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Abstract 

Gramer, S. (2016). Utmaningar i arbetet med flyktingbarn – En undersökning i en 

mellansvensk kommun. Bachelor thesis in Public Health Science. Department of 

Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. 

University of Gävle, Sweden. 

 

The aim of this study was to investigate the actual problems and available resourses a 

Swedish municipality are faced in the process of receiving refugee children. The method 

was a cross-sectional study with a content analysis. Semi-structured interviews were 

conducted with four informants who worked with refugee children. The results showed 

that school activities play a central role in the work with refugee children. The school 

collaborated with health care for asylum seekers as well as with the sports projects 

included in this study. Within the school was one of the challenges of finding qualified 

staff and in health care, was it the burden of the large number of children coming which 

was difficult to handle. Thanks to the accumulated experience, this Swedish municipality 

was able to formulate a good criteria for supporting these children. One of the problems 

that they had not managed to solve the recruitment of competent staff for language and 

study in school. The municipality had drawn attention to the problems and therefore had 

a good chance to improve on this.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka de utmaningar som en mellansvensk svensk 

kommun möter i processen med att ta emot flyktingbarn samt hur resurserna används. 

Den metod som användes var en tvärsnittsstudie med innehållsanalys. 

Semistrukturerade intervjuer gjordes med fyra personer som arbetade med flyktingbarn. 

Resultaten visade att skolverksamhet spelar en central roll i arbetet med flyktingbarn. 

Skolan samarbetade med hälso- och sjukvård för asylsökande samt med idrottsprojekt 

som ingår i denna studie. Inom skolan var en av utmaningarna att hitta kvalificerad 

personal och inom sjukvården var det belastningen av det stora antalet barn som 

kommer som var svår att hantera. Den undersökta kommunen har under en lång tid tagit 

emot flyktingbarn och de har arbetat fram en fungerande organisation med bra 

samarbeten och en tydlig policy. Ett av problemen som de ännu inte lyckats lösa är 

rekrytering av kompetent personal för modersmål och studiehandledning inom skolan. 

Kommunen har uppmärksammat problemen och har därför en god möjlighet att 

förbättra detta.  
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Introduktion 

År 2015 var det cirka 163 000 människor som sökte asyl i Sverige (Migrationsverket, 

2016). Detta är en fördubbling jämfört med år 2014, då drygt 81 000 personer sökte 

asyl. Det aktuella länet var ett av de län som tog emot flest asylsökande per capita 

(invandrare/1000 invånare). Majoriteten av dessa människor var på flykt från 

krigsdrabbade länder som Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia (Ibid.). 

 Antalet flyktingbarn i Sverige har under de senaste åren ökat på grund av det 

pågående kriget i mellanöstern, ca 43 % av de människor som kom till Sverige 2015 var 

barn (Migrationsverket, 2016). Att fly från sitt hem och hemland på grund av krig är 

vardag för många barn. Att leva under de förhållanden som en krissituation för med sig, 

kan leda till både fysisk och psykiskt ohälsa.   

 29 av landets 290 kommuner tar emot hälften av alla flyktingbarn som går i 

skolan (Skolverket, 2016). Denna mellansvenska kommun är en av dessa kommuner. 

 

Centrala begrepp 

Flyktingbarn 

I denna uppsats kommer FNs definition av flyktingar att användas. FN har ingen 

specifik definition för barn utan definitionen som finns gäller för alla flyktingar, oavsett 

ålder. ”Flyktingar är personer som på grund av förföljelse eller krig lämnat sitt 

hemland utan möjlighet att återvända” (UNHCR, 1951).  

 Som barn räknas alla människor som är under 18 år, enligt Socialtjänstlagens 

definition (2001:453, 1 kap, § 2). Där ingår även flyktingbarn. 

Integration 

Integration innebär de sociala processer som bidrar till att olika grupper, bland annat 

olika invandrande etniska grupper, i detta fall flyktingar, blir delaktiga och förenas med 

andra människor i det nya samhället (Nationalencyklopedin, 2016).  

Asyl 

Att söka asyl innebär att personer söker skydd i ett annat land, i detta fall Sverige 

(Migrationsverket, 2016). Alla asylsökande behöver inte vara personer som flytt från 

krig eller förföljelse utan det kan även vara personer som t.ex. löper risk för tortyr i 

hemlandet eller som inte har möjlighet att återvända på grund av miljökatastrof (Ibid.). 

Psykisk hälsa/ohälsa 

WHO (2013) definierar psykisk hälsa som: "God psykisk hälsa gör det möjligt för 

människor att förverkliga sin potential, hantera normala påfrestningar i livet, arbeta 

produktivt och bidra till samhället”. 

 Psykisk ohälsa hos barn kan vara både av lindrigare och svårare form 

(Socialstyrelsen, 2015). Det kan vara besvär av oro eller nedstämdhet, eller psykiska 

sjukdomar som depression.     
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 Hos flyktingbarn är det vanligt att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom samt 

depression (Socialstyrelsen, 2015). Posttraumatiskt stressyndrom är klassat som ett 

ångesttillstånd som flyktingbarnen får till följd av traumatiska upplevelser.  

Hälsofrämjande arbete 

WHO (1986) definierar hälsofrämjande arbete som: ”Hälsofrämjande arbete är den 

process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra 

den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande 

måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medvetna om 

dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall därför ses 

som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron.” 

Riskfaktor 

Riskfaktor är enligt SBU (2004). ”En egenskap eller ett förhållande som indikerar ökad 

risk för att en person ska få en eller flera sjukdomar. Exempel: förekomst av ärftlig 

sjukdom i släkten; tobaksrökning.” 

  

Hälsans bestämningsfaktorer 

Hälsans bestämningsfaktorer omfattar de faktorer som påverkar människans hälsa, 

exempel på faktorer är levnadsvanor och livsvillkor (Folkhalsomyndigheten, 2016).

 Bestämningsfaktorerna finns i olika nivåer (Dahlgren & Whitehead, 1992). Den 

yttersta nivån omfattar hur samhället och dess politiska beslut påverkar befolkningens 

hälsoutveckling. Nästa nivå omfattar människans livsvillkor, alltså de förhållanden som 

finns i ditt liv, som till exempel utbildning, boendesituation samt hälso-och sjukvård. 

Människans levnadsvanor påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Det omfattar 

bland annat matvanor, sömn och fysisk aktivitet. Den innersta nivån är på individnivå 

och handlar om delaktighet och trygghet. Det omfattar det sociala stöd du har från 

familj och vänner, samt det sociala nätverket (Ibid.).  

 
Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer. Källa: G. Dahlgren & M. Whitehead (1992). 



 

3 
 

Flyktingmottagandet i Sverige 

Alla Sveriges kommuner och landsting arbetar med flyktingmottagandet i Sverige 

(SKL, 2016). De är skyldiga att hjälpa flyktingarna med boende och omsorg, alla barn 

ska erbjudas att gå i skolan och ha rätt till hälsoundersökning och annan vård. Arbetet 

med att hitta boenden är något som kommunerna arbetar intensivt med (Ibid.). 

 Inom skolan finns det nationella riktlinjer samt en lokal handlingsplan i den 

mellansvenska kommunen. De nationella riktlinjerna är allmänna råd utgiven av 

Skolverket (2016). De allmänna råden ska enligt Skolverket (2016) vara en god hjälp 

för att stödja skolan i arbetet med nyanlända elever. Handlingsplanen omfattar rutiner 

som kommunen har tagit fram för arbetet med mottagande av nyanlända barn i skolan. 

