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Sammanfattning  

Syftet med vår studie är att undersöka ensamkommande flyktingbarns situation i skolan, 

främst med avseende på de begränsningar och eventuella hinder som barnen möter under 

skolgången.  Det insamlade datamaterialet har analyserats med hjälp av en tematisk tolkande 

ansats, där framförallt begreppet socialisation varit vägledande i tolkningsprocessen.  

Resultatet visar att ensamkommande flyktingbarn upplever många begränsningar och färre 

möjligheter i skolan. Detta försvårar deras möjligheter till kunskapsutveckling och 

socialisation. De hinder som ensamkommande flyktingbarn brottas med kan i relation till en 

övergripande nivå ses som en konsekvens av omfattande begränsningar inom skolan som 

institution. Inom den svenska skolan råder brist på resurser av varierande slag. Det saknas 

kunskap och insyn i ensamkommande barns livssituationer, vilket i sin tur begränsar elevernas 

förutsättningar att smälta in i och socialiseras i de nya förhållandena. En viktig slutsats i vår 

studie är att skolan har stor påverkan på hur eleverna klarar sig senare i livet i det nya 

samhället. Det är således av stor vikt att lärarna har tillgång till kompetensutveckling, 

eftersom lärares kapacitet i mötet med eleverna i en förlängning får stor betydelse för 

ensamkommande flyktingbarns lärande och socialisation.  

 

 

 

 

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, skola, möjligheter, begränsningar, socialisation. 
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Abstract 

The purpose of our study is to reach an understanding of the situation of unaccompanied 

refugee minors in school. Thus the study aims to investigate what sort of possibilities and 

limits they encounter when going through their school education. We have chosen a 

qualitative method and conducted interviews with four persons between the ages of 18 and 21 

years.  

The result of the study shows that unaccompanied refugee minors experience numerous 

limitations and lesser possibilities than other students, which prevents their educational and 

social development. The limitations partly depend on the school personnel’s lack of 

knowledge about this target group, and partly on the difficulty of dealing with a new culture 

which is different from the student’s original culture.  An important conclusion that our study 

has shown is that the educational system has a great impact on how well the students manage 

to function in the new society later on.  Therefore it is of great importance that the teachers 

have access to competence development, since this is of substantial importance for the 

unaccompanied refugee minors development and socialization.  

 

 

 

 

Keywords: Unaccompanied Refugee Children, Schools, Opportunities, Constraints, 

Socialization. 
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Förord  

Vi vill tacka alla som har stött oss i vår uppsats. Vi vill även tacka alla ensamkommande 

flyktingbarn som har ställt upp på intervju.  Ett stort tack riktar vi även till vår handledare 

Susanne Gustafsson, som under hela vår uppsats väglett oss och gett oss viktiga råd.   

 

Sevim Tarhan, Rima Zatara. Januari 2014 
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1.  Inledning 

Den här uppsatsen handlar om ensamkommande flyktingbarns upplevelser under skolgång. 

Intresset för målgruppen väcktes i samband med praktik på ett boende för ensamkommande 

flyktingbarn. Utifrån att skolan utgör en viktig arena, som kan bli avgörande för om elever 

kommer in i-, och etableras i samhällsgemenskap eller inte, har vi valt att undersöka 

ensamkommande flyktingbarns upplevelser av möjligheter och begränsningar i skolan.   

 

Att etableras i ett nytt samhälle och därmed nås av utvecklingsmöjligheter och en lyckad 

framgång borde vara en självklarhet för ensamkommande flyktingbarn. Tyvärr är det inte det. 

För ensamkommande flyktingbarns situation blir skolan viktig, inte minst som en garant för 

trygghet och stabilitet i ett främmande land. Ensamkommande flyktingbarn har rätt till en 

välfungerande skolgång, vilket gäller alla barn som är folkbokförda i Sverige. Kvalitén på 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn brister dock. Barnen brottas med begränsande 

tillgång till adekvat stöd i språkutvecklingen. Det saknas rutiner för ett organiserat 

mottagande och uppföljningsarbete utifrån enskilda barns behov. Kulturella klyftor mellan 

olika grupper tenderar snarare att vidgas än att överbryggas, vilket ytterligare försvårar 

elevernas tillgång till sociala nätverk. Allt detta påverkar barnens möjligheter att socialiseras 

in i den svenska skolan (Blob, 2004, Fjällhed, 2009), ett viktigt steg för att i ett senare led 

etableras i det nya landet.  

 

1:2 Bakgrund 

Andel ensamkommande flyktingbarn mellan 15-17 år som söker asyl i Sverige har ökat 

markant under de senaste åtta åren. 2005 uppgick andelen barn som söker asyl i Sverige till 

300 stycken. 2012 hade gruppen ökat till 3 578 barn, vilket motsvarar en ökning på 19 procent 

jämfört med 2011 (Migrationsverket, 2011 ). Statistiken kan dölja ett mörkertal, då även 

papperslösa barn i åldrarna 15-17 år troligtvis förekommer.  Det kan vara barn som ingår i den 

svarta arbetsmarknaden, i sexindustrin eller inom kriminella grupper (Brendler-Lindqvist, 

2004).  

 

Det finns olika anledningar till varför barn väljer att lämna sitt hemland och söker asyl i 

Sverige. Ensamkommande flyktingbarn kommer från länder som saknar förutsättningar för att 

leva under trygga förhållanden. Sverige förutsätts kunna erbjuda tryggare levnadssätt. Ett 

exempel på detta är att överensstämmer med det som de är vana vid. Alla barn i Sverige har 



8 

 

rätt till skolgång. Det utgör en del av kommunernas ansvarsområden att tillgodose barn med 

skolundervisning och gymnasium (Migrationsverket, 2010).  

 

Att anlända till ett främmande land innebär stora utmaningar. Ensamkommande flyktingbarn 

tillägnar sig färdigheter och anpassar sig gradvis till det nya samhället. Att komma in i det nya 

samhället och etableras är dock ingen självklarhet då den sociala problematiken runt 

ensamkommande flyktingbarn är komplex. Tidigare forskning visar att mötet mellan barn och 

det land de kommer till kan skapa såväl inre som yttre problematik (Blob, 2004, Fjällhed, 

2009, Becovic, 2001). Skolan utgör den arena som i bästa fall kan rusta och stärka barnen i att 

hantera problematiken. 

 

Skolan har med andra ord flera viktiga funktioner att fylla för ensamkommande flyktingbarn 

dels som en framtidsskapande och lärande aktör och dels som en trygghetskapande värld. 

Barn måste också få misslyckas. Att ”misslyckas” med individuell integrering i det nya 

landet, kan utgöra ett viktigt steg i en lång och snårig process som istället för att ses som rak 

och linjär går att föreställa sig som krokig.  Även om misslyckanden i skolan kan leda till att 

barnen inte socialiseras in i det nya samhället, som planerat (Fjällhed, 2009) kan erfarenheten 

bli till viktiga pusselbitar i det kringelkrokiga livspussel som framtiden kan utgöra. 

  

Att ensamkommande flyktingbarn får det starka stöd som de behöver i sin 

socialisationsprocess är viktigt. Skolan, har här en nyckelfunktion att fylla, som ”växtbänk” 

och livlina. På en och samma gång handlar det om att förbereda ensamkommande barn för de 

utmaningar som väntar. Det svenska språket är A och O för att fungera socialt i Sverige. En 

lyckad skolgång kräver tillgång till svenska. Lärare och annan personal i skolsystemet utgör 

viktiga kontaktpersoner för ensamkommande flyktingbarn (Hessle, 2009). 

 

1:3 Problemformulering 

Sedan 1 juli 2013 har ensamkommande flyktingbarn rätt till svensk skolgång, det vill säga 

samma rättigheter som alla barn i Sverige (Prop. 2012/13:58). Barn som brottas med 

återkommande begränsningar i skolsituationen tenderar att i större grad än andra barn att möta 

svårigheter i livet, till exempel i samband med inträde på arbetsmarknaden. De barn som inte 

får godkänt i grundämnena i grundskolan och inte får tillgång till sociala kontakter och 
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nätverk med personer i det nya landet, har visat större risk att exkluderas även efter avslutad 

grundskoleutbildning (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Skolinspektionen (2009) har i en kvalitetsgranskning visat att ensamkommande flyktingbarn 

inte får den undervisning de har rätt till (jfr Prop. 2012/13). Granskningen visar att 

ensamkommande flyktingbarn börjar sin skolgång i introduktionsklasser. Tyvärr tenderar 

barnen att hållas kvar i introduktionsklasser alldeles för länge. Detta bidrar till att barnen även 

hålls borta från tillgång till likvärdiga möjligheter att nå skolans mål, samt att bli delaktiga i 

skolans gemenskap (Skolinspektionen, 2009). Alla elever har rätt till undervisning oavsett 

bakgrund, förutsättningar eller behov. I den aktuella granskningen kommer skolinspektionen 

fram till att skolan brottas med stora brister på kunskap om ensamkommande flyktingbarn och 

deras villkor. Mycket tyder på att kunskapen om och insynen i ensamkommande flyktingbarns 

situation och villkor i Sverige kan liknas vid en vit fläck (ibid). 

 

Socialisationsprocessen i skolsituationen utgör en central faktor, även för tillgång till senare 

möjligheter i livet (Giddens, 1997). Det behövs därför en mer omfattande belysning av vilka 

begränsningar men också möjligheter som ensamkommande flyktingbarn möter i 

skolsituationen. Med ökad medvetenhet om brister och styrkor i skolsituationen ökar också 

förutsättningarna för att bedriva ett framgångrikt policyarbete på området.   

 

Med denna uppsats vill vi bidra till att skapa en bättre förståelse på området. Vi drivs av en 

önskan att ta reda på vilka möjligheter och hinder ensamkommande flyktingbarn upplever i 

skolan. Idén om en nyckel kan användas som en metafor på den roll skolan skulle kunna 

utgöra för alla barn, oavsett bakgrund. Genom att vrida om nyckeln kan möjligheter öppnas, 

till vägledning, råd och anvisningar. Genom att mer eller mindre följa dessa kan barnen så 

småningom socialiseras och etableras i samhället. Dessvärre är ensamkommande flyktingbarn 

en grupp i samhället, som snarare marginaliseras och exkluderas än inkluderas. Detta visar 

Unicef (2013) att det är den här gruppen barn som löper störst risk att hamna i sociala 

problem.  

 

1:4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar ensamkommande 

flyktingsbarn upplever i skolan. 
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- Hur beskriver ensamkommande flyktingbarn sin upplevelse av eventuella hinder i 

skolan? 

- Hur beskriver ensamkommande flyktingbarn sin upplevelse av eventuella möjligheter 

i skolan? 

 

1:5 Koppling till sociologi och socialt arbete 

Antal ensamkommande flyktingbarn i Sverige har ökat drastiskt under de senaste åtta åren 

(Migrationsverket 2012). Mot den bakgrunden är det oroande med den kunskapsbrist om 

barnens situation som framkommer i skolinspektionens (2009)  granskning.  Inom sociologi 

studeras sociala problem, som ensamkommande flyktingbarn kan brottas med. I arbetet med 

uppsatsen har vi hämtat teoretisk inspiration från sociologiska teorier och tänkande. Det 

handlar om teoribildning som berör begrepp som socialisation och etablering.  

 

Socialt arbete kan handla om social förändring (Meeuwisse m.fl. 2006), på både individuell 

och kollektiv nivå. Enskilda levnadsöden ska förstås i relation till de omgivande sammanhang 

som individer och grupper lever i. Detta gäller även för ensamkommande flyktingbarn. Med 

den här uppsatsen är vår avsikt att bidra till en bättre kunskap om ensamkommande 

flyktingbarns levnadsförhållanden, varför de formas som de gör. Vi bedömer det som en 

nödvändig uppgift att sätta oss in i och ta reda på hur förhållandena kan förstås.   

 

Social förändring ska inte förstås på ett förenklat och entydigt sätt. Det handlar om långsiktiga 

och komplexa processer.  Även om social förändring angränsar till de begrepp som står i 

uppsatsens fokus, har vi valt att inte fördjupa oss i det inom ramen för den här uppsatsen. 

