finns någon klar policy på skolorna kring 

hur skolpersonalen ska hantera situationer där diskriminering uppstår, så ligger mycket ansvar 

på det egna engagemanget hos skolpersonalen. 

 

I skolans vardag tvingas personalen bemöta olika typer av fördomar och rasism från många 

elever på skolan. I vissa fall har främlingsfientliga grupper och budskap på sociala medier 

kränkt elever och i sin tur fått skolpersonalen att reagera. Insatser som att rektor och lärare 

gått ut i klasserna för att föreläsa och informera har vid dessa fall tillsats. Många gånger blir 

det bara ”brandkårs utryckningar” menar en del av de intervjuade, vilket kan leda till att vissa 

elever, speciellt de som inte gjort något fel, kan känna sig utpekade istället för upplysta.  

”Det finns facebook grupper där man... Har funnits i alla fall. Det var en gång, det var en 

incident med x-orts eleverna, dom tyckte det blev så mycket invandrar ungdomar på bussen så 

att de skulle försök att få en, göra en egen buss. En buss för ”svenskar” och en buss för… Se 

ni?!” (Ip1) 
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Att aktivt arbeta mot främlingsfientlighet är något som står i skolans riktlinjer och skollagen 

(SFS 2010:800). Att skolan ska bemöta främlingsfientlighet med öppna diskussioner och 

aktiva insatser (Skolverket, 2015) Av vad som framgår i intervjuerna är detta något som ingen 

av skolorna arbetar särskilt mycket med. 

 

Okunskap, menar en stor del av den intervjuade skolpersonalen, är en av anledningarna till de 

fördomar som finns. Vissa menar att många av barnen som växt upp i Sverige har haft ett 

tryggt och bra liv och av den anledningen har svårt att förstå var de ensamkommande 

flyktingbarnen har gått igenom. Trots detta så finns inget återkommande inslag där 

skolungdomarna informeras om de ensamkommandes situation. Några av de intervjuade 

menar att sådant ingår i vissa redan befintliga kurser men anser också att det behövs mer. 

Många av de intervjuade ansåg att mer information om flyktingbarn borde gå ut till klasserna 

och vara ett återkommande inslag varje år. En idé var att få till ett så naturligt inslag som 

möjligt där eleverna från de olika grupperna skulle få möjlighet att tala om deras olika 

livserfarenheter, detta var dock inget som genomförts.  

”Det tror jag kanske skulle underlätta förståelsen kanske, men jag tror inte att det skulle 

underlätta integration. Men förståelsen, och då har man ju kommit en bit på vägen. Då 

kanske integration sen går lättare.”(Ip7) 

 

Vid en utav skolorna berättade flera intervjuade om det skolval som senast ägt rum. Där fick 

Sverigedemokraterna ett stort antal röster vilket bekymrat både skolans personal och dess 

elever. En del av de barn som kommit som nya till Sverige upplevde det obehagligt enligt en 

utav de intervjuade.  En annan av de intervjuade berättade att hen oftast mötte elever som var 

upprörda över skolvalets resultat och hen hoppades att eleverna som röstat inte var kritiska till 

invandring i sig utan till den invandringspolitik som förs. Samtidigt finns många elever som 

är positiva till de nya eleverna som kommer till skolan. Personalen vid en skola berättar om 

egna initiativ från elever där de själva startat projekt för att förändra attityder gentemot 

gruppen ensamkommande och nyanlända. Intervjuperson sju berättade att några av dennes 

ensamkommande elever gärna ville förmedla sina upplevelser till andra elever på skolan. De 

har en vilja att medvetengöra de andra eleverna i hopp om att skapa gemenskap ”För det är 

som sagt ju mer de svenska eleverna får höra hur det faktiskt är att fly, se bomber falla, 

kanske se att min pappa blev ihjälskjuten. Det är svårt att sätta sig in i. Och även om de hört 

eller läst om det så blir det en annan sak om det sitter någon på scen och berättar.” (Ip 7) 

 

I Anders Lindströms avhandling (2003) undersökte han attityder till invandringspolitik, 

invandrare, flyktingar, rasism och rasister hos ungdomar från två svenska samhällen. Ett 

resultat Lindström lyft var att en stor del av de intervjuade ungdomarna var skeptiska till de 

nyanlända de kom i kontakt med. Han beskriver också hur många av de han intervjuade hade 

starka samhällskritiska åsikter om både flyktingar, invandrare och den rådande 

invandringspolitiken. Vid den skola där Sverigedemokraterna fått stor stöd kan liknande 

inställningar finnas hos eleverna. Även om de intervjuade bekymrades av valresultatet och 

även många av eleverna de kom i kontakt med upplevdes göra desamma måste en stor del av 



 

 
25 

eleverna på skolan röstat på partiet. Detta visar att det även i denna skola finns barn som 

ställer sig kritiska till den rådande politiken i Sverige. 