Kommunen vill arbeta för att så snabbt som möjligt kunna integrera barnen i skolan.  

 

Att vara på flykt 
Att vara på flykt kan vara mycket påfrestande för ett barn (Socialstyrelsen, 2015). Både 

de upplevelser som barnet upplevt vid flykten, samt den långa asylprocessen som väntar 

när de väl kommit fram till det nya, förväntade trygga, landet kan ha stor påverkan på 

barnet (Ibid.). 

Asylprocessen  

När människor som är på flykt kommer till Sverige kan de söka asyl (Migrationsverket, 

2016). Asylprocessen är en lång process som sker i flera olika steg, från att ansökan är 

inlämnad till att beslutet är taget kan det ta flera år.   

 Det första steget i asylprocessen är att lämna in en asylansökan, där personerna får 

lämna information om sig själva, samt hur de tagit sig till Sverige och varför de söker 

asyl. Andra steget i asylprocessen är att personerna blir registrerade på en 

mottagningsenhet, där de blir kallade till ett utredningssamtal. På utredningssamtalet får 

personerna information om vad mottagningsenheten ska göra för dem samt information 

om vad barnen har för rättigheter i Sverige. Informationen de tilldelas är bland annat att 

alla barn har rätt att gå i skolan under hela asylprocessen och även tillgång till hälso-och 

sjukvård. Under tiden migrationsverket tar sitt beslut får alla personer ett LMA-kort 

(lagen om mottagandet av asylsökande-kort) som ett bevis på att de är asylsökande och 

att de får stanna i Sverige tills beslutet är taget. Alla personer blir även erbjudna boende 

under tiden de väntar på beslutet (Ibid.). 

 Det tredje steget i asylprocessen är en asylutredning, där handläggare på 

migrationsverket gör en mer grundläggande utredning vid ett flertal samtal med de 

asylsökande. Där får de som söker asyl berätta vem de är, varför de sökt skydd i Sverige 

och varför de inte kan återvända till sitt hemland (Migrationsverket, 2016). Alla barn 

har rätt att säga något under utredningen (Migrationsverket, 2011).  

 När migrationsverket har tagit sitt beslut kan personerna få uppehållstillstånd, 

vilket innebär att de får stanna i Sverige (Migrationsverket, 2016). Beslutet kan även 

vara ett avslag, vilket innebär att de inte får stanna i landet. Ett beslut om avslag har alla 

asylsökande rätt att överklaga, vilket innebär att migrationsverket prövar sitt beslut igen. 

Skulle det bli ett till avslag kan förfrågan skickas till migrationsdomstolen, skulle även 
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de ge ett avslag finns en sista utväg, att skicka förfrågan till migrationsöverdomstolen. 

Migrationsöverdomsstolens beslut är det gällande beslutet, vilket innebär att det beslutet 

inte går att överklaga. Har de som överklagat sitt beslut fått ett avslag hos 

migrationsöverdomstolen måste de lämna landet, sker detta inte frivilligt ser polisen till 

att de lämnar landet (Ibid.) 

 I en studie från Sverige har Ottosson och Lundberg (2013) undersökt barns 

rättigheter kring deltagandet i asylprocessen. De har analyserat nio intervjuer med 

barnens ombudsman, om barnens berättelser kring processen. Studiens resultat visade 

att de flesta barnen antar att föräldrarna för barnens talan och att de inte själva behöver 

vara fysiskt aktiva i asylprocessen eftersom föräldrarna vet barnets bästa (Ibid.). 

Ottosson och Lundberg (2013) anser att det borde göras en grundläggande analys av 

bland annat barnkonventionen när processen omfattar barn. De menar att 

barnkonventionen måste rikta sig mer mot barnens bästa och möjligheten för barnen att 

ha en egen åsikt kring hela asylprocessen (Ibid.). 

 

Flyktingbarnens rättigheter i Sverige 

I konventionen om barns rättigheter beskriver FN (1989) vikten av samma rättigheter 

för alla, oavsett etnicitet, ursprung eller religion. En del av konventionen handlar om 

barn som är på flykt, den säger att barnen har rätt att få skydd och hjälp i det land de 

kommer till, oavsett om de kommer med sina föräldrar eller ensamma. Konventionen 

innehåller de mänskliga rättigheterna som är indelade i olika delar, men som alla anses 

vara lika viktiga. Alla barn är lika mycket värda och ska bli behandlade på ett bra sätt 

utan att riskera att bli diskriminerade för sin hudfärg, språket de talar eller vilken 

religion de har (Ibid.) 

 De mänskliga rättigheterna innebär bland annat att barnen har rätt att uttrycka sig 

och säga vad de vill, samt att de vuxna ska lyssna på vad de har att säga (FN, 1989). 

Alla barn har rätt till en bra uppväxt, ett tryggt hem där det finns mat på bordet samt 

kärlek och närhet. Barnen har även rätt att gå i skolan och rätten att lära sig läsa och 

skriva. De mänskliga rättigheterna ska skydda barnet från att behandlas illa, både vad 

gäller fysiskt och psykiskt våld (Ibid.).  

 

Psykisk ohälsa hos flyktingbarn 

Flyktingbarn lider ofta av psykisk ohälsa, vilket kan vara en följd av de traumatiska 

upplevelser och svåra förhållanden de upplevt under flykten från bland annat krig 

(Socialstyrelsen, 2015). Att fly från sitt hemland kan vara både stressigt och riskfyllt på 

många sätt, många förlorar både ägodelar och familjemedlemmar under flykten och det 

förekommer även övergrepp mot barn. Väl framme i det nya landet väntar den långa 

asylprocessen. Asylprocessen kan vara mycket påfrestande för de asylsökande barnen 

och deras hälsa. Upplevd stress och isolering kan förekomma, mycket på grund av 

språksvårigheterna och kulturskillnaderna som kan upplevas i det nya landet (Ibid).  

 I en studie gjord i Sverige har de undersökt effekterna från kriget, flykten och 

våldet kring det hos barn (Angel, Hjern & Ingleby, 2001). De deltagande i studien var 

flyktingbarn i åldrarna 6-16 och deras familjer som kom till Sverige under 
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Bosnienkriget i början av 1990-talet. Deltagarna blev intervjuade, samtidigt som 

forskarna gjorde observationer kring barnens beteende. Resultatet av denna studie 

visade att det fanns många stressfaktorer för barnen kring flykten och våldet i 

hemlandet. Många av barnen i studien ansågs ha psykisk ohälsa och posttraumatiskt 

stress syndrom. Ungefär hälften av föräldrarna till deltagarna upplevde att deras barn 

var mer nervösa och ledsna nu jämfört med innan kriget och ca en femtedel ansågs 

behöva söka vård för det psykiska måendet (Ibid.). 

 En studie gjord i Danmark har jämfört riktlinjer och tillgång till hälso- och 

sjukvårdstjänster för asylsökande barn i de nordiska länderna (Sandahl, et al., 2013). De 

har analyserat rapporter. Studiens resultat visade att de asylsökande barnen i Sverige, 

Norge samt Island hade tillgång till hälso- och sjukvård i samma utsträckning som 

ländernas andra barn. Dock utförde inte svensk sjukvård dessa undersökningar 

systematiskt. I Sverige var det endast några av länen som erbjöd barnen mer 

grundläggande undersökning för psykiska besvär (Ibid.). 