 

1:6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel inleds med inledning, problemformulering, syfte och 

frågeställningar, koppling till socialt arbete, disposition och begreppsförklaringar. I kapitel 2 

redovisas tidigare forskning inom området, utifrån temana: ”Behov av särskilt stöd”, 

”Skolproblem”,” En god socialisation” och ”Skola, en väg in i samhället”. I kapitel 3 

redovisas studiens teoretiska perspektiv som studien bygger på. Detta är ”Socialisation”, 

”Kultur” och ”Samhälle”. I kapitel 4 redovisas forskningsmetod; urval, datainsamling, 

dataanalys, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och etiska aspekter.  I kapitel 5 
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redovisas resultatet och dataanalysen, vilket strukturerats utifrån fyra teman: ”Skolans 

förutsättningar och brister”,” Ensamkommande elevernas behov”,” Kulturella skillnader” 

och ”Sociala relationer”. I kapitel 6 avslutas studien med en diskussion kring studiens 

resultat i relation till våra frågeställningar och syfte. Detta följs av förslag till vidare forskning 

inom ämnet, samt en slutkommentar.   

 

1:7 Begreppsdefinition 

Ensamkommande barn: ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från 

båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha rätt i föräldrarnas 

ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare…”. (Lag (1994:137)  

Asylsökande: En person som anlänt till Sverige och begär skydd mot förföljelse, men som 

inte fått sin ansökan slutligt prövad av migrationsverket (Allmänna råd för nyanlända elever – 

skolverket). 

Förberedelseklass/ invandrarintroduktion inom det individuella programmet (IVIK): 

”Grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och grundläggande 

svenskundervisning.”(Skolverket, 2013) 

Socialisationsprocessen: Socialisation innebär de processer varigenom människor formas till 

samhällsmedlemmar och lär sig en livsstil eller fler. Det är en livslång process utifrån vilken 

människors beteende formas som svar på en ständigt pågående process.  Det är det sociala 

samspelet mellan människor som bidrar i formandet av socialisationsprocesser. Socialisation 

gör det möjligt för individer och grupper att utveckla sina förmågor, lära sig nya saker och 

samtidigt anpassa sig efter omgivningens förväntningar (Giddens, 2003: 42). 

 

2. Tidigare forskning  

Tidigare forskning om ensamkommande flyktingbarns möjligheter och begränsningar i skolan 

presenteras härmed utifrån temana ”Behov av särskilt stöd”, ”Skolproblem”, ”En god 

socialisation” och ”Skola, - en väg in i samhället”.  

 

Många studier berör för uppsatsen angränsande områden, vars fokus faller utanför uppsatsen 

syfte och frågeställningar. Dessa studier har därför inte inkluderats i genomgången av tidigare 

forskning om ensamkommande flyktingbarn. För att bättre förstå vilka överväganden som vi 
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har ställts inför ger vi några exempel på de studieområden som fallit bort. Det finns många 

studier om ensamkommande flyktingbarn som anländer i sällskap med familj (Socialstyrelsen 

& Migrationsverket, 2002). En hel del forskning finns som berör ensamkommande barns 

psykiska hälsa, såsom ”posttraumatic stress disorder” (PTSD). Betydligt färre studier 

fokuserar på ensamkommande flyktingbarns livssituation. Vi har valt att inkludera studier om 

svenska förhållanden. På så vis underlättas möjligheten till jämförelser. Vi har dessutom valt 

att framförallt inkludera studier inom forskningsfältet för socialt arbete. Dock återfinns ett 

undantag i nedanstående forskningsöversikt. Fjällhed (2009) beskriver Colombianska 

ensamkommande flyktingbarns förhållanden i Venezuela. Då studien delvis berör svenska 

förhållanden har dessa delar inkluderats i översikten. 

 

De databaser som använts är Libris, Google Scholar, Web of science och discovery. Vi har 

utgått från sökorden; ”ensamkommande flyktingbarn”, ”ensamkommande”, ”flyktingbarn”, 

”refugee children” och ”unaccompanied refugee”.  

 

Behov av särskilt stöd 

Ensamkommande flyktingbarn har behov av särskilt stöd i skolundervisningen (Blob, 2004, 

Socialstyrelsen, 2013). Detta framgår i en jämförande studie mellan några nordiska 

storstadskommuner, som Stockholm, Malmö, Göteborg och Köpenhamn (Blob, 2004). När 

det gäller särskilda satsningar på skolintroduktion för ensamkommande flyktingbarn betonar 

Blob (2004) betydelsen av att stärka möjligheten att få tillgång till det svenska språket. 

Språkkunskaper är viktiga och kan ses som en förutsättning för att kunna hänga med i 

undervisningen.  Det är även viktigt att erbjuda anpassad undervisning, då de flesta 

ensamkommande flyktingbarn lider av traumatiska upplevelser (ibid). 

 

 I en rapport hävdar Skolverket att: ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2010:800).  

 

Många skolor brottas med svårigheter att erbjuda elever (oavsett bakgrund) en likvärdig 

utbildning. Att det blir så kan förklaras på flera sätt. Det kan handla om flera sorters problem, 

som till exempel kan förknippas med bristande rutiner om hur övergången från 
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förberedelseklass till ordinarie klass ska verkställas. Det har visat sig att för tidig eller snabb 

övergång kan bidra till inlärningssvårigheter för eleven samtidigt som en alltför lång vistelse i 

förberedelseklass kan bli till ett hinder för elevens utvecklig (ibid). Tyvärr visar 

skolinspektionens granskning (2009)  att kommuner och skolor ofta rutinmässigt placerar 

eleverna i introduktionsklasser under allt för lång tid. 

 

 Skolinspektionen hävdar att: ”Bristerna i utbildningen för ensamkommande elever innebär 

att de inte får likvärdiga möjligheter att nå skolans mål samt att de inte blir delaktiga i och 

kan bidra till skolans och samhällets gemenskap” (Skolinspektionen, 2009:6).  

 

Ett stort problem för många ensamkommande flyktingbarn i skolan är som tidigare nämnts 

den begränsade tillgången till särskilt stöd. Med särskilt stöd avses stöd utifrån elevens behov, 

som anpassad undervisning. När eleverna övergår från förberedelseklass till ordinarie klass, 

uteblir ofta det särskilda stödet. Detta bidrar till att nyanlända elevers behov inte blir 

tillgodosedda. Att skolan har begränsade förutsättningar att erbjuda elever likvärdig 

utbildning drabbar i slutändan framför allt elever med utländsk bakgrund. Blob (2004) drar 

slutsatsen att skolor ofta tillämpar en traditionell form för stödundervisning som inte 

motsvarar elevernas behov, den är inte tillräcklig. Vad som krävs, är framförallt ett 

nytänkande på detta område, hävdar han.  

 

Undervisningen måste förändras så att den på ett bättre sätt svarar upp mot de behov som 

finns inom gruppen ensamkommande flyktingbarn. Dessutom krävs att skolorna upprättar 

vägledande rutiner för hur övergången från förberedelseklass till ordinarie klass ska 

genomföras (ibid).  Många lärare vittnar om bristande rutiner och avsaknad av tydliga 

riktlinjer för att arbeta med målgruppen (Malitzki & Fredriksson, 2011). Riktlinjer och 

vägledande rutiner är viktigt, betonar Blob (2004), för att gruppen ensamkommande 

flyktingbarn ska kunna undvika att drabbas av en besvärlig situation i skolan (ibid).   

 

Lärarna får inte det stöd de behöver i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, visar Rädda 

barnen och UR i en gemensam undersökning (Malitzki & Fredriksson, 2011).  Studiens syfte 

var att genomföra en undersökning bland lärare till ensamkommande flyktingbarn. Detta för 

att få en bild av hur situationen ser ut för dessa lärare. ”Jag får inte den hjälp jag behöver för 

att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är 
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själva situationen”. Så uttrycker sig en av lärarna som deltog i studien.  Det framkommer att 

lärare saknar stöd från rektor och skolledning för att arbeta med ensamkommande 

flyktingbarn. Lärarnas tillgång till kompetensutveckling beskrivs som högst begränsad, vilket 

försvårar möjligheterna att erbjuda undervisning på de nivåer som efterfrågas (Malitzki & 

Fredriksson, 2011). Även Skolinspektionen (2009)menar att kunskap om ensamkommande 

flyktingbarn saknas bland personalen på många skolor och därför behövs 

kompetensutveckling inom området. 

 

Det flesta kommuner och skolor i Sverige har brister i själva kartläggningen av 

ensamkommande flyktingbarns kunskaper.  Individuell planering av ensamkommande elever 

saknas vanligen helt. I skolinspektionens granskning förklarar tillfrågade lärare ovanstående 

problematik, med elevernas bristande språkkunskaper. Med andra ord kan situationen liknas 

vid ett moment 22. Lärare hävdar att det inte är möjligt att ge en bra utbildning till 

ensamkommande flyktingbarn, eftersom de inte behärskar det svenska språket.  Det är viktigt 

att utgå från ensamkommande barns behov i skolan och att erbjuda gruppen särskild stöd i 

undervisningen som de behöver. Detta blir viktigt, om inte nödvändigt, för att gruppen inte 

behärskar det svenska språket (Skolinspektionen, 2009).  

 

För att förbättra situationen för ensamkommande flyktingbarn krävs troligtvis omfattande 

satsningar på flera nivåer. I SOU (1999:63) förläggs problemet till lärarnas bristande 

kompetens, och en höjning av densamma beskrivs som en förutsättning för att elevernas 

situation ska kunna förändras. Det krävs att alla lärare har ”rätt” kompetens, så att alla elever i 

skolan nås.  Gruppen elever har varierande förutsättningar, behov och kompetenser, därför är 

det i stor vikt att skolan organiseras med utgångspunkt från detta (SOU 1999:63). 

 

Skolproblem 

Fjällhed (2009) belyser flyktingskapets varierande situationer och möjligheter i en studie om 

ensamkommande flyktingbarn i såväl Venezuela som Sverige. I studien beskrivs hur 

ensamkommande flyktingbarnen upplever sin livssituation och hur barnen klarar av 

omställningsprocessen som flyktingsituationen innebär. 

 

I Sverige möter ensamkommande flyktingbarn ett annat språk, kultur, miljö samt ett socialt, 

legalt och byråkratiskt system som skiljer sig från motsvarande förhållanden i Venezuela. 
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Därför blir utmaningarna stora och möjligheterna färre i den nya flyktingkontexten. Två 

möjligheter tycks bidra till att anta de svåra utmaningar som flyktingskapet kan betyda; dessa 

är möjligheten till trygghet och möjligheten till ett bättre liv och utbildning (ibid). Fjällhed 

(2009) kommer fram till att det föreligger flera problem för ensamkommande flyktingbarnen 

som kan förknippas med den svenska skolan, som skolproblem, språkproblem, kulturella 

svårigheter och svårigheter med socialt nätverk. Många flyktingungdomar är väldigt kritiska 

till de hinder som i en förlängning försvårar deras etablering i arbetslivet. De största hindren 

beskrivs i termer av kulturen och språket . I studien ger informanterna själva uttryck för hur 

kulturella och språkliga barriärer genom åren har bidragit till dålig ekonomi, isolering i 

samhället, och psykiska problem samt dålig självkänsla (Fjällhed, 2009: 193-194).   

 

I en fallstudie om en skolas möte med en flyktingflicka framkommer det att skolan ofta utgör 

barnets första mötesplats med samhället. Lärare som inte uppfattar elevers kulturella 

bakgrund, kan enligt Becovic (2001:26) riskera att behandla elever på ett fördömande sätt. 

Detta kan bidra till att ensamkommande flyktingbarn får en negativ syn på den nya kulturen 

och samhället. Det blir därför viktigt att skapa förutsättningar för elever att trivas i skolan 

(ibid). Att i möjligaste mån motverka exkluderingstendenser är viktigt inte minst för att 

minska risken för att enskilda personer i ett senare led av livet isolerar sig från samhället i 

övrigt.  

 

De flesta ensamkommande flyktingbarn brottas med svårigheter att förhålla sig till två 

kulturellt åtskiljda förhållanden. Detta kan också uttryckas som att många ensamkommande 

flyktingbarn upplever kulturkrock i skolan. Det vill säga att förväntade vanor och beteenden, 

normer och regler kan bli totalt åtskilda att synliggörandet av möjligeter till omförhandling 

försvåras.  

 

Istället för att utmana de egna gränserna, umgås många barn med elever från motsvarande 

sociala bakgrund. Givetvis anpassar sig även denna grupp barn till mottagarlandets 

förhållanden. Dock kanske inte lika fort eller till den större grad som vissa elever gör. Att 

undvika utanförskap kan utgöra en viktig drivkraft. Följande citat är ett exempel på detta: 

”När jag gick i skolan åt jag mat jag inte vanligen äter för att inte skilja mig från mina 

svenska kamrater” (Becovic 2001: 27).    
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 Att ensamkommande flyktingbarn brottas med svårigheter i lärandesituationen i skolan 

befästs i Becovic’s (2001:27) studie.  Flera svårigheter påtalas, som svårigheter med svenska 

språket, upplevd diskriminering, uppfattad kulturell oförenlighet mellan hemkulturen och den 

nya kulturen samt konflikter mellan vuxna och barn när det gäller de normer och värderingar 

som ensamkommande flyktingbarnen är bärare av. Gruppen ensamkommande flyktingbarn 

kan känna välbefinnande trots att de växer upp i gränslandet mellan två kulturer och utvecklar 

två språk. För att eleverna ska lyckas med detta, krävs att de får tillgång till stöd i 

språkutvecklingen och ett gott bemötande, både i och utanför skolan (ibid). 