Många av de ensamkommande barnen som börjar i skolan upplevs av personalen som öppna 

och motiverade till att komma igång med skolarbetet och även förstå det svenska samhället. 

De har ofta stora ambitioner och vill göra rätt för sig. Angelöw (2000) beskriver hur attityder 

kan användas på olika sätt för att tillfredsställa våra behov och hjälpa oss att nå våra mål. Hon 

menar att genom tidigare erfarenheter har vi lärt oss vad som belönas och ger oss 

uppskattning och vad som bestraffas. Ungdomarnas positiva inställning till att anamma det 

svenska samhället och komma igång med skolarbetet kan vara en drivkraft för dem både i den 

bemärkelsen att de uppnår sina mål men även att de vet att positiva attityder belönas. 

 

Integrering  

Att definiera integration var något skolpersonalen fann svårt. Vid frågan vad skolpersonalen 

upplevde att integration var, så svarade de alla med sina egna ord att integration är när man 

får vara med, när en person oavsett bakgrund eller kultur accepteras som den hen är. Som en 

av de intervjuade beskrev det:  

”Att man får vara som vem som helst i samhället och inte vara isolerad utefter språkgrupp 

utan man får lära känna båda kulturerna. Det handlar inte om svenska kulturen så mycket 

utan så mycket mer att man förstår varandra.” (Ip 3) 

Länsstyrelsens definition av integration (Länsstyrelsen Gotland, 2014) stämmer överens med 

hur skolpersonalen beskriver integrering. Trots svårigheterna att beskriva begreppet så fanns 

denna gemensamma nämnare för dem alla.  

 

Något alla i skolpersonalen höll med om var att integrering var något extremt viktigt men 

väldigt svårt. De berättade att de sker olika aktiviteter på skolorna för att integrera eleverna 

exempelvis friluftsdagar, men att dessa inte är kontinuerliga och därför rinner ut i sanden. Ett 

exempel som en ur skolpersonalen berättade om var att de haft var brännbollsturneringar där 

klasserna fick möta varandra, vilket hen inte tyckte ökade integreringen snarare ställde 

eleverna mot varandra. Något skolpersonalen gjort var att försöka sammansvetsa 

introduktionsklassen för ensamkommande med andra nationella program på ena skolan, 

genom att anordna en resa till fjällen. Resan hade genomförts på detta sätt två år i rad men 

eftersom det under resan fortfarande skedde grupperingar där svenska elever umgicks med 

varandra och ensamkommande med varandra, så blev det inte att de fortsatte med det. 

Skolpersonalen la mycket vikt vid att integrering handlar om att alla får vara med, därför var 

de många lärare som tagit egna initiativ till att exempelvis ta med sig utrustning till 

friluftsdagarna så att även de som inte har utrustning kan vara med. De flesta av de 

intervjuade var överens om att tidsbrist var en stor bov när det kommer till integreringsarbete. 

Då skolpersonalen agerar många roller i barnens liv, inte bara pedagoger, så finns det inte tid 

kvar för att arbeta med integreringen. De upplevde också att engagemanget varierade väldigt 

mycket mellan arbetslagen på skolorna, vilket försvårade arbetet med integrering. Många ur 

skolpersonalen berättade om hur de kan ha personalmöten, där tanken är att idéer om 
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integrering ska diskuteras, men det blir sällan något konkret gjort av de idéer som 

uppkommer.  

”Och vi pratade om att vi skulle ha en mini olympiad på hösten där man gör sånna här typ 

kasta stövel alltså göra dumma saker. Som ingen på förväg kan veta att dom vinner. Ingen 

har någon fördel. Så att man gör någonting sånt där, vi hade kommit ganska långt men det 

blev som aldrig av och det var lite synd” (Ip 7)  

 

Något annat de intervjuade var överens om var att de upplever att aktiviteter är det som lättast 

integrerar eleverna, att hitta en aktivitet som är neutral där eleverna kan sammanstråla. 

Exempel på dessa aktiviteter kunde vara sport, musik och teater. En lärare vi intervjuade 

förklarade att de elever som hen upplever har integrerats bäst är de ensamkommande killarna 

då de verkar ha möjligheten att röra sig mer fritt och aktivera sig, i större utsträckning än 

flickorna.  

“Dom har fotbollen, en aktivitet och man tillåts att göra, att springa runt på kvällarna. Som 

tjej är man mer strikt hållen känns det som.” (Ip 3) 

 

En annan lärare beskrev även svårigheten för vissa tjejer att integrera sig i samhället, då de 

inte ens kunde besöka ett café för att det finns män där.  

