” Skolan är det
bästa jag har!”
Om skolans betydelse för
asylsökande barns hälsa

EN SKRIFT FRÅN DEN NATIONELLA SAMORDNAREN FÖR BARN I ASYLPROCESSEN
MED UPPGIVENHETSSYMTOM I SAMARBETE MED MYNDIGHETEN FÖR
SKOLUTVECKLING, SKOLVERKET OCH SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

VI VÄNDER OSS HÄR TILL DIG SOM MÖTER ASYLSÖKANDE
BARN OCH UNGA INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLA
OCH SKOLBARNSOMSORG.1 ASYLSÖKANDE BARN ÄR EN
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UTSATT GRUPP BARN I SVERIGE. BARNEN LEVER I EN
SITUATION PRÄGLAD AV OSÄKERHET OCH OVISSHET
INFÖR FRAMTIDEN. DE VET INTE OM DE KOMMER ATT
FÅ STANNA I SVERIGE.

1. Av praktiska skäl använder vi i fortsättningen benämningen barn och inbegriper i det personer upp till 18 år. På en
del ställen i texten lyfts förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg fram särskilt, men i övrigt använder vi begreppet
skola som ensamlingsbeteckning för förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.
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e senaste åren har cirka 6 000 barn sökt asyl i Sverige varje år.
Sedan 2003 har drygt 400 asylsökande barn visat olika grad av
uppgivenhetssymtom. ”Apatiska flyktingbarn” kallar vi barnen

till vardags. Det är både flickor och pojkar, de flesta mellan 8 och 15 år,

som ibland skärmar av sig helt från omvärlden. En del slutar tala, gå och
äta. I maj 2005 vårdades ungefär 180 asylsökande barn inom barn- och
ungdomspsykiatrin för olika grader av dessa symtom.2
Att arbeta med asylsökande barn innebär professionella utmaningar,
kulturmöten i vardagen och möten med människor i kris. Skolan kan
som ingen annan verksamhet främja barns hälsa och bidra till att förebygga att asylsökande barn utvecklar allvarlig psykisk ohälsa, med i värsta
fall uppgivenhet, apati och omfattande svårigheter att fungera i skolan
och i hemmet.
Vilka erfarenheter har barnen? Hur ser rätten till skola ut? Och vad
kan skolan göra?
2. Faktauppgifterna kommer från den nationella samordnarens rapport 2005:2,
”Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom – kunskapsöversikt och kartläggning”.
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DE ASYLSÖKANDE BARNENS LIVSERFARENHETER

Även om asylsökande barn är en mycket heterogen grupp
barn från olika länder så delar de alla vissa erfarenheter:
de har lämnat sitt hemland och sitt sociala sammanhang,
de har lämnat sin släkt och sina vänner.
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n del har lämnat sin skola, lärare och klasskamrater. Vissa barn har nyligen
lämnat sitt hemland. Andra har lämnat sitt land för flera år sedan för att
söka asyl i ett annat land än Sverige. Det finns barn som varit i en asylprocess hela sitt liv.
Uppbrottet från hemlandet kan ha varit akut och oplanerat. För andra kan det ha
föregåtts av en lång planering. Många barn berättar att de inte sagt adjö till sina lärare
och klasskamrater: ”Dom vet inte att jag åkt iväg”, och barnen kan fundera över hur
kamraterna där hemma har det. Vid sidan om uppbrott och separationer har en del
barn också andra svåra traumatiska och stressande upplevelser med sig i bagaget.
Även i Sverige är det vanligt att de asylsökande familjerna flyttar runt medan de
väntar. För barnen kan detta innebära upprepade skolbyten eller långa resor. Många bor
trångt och delar bostad med flera familjer, släkt och vänner. Studiesituationen i hemmet
är inte alltid den bästa. Osäkerheten inför framtiden är ständigt närvarande.
Många av de familjer som söker asyl i Sverige får avslag på sina ansökningar.
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I många familjer känner barnen inte till den faktiska situationen, de tror att de bor i
Sverige för gott. Andra barn plågas av oron i familjen utan att förstå varför föräldrarna
är oroliga. Ytterligare andra barn har vetskap om situationen och tar på sig ett stort
ansvar för att hjälpa familjen i den osäkra tillvaron. I de fall där familjen inte accepterar
ett beslut om avslag och håller sig undan myndigheterna, kan situationen bli mycket
svår för alla – i synnerhet för barnen. Att vara ett asylsökande barn betyder ofta att vara
ett barn i kris.
Vanliga reaktioner hos barnen