 

Skolan och dess betydelse 
Alla barn har rätt att gå i skolan men det som skiljer de nyanlända flyktingbarnen från 

de svenskfödda barnen är att de inte har någon skolplikt (Migrationsverket, 2013). Det 

innebär att de enligt lag ej behöver gå i skolan om de inte vill. Alla barn som går i 

skolan har rätt till lika utbildning och ska ha samma förutsättningar till en bra 

utbildning. Vilket innebär att även flyktingbarnen har lika stor rätt till särskilt stöd om 

de inte anses klara målen. Det stödet kan bland annat vara modersmålsundervisning 

samt studiehandledning (Ibid.). 

 För att kunna erbjuda alla flyktingbarn en bra skolgång görs en detaljerad 

kartläggning av barnens tidigare kunskaper i och erfarenheter av skola för att kunna 

anpassa undervisningen i den svenska skolan (Skolinspektionen, 2014). Enligt skollagen 

är det sedan januari 2016 obligatoriskt att kartlägga nyanlända elevers kunskaper, samt 

sedan april 2016 är det obligatorisk för grundskolan att använda sig av Skolverkets 

kartläggningsmaterial (Skolverket, 2016). Enligt skolinspektionens undersökning 

(2014) var kartläggningen bristfällig, och en bristfällig kartläggning av elevernas 

tidigare kunskaper kan bidra till undervisningen inte anpassas efter elevernas 

förutsättningar, vilket i sin tur kan leda till att eleverna förlorar kunskap inom olika 

ämnen.       

 I en studie gjord i Norge har de studerat skolans roll i unga flyktingars deltagande 

i samhällslivet samt de psykosociala påfrestningarna som sker vid flykt och bosättning i 

ett nytt land (De Wal Pastoor, 2015). De har gjort intervjuer med flyktingelever samt 

lärare. Resultatet de fick fram var att intervjupersonerna upplevde att skolan hade 

inverkan på både elevernas emotionella välbefinnande och psykosociala anpassning i 

relation till skolan som en arena för socialisering (De Wal Pastoor, 2015). 

 En studie gjord i Sverige har undersökt asylsökande barns uppfattningar om 

utbildning (Svensson & Eastmond, 2013). De har med hjälp av barnens berättelser, sina 

egna observationer samt intervjuer med föräldrar och lärare samlat information. Deras 

resultat visade att barnen ser skolan som en miljö med bra struktur, känsla av 

tillhörighet och en bra lärandemiljö (Ibid.) 
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Integration 

Hao och Cui (2015) har undersökt vilka faktorer som påverkar den sociala 

integrationsprocessen hos flyktingbarn. De har gjort en analys på flyktingbarn i 

Shanghai. Resultat de fick fram var att riskfaktorer som upplevd diskriminering hade en 

betydande negativ effekt på flyktingbarnens sociala integration.  

 Rousseau, Drapeau, Lacroix, Bagilishya, och Heusch (2005) och Rousseau (2007) 

har gjort utvärderingar av två projekt inom skolan i Frankrike. Projekten var ett nio 

respektive tolv-veckors program som gick ut på att integrera flyktingbarn i skolan samt 

att förebygga ett framtida dåligt mående (Rousseau, et al., 2005) (Rousseau, 2007). Det 

ena programmet var drama-terapi grupper och den andra var workshops där barnen fick 

lära sig att utöva kreativa uttryck samt lära sig språket. Resultatet av studien visade att 

båda dessa projekt kan vara förebyggande av dåligt mående samt ökade barnens 

självförtroende och möjlighet att hitta en identitet. Drama-projektet visade sig även ha 

en bra inverkan på barnens sociala integration och även workshopen var bra för 

integrationen och en bra samhörighet i klassen (Ibid.) 

 Whiteman (2006) har gjort en studie, i England, Newcastle, där de har studerat 

integrationen i skolan hos flyktingbarn. Genom enkäter har de analyserat lärarnas 

synpunkter kring de egna erfarenheterna med att integrera flyktingbarnen i skolan 

(Whiteman, 2006). Resultatet av denna analys blev ett identifierat behov av bland annat 

förbättrad tillgång till tolktjänster och mer tillförlitlig information om elevernas 

bakgrund. De upplevde att integrationen var olika på de olika skolorna, beroende på 

deras övergripande etniska blandning och tillgången på resurser och stödnätverk inom 

de respektive skolorna (Ibid.). 

 Spaaij (2015) har undersökt vikten av sport och idrott hos unga flyktingar i 

Australien. De har genom fältstudier undersökt känslan av tillhörighet samt vilka 

sociala processer som sker inom fritidsaktiviteter. Resultatet av studien visar att 

aspekter som kön, etnicitet och religion verkar vara faktorer som är svårare hantera i de 

lokala fotbollsklubbarna (Ibid.). 

Förberedande klass i skolan 

Om det finns många nyanlända flyktingbarn på en skola kan skolan erbjuda barnen att 

börja i en förberedande klass, detta räknas som ett särskilt stöd. En förberedelseklass 

innebär att alla barn som kommer till svenska skolan och inte kan språket får gå i en 

klass tillsammans med andra nyanlända flyktingbarn, där får barnen i första hand lära 

sig svenska och hur den svenska skolan fungerar. Barnen blir sedan successivt 

utslussade till respektive klass. Detta är för att barnen ska få så bra utbildning som 

möjligt. Utan det svenska språket är det enligt Blob (2004) omöjligt för barnen att ta in 

de kunskaper som lärs ut. Det behöver inte betyda att barnen inte är duktiga 

kunskapsmässigt utan på grund av att undervisningen sker på svenska, så förstår de inte 

undervisningen (Blob, 2004). 

 Nilsson och Axelsson (2013) har i en studie undersökt flyktingbarnens synpunkter 

på de pedagogiska och sociala resurser som skolan erbjuder i förberedelseklass samt 

årskursklass samt övergången mellan dessa olika klasser. Deltagarna i studien var 22  
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flyktingbarn på tre olika mellan-högstadieskolor och metoden var deltagande 

observationer samt semistrukturerade intervjuer (Ibid.).  

 Resultatet av studien visade att eleverna upplevde att det fanns både fördelar och 

nackdelar med att gå i en förberedandeklass (Nilsson & Axelsson, 2013). En av 

fördelarna var att gruppen var mindre och att det lades ner mer tid på både varje elev 

samt varje ämne som studerades. Det fanns även mer tid och pedagogiska hjälpmedel 

för lärarna att använda sig av på lektionerna för att förklara olika uppgifter. 

Studiehandledning som resurs fanns ofta tillgänglig i förberedandeklass men användes 

inte så ofta i ordinarie klass. Dock anser de att barnen har en ökad aktivitet i skolarbetet 

när de får studievägledning. Det är olika hur mycket modersmål som används i 

klassrummet, det är vanligt förekommande med översättning via teknik, ordbok. Barnen 

ansåg att de lärde sig svenska fortare om klasskamraterna bara pratar svenska, än om 

man har flera kamrater i förberedelseklassen som har samma modersmål (Ibid.).  

 Nackdelen var att i den förberedandeklassen studeras endast få ämnen, men att 

man sedan får börja med andra praktiska ämnen i sin hem-klass, gradvis (Nilsson & 

Axelsson, 2013). En annan nackdel är den stora åldersskillnaden som kan förekomma, 

då alla barn går i en och samma klass istället för att delas upp i åldersgrupper. Eleverna 

ansåg att de missade kunskap som de kunde få i ordinarie klass, på grund av att de inte 

läste alla ämnen och att det blev mycket onödig upprepning för de elever som var 

duktiga kunskapsmässig. De tror att de lär sig fortare i den ordinarie klassen (Ibid.). 