”när jag tog ett exempel bland några afghanska tjejer och fråga vad som skulle hända om jag 

som afghansktjej prata med en kille här nere i fiket så svara de, då kan din bror döda dig. Det 

var alltså första, det bara komme så här spontant. Men då sa jag om jag har en killkompis 

och så går vi och fika på caféet, det finns int på kartan. Dom får inte ens prata med en annan 

pojke för då kan de bli dödade.” (Ip 1) 

 

Skolpersonalen berättade att kulturella skillnader också kan påverka hur integreringen blir för 

vissa av barnen. Att de ensamkommande får en stadig grund i det svenska språket skulle 

kunna vara en öppning för integration menar också flera intervjuade. Något skolpersonalen 

var överens om var att någonstans måste de idéer som kommit upp sättas i verket för att något 

ska hända, samt att det måste bli en kontinuitet i de aktiviteter som faktiskt genomförs. 

Något skolpersonalen beskrev under intervjuerna var att de kunde se att eleverna kunde bli 

segregerade under skolgången och att skolpersonal som arbetar med den här gruppen även 

dem kan bli segregerade gentemot andra lärarlag. Eftersom eleverna på en av skolorna till en 

början går i en integrationsklass, så interagerar de inte så mycket med övriga elever. Många 

gånger på grund av att de inte vet hur, förklarade skolpersonal. De berättar vidare att i skolans 

café kunde man tydligt se att de elever som går i samma program sitter tillsammans och att 

inom introduktionsklassen så finns det också uppdelningar, då barnen sitter med personer från 

samma land. Det är något skolpersonalen vill poängtera att segregering sker inte bara mellan 

”svenskar” och ensamkommande, utan det sker även mellan de ensamkommande. En av 

skolorna vi intervjuade har en egen klass för de ensamkommande och de har även ett eget 

lärarlag för den klassen med både studie och yrkesvägledare och kurator. Några av de 

intervjuade tog upp att det blir en sorts segregering för detta lärarlag. Då de endast arbetar 

med dessa elever, så har de inte mycket kontakt med andra lärarlag på skolan, vilket påverkar 
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kommunikationen från båda håll. En av de intervjuade berättar att segregering är något som vi 

har i hela samhället och hen tror att det måste bort för att integreringen ska fungera  

”Men just det här att man redan på tidigt stadium ser till att få bort segregationen. Jamen 

varför måste alltid alla flyktingar och alla invandrare bo på ett och samma ställe, Att det ska 

vara så jävla svårt å få folk å förstå att det måste blandas mer” (Ip 7).   

Södergran (2000) beskriver att integration handlar om ett ”vi” som redan är integrerat och ett 

”dom” som behöver integreras. Detta framkommer även av intervjuerna och tyder på att ”vi” 

och ”dom” är något som underliggande finns förankrat i skolpersonalens tankar kring 

integration. Än fast alla intervjuade definierade integration som att alla individer ska 

accepteras som de är, på samma sätt som Länsstyrelsen (2014) gör, så blir detta 

motsägelsefullt utifrån Södergrans beskrivning. Södergran (2000) skriver även att om 

integrationsåtgärder riktas mot ”dom” som behöver integreras så pekas samtidigt denna grupp 

ut som avvikande. Det som framgår av intervjuerna är att de åtgärder som gjorts inte enbart 

riktas mot den grupp av ensamkommande barn som finns vid skolorna utan varit till för alla 

elever. Eftersom detta arbetssätt är medvetet valt av skolpersonalen så kan det vara av denna 

anledning, att inte peka ut någon. 

 

Slutsatser 

Slutsatserna i denna studie är att skolpersonalen upplever att de saknar utbildning och 

kunskap för att arbeta med de ensamkommande flyktingbarnen. Utbildning och kunskap om 

målgruppen skulle underlätta arbetet för personalen men som situationen ser ut nu så blir 

mängden utbildning beroende på personalens eget engagemang. En annan slutsats som 

framkom var att stöd i från sina kollegor och ifrån arbetslaget var viktigt för att arbetet med 

barnen skulle fungera bra. Handledning och samtal kunde vara till stor hjälp för vissa av 

skolpersonalen, speciellt vid de emotionellt tunga situationerna som kunde uppstå.   