 

Sjövall (1994) hävdar att ensamkommande flyktingbarn kan känna gemenskap med det 

svenska samhället, genom att behålla sin kulturella och religiösa identitet. Detta hindrar de 

inte från att känna sig svenska. I en annan studie konstateras att elever som håller sig till sin 

hemkultur, riskerar i högre grad än andra att bli diskriminerande i skolan. Om de däremot fullt 

ut anammar den svenska kulturen finns istället en risk att alieneras från familjen (Guarnaccia, 

Lopez, 1998). Problematiken är komplex. 

  

I rapporten ”Att undervisa barn med flyktingbakgrund” redovisar Agneta Simeonsdotter 

Svensson (2002)  lärares upplevelser av att undervisa ensamkommande flyktingbarn. Lärarna 

uppger att ensamkommande flyktingbarn ska anpassa sig efter svenska normer i skolan, samt 

att det är ”svensk” undervisning som gäller. Det visar sig att ensamkommande flyktingbarn 

har svårt att hänga med i skolan.”Det är alltid problem med ordningen i klassen, det är 

nästan alltid flyktingelever som stör”. Citatet är hämtat från en av lärarnas utsagor i studien. 

Lärare nämner att de upplever ensamkommande flyktingbarn som störande i klassen. 

Dessutom påtalas svårigheter att anpassa undervisningen efter enskilda barns behov, då dessa 

varierar på flera sätt. En mångfald av varierande förutsättningar krävs för att möta barnens 

behov, hävdar flera av lärarna (Simeonsdotter Svensson, 2002).  

 

En god socialisation 

Vid mitten av 1990-talet genomfördes hälsointervjuer med ensamkommande flyktingbarn vid 

flyktinghälsovården i Stockholm. Det var framförallt barnens ursprung och psykosociala 

situation som studerades (Hessle, 2009). Flera år senare blev en tioårsuppföljning möjlig att 

genomföra av dessa då, unga vuxna, personer. Frågorna var många: Vart tog de vägen? Hur 

många fick permanent uppehållstillstånd? Vilka finns kvar i Sverige? Var bor de? Hur lever 
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dessa personer sina liv? Det blev upptakten till Marie Hessles (2009) avhandling om 

ensamkommande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige.  

 

Uppföljningsstudien visar att hälften av informanterna lever ett ”bra liv” i Sverige som vuxna. 

Dessa individer har tillgång till trygga sociala nätverk, främst inom sin kulturkrets och har fått 

ett bra arbete efter avslutad utbildning. I socialisationen har dessa unga vuxna tagit emot de 

utmaningar som skolan erbjudit. Detta innebär att de har kämpat hårt för att lära sig det 

svenska språket och klara av skolan.  Med andra ord har dessa personer, tio år efter 

ankomsten (med vissa undantag) socialiserats och etablerat goda situationer som vuxna.  

 

För en mindre andel av informanterna har det gått mindre bra, att socialiseras in i det nya 

landet. Dessa personer har dock löst situationen med stöd från anhöriga, på egen hand eller 

med hjälp från formella systemet i Sverige.  De som inte haft några släktingar i Sverige har 

haft problem med ”kulturmötet”. De har känt sig ensamma och upplevt stora krav på att på 

egen hand fatta beslut inför framtiden, exempelvis gällande val av utbildning (ibid).  

 

Lärarna beskrivs som betydelsefulla personer för ensamkommande barn. Mycket står och 

faller med den position lärarna får i barnens utveckling. Ensamkommande barn som får 

tillgång till stöd och hjälp av lärare i skolan, kan i en förlängning studera, vilket indirekt kan 

påverka framtiden i en ljus riktning. Lärarna har även en viktig roll, eftersom det är de som 

introducerar ensamkommande flyktingbarnen i hur det svenska samhället fungerar. De 

förmedlar trygghet, vilket beskrivs som nyckeln till det svenska språket (Hessle, 2009, 

Löwén, 2006) 

 

Skolan utgör således en social faktor, vilket innebär att det som händer i skolan blir särskilt 

viktigt och betydelsefullt för barnens möjligheter att tillskansa sig erfarenheter av en god 

socialisation. Skolan utgör en central arena för hur barnens framtida liv kommer att gestalta 

sig. Även Löwén (2006) och Beciovis (2001) håller fram skolans betydande roll för 

ensamkommande flyktingbarns socialisation.  Enligt Löwén (2006) är skolan central för 

ensamkommande flyktingbarn framförallt ur en social aspekt. Fredriksson och Taube (2003) 

betonar i sin tur betydelsen av att ha ett socialt umgänge, för att därigenom kunna använda det 

nya språket.  
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Skola, - en väg in i samhället  

I en avhandling av Ulrika Wigg (2008) används livsberättelser som metod för att beskriva 

flyktingungdomars uppbrott och nybyggarliv under barnens skoltid. Den teoretiska ramen 

utgörs av begrepp som identitet, livschanser, turister och vagabonder.  

 

8 flyktingungdomar mellan 18-26 år berättar om för korta förberedelseklasser men också om 

hur alltför lång förberedelseklass kan utgöra ett hinder, då de halkar efter i den ordinarie 

skolundervisningen. Skolan beskrivs som en central plats för alla barn, inte minst för de 

ensamkommande flyktingbarn, kan skolan i bästa fall utgöra vägen in i samhället (ibid). 

 

Kartläggningar visar att ensamkommande flyktingbarn i förberedelseklassen anser att deras 

behov inte blir tillgodosedda, eftersom undervisningsformerna inte är anpassade efter deras 

behov. Många är de barn som längtar efter att gå i en ordinarie klass (ibid).   

 

Sammanfattning  

Det som sammanfattningsvis framkommer i de studier som belyses i genomgången av tidigare 

forskning på området är att ensamkommande flyktingbarn behöver stöd i skolan eftersom 

deras behov inte blir tillgodosedda.  Dessutom beskrivs det som viktigt att erbjuda barnen en 

likvärdig utbildning, så att de inte särbehandlas och upplever utanförskap i skolan. 

Ensamkommande flyktingbarn brottas med varierande svårigheter och problem i skolan. 

Svårigheterna beskrivs mot bakgrund av att leva mittemellan två starkt åtskiljda kulturer och 

språk. För många elever föreligger det även svårigheter med sociala nätverk.  Det 

framkommer att begränsningarna i skolan i sämsta fall riskerar att leda till isolering och dålig 

självkänsla.  

 

Hessles (2009) studie spänner över en tidsperiod på tio år visar att hälften av de 

ensamkommande flyktingbarnen som ingick i studien hade fått tillgång till en god 

socialisation. För den andra hälften hade det gått mindre bra i Sverige.  Många studier visar 

att skolan utgör en viktig social faktor, och att lärare fyller en central och betydande roll, för 

möjliggörandet av både god socialisation och framtida etablering i samhället. Det är viktigt att 

erbjuda stöd och hjälp till elever och därmed stärka förutsättningarna för alla att avsluta 

grundskolan med godkända betyg, då detta gynnar möjligheterna till en ljus framtid. Skolans 

roll ska inte underskattas. För att ensamkommande flyktingbarn ska få möjlighet att etablera 
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sig och socialiseras in i samhället krävs att förhållandena belyses i flera framtida 

granskningar. 

 

3. Teoretiska perspektiv  

 – Socialisation  

Socialisation är ett begrepp som myntats av Emile Durkheim. Begreppet avser att sätta ord på 

den process där människor lär sig en livsstil som tillhör samhället. I enlighet med Berger och 

Luckmann (2003) kan socialisationsteori användas för att beskriva hur individers och 

gruppers sociala verklighet formas som svar på hur vi människor handlar och tänker, vilket vi 

kommer att applicera på ensamkommande flyktingbarns situation i skolan (Giddens, 2003). 

Socialisation/etablering och handlingskapacitet utgör det analysverktyg som tillämpas i 

uppsatsen.”Etablering” är enligt Hessle (2009) en socialisationskategori som ingår i Hessles 

(2009) ansats och är inriktad på den vuxnes strävan att inrätta sitt liv och bli delaktig i 

samhället. Med handlingskapacitet är vår avsikt att antyda hur bakomliggande komplexitet i 

ensamkommande flyktingbarns vardag kan förstås. Begreppet socialisations används i denna 

studie i enlighet med argumenteringen ovan för ungdomar över 18 år. 

Enligt Giddens (1998) måste man förstå i vilka omgivningar individer är uppvuxna och i vilka 

sammanhang de lever i idag, för att få en bättre förståelse för personernas situation. 

Socialisation är en livslång process där människor utvecklas till att bli de personer de är 

(Angelöw, Jonsson, 2000).  

Socialisationsprocessen börjar redan vid barnets första år och fortsätter livet ut. Med 

socialisation avses samspelet och samtalen mellan människor som äldre och yngre eller 

kvinnor och män utvecklar. Samtalen kan till exempel handla om tankar, viljor och känslor. 

Socialisering innebär således att individer och grupper dels ”ärver” och dels ”sprider” 

värderingar, attityder och beteenden samt kunskap mellan varandra i samhället (Giddens, 

1998).   

Det finns två former av socialisation, både primär och sekundär (Angelöw, Jonsson, 2000). 

Den primära socialisationen är den process som tillfredställer barn.  

 

Barnets behov via närmiljön, sker framförallt under barnets första levnadsår. Motorisk, 

kognitiv, känslomässig och social utveckling sker framförallt i och genom familj, föräldrar, 
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dagis och liknande. Den sekundära socialisationen ska förstås som en process där individer 

och grupper tar till sig kunskap och färdigheter. Oftast sker detta i relation till vad som, - om 

än i större eller mindre grad - passar med samhällets normer och målsättningar. Detta sker 

framför allt i skolan, hävdar Angelöw och Jonsson (2000).   

 

Skolan utgör en viktig faktor i möjliggörandet av en god socialisation och i synnerhet under 

den sekundära delen av socialisationen (Giddens, 1998). Skolan tar över delar av det ansvar 

som familjen tidigare stått för. Via det sociala samspelet i skolan får barn gradvis tillgång till 

nya normer, värderingar och uppfattningar som utgör mönster i den aktuella kulturen 

(Giddens 2003: 42-43).  

 

Enligt Basil Bernstein (1998)  har den sociala bakgrunden en stor påverkan på hur barn klarar 

av skolan. Han menar att barn lär sig olika ”koder” på hur man pratar och använder sitt språk. 

Barn med begränsad tillgång till dessa koder tenderar att löpa en större risk att i högre grad 

förhålla sig till outtalade förutsättningar samtidigt som de kan förvänta sig att personer i dess 

omgivning ska förstå dem.  Mer specifikt vad den begränsade tillgången till koder kommer att 

betyda i ett givet sammanhang är kopplat till den kulturella miljö personen i fråga är 

uppvuxen i, där en viss uppsättning koder, värderingar och normer tas för givna, det vill säga 

de uttrycks inte i och genom språket, utan finns där ändå.  

Barn med tillgång till ett outvecklat spektra av koder, brottas med återkommande hinder i 

skolan. Dessa hinder kan förstås i termer av bristande möjligheter att få sina behov 

tillgodosedda, bristande möjligheter att mötas med respekt och uppmuntran, såväl som 

bristande möjligheter att uppleva prestige. Hindren kan också handla om begränsad tillgång 

till sociala resurser som gör det möjligt för barnen att leva ett gott liv (jfr Giddens, 1998).   

Föreställningen om att det inom skola eller i kamratgrupper ska råda mer eller mindre 

koncensus kan ifrågasättas. Historien visar att skolor och familjer ofta är i konflikt med 

varandra och med omgivande överordnande sociala strukturer (Connell, 1987, s. 192). 

 

Att föreställa oss skolor som homogena likriktade inrättningar där harmoni råder blir lätt 

missvisande och oerhört förenklande. Studier om skolans värld visar också oacceptabla 

motsägelser i de krav och den press som riktas mot barn (jfr Bourdieu 1996). Teori om 

”socialisering” vilar på en förenklad förståelse av handling.  
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Istället för att föreställa oss skolan som en stabil och enhetlig institution eller barnens 

handlande som fritt, autonomt och möjligt att styra och kontrollera med vilja kan detta ses 

som konsekvenser av situationellt formad handlingskapacitet (jfr Eduards, 2002).   