  En stor skillnad mellan förberedelseklass och ordinarie klass enligt eleverna var 

hur bra lärarna kunde göra sig förstådda och förklara (Nilsson & Axelsson, 2013). 

Lärare som hade tidigare erfarenhet med att arbeta med barn som pratar andra språk 

hade under tidens gång lärt sig hur de skulle förklara och använda sig av olika 

hjälpmedel för att nå fram med sitt budskap. I ordinarie klass upplevde barnen att det 

var svårt att hänga med på grund av att de inte förstod uppgiften. Lärarna pratade fort 

och förklarade på ett svårt sätt och använde sällan pedagogiska hjälpmedel för att 

förklara för de som pratar ett annat språk. Det största problemet var inte barnens 

bristande kunskap utan det var ofta det svenska språket som gjorde det svårt (Ibid.).  

 

Det ökande antalet flyktingbarn innebär en stor belastning på Sveriges kommuner. Vi 

behöver därför se om kommunerna effektivt använder sig av de resurser som finns för 

att på bästa möjliga sätt arbeta hälsofrämjande för flyktingbarnens bästa. Allt för att 

kunna ge dessa barn en trygg framtid i Sverige. 
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Syfte  
Syftet är att undersöka vilka utmaningar en mellansvensk kommun möter i arbetet med 

mottagandet av flyktingbarn samt hur resurser används. 

 

Frågeställningar: 
- Finns det riktlinjer för arbetet kring flyktingbarn på de olika verksamheterna? 

- Följs de eventuella riktlinjerna? 

- Hur arbetar skolan för att främja flyktingbarnens hälsa?  

- Finns det några fritidssysselsättningar tillsammans med svenska barn, som hjälp 

i flyktingbarnens integration?  

Metod 
Design 
Studien är av kvalitativ ansats och avser att undersöka ett tvärsnitt, vilket innebär att 

undersökningen kollar hur arbetet ser ut vid en viss tidpunkt. Tvärsnittsstudie passar att 

göra både vid kvalitativa och kvantitativa studier. Enligt Bryman och Bell (2005) 

innebär en tvärsnittsdesign att data, antingen kvalitativ eller kvantitativ, samlas från 

flera olika komponenter vid en viss tidpunkt för att sedan hitta likheter och skillnader 

ifrån de koder som framkom från de olika komponenterna.  

 

Urvalsmetod  
Urvalsmetoden i denna studie var ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att 

man på ett strategiskt sätt själv väljer de mest lämpliga informanterna till studien 

(Olsson & Sörensson, 2011). Kommunen som studien ämnar undersöka är en kommun i 

Mellansverige där många flyktingar är bosatta. Kriterier vid urvalet av informanter i 

denna studie var att samtliga skulle vara verksamma i den aktuella kommunen samt att 

de på något vis skulle vara aktiva i arbetet med flyktingbarn.   

 Fyra intervjuer gjordes och alla informanter arbetade med flyktingbarn ur olika 

perspektiv. De olika perspektiven var inom skolan, fritid, hälso- och sjukvård, samt 

kommunalt. 

 Skolan där informant 1 och 4 arbetar är den verksamhet som jag som 

uppsatsskrivare utförde mina fältstudier på höstterminen 2015. Informant 2 kontaktades 

via ett mejl som skickades till verksamhetsansvarige, som valde ut lämplig person i 

verksamheten för att delta i intervju. En anställd på skolan tipsade om det 

integrationsprojekt som studerats (Informanter intervju 3). Projektledaren kontaktades 

sedan via mejl. 
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Informanter 

I intervju 1 var informanten en rektor på skolan. Skolan är en verksamhet med cirka 400 

elever, varav cirka 15 procent är asylsökande flyktingbarn. Det finns två stycken 

förberedande klasser på skolan med cirka 20-25 elever i varje grupp.  

 I intervju 2 var informanten en sjuksköterska. Arbetade på hälso-och sjukvård för 

asylsökande. Denna asyl-hälsovård är den enda av sitt slag i hela länet och där arbetar 

sjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor samt administratörer.  

 Intervju 3 var en gruppintervju med tre informanter. Informant 3:1 var en 

projektledare för ett integrationsprojekt och arbetade inom verksamheten SISU med 

asylsökande. SISU är en studie- och utbildningsorganisation som arbetar för att utbilda 

och utveckla idrottsverksamheter. Informant 3:2 och 3:3 var projektledare som arbetade 

mer fysiskt med integrationsprojektet. Dessa tre informanter hade olika synvinklar och 

information kring projektet därav behövde alla tre informanter närvara på intervjun

 I intervju 4 var informanten en integrationspedagog, anställd på skolan. Personen 

har arbetat där under läsåret 2015/2016. 
 

Datainsamling och frågeinstrument 
Insamlingen av data har skett genom semistrukturerade intervjuer. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundar sig i att det skulle finnas möjlighet att ställa 

följdfrågor utöver frågorna i intervjuguiden (Björklund & Paulsson, 2012). 

 Inför intervjuerna framställdes en intervjuguide med inledande frågor samt 

nyckelfrågor. Det framställdes en enskild guide för alla respektive intervjuer, på grund 

av att intervjupersonerna har olika arbetsuppgifter (Se bifogad intervjuguide). De 

inledande frågorna var samma för samtliga informanter, sedan var nyckelfrågorna 

utformade efter respektive informants arbets-plats/uppgifter. De inledande frågorna 

handlade om vad informanten arbetade med samt hur länge denne hade arbetat på 

arbetsplatsen. Temat på intervjuguiden var flyktingbarn och de har alla samma röda tråd 

där frågorna riktar sig till arbetet med flyktingbarn, inom olika perspektiv. 

 

Genomförande 
Samtliga informanter kontaktades via mejl och de fick förfrågan om att delta i en 

intervju inför denna studie. När informanterna tackat ja till deltagande skickades ett 

missivbrev ut till samtliga, även det via mejl, med all viktig information om studien och 

intervjun som informanterna behövde (Se bilaga 2). Missivbrevet delades även ut till 

informanterna innan varje intervju så att de kunde lämna sitt samtycke om deltagande i 

studien.      

 Fyra stycken individuella intervjuer genomfördes, samtliga skedde på respektive 

informants arbetsplats och tog cirka 20 minuter per intervju. Den beräknade tiden på 

respektive intervju var cirka 45 minuter. Vid intervjuerna ställdes frågorna i 

intervjuguiden, men även följdfrågor ställdes, dessa utformades efter informantens svar 

på de tidigare frågorna. Vid samtliga intervjuer användes en Ipad som hjälp vid 

inspelning av intervjuerna, för att materialet skulle bli enklare att bearbeta vid 

transkribering. 
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 De inspelade intervjuerna transkriberades sedan, vilket innebar att ordagrant 

översätta ljudinspelningarna till text. Detta gjordes med hjälp av samma 

inspelningsinstrument som användes vid inspelning av intervjuer och de översatta 

inspelningarna skrevs sedan ned i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Office Word. 

 

Dataanalys 
Analysmetoden i denna studie var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Syftet var att analysera kommunikationsinnehållet i de transkriberade intervjuerna 

(Olsson & Sörensson, 2011). En kvalitativ innehållsanalys innebär att man beskriver 

olika variationer i en text genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).     