Något annat som framgår är att integrationsarbetet inte fungerar. Trots att ämnet ofta 

diskuterades och ansågs viktigt så fanns inget kontinuerligt arbete med detta utan 

punktinsatser som exempelvis aktivitetsdagar var det som tillsats. Skolpersonalen ansåg 

integrering vara svårt att få till i praktiken och vardagen eftersom de inte visste hur de skulle 

göra det. Inte heller något kontinuerligt arbete med elevernas attityder fanns utformat. Detta 

ska ingå i redan befintlig undervisning men trots det förekommer negativa attityder som både 

fördomar och rasism i skolan. För att bemöta detta har punktinsatser som föreläsningar tillsats 

men något annat arbete finns inte. Ingen tydlig policy finns utformad för att bemötta dessa 

attityder utan detta arbete hänger på skolpersonalens egna engagemang i att bemöta och 

förändra negativa attityder.  

De nya dimensionerna i arbetet bidrar till att personalen ofta står inför känslomässigt tunga 

situationer både för dem själva men också för barnen. Skolpersonalen har en stor arbetsbörda 

och drivs utifrån sitt engagemang för barnen. Barnen upplevs som motiverade och positiva till 

skolan och de har höga ambitioner för framtiden, ambitioner som inte alltid är inom räckhåll. 

Skolpersonalen upplever dock att barnen känner sig stressade över skolan och många lider av 

psykisk ohälsa.      
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Diskussion  
I denna del av arbetet kommer en diskussion föras om huruvida vårt syfte och våra 

frågeställningar besvarats, en kritisk granskning av hur metodval och kunskapsöversikt har 

påverkat vårt resultat och en resultatdiskussion. 

Vårt Syfte med studien var att undersöka hur skolpersonal upplever sitt arbete med 

ensamkommande flyktingbarn vid två orter i Norra Sverige. De frågeställningar som legat till 

grund för arbetet berörde hur skolpersonalen upplevde arbetet med attityder mellan eleverna 

på skolan, hur personalen upplevde att arbetet med integrering fungerade samt hur 

skolpersonalen upplever sitt arbete och de ensamkommandes situation. Vi tycker att vårt syfte 

besvarats på ett konkret sätt.  

Den första frågeställningen angående attityder uppfylldes delvis. Under bearbetningen av 

intervjuerna så insåg vi att skolpersonalen mest talat om negativa attityder när vi frågade om 

vilka attityder de kunde uppleva hos eleverna. Samtidigt så talade de ofta om positiva attityder 

i andra sammanhang utan att kanske vara medvetna om detta. Även om vi frågade om både 

positiva och negativa attityder så framkom sällan några positiva och det tolkar vi som att 

personalens referensram till begreppet attityder har en negativ förankring. Oturligt nog insåg 

vi detta först efter att våra data var insamlat och vi börjat bearbeta det. På grund av den 

begränsade tiden vi haft på oss genomfördes intervjuerna väldigt nära inpå varandra, så pass 

att ingen bearbetning av dem hann ske i mellan. Av den anledningen upptäckte vi inte detta i 

tid och hann därför inte korrigera intervjuguiden så att den förtydligat vad vi efterfrågade. 

Detta gör att det blir en rätt ensidig bild av hur attityderna i skolan ser ut vilket kanske inte 

gör verkligheten rättvisa. De resultat vi fått ger dock viktig information om hur de negativa 

attityderna ser ut och även kunskap om vad som saknas i arbetet med dem.    

Den andra frågeställningen har vi fått utförligt besvarad. Skolpersonalen hade mycket att säga 

om detta ämne och alla var väldigt kritiska till hur arbetet med integrering såg ut. För oss var 

det en utmaning att arbeta med begreppet integrering. Vi hade stora svårigheter med att finna 

en tydlig förklaring på vad begreppet betyder och vad det innebär i praktiken. I det material vi 

funnit så behandlas begreppet oftast i relation till något annat eller som ett begrepp som är 

absolut där ingen förklaring krävs. Detta skapar ett stort tolkningsutrymme för vad begreppet 

verkligen innebär och betydelsen blir mer eller mindre beroende på vilket sammanhang det 

återfinns i (Nationalencyklopedin, 2015). Begreppet i sig upplever vi är väldigt urvattnat och 

intet sägande många gånger. Både regeringen och Sveriges kommuner slår fast vid att 

integrering är av stor vikt för nyanlända (Regeringen, 2015) men utifrån den information vi 

tagit del av upplever vi inte att de redogör för vad begreppet betyder eller vad integrering 

skulle innebära i praktiken. En fråga vi ställer oss är då hur yrkesverksamma ska veta hur de 

ska jobba för att nå regeringen och kommunernas mål? Vi valde i arbetet att fråga 

skolpersonalen om vad integration var för dem, för att skapa en tydligare bild av begreppet för 

just vår studie. Detta gjorde att vi fick en tydlig bild av vad integrering innebär för 

skolpersonalens vilket gjorde att vi fick fram en tydlig begreppsförklaring för detta arbete.  