Med handlingskapacitet blir det möjligt att beskriva hur barnen både utmanar och anpassar 

sig, mer eller mindre samtidigt, till de normer och idéer som görs gällande i skolsituationen.  

Handling och framgång behöver inte nödvändigtvis sammanfalla med motståndslös 

likriktning. Att i tanken föreställa har kapacitet att som på ett uppdrag av samhället agera och 

vägleda individer och grupper i vad de behöver göra och inte göra och att det oss en snårig 

skog med återkommande hinder som ska passeras gör att det blir troligt att ett ständigt 

hanterande av återkommande hinder också innebär att kunskap och färdigheter filas på varpå 

de också förfinas. Detta kanske händer i skymundan, i mer informella sammanhang. I en 

framtida tänkt situation kan dessa färdigheter och möjliga handlande också komma att 

utageras i den vardagliga praktiken i skolan.   

 

Det var i den feministiska debatten om ”agency” som förståelse av kön, handling och 

förändring granskats (Eduards, 2002, Gemzöe, 2004). Detta bidrog till att kasta ljus över 

enskilda personers och gruppers begränsade men trots allt möjliga handlingskapacitet och 

förändringspotential.  

Istället för att handlingskapacitet ska framstå som något individer och grupper har eller inte 

har tillgång till, går det att i tanken föreställa sig gradvisa förskjutningar i ena eller andra 

riktningen. Med utgångspunkt i handingskapacitet kan möjligheter att leva goda liv i Sverige 

ses som ett resultat av kulturell förhandling om tillgång till socialt erkännande, inflytande, 

resurser och personlig utveckling men också om möjligheter att tänka tankar och utöva röst.  

Våra liv påverkas, både i stort och i smått av vad som händer mellan individer i relation till 

olika grupper och till samhället. Under livets gång tillskansar sig enskilda individer erfarenhet 

av att leva i flera, och ibland parallella, primära/sekundära sammanhang. Dessa sammanhang 

kan även ibland krocka. 

 

- Kultur kan ses som ett angränsande begrepp till socialisation  

Utifrån att kultur begreppet angränsar till förståelse av socialisationsprocesser kommer även 

det att knytas till vår ansats med fokus på socialisation. Med kultur avses de livssätt som 



22 

 

enskilda individer och grupper lever i ett samhälle (Giddens, 1998). Mer specifikt kan kultur 

beröra hur man klär sig, hur man arbetar, seder, bruk och religiösa riter.  

 

Giddens (2003) använder kulturbegreppet för att beskriva de aspekter individer tar in och lär 

sig i och genom livet, det vill säga att de inte ses som nedärvda. De aspekter som gör att vi 

människor kan samarbeta och kommunicera med varandra i ett samhälle har med andra ord 

med kultur att göra. När man tänker så här om kultur får det begreppet att framstå som brett 

och omfattande. Detta innebär att kultur framstår som ett väsentligt och betydelsefullt begrepp 

för att förstå sociokulturella fenomen i stort, så även ensamkommande flyktingbarns situation 

i skolan.  

 

Ensamkommande flyktingbarns kultur, formas som svar på hur normer och värderingar 

omförhandlas, vilket varierar mellan olika situationer och sammanhang. Ibland kan dessa 

situationer och sammanhang ”krocka”. Det är i den spänning som uppstår när olika synsätt 

förhandlar med varandra som förhandling görs möjlig.  Beroende på hur detta i praktiken 

iscensätts kan dörrar till annars slutna möjligheter öppnas lite på glänt eller stängas framför 

näsan på den som gärna vill inkluderas och därför släppas in (jfr. Giddens, 2007).  

 

Kulturella värden och idéer, normer och beteenden kan skilja sig mellan olika situationer, 

sammanhang och samhällen. Därför kan det bli svårt att anamma idéer och beteenden som 

man som enskild individ inte känner sig hemma i. Antony Giddens (1998) hävdar att den 

kulturella miljön vi människor föds och uppfostras i påverkar våra beteenden så starkt att vi 

delvis förlorar vår egen vilja och agens i strävan att passa in och följa samhällets 

mönster. Under människors liv sker dock ständiga etablerings- och reproduceringsprocesser i 

förhållande till de normer och idéer som är gällande i ett givet samhälle. Kulturbegreppet kan 

med andra ord påminna om vad som brukar avses med livsstil. Det vara oerhört påfrestande 

med livsstilsförändringar, men helt omöjliga är de inte.  

 

I boken Kunskapssociologi definierar Berger och Luckmann (2003) detta som en 

socialisationsprocess utifrån tre sammanvävande begrepp: objektifiering, internalisering och 

externalisering. Vi människor formas av de samhällen vi lever i. I dessa sammanhang skapas 

sociala världar som en följd av vad vi gör och hur vi föreställer oss fenomen, det vill säga 

genom ageranden, normer och tankar. Det är komplexa processer som det handlar om . Detta 
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bidrar till att göra det begripligt att när den objektiva verkligheten tas in - som om den vore 

given - så ifrågasätts den inte (ibid).  

 

Mer eller mindre samtidigt som vi människor anammar kulturella värden och idéer, genom att 

socialisera oss med andra, utvecklas också en medvetenhet om sociala sammanhang, och hur 

de fungerar.  Socialisation ska därför ses som en ständigt pågående process. Visst finns det 

alltid hinder och kriser som pockar på att hanteras, men det finns också en morgondag som 

ska genomlevas (Giddens, 1998).  

 

4. Forskningsmetod 

Uppsatsen handlar om sociala relationer och berör normer och idéer i skolan vilket bäst 

beskrivs med kvalitativ ansats. Därför har vi valt att använda en kvalitativ metod, där vår 

strävan är att försöka förstå informanternas livsvärd (Kavle, 1997). Hur intervjupersonerna ser 

på sin situation i skolan och på sociala relationer i sin omvärld, utgör därför uppsatsens fokus 

(Hertman, 2004).  

Genom vårt val av metod är avsikten att lyssna på informanterna, då vår förhoppning är att de 

delar med sig och berättar om sina livserfarenheter. Vi vill med andra ord helst förstå 

informanternas livsvärld, från deras egen synvinkel. Därför har vi valt att hämta inspiration 

från en fenomenologisk ansats (jfr Kvale & Brinkmann 2009).  Fenomenologi är ett 

metodologiskt förfarande med avsikt att fånga in och beskriva hur intervjupersoner upplever 

det valda ämnet. Det krävs djupa intervjuer med personer som har erfarenhet av ämnet som 

ska undersökas (Patton 2002). I detta fall har vi valt att intervjua ensamkommande 

flyktingbarn och deras erfarenheter, tankar, idéer och känslor i samband med skolsituationen. 

Den kvalitativa ansatsen kan således förstås som en metod där vi försöker nå kunskap om 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser utifrån deras egna intryck (Larsson, Lilja, 

Mannheimer, 2005, Kavle, 2002). 

 

4.1 Urval 

Vi vände oss till ett HVB- boende för ensamkommande flyktingbarn där platschefen, en 

tidigare bekant till oss, fungerat som nyckelperson under urvalsförfarandet. Urvalsförfarandet 

är grundat på principen för typfallsurval (Patton, 2002), där kriterier för urval utgjordes av 



24 

 

erfarenheter av att komma till Sverige som ensamkommande asylsökande barn, språkstark, ha 

uppnått åldern 18-21 år och gått i en svensk skola i minst 6 månader.  

I intervjuerna deltog fyra ensamkommande flyktingungdomar. Det var två tjejer och två killar 

med olika kulturell bakgrund.  Två av informanterna kommer från Somalia, en från Syrien 

och en från Etiopen. På grund av etiska riktlinjer namnger vi inte informanterna utan använder 

fingerade namn. Informanterna har bott i Sverige i minst 2 år och har gått i en svensk skolan 

mellan 1- 3 år. Tre av informanterna går på gymnasiet och en av dem går på Komvux.  

Ali- 21 år, kommer från Somalia och går för närvarande på Komvux för att komplettera 

betygen så att han kan fortsätta studera. 

Yosef - 19 år, kommer från Syrien och går på gymnasiet 

Samira - 18 år, kommer från Etiopen och går på gymnasiet 

Sara - 19 år, kommer från Somalia och går på gymnasiet 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

Inledningsvis utformades en intervjuguide med temana: möjligheter i skolsituationen som 

ensamkommande flyktingbarn, begränsningar i skolsituationen som ensamkommande 

flyktingbarn, inkludering och kamratskap, hjälp och stöd från skolan. Under varje tema 

utformades 3-5 frågor. Vid utarbetandet av intervjuguiden ansträngde vi oss att formulera 

öppna frågor för att öppna upp möjligheter för informanterna att bidra med nyanserade svar.   

Ett informationsbrev utarbetades med uppgifter om uppsatsens syfte och upplägg i stort, samt 

intervjuns etiska förhållningssätt. Dessutom nämndes det i brevet att deltagande i studien var 

frivilligt och att informanterna när som helst och utan motivering kunde avbryta sitt 

deltagande i studien (jfr Larsson, 2005). Med nyckelpersonens hjälp förmedlades brevet till 

presumtiva informanter. Detta för att informanterna skulle vara informerade om upplägget i 

uppsatsen då de övervägde att eventuellt delta i studien. Några dagar senare meddelade chefen 

på HVB- boendet oss om att fyra personer som vill delta i studien.  
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4:3 Genomförande 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 4 halvstrukturerade intervjuer, vilka genomfördes 

med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide, se bilaga 1. Intervjuerna ägde rum hos 

informanterna på HVB–boendet, där vi fick låna ett ledigt rum, som var boendets 

konferensrum. Rummet hade ett stort bord med stolar runt om, så att man kunde sitta mitt 

emot varandra. Vi fick ett bra bemötande av personalerna på boendet. De såg till att vi fick 

låna ett lugnt rum med lite folk runt omkring, så att vi inte skulle bli störda av andra.   

Personalen bjöd oss på kaffe och blev en bra stämning. Vi såg att informanterna kände sig 

trygga, eftersom det var en plats som de kände igen.  

 

Innan vi började med våra intervjuer var vi lite oroliga över att intervjua ensamkommande 

flyktingbarn, eftersom det går att läsa i tidningar och ta del av i media att gruppen är utsatt. Vi 

var lite bekymrade över att väcka dåliga tankar och minnen till liv i informanterna, om svåra 

episoder och eventuella trauman. Detta då flera av frågorna var uppmaningar om att tänka 

tillbaka på händelser och episoder som inte alltid kan vara lätta att minnas. 

Vi inledde alla fyra intervjuerna med en presentation av oss själva och vårt syfte med 

intervjun. Det är bra att intervjupersonen får en uppfattning om intervjuaren och syftet med 

intervjun (Kvale & Brinkmann 2009). Vidare frågade vi intervjupersonerna om vi kunde spela 

in intervjuerna på ett band. Därefter förklarades syftet med inspelningen. Vi informerade även 

informanterna om att det endast är vi som kommer att ha tillgång till inspelningen och att vi 

efter vår avslutande studie förstör det insamlade materialet. Trots att vi redan hade skickat ut 

ett brev med information om studien, valde vi även att framföra informationen muntligt vid 

intervjuerna. 

En bit in i intervjun kunde vi slappna av, då vi insåg att informanterna var väldigt positiva och 

samtalet kretsade runt teman som rört skolan. Även om frågorna i intervjuguiden angav en 

viss ordningsföljd, var vi noga med att förhålla oss flexibelt till den. Ordningsföljden kastades 

om vid något tillfälle. Givetvis ställde vi även följdfrågor.  

Vi upplevde vissa svårigheter med att intervjua personer som inte fullt ut behärskar språket.  

Även om dessa personer som har gått i skolan mellan 1-3 år brottas med språk barriärer. 

Några gånger fick vi ställa våra frågor med andra ord, för att de skulle förstå intervjufrågorna. 

Vid en intervju fick vi översätta ordet begränsning/hinder till informantens språk, för att 
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informanten skulle förstå frågan. Under intervjuerna blev vi även störda emellanåt av andra 

personer på boendet. Även dörren samt telefonen till boendet ringdes ett antal gånger. Detta 

ledde till att vi fick upprepa våra intervjufrågor, eller be informanter ta om sin mening. 

 Informanterna bidrog med informationsrika svar på våra intervjufrågor. Varje intervju pågick 

i cirka 45 minuter. Intervjuerna avslutades med att informanterna blev tillfrågade om det var 

något som de ville berätta som vi inte hade frågat. Detta bidrog till en upptakt till flera 

betydelsefulla redogörelser av informanterna.  