 I analysen har Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskrivning av 

analysprocessen använts som stöd vid arbetet. Först lästes den transkriberade texten 

igenom flera gånger för att få en helhetsbild av textens innehåll. Sedan kondenserades 

texten i meningsenheter, vilket innebar att välja ut det mest relevanta innehållet ur 

texten. Meningsenheterna kodades sedan, vilket innebar att alla meningar beskrevs med 

en kod vad de handlade om. Koderna skrevs sedan ned i samma dokument som 

meningsenheterna där varje mening med respektive kod numrerades. Dessa numrerades 

för att enklare kunna gå tillbaka i arbetet under tidens gång. Dokumentet med koderna 

skrev sedan ut och varje kod klipptes isär för att det skulle bli enklare att kunna sortera 

in koderna i olika kategorier. Alla koder som hamnade i samma kategori hade sina 

likheter. Kategorierna delades sedan in i passande underkategorier, dessa bearbetas i 

resultatet. Exempel på hur analysen gjordes finns i tabell 1.   

 

Tabell 1: Visar två exempel på mening, meningskondensering, kod samt underkategori 

och kategori framtagen vid analysen. 

Mening Mening 

kondensering 

Kod Under-

kategori 

Kategori  

Men det som är 

våran ambition 

med allting är ju 

att vi ska blanda 

upp dem, det är 

det de går ut på… 

att det ska bli 

integration. 

Integrera svenskar 

med icke svenskar. 

Barnens 

integration. 

Integration Barnens 

hälsa 

Jag pratar liksom 

inte om asyl elever 

och andra elever 

utan jag pratar om 

mina elever. 

Det görs ingen 

skillnad mellan 

svenska- och 

ickesvenska elever. 

Alla elever 

behandlas 

lika. 

Alla barns 

lika värde. 

Barnens 

hälsa 
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Vid analysen framkom det tre kategorier med en, tre respektive fem underkategorier, se 

dessa kategorier i tabell 2. 

 

Tabell 2:  Kategorier samt underkategorier framtagen vid analys. 

Kategorier Underkategorier 

Riktlinjer och rutiner Barnens rättigheter 

Barnens hälsa Integration 

Alla barns lika värde 

Sjukvård 

Skolan Förberedelseklass 

Relationer 

Personal 

Idrott  

 

Etiska överväganden 
Denna uppsats tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande etiska krav 

vid forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 

nyttjandekravet. Alla informanter har fått ta del av all viktig information om studien och 

deras deltagande genom ett missivbrev (Se bilaga 1). Denna information skickades till 

informanterna innan deltagande i intervjun.  

 Deltagarna blev även informerade om att de själva har bestämmanderätt över sitt 

deltagande i studien, samt att det är frivilligt att avbryta under undersökningens gång. 

Samtycket lämnades in skriftligt innan intervjun startade.   

 Alla uppgifter har behandlats med konfidentialitet och har förvarats oåtkomligt för 

obehöriga och den färdigställda uppsatsen kan inte återkopplas till någon av 

informanterna.      

 Det insamlade materialet har endast använts till ändamålet, vilket omfattar 

nyttjandekravet, det innebär att informationen om informanterna eller deras intervjuer 

endast använts och kommer att användas i denna studie och inget annat (Ibid.). 
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Resultat 
Resultatet presenteras utefter de kategorier samt underkategorier som framkom vid 

analysen, med fokus på studiens syfte samt frågeställningar.   

 De tre kategorier samt underkategorier som framkom vid analysen var: 1: 

Riktlinjer och rutiner: barnens rättigheter. 2: Barnens hälsa: integration, alla barns lika 

värde samt sjukvård. 3: Skolan: förberedelseklass, relationer, personal och idrott. Dessa 

kategorier kan även ses i tabell 2. 

 

Riktlinjer och rutiner 
Det finns både inom skolans verksamhet samt i hälso- och sjukvården riktlinjer kring 

hur arbetet med flyktingbarn skall ske. Verksamheterna arbetar dagligen utefter dessa 

riktlinjer och handlingsplaner. Inom hälso- och sjukvården finns det riktlinjer om hur 

smittskydd ska hanteras, detta är riktlinjer som ska följas dagligen och aldrig får brytas.  

 

”Det är så pass viktiga riktlinjer och smittskydd det är riktlinjer som vi har aldrig får 

bryta om man säger så.” (Informant 2). 

 

Inom skolan finns det nationella riktlinjer och den aktuella kommunen har även en egen 

utformad handlingsplan kring arbetet med flyktingbarn i skolan. 

 

”Ja dels finns det ju nationella riktlinjer men sen har vi ju också framtagit i kommunen 

en handlingsplan_.” (Informant 1). 

Barnens rättigheter 

Flera informanter tog upp att alla flyktingbarn har samma rätt som svenska barn. Det 

gäller både de barn som fortfarande är asylsökande samt de barn som har fått 

uppehållstillstånd.  

 

”Jag tycker att det är viktigt att man vet att barn har ju samma rätt som svenska barn, 

asylsökande har ju den rätten.” (Informant 2). 

 

Flyktingbarn har ingen skolplikt men enligt informant 1, betraktar de barnen som alla 

andra barn, att de ska gå i skolan. Alla barn har rätt att gå i skolan, de har även samma 

rätt i skolan som svenska barn att få hjälp om de inte anses klara de uppsatta målen. 

 

”_ barn som inte har permanent uppehållstillstånd de har ju inte formellt skolplikt… 

men vi betraktar dem som att de ska gå i skolan.” (Informant 1). 

  



 

13 
 

Barnens hälsa 

Informant 2 och 4 påpekar att flyktingbarn som flytt från krig ofta har upplevt många 

svåra saker.  

 

”_de kommer ju hit oftast under andra omständigheter, barnen som flyr mår oftast 

väldigt dåligt.” (Informant 2). 

 

”De har enorma ryggsäckar de som har flytt från krig eller flytt ifrån… ja elände” 

(Informant 4). 

Informant 4 påpekar att teater är ett bra sätt att bearbeta känslor utan att direkt prata om 

problemen.  Drama och teater kan även öka självkänslan. 

 

”Då är teatern perfekt, för i teatern kan man genom improvisation bearbeta saker man 

har varit med om.. utan att behöva säga att det här är jag, utan man kliver in i en roll 

och så får man bearbeta.” (Informant 4). 

 

Inom skolan får flyktingbarnen tillgång till samma elevhälsa som skolans andra elever 

samt att ökat arbete kring vaccination för flyktingbarnen.  

 

”_ jag pratar ju om mina elever och då får de ju ta del av den vanliga elevhälsan.” 

(Informant 1). 

 

Informant 3 nämner att barnen blir lugnare i klassrummet efter att de har varit med på 

deras idrottsprojekt. 

 

”De märkte också att barnen hade blivit lite lugnare när de kom tillbaka till klasserna.” 

(Informant 3:3). 

 

En av svårigheterna i skolan är att hantera utvisningar. Det uppstår oro vid utvisning av 

elever hos både andra elever och personalen.  

 

”Vi har haft några tillfällen.. där föräldrar har kommit och hämtat barnen där det 

förmodligen handlar om att de är på väg att bli utvisade _ det är ju lite omskakande att 

vara med om _ så det skapar ju en oro.” (Informant 1). 

Relationer 

Skolan arbetar mycket med gemenskap genom teater och drama. Genom teatern bygger 

barnen en gemenskap och relation till varandra. Barnen får arbeta tillsammans och får 

en speciell relation till varandra. 

 

”Man blir kompisar, för det ser vi ju när vi har det med från årskurs tre till nio och har 

drama övningar, det blir ju en speciell relation.” (Informant 4). 
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Informant 4 nämner vikten med att barnen måste våga bli kompis med någon som inte 

är född i Sverige. Det kan bli så att när man kommer till ett nytt land så tyr man sig till 

sina landsmän som pratar samma språk. 