Även den tredje frågeställningen anser vi vara utförligt besvarad. Skolpersonalens upplevelser 

av sitt arbete framkom på ett tydligt sätt och detta gjorde även deras upplevelser av barnens 
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situation. Skolpersonalen var öppna med hur de upplevde sin arbetssituation och det framkom 

att barnens hälsa och situation var något många av dem hade i åtanke.   

Metoddiskussion  

Vi upplever att vårt val av att göra en kvalitativ studie har påverkat resultatet i en positiv 

riktning. Den semistrukturerade intervjumetod vi använde oss av gjorde att det fanns utrymme 

för intervjupersonerna att berätta vitt om deras upplevelser i arbetet med dessa barn vilket 

Bryman (2011) beskriver som något positivt med just semistrukturerade intervjuer. Vi fick 

oerhört mycket intressanta inslag i våra intervjuer, inslag vi inte hade förväntat oss. Något vi 

har funnit svårt har varit att begränsa vårt resultat, just av anledningen att det funnits alltför 

mycket intressant i intervjuerna som vi velat fånga. Men med vårt syfte och frågeställningar i 

huvudet under arbetets gång har vi lättare kunnat avgränsa oss. Något vi fick mycket av i 

intervjuerna var hur arbetet praktiskt går till, vilket vi även hade lagt mycket fokus på i 

intervjuguiden. Vi har i efterhand funderat på om arbetet kunde ha underlättats om vi ändrat 

intervjuguiden under tiden för arbetet men som vi nämnt ovan nämnt räckte inte tiden till för 

detta. Om vi hade haft tiden till att göra förändringar i intervjuguiden kunde vi ha sett efter 

första intervjun var fokus låg och sedan förändra det till nästa intervju men som vi nämnde 

tidigare så innehöll intervjuerna mycket intressant information, så vi tror inte att den 

överflödiga informationen har påverkat vårt resultat på något negativ sätt. Det enda som har 

påverkats är vår egen arbetsbörda. 

Vår kunskapsöversikt är den som har guidat oss i analysen av arbetet. Vi valde att där ta med 

de delar som krävdes för att svara på syfte och frågeställningar. Något vi upplevde svårt i 

arbetet med kunskapsöversikten var att vi inte fann någon renodlad relevant teori till vårt 

arbete. Vi tror att en anledning kan vara på grund av att det inte finns så mycket forskat i detta 

ämne och därför var det svårt att få hjälp av tidigare arbeten. Vår kunskapsöversikt utgjorde 

därför inte en allmängiltig, etablerad teori, men den var ändå ett viktigt verktyg i vårt 

analysarbete. Den information som återfinns där anser vi vara relevant för vår studie och den 

går i linje med vårt resultat på ett konkret sätt.  

Resultatdiskussion 

Något som framträtt i resultatet var att kunskap verkar vara nyckeln för att arbetet med denna 

grupp ska fungera bra. Vi tror som skolpersonalen att utbildning innan arbetets start skulle 

lösa många problem i skolans vardag, inte bara för barnen som kan ta skada av att personalen 

bemöter dem fel utan också för personalen som själva blir lidande för sin okunskap. Det sista 

skolpersonalen verkar vilja är att göra barnen orätt och vår uppfattning är att de känner sig 

otillräckliga i sitt arbete och tyngs utav de misstag de gör.  

Trots det stora engagemanget vi sett i den personal vi mött så räcker inte alltid energin till att 

både utbilda och engagera sig emotionellt. Med den beskrivna arbetsbördan tror vi att även 

den allra mest motiverade människan skulle kunna knäckas av belastningen. Detta anser vi 

vara problematiskt eftersom stora delar av personalen vi talat med inte heller har rätt 

utbildning för att möta vissa delar av arbetet med barnen, främst den emotionella delen. Vi 

ställer oss frågan vad som händer i de fall när ny personal börjar vid skolan, om inte skolan 

erbjuder den kunskap som behövs i detta arbete var ska den då komma ifrån? Faller detta på 

den redan överbelastade personalen som inte tycks hinna med sitt arbete i dagsläget? 
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Något vi funderat över är hur kommunerna tänkt när de har ett mottagande för 

ensamkommande flyktingbarn men inte ger skolorna de rätta resurserna för att arbeta med 

dem. Kommunen är ju trots allt ytterst ansvarig för de båda. Att varken kommunerna eller 

skolorna verkar förstå skolans betydelse för de ensamkommande barnen är i våra ögon 

bekymrande. Socialstyrelsen (2013), Lagerberg och Sundelin (2000), Sveriges kommuner och 

landsting (2014) och Rädda Barnen (2011)  är tydliga med den positiva inverkan skolan har i 

barnens liv. Men om inte de ytterst ansvariga för arbetet och barnen är medvetna om detta så 

ser vi inte hur barnens behov och rättigheter kan tillgodoses.   