 

4:4 Dataanalys 

Den teori som har används i denna studie är socialisation i kombination med 

handlingskapacitet och etablering. Vi har genomfört en tematisk tolkande ansats (Holloway & 

Todres, 2003), vilket är en basmetod indelad i följande sex steg: bekanta sig med data, inleda 

genererandet av koder, identifiera teman, se över teman, definiera och sätta namn på teman, 

samt skriva fram texten.  

 

Inledningsvis lästes utskrifterna igenom några gånger, för att komma in i data. Vid den andra 

genomläsningen antecknade vi koder i högermarginalen. Dessa koder kan förstås som en sorts 

nyckelord, som säger något om mening och innebörd i en viss textbit. Samtidigt som vi läste 

och kodade fördes anteckningar om sådant som kom upp under analysen. I samtal mellan 

varandra övervägdes alternativa tolkningar till olika textbitar. Därefter klipptes utskriften med 

koderna isär i delar. Delarna sorterades så att de textbitar och koder som påminde om 

varandra klistrades samman till teman. Dessa ”högar” av textbitar granskades därefter ett efter 

ett för att komma på temats namn.  

Varje tema kan förstås som ett sorts paraplybegrepp inom vilket de olika textbitarna ryms. 

Flera gånger flyttade vi om textbitar mellan de olika högarna. Därefter skrevs resultatkapitlet 

ihop. Skrivprocessen var lång och omfattande. I ett visst skede övergick analysen till att bli 

mer inriktad på tolkning. Vägledning hämtades från det teoretiska begreppet socialisation, 

handlingskapacitet och etablering. Även om analysen har genomförts i ett antal steg har 

processen som sådan rört sig fram åt och bakåt genom hela analysen (jfr Kvale, 1997).  
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4:5 Validitet  

Validet är när man kontrollerar, ifrågasätter, teoretiserar det material man har samlats in. 

(Kvale. 1997). Validitet avses också skalans förmåga att mäta det man avser att mäta. Låg 

validitet innebär att skalan inte har förmåga att fylla sin uppgift.  Därför strävar man i alla 

forskningsstudier efter en hög validitet. Det vill säga att när läsaren läser upp beskrivningarna 

som forskaren representerar ska läsaren få en tydlig bild av det fenomen som ska studeras, för 

att sedan svara på det som forskaren vill veta. På så sätt har man mätt det man egentligen vill 

mäta (Larsson, 2005).  

 

Eftersom vår avsikt var att beskriva snarare än att mäta ensamkommande flyktingbarns 

upplevelser av möjligheter och begränsningar i skolan blir ”rätt” och ”fel” inte lika uppenbart. 

Vi har strävat efter att beskriva hur vi har gått tillväga under uppsatsskrivandet; hur vi 

formulerat intervjuguiden, hur vi genomfört intervjuerna, utskriften och analysen (Larsson, 

2005). Utifrån denna information kan läsaren bilda sig en egen uppfattning om hur validiteten 

är beskaffad.  

Patton(2002) menar att för att få en hög validitet i studien ska man fånga upp viktiga data och 

informanternas uttalanden i detalj. Detta anser vi att vi har lyckats med, bland annat genom att 

vi har ställt tolkande följdfrågor till informanterna under varje intervju. 

 

4:6 Reliabilitet 

Enligt Larssons (2005) mening stärks reliabiliteten när man testar resultatets konsistens. För 

att mäta reliabiliteten kan man ställa liknande frågor i samma teman och se om alla svar liknar 

varandra. Man kan också göra transkriberingen två gånger och se om man uppfattar 

tolkningen på samma sätt vid båda tillfällena. Vi transkriberade materialet var för sig och 

sedan tolkade vi det. För att säkerställa reliabiliteten jämförde vi våra tolkningar för att se om 

vi fick samma tolkningar. I vår intervjuguide har vi fyra teman med tydliga frågor. För att 

stärka reliabiliteten har vi inte haft ledande frågor (jfr Larsson, 2005). 

 

Vi spelade in intervjuerna på band, vilket bidrog till att vi under transkriberingen hade 

möjlighet att spola tillbaka bandet när vi missade något under utskriften. Vi vill påstå att även 

detta bidrog till en hög reliabilitet i vår studie (jfr Esaiasson et a, 2007).  
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4:7 Generaliserbarhet 

Det kan vara väldigt svårt att generalisera i en kvalitativ studie eller kanske omöjligt. 

Eftersom urvalet inte är slumpmässigt olitet och syftesbestämt (Larsson, 2005). Naturalistisk 

generalisering kan förstås som den process som omvandlar tyst kunskap till mer formulerad 

påståendekunskap (Jfr Kvale, Brinkman, 2009). Kunskapsfältet om ensamkommande 

flyktingbarn har vi tidigare i uppsatsen beskrivit som delvis en vit fläck. Uppsatsen kanske 

inte kan omvandla hela den vita fläcken eller tysta erfarenheten till den kunskapsmassa som 

gruppen förtjänar att ge röst åt. Dock är vår förhoppning att bidra i något led, vilket vi hävdar 

kan förstås som vad som avses med naturalistisk generalisering. 

   

4:8 Etiska aspekter 

Under våra intervjuer kan vi få privata och kanske känsliga informationer därför blir det 

nödvändigt att följa de etiska riktlinjer som kvalitativa studier har. Vetenskapsrådets (2002) 

fyra etiska huvudkrav har fungerat som en ledstjärna i uppsatsskrivandet. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man ska informera intervjuarna om forskningens syfte, vilken 

uppgift och vilka villkor som gäller för deltagandet. Detta gjordes via informationsbrevet, 

vilket förmedlades med hjälp av nyckelpersonen. I brevet informerades dessutom 

informanterna om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan 

om de ville. Därmed bedömer vi att informerat samtycke är uppfyllt. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. I samband 

med transkriberingen avkodades informanternas identiteter. Under uppsatsskrivandet har alla 

personuppgifter förvarats på ett säkert sätt, så att ingen oberörd har kunnat ta del av det, Det 

insamlade data kommer uteslutande att användas i uppsatsskrivandet. Därmed bedöms 

nyttjandekravet vara uppfyllt.  

 

5. Resultat och dataanalys 

I detta avsnitt redovisas resultat och analys av intervjuerna. Resultatredovisningen och 

analysen sker efter respektive tema i intervjuguiden. 
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Tema1. Skolans förutsättningar och brister   

Informanterna berättar om tankar och idéer kring sin situation i skolan. Samira var en av flera 

informanter som berättade att hon behövde extra stöd i skolan i form av mer tid och hjälp: 

”Ibland när jag behövde hjälp kom läraren efter 20 minuter sedan lektionen tog slut. Jag 

frågade henne jag behöver mer hjälp men hon sade att det inte finns tid. Det är rektor som 

bestämmer, det finns inte mycket resurser… Jag behöver mycket hjälp, för jag kan inte 

språket så bra, men läraren hjälper inte mycket ... ibland t.ex. jag förstår inte allting och då 

är det mycket jobbigt”(Samira).  

Utifrån vad informanten säger i citatet ovan blir resursbristen i skolan uppenbar. Läraren kom 

först efter 20 minuter, då var lektionen redan avslutad. Informanten pekar på att läraren 

hänvisar till rektorn som bestämmer över resurstilldelningen. Vi tolkar in en viss nonchalans 

från lärarens sida, eftersom Samira säger att läraren har sagt att det inte finns tid för ytterligare 

hjälp. Detta är ett exempel på dem återkommande begränsningarna som ensamkommande 

flyktingbarn brottas med. Att skolans förutsättningar brister försämrar barnens tillgång till god 

socialisation (jfr Giddens, 1997). 

Blob(2004) hävdar att ensamkommande flyktingbarn har behov av särskilt stöd i 

skolundervisningen, vilket överstämmer med vad Samira säger i ovanstående citat. Hon 

uttrycker att hon behöver mer hjälp i skolan, eftersom hon inte behärskar det svenska språket 

fullkomligt. Att Samira inte får tillräcklig hjälp bidrar till att begränsa hennes möjliga språk 

utveckling, vilket i sin tur försämrar hennes möjligheter till socialisation och etablering i det 

nya samhället (jfr. Hessle, 2009). Därför blir det viktigt att tillmötesgå Samiras behov i skolan 

och erbjuda henne särskild stöd i undervisningen som hon behöver (Skolinspektionen, 2009).  

 

I enlighet med Berger & Luckmann (2003, s 157) utgör språket både socialisationens 

viktigaste innehåll och dess viktigaste redskap. I samband med skapandet av den 

objektiverade världen har språket en fundamental roll. När denna värld ska legitimeras 

framstår språket som dess främsta redskap. Därför menar vi att stöd och hjälp i den svenska 

språkinlärningen ska ses som en viktig investering för att möjliggöra Samiras 

socialisationsprocess. Samira ger uttryck för att hon inte får särskilt mycket hjälp i 

undervisningen, vilket vi tolkar som en begränsning i läroprocessen som kan riskera att 

bromsa upp och hindra enskilda elevers utvecklingspotential i skolan.  
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Enligt oss riskerar Samira att inte socialiseras/etablera goda situationer som vuxen i det nya 

samhället om hon inte får tillräckligt med stöd och hjälp i det svenska språket i skolan. Den 

slutsatsen drar vi utifrån Hessles studie (2009). Det visar sig i Hessles studie att 

ensamkommande flyktingbarn genom tillgång till hjälp och stöd i den svenska 

språkinlärningen socialiseras och etablerar goda situationer som vuxna.  

Att stöd och hjälp i skolsituationen är viktigt, framgår även av följande citat:  

”När jag fick hjälp så höjdes mina resultat… men det hände bara två gånger, annars jag får 

inte hela tiden bra resultat för de kan inte hjälpa mycket, de har inte mycket tid. Jag och 

några andra, de kommer också från Syrien behöver alltid hjälp, för vi kan inte perfekt 

svenska. Ibland när min lärare förklarar för mig, då jag förstår”( Yosef).   

Lärarens hjälp har visat sig påverka Yosefs provresultat i skolan. När han får hjälp från en 

lärare förbättras hans provresultat. Omvänt gäller också att han inte får så bra resultat om 

läraren inte hjälper till, berättar Yosef.  

Det visar sig även i en rapport (Malitzki & Fredriksson, 2011) att elevers provresultat 

påverkas negativt av lärarens starkt begränsade tillgång till tid och hjälp. I rapporten framgår 

att problemet ska förstås på systemnivå (jfr  Giddens 1998). Den svenska skolan, sedd kan 

med andra ord ses som ett system av ömsesidiga beroenderelationer som binder ihop enskilda 

individer och grupper på olika nivåer med varandra. Med utgångspunkt i skolan som ett 

system, kommer skolans bristande resurser i fokus. Lärare som yrkesgrupp är i stort behov av 

stöd och kompetensutveckling i arbetet för att därmed bli bättre rustade för att hjälpa 

ensamkommande flyktingbarn. Yosef uppger att ”de (lärarna)kan inte mycket”. 

Informanten uttrycker även att läraren inte ger mycket stöd och hjälp på grund av bristande 

tid.  De omfattande brister som skolan brottas med kan riskera, framförallt i ett längre 

perspektiv, att bidra till en lång rad konsekvenser för ensamkommande flyktingbarn vad gäller 

deras socialisation i skolan (jfr Berger, Luckmann, 2003). Om lärare inte får tillräckligt med 

tid för att hjälpa ensamkommande flyktingsbarn utifrån deras behov och förutsättningar är 

risken stor att eleverna inte når skolans målsättningar. 

”Ibland händer att du får dåliga nyheter från Somalia som gör att du kan inte vara i skolan, 

eller koncentrera dig i skolan, men de förstår inte dig, de lyssnar inte även om du förklarar, 

även om du visar de nyheterna, vad som händer i det området jag kommer ifrån”( Ali).  
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Ali uttrycker att lärarna inte vill lyssna på honom, när han förklarar sin situation. Fjällhed 

(2009) argumenterar för vikten att lyssna på ensamkommande flyktingbarn, vad de säger och 

berättar om sin situation. För att kunna förstå och även stötta personer utifrån enskilda behov 

och önskningar. Detta kan ses som ett viktigt led i möjligheterna att på sikt socialiseras 

(Fjällhed, 2009: 202).  

 

I citatet ovan antyder Ali även svårigheter med att göra sig förstådd, vilket kan förstås som en 

begränsning. I enlighet med Bersnstein (1998) tillskansar sig individer och grupper en 

uppsättning ”koder”, värderingar och normer framförallt under socialisationsprocessens 

primärfas (jfr Giddens, 1998). Detta får stor betydelse för vad som ”går fram” till mottagaren 

[läraren] under samtalsutbyten.  