Barnens reaktioner ser mycket olika ut beroende på individuella erfarenheter och
förutsättningar, och beroende på omgivningens förmåga att ge stöd. Vanliga reaktioner
hos asylsökande barn är sömnsvårigheter, nedstämdhet, oro, nedsatt aptit och magont.
I skolan kan barnets förmåga till uthållighet och koncentration vara sämre än hos andra
barn, särskilt när omgivningens krav ökar. Aggressivitet och nedstämdhet med snabba
humörväxlingar är inte ovanligt.
Barn med uppgivenhetssymtom

En del asylsökande barn kan emellertid visa betydligt allvarligare reaktioner och
symtom, som i vissa fall kan utvecklas till total uppgivenhet och apati. De vanligaste
tidiga symtomen på detta är att barnet tystnar, undviker ögonkontakt och drar sig
undan kontakt med andra. Barnets grovmotorik kan vara påverkad så att barnet rör
sig långsammare och mer hämmat än tidigare. Oviljan eller olusten inför att äta och
dricka kan finnas med hela tiden hos barnet eller plötsligt dyka upp som ett allvarligt
symtom. Många barn kan pendla mellan de olika symtomen, vara tysta i perioder för
att sedan tala en tid, och därefter tystna igen. De reaktioner som barnen visar är
mångfasetterade men alltid mycket allvarliga.
Ofta sviktar även föräldrarnas hälsotillstånd, och som en följd av det även deras
förmåga till omsorg om barnet. Många orkar inte längre vara föräldrar och behöver
stöd och ibland psykiatriska insatser.
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ASYLSÖKANDE BARN HAR RÄTT TILL SKOLA

Barn som är asylsökande i Sverige har rätt till förskoleverksamhet (dvs. förskola eller familjedaghem), förskoleklass,
skolbarnsomsorg (dvs. fritidshem eller familjedaghem)
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och den obligatoriska skolan på samma villkor som barn
som är bofasta i landet. Rätten att gå i gymnasieskola
och gymnasiesärskola gäller om studierna påbörjas före
18 års ålder.
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sylsökande barn befinner sig i många avseenden i en svår situation.
Barnen ska därför, efter en individuell prövning, kunna få förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg utifrån sina egna behov. För asylsökande
barn är det särskilt angeläget att det kan ske utan onödigt dröjsmål.3 Alla barn ska
erbjudas allmän förskola från höstterminen det år de fyller fyra år.
Asylsökande barns rätt till utbildning innebär att de ska erbjudas skolgång och
stöd på samma villkor som andra barn. De har därmed rätt till t.ex. åtgärdsprogram,
studiehandledning på modersmålet och annat stöd. Även asylsökande barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har rätt till särskilt stöd. Föräldrarna känner inte alltid
till skolans möjlighet och skyldighet att anpassa verksamheten efter barnets behov och
förutsättningar. Det är därför extra viktigt att informera och samråda med föräldrarna
om detta.
De asylsökande barnen har inte skolplikt men den offentliga hållningen är att
barnen i så stor utsträckning som möjligt ska gå i skolan – det är en grundläggande
rättighet enligt fn:s konvention om barnets rättigheter. Hemkommunen ansvarar för
att utbildning, liksom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kan komma till stånd.

3. Bestämmelser om kommunens skyldighet att erbjuda förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg finns i 2 a
kap. skollagen. Se särskilt 6 och 9 §§ som handlar om barnens behov. Av propositionen Asylsökande barns
skolgång m.m. (prop. 2000/01:115) s. 20 ff framgår att föräldrarnas förhållanden endast i undantagsfall
ger asylsökande barn rätt till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
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VAD BETYDER SKOLAN FÖR ASYLSÖKANDE BARN?