Vikten av stöd i skolan 

Utifrån teorin ”Det sociala stödet” (Orth-Gomér & Gustafson, 2008) så har vi tolkat det som 

att den personalgrupp som jobbar med de ensamkommande flyktingbarnen har ett väldigt stort 

stöd hos varandra, något som mer liknar ett emotionellt stöd än ett informativt stöd. 

Vi tror att personalen mer eller mindre tvingats kliva in i dimensionen emotionellt stöd istället 

för informativt, för att få möjligheten och utrymmet till att ventilera. Det kanske inte finns 

möjlighet att dela sina upplevelser och känslor i hemmet på grund av sekretess eller andra 

omständigheter men i arbetslaget har möjligheten skapats för detta. Vi tror att det är av stor 

vikt att ha detta utrymme inom arbetslaget eftersom deras arbete inte längre handlar om att 

endast undervisa, det är inte bara praktiska utmaningar de möter utan också känslomässiga. 

Vi upplevde i resultatet att skolpersonalen på många sätt fick agera emotionellt stöd för 

eleverna. Som beskrivet i socialstyrelsens rapport behöver barn en god omsorg och trygghet 

och det är viktiga hörnstenar för att stötta barnen som mår psykiskt dåligt (Socialstyrelsen, 
2013). Vi upplevde att skolpersonalen försökte att täcka detta behov hos barnen men att det 

många gånger själva belastades emotionellt av detta. En annan svårighet som skolpersonalen 

möter är att ta hand om de barn som inte vänder sig till dem men som de ser mår dåligt. Även 

om de vill hjälpa så tror vi inte att det är möjligt att nå fram till barnet om hen inte är 

mottaglig för hjälpen. Det är av stor vikt att som skolpersonal visa att man bryr sig om barnet 

och även följa upp (Socialstyrelsen, 2013) men det är något vi ser en viss problematik i. I vår 

studie framkommer att det ibland försvinner barn från klassen, exempelvis vid ett 

utvisningsbesked, och då blir det svårt för personalen att följa upp. Vi tror att detta i sin tur 

kan skapa en känslomässig belastning för skolpersonalen. 

Vid den skola där handledning införts upplever vi att personalen har fått större utrymme för 

att ventilera men också att tillsammans tänka och reflektera i kring hur arbetet kan utvecklas. 

Vi tycker att detta är väldigt positivt och vi tror att det stärker personalen i sitt arbete när de 

får känna att de gemensamt stöttar varandra och jobbar för samma ändamål. Det är däremot 

synd att det på ett nationellt plan inte alltid finns ett praktiskt stöd som handledning till den 

personal som jobbar med dessa barn. Av den information vi tagit del av har vi förstått att 

stödet från olika kommunala instanser inte alltid är så stort. 

Integration 

I resultatet kan vi se att skolpersonalen delar samma synsätt på integrering och trots att vi 

upplevt under arbetets gång att integrering är något väldigt svårfångat, så styrks vi av tanken 
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på att skolpersonalen står med gemensam åsikt om vad det innebär och att det är den 

definitionen länsstyrelsen även sänder ut. 

Något vi däremot kan se i resultatet är att även om skolpersonalen vet sin åsikt om vad 

integrering är, så upplever vi att de inte riktigt vet hur de ska få till det i praktiken och 

skolorna de arbetar vid har inget kontinuerligt arbete för just integrering. Vi tror att detta är en 

följd av att vårt samhälle ofta talar om integrering men att det sällan är någon som konstaterat 

vad processen till integrering innebär och hur arbetet mot det ska se ut. När vi har läst 

Nationalencyklopedins definition av integration “Integration definieras olika, och termen bör 

därför bestämmas närmare när den används” (Nationalencyklopedin, 2015). Så förvånas vi 

inte över varför begreppet upplevs diffust. En annan problematik vi ser med begreppet 

integrering är att det kan bli motsägelsefullt i vissa kontexter. För att återkoppla till analysen 

av begreppet integrering, där Södergrans (2000) definition ställs mot skolpersonalens, ser vi 

en svårighet med begreppets innebörd varierar i olika sammanhang. Det kan i sin tur vara en 

anledning till varför integrationsarbetet är problematiskt och detta ser vi som ett argument för 

att begreppet bör preciseras mera.    