 

”_ för att integreras och för att lära sig språket riktigt.. så måste man umgås över 

gränserna.. att de lär sig.. att de vågar ta steget, att även svenska barn vågar bli kompis 

med en som inte är född i Sverige. Att de integreras med varandra _.” (Informant 4). 

 

Informant 1 påpekar att man inte ska vara rädd för att ingå korta relationer och att det är 

de vuxnas uppgift att uppmuntra till alla sorters relationer  

 

”Men det handlar ju också om hur man som vuxen förhåller sig, att man uppmuntrar 

till att njuta av de här korta relationerna.” (Informant 1). 

 

Integration 

Det är viktigt att integrera de svenska barnen och de icke-svenska barnen med varandra. 

Enligt informant 3 är meningen med idrottsprojektets att alla ska delta, man ska blanda 

svenska barn med icke-svenska barn, för att de ska integreras och inte endast ha grupper 

med svenska respektive icke-svenska barn. 

 

” Vi vill inte bara _ att ha invandrarfotboll ger ju egentligen inte någonting _ på sikt så 

ska de ju blandas ut och de ska ju integreras. Det är ju det går ut på.” (Informant 3:2). 

 

Språket är mycket viktigt när det kommer till integration. Det är det första man bör lära 

sig enligt informant 4.  

 

”Det är ju ett jätte bra sätt att få gemenskap och för de som inte är född i Sverige att 

lära sig svenska språket. Och för integration är det absolut viktigaste är att lära sig 

språket.” (Informant 4). 

 

På frågan: ”Vad anser du är det bästa sättet att integrera flyktingbarnen med de andra 

skolbarnen?” ansåg informant 4 att drama och teater är det bästa sättet för barnen att 

integrera sig. Barnen kan även använda sig av kroppsspråket som hjälp att göra sig 

förstådda vid drama och teater.  

 

”Det är teater och det behöver inte vara en teater som ska bli en föreställning utan 

bara att ha dramaövningar.” (Informant 4). 
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Alla barns lika värde 

Informant 1 nämner att alla elever är lika värda, de gör ingen skillnad på de asylsökande 

eleverna jämfört med de andra eleverna. Alla får samma hjälp av elevhälsan. De gör 

heller ingen skillnad på de barn som är asylsökande eller de som redan fått 

uppehållstillstånd.  

 

”Vi pratar liksom inte om asylelever och andra elever utan jag pratar ju om mina 

elever.” (Informant 1). 

 

I drama och teater är alla barn lika värda, det spelar ingen roll vart man är född, hur 

gammal man är eller vilket kön man har. Även informant 3 beskriver att alla barn får 

delta i idrotten, alla åldrar samt båda könen. 

 

”_  när man satt upp en teaterföreställning tillsammans. För det här har vi gjort 

tillsammans. Så är det vi och då spelar det ingen roll.. ålder eller _ vart man är född 

eller om man är kvinna, hen eller det _ utan att det är vi tillsammans som har gjort 

teater.” (Informant 4). 

 

Sjukvård 

I kommunen erbjuds alla barn en hälsoundersökning, där undersöks både den fysiska 

och psykiska hälsan hos barnet. Genom Migrationsverket, kommunen, eller skolorna får 

de information om vilka barn som kommit till kommunen, vilka de då skickar en 

kallelse till. Flyktingbarnen har samma rätt till gratis sjukvård som svenska barn. 

Hälsoundersökningen fokuserar mycket på smittskydd.   

 Alla asylsökande får alltid sin första hälsoundersökning på asylhälsovården för att 

sedan bli hänvisad till ordinarie hälso- och sjukvård. Informant 2 berättar att det är deras 

uppgift att skicka vidare barnen i vården om det skulle behövas, bland annat till läkare 

samt till tandvården som blir informerade om barnens hälsoundersökning. 

 

”Behövs det kontakt med… ja med ungdomsmottagningen eller läkare då tar ju oftast vi 

de kontakterna och ser till så barnet har en tid när de åker här ifrån.” (Informant 2). 

 

Det är just nu långa väntetider på hälsosamtal. Informant 2 förklarar att på grund av de 

långa väntetiderna har de inskaffat en förkortad hälsoundersökning för barn för att 

snabbare kunna vaccinera barnen.  

 

”Ja _ vi har en jätte väntetid just nu. Vilket gör att de kan ha kommit hit i oktober _ 

egentligen är tanken att de ska vara här hos oss en vecka efter det att de har kommit till 

Sverige. Så väntetiden är ju jätte läng, så därför har vi expanderat och tagit in många 

sjuksköterskor.” (Informant 2). (Intervju i mars). 
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För barn skolålder är det skolan som ansvarar för barnens vaccination, i samarbete med 

asylhälsovården som utför hälsoundersökningen. Skolsköterskan skickar en remiss till 

asylhälsovården för att barnen ska få en hälsoundersökning.  

 

”Men sen har vi ju en extra förstärkning i skolsköterska _ dom jobbar ju ganska hårt 

med vaccinationsprogrammet.” (Informant 1). 

  

Skolan 
Alla barn som är i skolålder (6-18 år) erbjuds skolgång. Migrationsverket meddelar när 

barn kommit till kommunen för att personalen på skolan sedan skickar en kallelse till 

barnen när de ska börja i skolan. Barnen ska när de kommer till Sverige som regel, börja 

skolan inom två månader från att de anlänt.  

 

”Alltså vi ska ta emot dem i skolan inom åtta veckor.” (Informant 1). 

Informationen om när barnen ska börja skolan, när och vilka barn som kommer är bra. 

Det är dock problematiskt med barn som flyttar inom Sverige eller till annat land. Att 

hitta rutiner kring detta är svårt. 

  

”Jag tror att det där är en utav svårigheterna för oss.. man säger när ett barn kommer 

till klassen, där har vi ganska bra koll på, vi får aviseringen, vi har mötet, vi hinner 

prata i gruppen att nu kommer det en ny elev. Men vi har ju många gånger varit med 

om att elever inte bara att de har blivit utvisade men som har blivit kommunplacerade 

och ska flytta till en annan kommun, att de kommer på torsdag och säger på måndag 

ska vi flytta.” (Informant 1).  

Förberedelseklass 

När barnen kommer till skolan får de börja i en så kallad förberedelseklass för att träna 

upp det svenska språket. I förberedelseklassen får eleverna max gå i två år, men det 

normala är att de är i klassen ungefär ett år innan de successivt slussas ut i ordinarie 

klass. Medan barnen går i den förberedande klassen görs en kartläggning av elevernas 

tidigare kunskaper för att enklare kunna placera barnen i rätt klass utefter deras 

kunskaper. Klassplaceringen ska även enligt riktlinjerna vara så att barnen, i den mån 

det går, hamnar i rätt åldersgrupp. Detta kan vara svårt, då det kan finnas barn som trots 

sin ålder inte tidigare har gått i skolan alls eller som har stora brister i sin utbildning. 

 

”_ för det kommer ju barn _ de har inte gått i skolan alls, de kanske inte kan läsa eller 

skriva på ens ett eget språk och så förväntas du gå i sexan. Då är det ju svårt. Men det 

skulle ju också vara helt orimligt att du gick i ettan som tolvåring.” (Informant1). 

När barnen ska börja slussas ut till sina ordinarie klasser börjar barnen oftast med 

praktiska ämnen så som idrott, musik och slöjd. Ämnen som SO kan vara mycket svårt 

för nyanlända elever då all undervisning utgår från våra västerländska normer. 
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Personal 

Enligt informant 1 har personalbehovet sett varierande ut. Inom vissa områden finns det 

inte något ökat behov av personal. Hos till exempel skolkuratorn har det, trots det ökade 

elevantalet ej gett något ökat behov av personal. Dock har ett ökat behov hos 

skolsköterskan framkommit på grund av barnens vaccination. 