Skolan är viktig för alla barn. Men vad betyder skolan gene-
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rellt för barn och unga som befinner sig i en asylprocess?
Ofta beskriver barnen att skolan är det bästa de har.
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ramför allt är skolan, med lärare och kompisar, en viktig strukturbärande arena.
Den vardagliga skoltillvaron och fasta rutiner är kanske det viktigaste. För
barnet är det en tillvaro som går att förutsäga, till skillnad från den ovissa situationen i övrigt. I leken med jämnåriga på egna villkor kan barnet vara sorglöst
en stund. Därför kan förskoleverksamhet, förskola eller fritidshem ha en stor betydelse.
Oavsett i vilket land barnet kommer att bo i framtiden är positiva erfarenheter från
skolan i Sverige viktiga för barnets fortsatta liv.
Hur kan skolan främja barns hälsa och förebygga att asylsökande barn utvecklar
allvarliga uppgivenhetstillstånd? Vi uppmärksammar här tre viktiga sammanhang
för skolans arbete: i vardagen, i samarbete med nätverket kring barnet och om barn
försvinner från skolan.

Var-dag i skolan ger stöd

Skolan är för det asylsökande barnet en vardaglig och ”normal” plats. Det är barnets
egen arena, som när den är anpassad till barnets förutsättningar och behov kan vara en
läkande kraft i sig. Skolan kan som ingen annan verksamhet i ett tidigt skede se och
stärka de livskraftiga sidorna hos barnet.
Utifrån den asylsökande familjens osäkra situation är en förtroendefull relation
mellan skolan och föräldrarna ovärderlig – för barnet, föräldrarna och skolan.
Skolan blir på så sätt ett indirekt stöd för hela familjen. Att man som
förälder i ganska stor utsträckning kan vara med och påverka barnets
skoltillvaro är för många en ny erfarenhet.
När skolan tar lov kan det uppstå en risksituation för de barn som inte har
skolbarnsomsorg. De viktiga vardagliga rutinerna försvinner ibland under en lång tid.
Om skolan på något sätt kan underlätta kontakter med andra verksamheter för barnet
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under den här tiden så kan det vara betydelsefullt.
Barnets modersmål är en nyckel till identitet och
självkänsla. Modersmålet är grunden för barnets förmåga
till inlärning över huvud taget, när det gäller både andra
språk och andra ämnen. Studiehandledning och
ämnesundervisning på barnets modersmål kan
vara ett bra stöd för barn som nyligen kommit till
Sverige. Även förskolans läroplan betonar att barn kan bli
stärkta av att utveckla sin förmåga att kommunicera på modersmålet.
Skolan är en del i ett formellt nätverk
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Samarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer kring asylsökande barn och
familjer fyller en viktig funktion, både för att förebygga psykisk ohälsa och i det akuta
läget.
Det asylsökande barnet behöver ett välfungerande stöd från samhället, eftersom
det informella stöd som släkt och vänner kan ge inte alltid finns. Om myndigheterna
emellertid agerar oberoende av varandra utan att samverka kan det ge motstridiga och
förvirrande budskap. Risken för detta är särskilt stor när det gäller asylsökande barn,
eftersom nätverket kring familjen ofta är stort och även inkluderar t.ex. frivilligorganisationer.
För myndigheter och frivilligorganisationer handlar det om att effektivisera stödet
utifrån barnets behov och att upptäcka utsatta barn i tid. I nätverksarbetet tydliggörs
olika myndigheters ansvarsområden och man kan ta upp gemensamma frågor och lösa
problem som annars riskerar att falla mellan stolarna. Ofta är det positivt att uppleva
att det finns flera personer som stöder det asylsökande barnet vid sidan om skolan.
Och skolan har med sin kunskap om barnens situation i vardagen en mycket viktig
roll i detta formella nätverk.
När ett asylsökande barn visar tecken på psykisk ohälsa ska elevhälsans personal
inom skolan självklart alltid kopplas in. För barn i förskoleverksamhet är det barn-