Ali berättar att även om han visar vad som händer i området som han kommer från, förstår 

inte lärare att koncentrationsproblem kan uppstå. Detta glapp i förståelse som uppstår mellan 

Ali’s värld och lärarens värld tolkar vi som tecken på att två starkt åtskiljda kodsystem är 

representerade och de möter inte varandra. Enligt Giddens (1998) måste man förstå i vilka 

omgivningar barn är uppvuxna och i vilka sammanhang de lever i idag, för att få en bättre 

förståelse för deras situation. 

Att den här sortens upplevelser som Ali ger uttryck för i citatet faktiskt förekommer är något 

som bekräftas i SOU (1999:63). Detta bidrar till att begränsa lärares möjlighet att förstå 

elevers situation, vilket därmed också försvårar lärares möjligheter att hjälpa och stödja elever 

i skolan. När elever inte får tillgång till den hjälp som de har behov av samtidigt som lärarnas 

kännedom om elevernas situation är begränsad nås inte heller eleverna av nödvändiga 

möjligheter till en lyckad skolgång. Detta ska ses som en omfattande begränsning för elevers 

möjliga socialisationsutveckling i skolan.   

Även om begränsningarna i skolan är påtagliga berättar informanterna också om möjligheter. 

”Systemet är jättebra, möjligheten som finns är jättebra, man får läsa vad man vill här i 

Sverige. Man kan läsa till 70 år. Alltid finns möjlighet... i mitt hemland det är annorlunda, 

många får inte gå i skolan, det finns inte möjlighet, som till exempel pengar… men här man 

får pengar från CSN”( Ali).  
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I ovanstående citat framgår att Ali uppskattar skolundervisningen och ser den som en 

möjlighet. I svenska skolor ges det möjlighet till utbildning för alla elever och det finns 

studiebidrag som i praktiken för det möjligt för alla att kunna gå i skolan.  

Mellan raderna i Ali’s citat ovan tolkar vi in ett uttryck för frihet, vilket kan förstås som 

tecken på stärkt handlingskapacitet, en grad eller två. När handlingskapaciteten stärks 

förbättras också förutsättningarna för vad Hessle (2009) benämner etablering att stärkas. Detta 

gynnar etableringsmöjligheterna för ensamkommande flyktingbarn. Vi tolkar detta som ett 

uttryck för en större frihet i och med det svenska skolsystemet till skillnad från skolsystemet i 

hemlandet. I Somalia, där Ali ursprungligen kommer ifrån är det färre möjligheter till 

utbildning, möjligen otrygga skolregler och för stränga lärare.   

Tillgång till utbildning i Sverige är en stor möjlighet, som Ali också nämner. Skolan utgör en 

social faktor, vilket betyder att det som händer i skolan blir särskilt viktigt och betydelsefullt 

för barnens möjligheter att tillskansa sig erfarenheter av en god socialisation. Det är genom 

skolan som gruppen ensamkommande flyktingbarn kan socialiseras och etableras i det nya 

samhället. Därför blir skolan en viktig faktor i möjliggörandet av en god socialisation och i 

synnerhet under den sekundära delen av socialisationen (Giddens, 1998).  

I våra data ryms flera uttalanden om möjligheter i skolan: 

”Här finns det sjuksköterska och kurator i skolan om man vill”( Sara).  

När följdfrågan ställdes om Sara själv går till skolkuratorn, svarade Sara:  

 

”Nej inte mycket, jag mår bra nu, jag har det bra i mitt liv nu ... först när jag kom jag var 

jätte jätte ledsen i början, då min lärare sade till mig; du kan gå till skolkuratorn ... hon 

hjälpte mig mycket” (Sara).   

Vi tolkar händelsen som Sara berättar om ovan som svar på att hon brottats med ett allvarligt 

trauma. Vi grundar detta på att hon uttrycker att hon var ”jätte jätte ledsen i början.” Detta 

skulle exempelvis kunna innebära svårigheter i socialisationen/etableringen. Men Sara 

berättar att hon med hjälp av kuratorn har bearbetat sin situation. Hessle (2009) hävdar att 

kontakter med, kurator, kan vara en förutsättning för ensamkommande flyktingbarns 

socialisation och etablering i Sverige. Eftersom Sara antyder att hon mår bra och lever ett bra 

liv, skulle tyder det på att hon har socialiserats/etablerats i det nya samhället (Hessle, 2009).  
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Tillgång till kurator i skolan ses alltså som en stor möjlighet för gruppen ensamkommande 

flyktingbarn. Ensamkommande flyktingbarn är en sårbar grupp som ofta brottas med 

traumatiska upplevelser. Det är viktigt att de kan bearbeta sina tidigare upplevelser i skolan 

för att kunna socialisera sig och anamma en gynnsam situation i det nya samhället. 

Möjligheter att bearbeta tidigare upplevelser stärker troligtvis ensamkommande flyktingbarns 

förutsättningar att omförhandla villkoren i skolan, vilket i sin tur kan stärka deras 

välbefinnande och därmed också deras förutsättningar att lyckas i skolan (jfr Angelöw, 

Jonsson, 2000, Giddens, 1998).   

Om gruppen ensamkommande flyktingbarn inte har tillgång till kurator i skolan, kan detta i en 

förlängning påverka deras skolgång i negativ riktning. I den bästa av världar kan den 

sekundära socialiseringen i och genom ett samspel mellan kuratorer och lärare - även öppna 

upp möjligheter till stöd i att omförhandla och därmed också omvandla ensamkommande 

elevers situationer i skolan (jfr Giddens, 1998). 

Tema 2. Ensamkommande flyktingbarns behov 

Ensamkommande flyktingbarns behov i skolan är många. Två av informanterna hävdar att de 

är i behov av en anpassad utbildning. De uttrycker det på följande sätt: 

 

 ”Ibland det går för fort framåt på lektionen, jag säger va, vänta, vad säger de nu? Men i Ivik 

det var tvärtom... jag fick alltid vänta på de andra i klassen”( Samira).  

(IVIK= invandrarintroduktion inom det individuella) 

 

”Jag tycker man ska inte blanda de nykommande barn med andra som har gått länge på Ivik. 

Alla kan inte lika mycket, om man vill gå vidare man kan inte... Jag ville gå fort framåt men 

jag fick inte. Man måste vänta på alla i klassen”( Sara) 

Informanternas uttalanden visar att de inte får tillgång till en individuell anpassad 

undervisning som tar sin utgångspunkt ur deras specifika behov. I detta fall har båda 

informanterna uttryckt behov, av en undervisning utifrån deras kunskapsnivå, för att hänga 

med på undervisningarna. Vår tolkning av det Samira berättar är att extra stödundervisning 

behövs många gånger i den här typen av situation som Samira befinner sig i. Samira säger i 

citatet ovan att hon inte förstår vad som sägs och att det var tvärtom på Ivik. 
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Undervisningen på Ivik var enligt både Samira och Sara på en för låg nivå. De hävdar att de 

var tvungna att vänta på att alla i klassen skulle bli klara med sin uppgift. Detta bidrog till att 

de blev understimulerade, vilket påverkar deras förutsättningar för socialisation och etablering 

i en negativ rikting.  

 

Enligt Skolinspektionen (2013) ska alla skolor erbjuda en individanpassad undervisning. Om 

ensamkommande flyktingbarn inte får möjlighet till en anpassad undervisning, kan detta 

försämra deras möjligheter till en god socialiation (jfr Giddens, 1998).   Barnen får inte 

tillgång till nödvändiga förutsättningar för lärande i skolan (Hessle, 2009).  Elevernas 

möjligheter till fortsatt utveckling och etablering i samhället begränsas möjligen av detta. 

 

 En informant uttrycker sig gällande stöd så här: 

”Bara min första lärare när jag var ny i skolan, hjälpte mig mycket, det är hon som har sagt 

till mig` ingen föddes med att kunna något´... Jag kunde inte mycket svenska, nästan hela 

tiden jag pratade bara engelska och det var hon som kom fram till mig och sade` det är tid att 

sluta använda engelska´, du kan svenska - försök bara, och skäms inte! så det var hon som 

alltid stödja mig … jag började mer och mer prata svenska och det kändes bra”( Ali).  

 

Ali har mött en viktig person i Sverige i rollen som stödjande och engagerade lärare under sitt 

första skolår på Ivik (invandrarintroduktion inom det individuella). I den aktuella situationen i 

citatet ovan visar läraren prov på att ge Ali stöd och uppmuntrar honom till att ha mod att ta 

steget in i en ny språkvärld genom att börja tala svenska. Ali har alltså antagit stöd i sin 

socialisation av läraren.  

Mellan raderna i informantens uttalande utläser vi i analysen att lärarens agerande snarare ska 

förstås som ett exempel på primär- än sekundär socialisationsprocess. Enligt Angelöf och 

Jonsson (2000) ska den primära socialisationen förstås som mer förutsättningslös, då den 

utgår ifrån att stötta barns motoriska -, kognitiva -, känslomässiga - och sociala utveckling. 

På frågan om informanten har fått stöd och hjälp i skolan, är det händelser från Ivik som 

refereras. Vi tolkar detta som att stöd på Ivik, vilket låg långt i bak i tiden, var mest påtagligt 

då. Informanten berättar alltså om det stöd han fick under sitt första år i den svenska skolan.   

En stor begränsning som står i vägen för elevernas möjligheter är språket:  
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”Det är mest språket som är hinder för mig, jag kan inte helt... jag försöker, men behöver mer 

tid för mig när jag får uppgifter och så”( Sara).  

”I början jag ville ha en person som hjälpte mig att förstå, som kan mitt språk, men det fanns 

ingen... jag kunde bara mattematik i skolan, men bara plus och minus... jag förstod aldrig vad 

läraren sade och jag kunde inte prata med någon. Jag tänkte - hur ska jag klara skolan?… 

allt kändes jätte konstigt”( Yosef)  

Under Yosefs sekundära socialisationsprocess krävs lärare, kurator, kamrater eller flera 

signifikanta individer runt honom för att utbytet av kunskaper, normer, tankar och idéer ska 

göras möjligt (jfr Angelöf, Jonsson, 2000). Yosef ger uttryck för att allt kändes konstigt i den 

nya skolan, då han inte behärskade det svenska språket.   

Enligt oss kan begränsade språkkunskaper medföra omfattande begränsningar. Indirekt 

betyder begränsade språkkunskaper att eleverna saknar tillgång till handlingskapacitet. Att 

inte behärska språket försvårar elevernas kommunikation och samspel med både lärare och 

kamrater i skolan. Möjligheterna till socialt utbyte i skolan blir kraftigt begränsat. Detta kan 

med stor sannolikhet påverka deras etablering i det nya samhället i negativ riktning. Skolan 

utgör en viktig arena för att möjliggöra framtida etablering i det svenska samhället.(jfr Hessle, 

2009).  

Dessutom försenas ensamkommande flyktingbarns möjligheter att tillägna sig läroprocesser i 

skolan av att de inte behärskar språket. Särskilda insatser kan behöva riktas till gruppen 

ensamkommande flyktingbarn, för att stärka deras möjligheter vad gäller språkkunskaper. 

Därför anser vi att gruppens tillgång till hjälp och stöd i inlärningsprocessen i bredast 

tänkbara bemärkelse ska förbättras.  

”Jag vågar inte prata mycket i klassen, alla skrattar när jag säger fel… då man skäms 

mycket”( Yosef).   

Detta citat tolkar vi som uttryck för att ensamkommande elever behöver mer uppmuntran till 

att våga använda det svenska språket, utan att skämmas. Om en elev behärskar språket men 

inte vågar använda det, medför även detta en begränsning för elevens framtida möjligheter till 

såväl handlingskapacitet (jfr Edurds, 2002) och etableringsmöjligheter (jfr Hessle). 
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Tema 3. Kulturella skillnader 

 

Oavsett om elever har en inhemsk eller utländsk bakgrund, antyder informanterna hur normer 

och värderingar ständigt omförhandlas i skolan.  

 

”Ibland det är frihet utan gräns, det är ett problem. Många nykommande när de hör att det 

finns frihet, de förstår det på fel sätt… exempel när man hör att man kan säga och tycka vad 

man vill, de glömmer att det finns gränser”( Samira).  

 

Samiras uttalande ovan har vi i analysen tolkat som uttryck för en klyfta i förståelse mellan å 

ena sidan de normer och regler som ensamkommande flyktingbarn kroppsligen är bärare av, 

som de internaliserat i socialisationsprocessen i sitt hemland innan de anlände till Sverige och 

å andra sidan majoritetselevernas internaliserade världsbild (Giddens, 2003). 