Det vi har funnit om integrering handlar om att människor ska ut i arbete och att de då blir 

integrerade men det finns inte mycket sagt eller dokumenterat om vad som rent praktiskt är 

bäst vid integrering. Vi har inte kunnat hitta någon information om vad som tidigare gjorts i 

skolan för att få en bra integrering och det tror vi beror på att det är ett oprioriterat ämne i 

samhället i stort. Vi tycker att det inte bara är skolpersonalens ansvar att lista ut vad som 

krävs för att få en bra integrering i skolan, utan det är något som måste prioriteras på högre 

nivå och även något vi tror skulle behövas mer forskning om. Det framgår i resultatet att 

skolpersonalen har en vilja att få in integrering i det vardagliga skolarbetet. Vi tror att för att 

skolan ska få en miljö där alla är inkluderade, så måste alla i skolpersonalen sträva efter det, 

samt att de måste få de ”svenska eleverna” att förstå vikten av gemenskap.  

 

Attityder 

Under intervjuerna märkte vi att när skolpersonalen tillfrågades om hur de upplevde 

attityderna mellan skolans elever och de ensamkommande flyktingbarnen var det negativa 

attityder så som fördomar och rasism som kom på tal. Vi tror att detta kanske beror på att det 

är lättare att uppmärksamma de negativa aspekterna av begreppet eftersom de generellt sett är 

mer utstickande än de positiva delarna. Arbetet för att motverka de negativa attityderna kan 

dessutom vara mer krävande och vi tror också att det kan vara en anledning till att tankarna 

dras till dem först. 

Vi tror att elever som inte förstår varför de ensamkommande flyktingbarnen kommer till 

Sverige skapar sig en egen uppfattning om varför, som i vissa fall kan vara grundad i 

okunskap. Denna förståelse kanske inte har någon större verklighetsförankring men den 

hjälper eleverna att förstå varför den nya gruppen kommit till landet. Precis som Angelöw 

(2000) beskrev så kan attityder hjälpa oss att förstå världen och händelser runt omkring oss. 

Vi tror att när personalen konfronterar elevernas attityder genom att utbilda och skapa 

förståelse så kan deras uppfattning förändras och deras förståelse omvärderas. Vi tror att detta 

är ett effektivt sätt att bemöta negativa attityder och även förändra dem. 
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Utifrån vår tolkning skulle exempelvis elever med ett stort behov av att visa sina värderingar 

kanske vara extra benägna att presentera sina fördomar för klassen i hopp om att blir 

uppskattade, bekräftade eller få någon annan typ av tillfredsställelse som även är en del av 

attitydens funktion. Vilket Angelöw (2000) beskriver som en sätt att stärka sitt 

självförtroende. Detta ger i så fall ett extra argument för att skolan behöver arbeta mer aktivt 

och preventivt med att förändra sådana attityder och uttryck. 

Vi har även fått information om andra exempel som när elever själva startat projekt för att 

upplysa och förändra attityder, vilket vi tycker är väldigt positivt. Vi tycker att det är viktigt 

att även belysa deras initiativ och positiva attityder för att stärka dem. Det är en balans som vi 

anser vara viktig, att motarbeta de negativa attityderna samtidigt som de positiva stärks. I de 

skolorna vi kommit i kontakt med så tycks inte fokus hamna på de positiva sidorna och de 

negativa sidorna finns det inte tillräckligt med tid för att arbeta med. Trots många engagerade 

lärare så tror vi att det krävs ett större ansvarstagande från hela skolan i detta arbete. Vi tror 

att det finns risk att det föregående valresultatet förstärkt de redan befintliga attityderna hos 

eleverna på skolan och att det i sin tur försvårar skolpersonalens arbete med attityder och även 

underminerar det arbete som redan utförts. 

 

Elevernas rättigheter och skolas skyldigheter 

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning med olika mycket stöd (Skolverket, 2014) då 

finner vi det motsägelsefullt att de ensamkommande måste konkurrera med övriga elever för 

att komma in på nationella gymnasieprogram. Då de oftast har en begränsad tid på sig att läsa 

upp grundskolan, så har de inte samma förutsättningar som andra barn att komma in på 

programmen. 

På skolverkets hemsida kan man läsa att skolan står på en värdegrund om att ingen får 

diskrimineras och att det är något som aktivt ska motverkas (skolverket, 2015). När 

skolpersonalen säger att de inte tolererar diskriminering på skolan och att det direkt får 

konsekvenser så ser vi inte det som att aktivt arbeta för att motverka detta utan snarare att de 

handlar efter att händelser redan uppstått. Ingen av skolorna har något förebyggande arbete 

kring detta ämne vilket vi tycker är bekymrande för alla elevers skull. Vi tror inte att 

”brandkårsutryckningar” kommer att ge effekt. Med tanke på den stora andel 

ensamkommande och nyanlända som en av skolorna har, så tycker vi att det är ett arbete som 

borde prioriteras mycket mer och vi tror att en start skulle kunna vara att ge all skolpersonal 

utbildning i hur diskriminering och främlingsfientlighet ska bemötas och vikten av noll 

tolerans. 