 

”Men sen har vi ju en extra förstärkning i skolsköterska om man nu ska kalla det för 

hälsofrämjande men de men dom jobbar ju ganska hårt med vaccinationsprogrammet” 

(Informant 1). 

På grund av det ökade antalet flyktingbarn har en integrationspedagog anställts. 

Integrationspedagogens uppgift är bland annat att genom drama och teater integrera 

barnen med varandra. Personen fungerar även som en livlina för att hjälpa de barn i 

förberedelseklassen som ska börja gå på lektioner med sina ordinarieklasser, om de 

behöver hjälp med språket.  

 

”Och sen är jag ju också som livlina, när barnen ska ut i klasser, att jag följer med de 

som har varit i Sverige kanske i två månader och kanske ska ut i sina ordinarie klasser 

och hjälper till med språk.” (Informant 4). 

 

Om det finns fler än fem elever i kommunen som pratar samma språk ska modersmål 

erbjudas. Det finns dock inte modersmålslärare i den utsträckning som skulle behövas. 

 Även studiehandledare är det problem att hitta. Problemet ligger i att dessa 

personer inte endast ska kunna språket, utan även ha ämnes kunskap som krävs för att 

undervisa i de olika ämnena.  

 

”Men vi har problem med att få tag på studiehandledare för då måste de ju ha både 

språket och ämneskunskapen.” (Informant 1). 

 

I förberedelseklasserna är det bemannat med mycket personal, för att kunna dela in de 

stora grupperna i mindre grupper. Även en elevcoach har anställts på högstadiet, som 

arbetar för barnens trivsel. Erfarenhet hos lärarna av tidigare arbete med flyktingbarn 

anses vara positivt, enligt informant 4 får man en speciell inblick i deras mående.  

 

”Men sen då att man har erfarenhet. Jag har jobbat mycket med invandrare på boenden 

och så där. Man får en speciell blick just i deras mående. Hur de mår, att man måste se 

igenom den där fasaden.” (Informant 4).  

 

Informant 1 nämner att det är viktigt att vara flexibel och att man inte ska vara rädd för 

förändringar. Personen berättar att på grund av de många flyktingar som kommer till 

skolan blir det ofta omorganisering i verksamheten då läget ofta förändras. 

 

” Nu tror jag vi har lärt oss att det är så här det ser ut.. man måste förändra och det är 

inget farligt.”(Informant 1). 
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Idrott 

Idrottsprojektet erbjuder något för barn i alla åldrar, både tjejer och killar. Projektet 

riktar sig till barn som ska delta på sin fritid, men finns även inom skolan. De har startat 

fotbollsfritids för alla barn som går på fritids efter skolan. Inom skolan har de även haft 

prova-på-idrott, där barnen under tre dagar har fått prova på olika sporter.  

 Alla idrottstillfällen som projektet håller i är gratis för alla barn. Det finns inget 

krav för barnen att ha någon speciell utrustning, utan barnen kommer som de är. 

 

”De kommer väl som de är. Ja och så spelar man. _ det var inga större krav utan vi såg 

till att vi hade vårat material med oss , vi hade allt, vi hade tänkt på allt runt om 

aktiviteterna. Allt som behövdes var mjuka kläder och komma och spela.”  

(Informant 3:2). 

 

Drive-in-fotboll som pågår utanför skolan finns just nu i kommunens centrum men de 

planerar att utöka verksamheten till flera orter där det bor mycket flyktingbarn.  

 Informant 3 förklarar att det är viktigt att även nå ut till tjejer. De har startat 

spontanidrott för flickor från ålder 12 år och uppåt. Denna spontanidrott är lagd i 

anslutning till slutet av skoldagen för att eleverna inte ska behöva komma tillbaka när 

de har gått hem för dagen. 

 

”_ och då har vi försökt lagt det i anslutning till skolan då för att om då tjejer med 

utländsk bakgrund går hem så kanske de inte får gå tillbaka till träningen.”  

(Informant 3:1). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att skolan som verksamhet har en central roll i arbetet med flyktingbarn. 

Skolan samarbetar med hälso- och sjukvården för asylsökande samt med det 

idrottsprojekt som studerats i studien. Inom skolan är en av utmaningarna att hitta 

behörig personal och inom sjukvården är det belastningen av det stora antal barn som 

kommer. 

 

I studien framgår det att skolan arbetar med att tillsätta personal för att tillfredsställa 

barnens behov. I de två förberedelseklasserna är det bemannat med extra personal för att 

kunna minska de stora grupperna. Även anställning av en integrationspedagog är för att 

stödja barnen i deras integration. Nilsson och Axelsson (2013) tar upp i sin studie att 

eleverna anser att det är enklare att hänga med i skolan om de undervisas av ”rätt” 

personal. De anser att lärarna i förberedelseklasserna har bättre erfarenhet och resurser 

för att kunna förmedla kunskapen till elever som ej kan det svenska språket.  

 I studien framkommer det att rektorn på skolan anser att det är svårt att hitta 

behörig personal för att tillfredsställa flyktingbarnens behov i skolan. Axelsson och 

Nilsson (2013 tar upp vikten med att ha studiehandledare. De anser att barnen har en 

ökad aktivitet i skolarbetet när de får studievägledning. Alla barn har rätt att läsa 

modersmål i skolan samt få studiehandledning på sitt modersmål (Migrationsverket, 

2013). Men resultatet visar att det är svårt att hitta personal som både har språk- och 

ämneskunskaper. Whiteman (2006) påpekar att tillgången på resurser och stödnätverk 

påverkar barnens integration i skolan. 

 Resultat visar att man måste vara medveten om att flyktingbarn som kommer till 

Sverige har varit med om många svåra saker. Angel, et al. (2001) nämner i sin studie att 

flyktingbarnen anses vara mer nervösa och ledsna efter flykten från sitt hemland.  

 Studien visar att drama och teater används i skolan för att främja flyktingbarnens 

hälsa och hjälpa dem med sin integration. Rousseau (2007) nämner också att drama-

terapi är bra för flyktingbarnens integration. De Wal Pastoor (2015) tar upp skolans roll 

i integrationen. De anser att skolan har en påverkan både på barnens mående samt att 

skolan är en arena för socialisering och psykosocial anpassning.  

 Riktlinjer kring både sjukvård och skolverksamhet finns och detta följs. Dock 

enligt Sandahl et, al. (2013) är det inte all svensk sjukvård som systematiskt följer dessa 

riktlinjer. Därför kan det vara viktigt att undersöka om dessa riktlinjer följs så bra som 

sägs. 

 Den fritidsaktivitet som undersöktes i studien var ett idrottsprojekt som hjälper 

barnen att integrera sig med svenska barn. Spaaij (2015) nämner i sin studie att det finns 

faktorer som påverkar barnens känsla av tillhörighet och sociala processer inom drotten. 

Det var till exempel kön, var barnen kommer ifrån samt vilken religion barnen har 

(Ibid.). Informant 3 nämnde att det var barn i olika åldrar samt barn med olika etnicitet 

som deltog i idrottsprojektet och att det har fungerat bra. Det kan möjligtvis bero på att 

dessa barn är små och har lättare att anpassa sig, vilket kan vara en fördel. 
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Metoddiskussion 

Intervju som metod var enligt mig ett bra val för att besvara mitt syfte som var att 

undersöka utmaningar inom arbetet med flyktingbarn i en kommun. Något som 

Graneheim och Lundman (2004) påpekar är viktigt, är valet av insamlingsmetod, en bra 

metod är något som ökar trovärdigheten i studien. 