Vad Samira säger i termer av ”frihet”, har vi tolkat som svar på att ensamkommande 

flyktingbarn inte har fått syn på eller accepterat de normer och värderingar som dominerar i 

den svenska skolan. Att de normer och värderingar som råder i hemlandet inte längre gäller 

ska inte förväxlas med normlöshet. Även i Sverige, finns gränser för hur man ska bete sig i 

skolan. Svenska skolan har regler, vissa mer uttalade än andra som alla elever förväntas följa, 

för att skapa en god skolmiljö. Man ska exempelvis räcke upp handen för att få ordet i 

klassen, stå i kö in till matsalen, vara tyst och inte störa andra i klassen eller i skolbibliotek 

och liknande. Via det sociala samspelet i skolan får barn gradvis tillgång till nya normer, 

värderingar och uppfattningar som utgör mönster i den aktuella kulturen (Giddens 2003: 42-

43). Därför utgör skolan en viktig faktor i möjliggörandet av en god socialisation och i 

synnerhet under den sekundära delen av socialisationen (Giddens, 1998). 

  

”Skolan måste hantera eleverna på rätt sätt, det är ju en skola och inget ”ghetto”, till 

exempel en gång jag satt i klassen och en fyllde år, en kom in och kastade ägg på personen i 

huvudet och därför lektionen blev inställd, för de måste städa… så de måste kunna hantera 

eleverna faktiskt”(Ali).  

Under den sekundära socialisationen förväntas individer ta till sig kunskap och färdigheter. 

Vanligen sker detta i relation till vad som, - om än i större eller mindre grad - passar med 

samhällets normer och målsättningar. Detta sker framför allt i skolan (Angelöw och Jonsson 
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(2000). Med utgångspunkt i socialisationsteori pågår denna process under hela livet. I och 

genom kontakter och relationer med andra människor socialiserar vi människor oss, om än på 

lite olika sätt (Giddens, 1998). Pågående förhandling om normer, regler och värderingar ser vi 

som ingående delar i socialiseringen.   

(Bourdieu, 1977) studerade framförallt klasskillnader, vilket förklarar varför han använder 

begreppet kulturkrock för att benämna situationer när elever från socialt underordnade 

grupper kommer till skolan, med ett annat sätt att kommunicera och bete sig än den 

dominerande majoritetens. När normer och värderingar blir socialt konstruerade som totalt 

åtskiljda, oavsett om det gäller klass, etniskt ursprung eller kombinationer av de båda bidrar 

detta till att klyftorna mellan grupperna snarare vidgas än att överbryggas.  

I informanternas berättelser ryms många exempel som antyder att en omfattande distans blir 

socialt konstruerad i dagens svenska skola, mellan å ena sidan ensamkommande flyktingbarn 

och å andra sidan majoritetselever. Att pågående socialisering i skolor formas så att dessa 

konsekvenser blir ett faktum tycker vi är både oroande och förödande. Det behöver inte 

nödvändigtvis betyda att konsekvenserna ska förstås som ett resultat av helt medvetna 

processer. Medvetenhet kan vara gradvis, säger Bourdieu (1977).  

”Ibland i klassen, utan att säga till några går de in och ut. Det blir ibland kaos… man kan 

inte koncentrera sig. När jag läser, jag måste läsa om och om för att förstå, för många pratar, 

läraren säger till de, men då de är tysta en lite stund, sen de börjar igen”( Sara).  

Vad Sara i citatet ovan säger gör att vi förundras över hur socialisationsprocesser hanteras i 

dagens svenska skola. Vi människor lär oss kulturella mönster i och genom att socialisera oss 

med andra individer och grupper. Det är alltså i samspel och interaktion med varandra som 

individer och grupper sprider och omprövar värderingar, normer och beteenden (Giddens, 

1998).   

Vad som krävs inom den svenska skolan är kapacitet att luckra upp tidigare mer eller mindre 

stängda mönster. Till synes fasta gränser som de mellan ”vi”/”de”, ”hemland”/”mottagarland” 

och ”innegrupp”/”utegrupp” är i behov av att omförhandlas varmed de också kan omvandlas. 

Detta är inte bara nödvändigt, utan bråttom.   

Det är i och genom socialisationsprocesser som vi människor utvecklar våra tankar, idéer och 

känslor (jfr Berger, Luckmann, 2003). I möjliggörandet av omförhandling, vilket vi hävdar 
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ska förstås som en ingående del i socialisationsprocesser ska fokus riktas mot socialt samspel 

och social interaktion. Det är därför det blir så viktigt att umgås med andra individer, vilket 

tas upp i nästa tema.  

Skolan såväl som livet i stort kan förstås som en arena för möjlig omförhandling vari även 

den sociala verkligheten om möjligt omvandlas en aning. Denna ständigt pågående process 

kan liknas vid ett ständigt lärande. Att få syn på och vid något tillfälle också prova på delvis 

nya sätt att göra blir ingående delar i socialisationen, som också kan innebära att och ”lärs 

om”.  I Alis citat ovan, berättar han om en händelse i skolan när en av eleverna utmanar 

gränsen för vad som ses som okey och inte i skolan. Att bryta med gällande normer och idéer 

kan i vissa fall vara nödvändigt för utvecklandet av självförståelse. Det är en slutsats som 

genusteorin bidragit med till social vetenskap där socialt arbete ingår som ett av flera ämnen 

(jfr Butler, 1990). Var gränser förväntat beteende går tenderar att bli mer uppenbart när 

gränserna utmanas. Som svar på detta kan de erfarenheter som individen sedimenterat och 

hållit för ”sanna” också omvärderas. Detta sker framförallt under den sekundära 

socialisationen, genom att individer i enlighet med Berger & Luckmann (2003) får tillgång till 

ny kunskap.  

Berger och Luckmann (2003) beskriver övergången från den primära till den sekundära 

socialisationen som: 

”De formella processerna vid sekundär socialisation bestäms av dess grundläggande 

problem: den förutsätter alltid en föregående primära socialisationsprocess; det vill säga att 

den måste handskas med ett redan format jag och en redan internaliserad värld. Den kan inte 

konstruera subjektiv verklighet ex nihilo. Detta erbjuder ett problem därför att den redan 

internaliserade verkligheten har en tendens att leva kvar. Det nya innehållet som nu ska 

internaliseras måste på något sätt fogas till denna redan närvarande verklighet. Det uppstår 

följaktligen ett problem vad beträffar överensstämmelsen mellan den ursprungliga och den 

nya internaliseringen”.  

Maud Eduards (2002) skriver inte om ensamkommande flyktingbarn utan om betydelser av 

kvinnors kollektiva handlande för social förändring. Hennes resonemang om 

handlingsutrymme går även att använda på andra forskningsområden, som till exempel vårt. 

Vi har hämtat inspiration från Eduards i vår läsning av Berger & Luckmanns resonemang om 
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socialisation. Detta har lett fram till att det problem Berger & Luckmann (2003) antyder i 

stycket ovan går också att få syn på som en möjlighet.  

Vi vill därför föreslå att det är i spänningarna som kan uppstå i skolan när flera sätt att ”se” på 

världen slipas mot varandra som förhandling och omförhandling om betydelser av viktiga 

värden och idéer möjliggörs (jfr Gustafsson, 2007). Om vi i tanken föreställer oss en 

mönsterskola där elever, lärare och skolledning är tämligen överens om vilka normer, regler 

värden och idéer som ska gälla och följer dessa utan ifrågasättanden kan skolmiljön framstå 

som lugn men också som sluten och konform. Den svenska skolan brottas med många brister 

och tillkortakommanden (skolinspektionen, 2009, Blob, 2004, Malitzki & Fredriksson, 2011), 

men om skolmiljön kan karaktäriseras av högt i tak så att flera livsstilar och alternativa 

handlingsmöjligheter görs synliga kan här rymmas en utvecklingspotential. Kulturella 

skillnader framstår således som en tillgång för att motverka stagnation och slutenhet, då det är 

spänningarna mellan olika sätt att se och förstå våra omvärldar som vi människor 

omförhandlar betydelser av viktiga värden och idéer.  

Tema 4. Sociala relationer  

Som vi redan har nämnt har sociala relationer en stor betydelse för socialisationen. 

Ensamkommande flyktingbarn socialiseras med majoritetsbarn i alla situationer och 

sammanhang där möten och samtal ingår. En informant uttalar sig om detta på följande sätt:   

”Det finns svenskar, ibland när vi är tillsammans de pratar inte med mig. Jag tycker att det 

är tråkigt utanför klassen, det är ingen som hälsar på mig, de pratar bara med varandra och 

invandrare är med varandra”( Yosef).  

 

Yosef säger att han tycker att det är tråkigt utanför klassen, eftersom det inte är någon som 

hälsar på honom. Vi tolkar det informanten säger som tecken på en känsla av utanförskap i 

skolan. Detta kan ses som en stor begränsning för honoms socialisation, eftersom det är det 

sociala samspelet mellan människor som bidrar i formandet av socialisationsprocesser 

(Giddens, 2003: 42). 

 

”På rasterna och i klassen, det är alltid svenskar för sig och invandrare för sig, jag har bara 

invandrare kompisar ”( Ali) 
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Istället för att utmana de egna gränserna, umgås många barn med elever från motsvarande 

sociala bakgrund. Detta resultat ger även stöd till Becovics studie (2001). Istället för att 

föreställa oss infödda majoritets- och ensamkommande flyktingbarn som två helt åtskiljda 

grupper kan vi i tanken också få syn på en myriad av kombinationsmöjligheter däremellan en 

sorts nya versioner. När dessa nya versioner i sin tur kombineras med varandra på mängder 

olika sätt kan gränser suddas ut däremellan, om de överhuvudtaget har funnits. Hur unga 

personer förstår sig själva och varandra ska inte förstås som självklart och givet, utan kan 

liknas vid ständigt pågående omvandlingsprocesser. Ur dessa omvandlingar träder elever fram 

- det har inte längre någon större betydelse varifrån man kommer. Folk har i alla världsliga 

tider flyttat runt. Det är i kombinationsmöjligheterna som nya upptäckter och framgång 

sprungit. Istället blir det den enskilda situationen som blir avgörande för vilken version som 

ageras ut i stunden. 

 

Marginalisering och exkludering måste förstås som en följd av att överhuvudtaget inte 

socialiseras in i inkluderande sammanhang med personer som är fast förankrade i 

mottagarlandets normer och värderingar. Enligt oss är inkludering av särskild vikt för att 

ensamkommande flyktingbarn ska lyckas skapa relationer med svenska kamrater. Det är 

genom kamratskap som ensamkommande barn lär sig det svenska språket och även de 

normer, värderingar och beteenden som är accepterade. Genom att ha svenska kamrater kan 

ensamkommande flyktingbarn i bästa fall känna gemenskap, vilket vi anser är oerhört viktigt 

för att lyckas i skolan. En informant uttalar sig om social gemenskap på följande sätt: 

”Jag är i samma klass som svenskar, det känns så här… åh… det är en mycket stor möjlighet 

för mig… det går jätte bra för mig, mina svenska kompisar hjälper mig mycket”( Sara). 

Informanten i citatet ovan har svårt att förklara den fina känslan av samhörighet, Istället säger 

hon att ”det känns så här… åh”. Detta ska ses som en omfattande möjlighet för Saras möjliga 

socialisationsutveckling i skolan. Hon har även enligt vår mening en stor möjlighet att klara 

av skolan, då hon mår så bra av att ingå i den sociala gemenskapen.  I annat fall kan 

informanten isolera sig från skolan och samhället, vilket kan ha en negativ påvekan på elevens 

framtid. Vi anser slutligen att det är viktigt att ensamkommande flyktingbarn trivs i skolan. 

Därför menar vi att skolan ska fokusera på elevernas sociala relationer, eftersom det ger 

möjlighet till en bra skolgång. 
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6. Diskussion 

Resultatdiskussion 

Vi har valt att intervjua ensamkommande flyktingbarn som förnärvarande går eller som 

tidigare har gått i en svensk skola. Skolan är en viktig institution i samhället och kan utgöra en 

viktig beståndsdel i socialisation/etableringsprocessen in i det nya samhället. Mot denna 

bakgrund har vi studerat vilka möjligheter och begränsningar ensamkommande flyktingbarn 

upplever i skolan. 

Vi utgick ifrån frågeställningarna: vilka hinder möter ensamkommande flyktingbarn i 

skolsituationen? vilka möjligheter möter ensamkommande flyktingbarn i skolsituationen? För 

att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ metod.  