hälsovården som har motsvarande funktion. Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin har samma skyldigheter att stödja och hjälpa asylsökande barn som bofasta
barn. Finns det misstanke om att barn far illa har de vuxna samma anmälningsplikt som
för alla barn. Migrationsverket har utöver själva asylprövningen ansvar för ekonomisk
ersättning till kommuner för barnens skolgång och för vissa av socialtjänstens insatser.
Man har där också kunskap om asylsökandes rätt till skola, sjukvård och arbete, och
kan bidra med information om asylprocessen i stort.
Om barnet försvinner från skolan

När ett barn går in i ett uppgivet och apatiskt tillstånd har detta ofta föregåtts av en
längre tid med svårigheter och olika symtom. Depression, huvudvärk och koncentrationssvårigheter, i perioder kanske frånvaro från skolan. Ofta mår hela familjen mycket
dåligt, och barnet kan uttrycka oro för sina föräldrar och syskon. Ibland är det ett avslag
på asylansökan som gör att barnets tillstånd försämras ytterligare.
I det här skedet händer det att barn försvinner från skolan. Det kan finnas flera
anledningar till det. Föräldrarna kan oroas av barnets symtom,
t.ex. om barnet slutar tala, och håller därför barnet hemma.
Kanske planerar man att flytta, eller har redan gjort det. Om
barnet uteblir från skolan är det viktigt att skolan reagerar så
snabbt som möjligt för att få reda på anledningen. Även om
förmågan att tillgodogöra sig undervisningen är nedsatt, så kan
möjligheten att hejda symtomutvecklingen öka om barnet kan vara
kvar i sin vardagliga skolmiljö så länge som möjligt. Om det inte är
möjligt kan hemundervisning vara en brygga mellan skolan och
hemmet. Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, liksom andra
myndigheter i nätverket kring barnet kan vara bra samverkansparter
när det gäller att komma fram till en lösning som passar det enskilda
barnet.
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VAD BEHÖVER SKOLAN?

Skolverksamheten kommer oundvikligen att påverkas och
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präglas av de asylsökande barnens speciella situation.
Det ger andra förutsättningar och ställer delvis andra
krav, men ger också andra insikter.
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Kunskap om asylprocessen

!
!
!

Kunskap om andra länder och kulturer

”I min klass ska vi åka på resa när våren kommer. Jag tror inte att min fröken vet att
jag kanske inte bor kvar här då …”
För den som arbetar med asylsökande barn är kunskap om asylprocessen ett stort
stöd. Hur ser myndigheternas hantering av ett asylärende ut? Hur lång tid kan man
förvänta sig att det tar innan ett besked i asylärendet kommer? Och vad händer om
beskedet är negativt? Om man har en övergripande kännedom om detta finns det bra
förutsättningar för att på olika sätt kunna stötta barnet i akuta lägen. I de fall det är
aktuellt möjliggör kunskap om barnets situation ett värdigt avslut och en eventuell
planering för fortsatt kontakt med barnet i hemlandet eller i någon annan del av Sverige.

Nya kunskaper om de länder och kulturer som barnen kommer ifrån är både professionellt berikande och nödvändigt. Modersmålslärare, som ofta har sin bakgrund i de
aktuella länderna, kan vara en bra kunskapskälla för skolans övriga personal.
Tolk är en nödvändighet

Att använda tolk i kontakt med föräldrar och barn är ofta nödvändigt. Det är en
rättighet att ha tolk vid obligatoriska samtal, som t.ex. utvecklingssamtal och introduktionssamtal. Finns det inte någon tolk att tillgå i närheten är telefontolk ett alternativ.
Man bör anlita auktoriserade tolkar och undvika att använda barn eller släktingar.
Handledning