 För att studien skulle kunna visa en generalisering för samtliga skolor i 

kommunen samt för att få en bättre syn på hur arbetet fungerar hade fler intervjuer varit 

bra att göra och på så sätt hade resultatet blivit mer tillförlitligt. Eftersom arbetet på 

olika skolor i kommunen kan skilja sig åt, kunde intervjuer gjorts på alla skolor i 

kommunen och inte enbart en. På så vis går det inte att visa någon generaliserbarhet. 

Det som gjorde att inte fler intervjuer kunde göras var tidsramen för examensarbetet. 

 För att kunna göra undersökningen på flera skolor och kanske även i flera 

kommuner hade en kvalitativ enkät kunnat göras. Med en enkät kan man nå ut till fler 

personer samtidigt och man får en större överblick på hur arbetet ser ut, det kan även bli 

mer generaliserbart för resterande kommuner.  

 Sex personer tillfrågades att delta i studien, totalt fyra personer intervjuades. Två 

personer som arbetar med integration på kommunen tackade ja att delta i studien men på 

grund av sjukdom hos de tillfrågade kunde ingen av intervjuerna, på grund av tidsramen 

för arbetet, bokas om till ett senare tillfälle. Detta bortfall kan resultera i att resultatet 

blir annorlunda. De personerna som inte deltog i intervju var två personer som var 

ansvariga för integration på kommunen och på så vis missades den synvinkeln i 

undersökningen.    

 Intervjuerna tog endast mellan 20-25 minuter istället för de beräknande 45 

minuterna. Tankar kring varför intervjuerna var så korta är bland annat att 

intervjuguiden inte var tillräckligt bra utformad samt att jag, som gjorde intervjun, inte 

ställde tillräckligt bra följdfrågor på informanternas svar. Forskarens förförståelse kan 

även ha betydelse, jag som uppsatsskrivare har inga tidigare erfarenheter av att skriva 

intervjuguide eller att genomföra intervjuer vilket kan ha påverkat tiden av olika 

aspekter, dock har jag lärt mig mycket nyttigt för framtida studier. 
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Slutsats 
Den undersökta kommunen en lång tid har tagit emot flyktingbarn och de har arbetat 

fram en fungerande organisation med bra samarbeten och en tydlig policy. Ett av 

problemen som de ännu inte lyckats lösa är rekrytering av kompetent personal för 

modersmål och studiehandledning inom skolan. Kommunen har uppmärksammat 

problemen och har därför en god möjlighet att förbättra detta.  

 Vidare forskning som kan göras efter denna studie är bland annat att undersöka 

hur väl riktlinjerna följs. Denna studie undersökte endast om riktlinjerna följs, inte hur 

och när. Det är viktigt att det finns en gemensam struktur för arbetet i kommunen och 

att den fungerar. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide – Informant 1. 
Information till respondenten 

Anonymitet 

Fritt deltagande, möjlighet att avbryta under tidens gång. 

Inspelning av intervju. 

Återkoppling av insamlat material. 

 

Inledande frågor  

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Nyckelfrågor  

Vilka barn erbjuds skolgång? 

Finns det några riktlinjer hur ni ska arbeta med barnen? 

Vad finns det för resurser på skolan för att arbeta hälsofrämjande för 

elever/flyktingbarnen?  

Olika slags resurser kan vara modersmålslärare, kurator, m.m. 

  



 

 
 

Intervjuguide – Informant 2 
Information till respondenten 

Anonymitet 

Fritt deltagande, möjlighet att avbryta under tidens gång. 

Inspelning av intervju. 

Återkoppling av insamlat material. 

 

Inledande frågor  

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Nyckelfrågor  

Berätta lite om hur ni arbetar 

Vilka barn är det som kommer till er? 

Vad är det som undersöks? Fysisk och psykisk hälsa? 

Finns det några riktlinjer om hur det ska gå till? 

Följs dessa riktlinjer? 

  



 

 
 

Intervjuguide – Informant 3 
Information till respondenten 

Anonymitet 

Fritt deltagande, möjlighet att avbryta under tidens gång. 

Inspelning av intervju. 

Återkoppling av insamlat material. 

 

Inledande frågor 

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Nyckelfrågor  

Berätta lite om projektet 

Vilka barn får ta del av projektet? 

Är det både svenska och ickesvenska barn som deltar? 



 

 
 

Intervjuguide – Informant 4 
Information till respondenten 

Anonymitet 

Fritt deltagande, möjlighet att avbryta under tidens gång. 

Inspelning av intervju. 

Återkoppling av insamlat material. 

 

Inledande frågor  

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Nyckelfrågor 

Vad innebär integration? 

Hur arbetar du med flyktingbarnen? 

Hur är ditt arbete bra ang. integrationen? 

Hur arbetar du med integration? 

Vad anser du är det bästa sättet att integrera flyktingbarnen med de andra barnen på 

skolan? 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Missivbrev  

Hej! Tack för att du vill ställa upp på en intervju. Här kommer lite mer information som 

är viktig att du vet innan intervjun börjar. 

 

Jag är en student på Högskolan i Gävle som läser Hälsopedagogiska programmet. Jag 

ska nu skriva mitt examensarbete som handlar om hur en kommun i Mellansverige 

arbetar med flyktingbarn och deras hälsa, samt integration i samhället.  

 

Intervjun beräknas att pågå cirka 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in, endast för 

att undvika den extra tid som det skulle ta att anteckna allting.  

Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du som respondent kan när som helst 

avbryta intervjun om så önskas. Alla personuppgifter och insamlat material kommer 

behandlas med konfidentialitet.  

 

De som kommer kunna ta de av materialet är uppsatsskrivaren (jag, Sandra) och min 

handledare. Inget i uppsatsen kommer kunna kopplas till dig som respondent. I texten 

kommer den aktuella kommunen benämnas som en kommun i Mellansverige. Resultatet 

kommer enbart användas i denna studie. 

Om så önskas, så kan återkoppling med det färdigställda materialet och studien skickas 

till Er innan publicering.  

 

Har du några funderingar tveka inte att kontakta mig! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Sandra Gramer ofk13sgr@student.hig.se 

 


	Introduktion
	Centrala begrepp
	Flyktingbarn
	Integration
	Asyl
	Psykisk hälsa/ohälsa
	Hälsofrämjande arbete
	Riskfaktor

	Hälsans bestämningsfaktorer
	Flyktingmottagandet i Sverige
	Att vara på flykt
	Asylprocessen	
	Flyktingbarnens rättigheter i Sverige
	Psykisk ohälsa hos flyktingbarn

	Skolan och dess betydelse
	Integration
	Förberedande klass i skolan


	Syfte 
	Frågeställningar:

	Metod
	Design
	Urvalsmetod 
	Informanter

	Datainsamling och frågeinstrument
	Genomförande
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	Resultat
	Riktlinjer och rutiner
	Barnens rättigheter

	Barnens hälsa
	Relationer
	Integration
	Alla barns lika värde
	Sjukvård

	Skolan
	Förberedelseklass
	Personal
	Idrott


	Diskussion
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion

	Slutsats
	Referenser
	Bilaga 1
	Intervjuguide – Informant 1.
	Intervjuguide – Informant 2
	Intervjuguide – Informant 3
	�Intervjuguide – Informant 4

	Bilaga 2
	Missivbrev	