 

I resultatet berättar informanterna om händelser som bidragit till att gruppen ensamkommande 

flyktingbarn fått tillgång till möjligheter som skolgång och utbildning, stöttande och 

uppmuntrande lärare och kamratskap. När kamraterna har majoritetsbakgrund beskrivs detta 

som viktiga händelser för informanterna. Händelserna kan ses som exempel på när skolan kan 

fungera som en ”nyckel” som genom att vridas om bidrar i etableringsprocessen in i det 

svenska samhället.  

 

I resultatet finns också exempel på begränsande omständigheter som ensamkommande 

flyktingbarn brottas med i skolan. Informanterna nämner till exempel brist på resurser i 

skolan, framför allt avseende tid och hjälp. Detta medför begränsningar för ensamkommande 

flyktingbarns möjligheter till socialisation och även troligtvis senare etablering.  

En annan viktig begränsning för dessa barn är språket. Om eleverna inte kan behärska det 

svenska språket, begränsas möjligheten till etablering i det nya samhället. Dessa episoder 

utgör alla exempel på vad som hindrar barnen från att inkluderas. Som följd av språkbarriären 

kommunicerar många barn uteslutande inom gruppen ensamkommande barn, vilket blir 

kontraproduktivt i deras strävan att socialiseras i det svenska samhället. Med andra ord råder 

det stort behov av stöd inom gruppen ensamkommande flyktingbarn.  

De empiriska beskrivningarna visar att lärare är i behov av kompetensutveckling för att kunna 

fungera som det stöd gruppen ensamkommande flyktingbarn behöver. När lärares kompetens 

brister bidrar detta i sin tur till att elevens möjliga utveckling i skolan också blir begränsad. 
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Detta då de inte nås av den hjälp och det stöd som de är i behov av. Det påverkar även 

elevernas socialisation i en negativ riktning.  Möjligheter att öppna upp tidigare stängda 

socialiseringsmönster krävs, så att dessa kan omförhandlas och omvandlas.  

Vi anser att vi har fått svar på våra frågeställningar. Just för att skolan utgör en så pass central 

arena i skapandet av barnens livssituation tycker vi att det är viktigt att gruppens behov 

tillgodoses så att de kan känna sig trygga och stabila.  Gruppen ensamkommande flyktingbarn 

har ökat stadigt i antal under de senaste åtta åren, vilket motiverar vår studie om gruppens 

erfarenheter och upplevelser av hinder och möjligheter i skolan. Samtidigt som det behövs 

kunskap om gruppen ensamkommande flyktingbarns livssituation så är barnen i sig också 

bärare av kunskap, i form av vanor och normer. Vi tror att barnens kunskap skulle kunna ges 

ett större utrymme i skolan, något som tycks vara eftersatt.  

Kurator var en annan möjlighet som informanterna nämnde att de uppskattade. Det kan vara 

svårt att kontakta en kurator, då det inte är vanligt att prata om sina problem med ”främmande 

personer”. Utnyttjar man kuratorn i skolan så anser vi att man har tagit ett steg i en positiv 

riktning för att bearbeta sin situation och eventuella trauman. Det kan vara ett viktigt steg för 

att bryta med vanor och utforska lite andra sätt att tänka och göra än de föreställningsvärldar 

som kan uppfattas som mer eller mindre givna. Detta hävdar vi kan innebära att barnen 

öppnar upp för och tar in ”andra” normer och idéer i sina liv.   

 

Kuratorns roll att stödja och underlätta ensamkommande barns socialisation ska inte 

underskattas. Kuratorers huvudsakliga uppgift är att jobba som social arbetare jobbar i skolor. 

När de får möjlighet att träffa barnen, tillges de en viktig roll för hur vi kan förstå 

ensamkommande flykting barn.  Kuratorn kan också ses som den person som skall skapa 

förståelse hos personalen för socialtjänstens arbete. Därutöver kan kuratorn ge information 

om hur personalen skall arbeta med och stödja gruppen ensamkommande flyktingbarn.  

Kuratorer kan troligtvis fylla en mer aktiv roll i mötet med ensamkommande flyktingbarn och 

därmed bli en viktigare del i barnens socialisation/etablering.  

 

I resultatet antyds stora brister i skolan som kan behöva tacklas på flera nivåer samtidigt. Dels 

kan kuratorer samtala med ensamkommande flyktingbarn i större utsträckning än vad som 

tycks ske idag, för att försöka förstå hur deras bakomliggande processer ser ut. Än viktigare 

anser vi att det är att hantera gruppdynamiken i klassrummet. Här kan kuratorer ha en 
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betydelseroll utifrån sin skolning i sociala grupprocesser. Gruppövningar av varierande sort 

skulle kunna ses som ett viktigt bidrag i socialisation/etableringsprocessen.  

 

Ensamkommande flyktingbarn är också bärare av mängder av kunskaper och färdigheter som 

skolan inte tar tillvara. Kuratorer kan vara behjälpliga i att initiera processer i klassrummet så 

att barnen kommer i fokus och delar med sig av berättelser, filmer litteratära texter och filmer 

från de sammanhang de känner sig hemma i. Förhoppningsvis skulle detta kunna bidra till 

ökad förståelse och kanske även skapa den nyfikenhet som kan krävas för att inleda vänskap 

med ensamkommande flyktingbarn. Därutöver visar resultatet att det finns stora behov av 

handledning bland lärare. Vi kan inte uttala oss om problemets omfattning då vi inte kan 

generalisera resultatet från våra intervjuer till att gälla skolsituationen för alla 

ensamkommande flyktingbarn. Problemet är dock alarmerande och här ser vi en viktig 

funktion som skolkuratorer kan fylla.  

 

Att träna gruppen lärare i empati, lyhördhet och inkännande, viktiga egenskaper i ledarskap 

och så även för att lyckas som pedagog, särskilt i mötet med ensamkommande flykting barn. 

Man bör vara medveten om att ensamkommande flyktingbarn är en grupp individer och varje 

individ har sina behov, vilka kan se olika ut från person till person och mellan olika 

tidpunkter. Undervisning bör därför i ökande grad anpassas i enlighet med barnens 

förutsättningar. Varje person behöver sin tid. Enligt Skolinspektionen (2013) är det en 

självklarhet att all undervisning ska vara individanpassade. Vårt resultat visar tvärtemot att 

undervisningen inte är individuellt anpassad. Att så är fallet försämrar ensamkommande 

flyktingbarns möjligheter att etablera sig i det svenska samhället.  

 

Vi tänker oss att informanternas ålder kan ha påverkat vårt resultat. Detta gäller särskilt våra 

frågor om deras upplevelser när de gick på Ivik. Det kan vara möjligt att de har glömt en del 

av hur de egentligen hade det på Ivik. Det kan också vara så att informanterna inte uppfattade 

oss rätt när vi intervjuade dem. Informanterna behärskar det svenska språket. Det var också ett 

av våra urvalskriterier, men dock inte fullständigt. Ibland fick vi upprepa frågorna. Vi hade 

ingen tolk som översatte. Vi tror att resultatet hade varit mer uttömmande om informanterna 

hade behärskat det svenska språket fullständigt. Då hade de troligtvis kunnat berätta om fler 

upplevelser och kanske på ett mer nyanserat sätt. Å andra sidan bidrog informanterna med 

engagerade berättelser, så skillnaderna i slutändan kanske inte hade varit så stor ändå. 
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Några frågor som riktas till fortsatt forskning om ensamkommande flykting barn att besvara 

är: Hur ska social policy och handlingsplaner på olika nivåer utformas för att arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn ska bli så effektivt som möjligt? Hur kan analytiska verktyg 

utformas på sätt som blir behjälpliga, så att barnen kan lyckas bra i skolan? Hur kan 

analytiska verktyg utformas på sätt som blir behjälpliga i socialisationen av barnen så att 

barnen sammansmälter i den nya skolan? 

 

Metoddiskussion 

En styrka med kvalitativ metod är att den ger en direkt kontakt till ensamkommande 

flyktingbarn. Med hjälp av intervjun som forskningsmetod (Kvale, Brinkman, 2009) skildras 

ensamkommande flyktingbarns livssituation. Genom direkt kontakt med informanterna, som 

bidrog med rika berättelser fick vi en bild av deras livsvärld (jfr Kvale och Brinkmann, 2009). 

Om vi hade använt en kvantitativ metod med enkätfrågor, så skulle vi inte ha haft möjlighet 

att ställa följdfrågor till informanterna för att därigenom, få en bättre förståelse för deras 

situationer och upplevelser.  

En nackdel som vi upplevde med den kvalitativa metoden är att den är tidkrävande. Det tog 

tid att hitta informanter, samla empirisk data samt transkribera allt som framkommit under 

intervjuerna. 

Som tidigare nämnt har intervjuerna ägt rum hos informanterna på HVB boendet. Detta var 

både en nackdel och fördel. Nackdelen var att vi ibland blev störda av andra personer på 

boendet, dörren och telefonen till boendet ringdes ett antal gånger. Fördelen var att 

informanten befann sig i en för dem känd miljö, vilket troligtvis bidrog till att skapa trygghet. 

Vi tror att det bidrog till att informanterna fick det lättare att dela med sig av sina upplevelser. 

En annan fördel med kvalitativ metod är att man under intervjuns gång har en personlig 

kontakt med informanterna (jfr Kvale, 1997). 

 Om vi hade genomfört en enkät undersökning hade informanten inte fått möjlighet till 

förtydligande av frågor, vilket skulle kunnat bidra till missuppfattningar. Därför anser vi att 

den här sortens datainsamling är nödvändig, om man ska nå fram till gruppen.  

Även en kombinerad ansats av kvalitativ och kvalitativ metod kan vara bra vid en sådan 

undersökning bland ensamkommande flyktingbarn. Detta eftersom vi anser att det behövs en 
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omfattande kartläggning av ensamkommande flyktingbarn, för att få en bättre förståelse för 

ensamkommande flyktingbarns situation.  
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Kort information     Bilaga 1 

 

Vi heter Sevim Tarhan och Rima Zatara och studerar sista terminen på socionomprogrammet 

vid Högskolan Gävle. Vi skriver C- uppsats (examensarbete) i socialt arbete. Uppsatsen syfte 

är att ta reda på hur ensamkommande flyktingbarn ser på sina möjligheter och begränsningar, 

att i skolan.  

 

Vi vill även informera er om att när vi skriver intervjuerna från bandinspelningen får varje 

informant ett fingerat namn. Med tanke på att informanterna inte ska kunna kännas igen. 

Deltagandet i denna intervju är helt frivillig och du kan avbryta när som helst . Om det är ok 

för dig kommer intervjun att spelas in. Detta för att göra en så korrekt framställning som 

möjligt av vad som framkommer. Det är endast vi som kommer att ha tillgång till 

inspelningen. Efter att uppsatsen är avslutat förstörs det insamlade materialet både 

pappersutskrifter och bandinspelningar.  
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Intervjufrågor    Bilaga 2 

 

Tema 1. Möjligheter i skolsituationen som ensamkommande flyktingbarn  

 

1. Kan du berätta om en vanlig dag i skolan när du nyligen anlänt till Sverige? 

 

2.  På vilket sätt påminde skolsituationen om den skola du var van med från ditt 

hemland? 

 

3.  Berätta, var det några särskilda ämnen du tyckte om? 

 

4. När du nu ser tillbaka på den resa du gjorde vilka möjligheter ser du i att ha gått i 

svensk skola.  

 

Tema 2. Begränsningar i skolsituationen som ensamkommande flyktingbarn 

 

1. Nu har vi talat om möjligheter, så låt oss gå över till begränsningar. Kan du berätta om 

någon begränsning som du upplevt i din situation i skolan? 

 

2. Kan du komma på fler exempel på begränsningar? 

 

 

3. Kan du berätta om en händelse i skolan som du kände dig missnöjd med? 

 

Tema 3. Inkludering och kamratskap 

 

1. Vad gjorde du under rasterna? 
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2. Kan de berätta om en händelse när du kände dig delaktig i skolarbetet?  

Kan du komma på fler situationer när du inkluderades i händelserna i skolan? 

 

3. Fanns det någon person du umgicks med efter skolan, berätta? 

 

Tema 4. Stöd och hjälp från skolan 

 

1. Kan du berätta om en händelse när du fick hjälp och stöd från din skola?  

 

Kan du komma på fler exempel på när du fick hjälp och stöd från din skola? 

 

2. Vad tyckte du var bra med den hjälp och stöd du fick? 

 

3. Låt säga att det fanns obegränsade resurser, vilken hjälp och stöd önskar du att du 

skulle fått från skolan?  

 

4. Om du hade möjligt att göra om den svenska skolans mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn, hur skulle du göra om det då? 

 

Är det något som du vill berätta som vi inte har frågat? 

 

 

 

 

 

 

 

 