Att arbeta med asylsökande barn innebär professionella utmaningar, kulturmöten i
vardagen och möten med människor i kris. Det innebär också att ställas öga mot öga
med svåra etiska dilemman, där dem man möter och skapar relationer med riskerar att
avvisas mot sin vilja. För att få hjälp att se och avgränsa sin roll och sitt professionella
handlingsutrymme kan handledning vara ett bra stöd.
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EN UTMANING FÖR SKOLAN

SKOLAN HAR EN UNIK MÖJLIGHET ATT FRÄMJA ASYLSÖKANDE BARNS HÄLSA I EN OSÄKER LIVSSITUATION.
MED ETT BEMÖTANDE SOM PRÄGLAS AV RESPEKT OCH
OMTANKE KOMMER MAN LÅNGT. OM SKOLAN HAR BLICK
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FÖR UTSATTHET OCH RUTINER FÖR ATT AGERA I TID,
OCH TILLSAMMANS MED ANDRA, FINNS DET BRA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BARNET SKA FÅ DET STÖD
DET HAR RÄTT TILL. DEN ÖVERGRIPANDE UTMANINGEN
FÖR SKOLAN ÄR HUR MAN UTBILDAR OCH STÖDER
BARN VARS FRAMTID MAN VET SÅ LITE OM.
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LÄSTIPS
Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom
– kunskapsöversikt och kartläggning

Rapport 2005:2 från den nationella samordnaren för barn i asylprocessen med
uppgivenhetssymtom.

WEBBPLATSER
Nyanlända

På Myndigheten för skolutvecklings webbplats Nyanlända kan man läsa allt
om vad som gäller för nyanlända i skolan, inklusive asylsökande elever.
www.skolutveckling.se/mangfald/nyanlanda

Tema Modersmål

Myndigheten för skolutvecklings webbplats Tema Modersmål är en resurs för
personal inom barnomsorg och skola. Här finns pedagogiska resurser på 30 språk.
http://modersmal.skolutveckling.se

Den nationella samordnaren för barn i asylprocessen
med uppgivenhetssymtom

Den nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom verkar
fram till den 31 december 2006. På samordnarens webbplats finns rapporter och annat
stödmaterial.
www.sou.gov.se/barniasylproc
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förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Sedan några år tillbaka har drygt
400 asylsökande barn i Sverige utvecklat olika grader av uppgivenhet och apati.
Det är både flickor och pojkar, som ibland skärmar av sig helt från omvärlden.
För dessa barn, och alla asylsökande barn, har skolan en stor betydelse. Skolan
kan ge stöd och struktur i en vardag som ofta präglas av osäkerhet och ovisshet.
Att främja barns hälsa och förebygga att asylsökande barn utvecklar allvarlig
psykisk ohälsa är en utmaning för skolan.
Som ett stöd i det arbetet lyfter vi här fram de asylsökande barnens situation.
Vilka erfarenheter har barnen? Hur ser rätten till skola ut? Och vad kan skolan göra?
SKRIFTEN HAR TAGITS FRAM AV DEN NATIONELLA SAMORDNAREN FÖR BARN I ASYLPROCESSEN MED UPPGIVENHETSSYMTOM, I SAMARBETE MED MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING, SKOLVERKET OCH SVERIGES KOMMUNER
OCH LANDSTING. VÄRDEFULLA ERFARENHETER OCH SYNPUNKTER HAR LÄMNATS AV PERSONER VERKSAMMA PÅ
SKOLOR RUNT OM I LANDET. ETT STORT TACK TILL ALLA ER!

Den nationella samordnaren för barn i asylpocessen med uppgivenhetssymtom,
Regeringsgatan 30‒32, 103 33 Stockholm E - POST: marit.dozzi@adm.ministry.se TEL : 08-405 17 02

BESTÄLL FLER EXEMPLAR FRÅN :

FORM: NINNI OLJEMARK, TEXT: ANNA MANNIKOFF, OMSLAGSFOTO: RON WU/PRESSENS BILD, TRYCK: LENANDERS TRYCKERI AB, KALMAR, OKTOBER 2005

Den här skriften vänder sig till dig som möter asylsökande barn och unga inom