När vi ställer skolans arbete i relation till det lagrum och den värdegrund som regeringen och 

skolverket beslutat så ser vi att skolorna inte alltid når upp till dessa mål och bestämmelser. Vi 

tror inte att detta beror på att skolornas arbete i sig är dåligt utan att det snarare hänger på att 

de inte fått det stöd och de resurser som krävs för att nå hela vägen. Skolpersonalen dra ett 

tungt lass både när det kommer till arbetsbörda och ansvarstagande för barnen. Många är 

engagerade men frågan vi ställer oss är hur länge personalen orkar vara det med den 

arbetsbörda de har. När de dessutom inte får resurserna som krävs för att nå de uppsatta målen 
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för skolan känns det som att de för en orättvis kamp. Denna kamp är inte bara orättvis för 

skolpersonalen utan också för eleverna 

 

Avslutande reflektioner 

Under arbetets gång har vårt intresse för detta ämne ökat. Vår upplevelse är att 

skolpersonalens arbete nästintill tas för givet och att både kommunerna och skolverket 

blundar för hur verkligheten ser ut. Vår önskan är att detta ämne ska belysas mer och tas på 

större allvar. Både för de eldsjälar vi mött under arbetet, men även för alla ensamkommande 

barn som kämpar i skolan. Något som skulle vara intressant vore att undersöka och jämföra 

hur personal i södra Sverige upplever sitt arbete, vid skolor där det finns ett större arbete med 

ensamkommande barn. En annan inriktning som också skulle vara intressant att sätta sig in i 

är hur de ensamkommande barnen upplever skolans arbete, en fråga som är nog så viktig för 

att skapa en bred kunskapsplattform i detta ämne. Det finns mycket som vi anser skulle vara 

relevant att undersöka och vi hoppas att vi har lyckats belysa en liten del av detta ämne i vårt 

arbete. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Etiska riktlinjer 

Informationskravet – Syftet med vår studie är att undersöka hur skolpersonal upplever sitt 

arbete med ensamkommande flyktingbarn. Hur arbetet praktiskt ser ut, men även hur skolan 

arbetar med attityder och integrering. Er medverkan är frivillig och ni har rätt att avbryta 

närsomhelst.  

Samtyckeskrav – Vill ni medverka i vår undersökning? 

Konfidentialitetskrav – Alla uppgifter som samlas in under arbetets gång behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. När vi är klara med arbetet kommer intervjuerna att förstöras. 

Ingen kan koppla er skola till arbetet.  

Nyttjandekravet – intervjuerna kommer endast användas till uppsatsen.  

 

Vi har tre olika teman vi ska beröra: Arbetssätt, Integrering och attityder.  

Inledning 

Vilken är din arbetsroll här på skolan 

Hur länge har du jobbat på skolan 

På vilket sätt kommer du i kontakt med den här gruppen av elever?  

 

Arbetssätt 

Hur fungerar det när en ensamkommande börjar skolan här. Rent praktiskt!  

Har ni riktlinjer och handlingsplaner för hur mottagande ska fungera?  

Får era elever någon information om vad det innebär att vara ensamkommande flyktingbarn? 

Hur arbetar ni med barnens förståelse för hur det svenska samhället fungerar.  

Har skolan erbjudit utbildning eller någon form av information, vad gäller denna grupp 

människor.  

Vilken typ av information?? Om inte, hade du velat ha det? Hade det varit nödvändigt för dig? 

Finns det något extra stöd från att få av skolan när man kommer som nyanländ?  

Hur arbetar ni med språkbarriären? Finns det tolkar att använda, data program?  

Har ni i arbetslaget kommunikation sins emellan om denna grupp? hur fungerar den 

kommunikationen?  

Skolans stöd till lärarna som arbetar med dessa frågor.  

 



 

 
 

Integrering: 

Arbetar ni för att integrera dessa ungdomar med de resterande eleverna? hur? om inte hur 

kommer det sig?  

Vad betyder integrering för dig? 

Jobbar du på något sätt för ensamkommandes integrering?  

Vad tycker du är viktigt i arbetet med den här gruppen? 

 

Attityder: 

Arbetar ni med attityder i arbetslaget?  

Vad upplever ni att era elever har för attityder gentemot ensamkommande flyktingbarn?  

Arbetar ni med de attityderna hos era elever? 

 


