
ET LIV PÅ VENT  
MOTTAK OG BOSETTING AV  
ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE 
 
 
 
 
 
 

 
Sjumilsstegkonferansen 
Tromsø 9-10 november 2016 
              

Berit Berg, professor/forskningssjef NTNU Samfunnsforskning 



Bakgrunn for levekårsundersøkelsen 

 Oppfølging av stortingsmeldingen Barn på flukt (Meld. St. 27 
2011-2012) 

 Todelt målsetting 
 Identifisere aktuelle problemstillinger og utarbeide design 

for levekårsundersøkelse som departementet kan ta i bruk 
jevnlig for å innhente kunnskap om levekår for målgruppen  

 Gjennomføre første levekårsundersøkelse for målgruppen 
 Oppdragsgivere: Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet 
 Prosjektperiode 2013 – 2015 

 



Barn på flukt 

 Melding fra barn som søker asyl 
i Norge 

 Del av Redd Barnas kampanje 
«Først og fremst barn»  
 

 I debatter om asylpolitikk og 
innvandring blir barna ofte 
usynlige og gjort om til tall. Vi vil 
vise hvem barna bak tallene er 
og vi vil bringe deres stemmer, 
tanker og meninger frem. (Redd 
Barna) 



Barneperspektivet 

 Hvordan opplever barn og unge situasjonen på mottak og 
omsorgssenter? 

 Hvordan er forholdet mellom beboerne, og mellom beboere 
og ansatte? 

 Blir barn og unge inkludert  i nærmiljøet, får de venner? 
 Hvordan trives de på skolen – sosialt og faglig? 
 Hvordan påvirker lang oppholdstid levekår og hverdagsliv? 
 Hva bekymrer dem – og hva gjør dem glad? 
 Hva skal til for å skape tillit og trygghet? 

 
 





Hvem er de enslige mindreårige? 

 En sammensatt gruppe 
 Landbakgrunn 
 Alder  
 Kjønn 

 Ankomsttall 2000-2014: 300-2500 pr år 
 Ankomster av EMA i 2015: 5200 
 1 av 4 er under 15 år 
 2 av 3 fra Afghanistan 
 8 av 10 er gutter 

 
 

 



Sårbare grupper 

  Barn og unge 
 Enslige mindreårige 
 Kvinner som har vært 

utsatt for vold 
 Traumatiserte  
 flyktninger 
 Asylsøkere med kronisk 

sykdom/nedsatt 
funksjonsevne 

 

 Jfr. EUs mottaksdirektiv 
 



Datamaterialet 

 Intervjuer med barn og foreldre på mottak 
 Intervjuer med enslige mindreårige på mottak og 

omsorgssentre 
 Intervjuer med ansatte på mottak og omsorgssentre 
 Intervjuer med sentrale fagpersoner i vertskommunene 
 Spørreundersøkelse til barn og unge 
 Spørreundersøkelse til mottak og sektormyndigheter 
 Fokusgrupper  
 Dokumentgjennomgang 





Bosituasjon  

 Stor variasjon mellom mottakene – og mellom 
sentraliserte og desentraliserte mottak  

 Beboere på omsorgssentrene er gjennomgående 
mer fornøyd 

 Barn i mottak bor trangt og skittent, og mange klager 
på bråk 

 Halvparten av barn i mottak mangler steder der de 
kan gjøre lekser i fred 

 Ett av tre barn i mottak kjenner seg utrygge 
 
 
 

 



Skoletrivsel og skolearbeid 
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Har du noen du kan være sammen med i friminuttene?

Synes du at du får god hjelp av lærerne på skolen?
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Har du det bra på skolen?

Lengeværende Under 3 år



Venner og voksenkontakt 

 89 % har venner  
 62 % deltar på fritidsaktiviteter utenom skolen 
 59 % har venner de kan snakke med hvis de har det 

vanskelig 
 58 % opplever ar de voksne har tid til å snakke med 

dem 
 

Hvem snakker med barn som har det 
vanskelig?  

 
 





Tanker om fremtiden 
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ikke?
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Strengths and Difficulties Questionnaire 

 SDQ er et spørreskjema laget for å kartlegge psykisk helse, 
vennerelasjoner og prososial atferd hos barn og unge.  

 Fire problemskalaer:  
 Atferdsproblemer 
 Hyperaktivitet – oppmerksomhetsproblemer 
 Emosjonelle symptomer  
 Venneproblemer. 

 Respondentene angir om utsagnene i skjema stemmer, skårene 
summeres for hver delskala  og summeres til en skåre for totale vansker.   

 Symptombelastningen skåres fra 0 til 40 der 40 er størst belastning. Skår 
fra 0-15 omtales som normal, skår 15-19 gråsone, 20 og høyere avvik.  
 



Problemområder – målt med SDQ 



Emosjonelle problemer  

 Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme 
 Jeg bekymrer meg mye 
 Jeg er ofte lei meg, nedfor eller på gråten 
 Jeg blir nervøs i nye situasjoner 
 Jeg er redd for mye, jeg blir lett skremt 
 
 43 % innen kritisk sone, 15 % «borderline» 
 Andelen asylbarn som befinner seg i en gråsone eller har avvikende 

problemer er vesentlig høyere enn blant andre barn i Norge 
 

 
 



Ventetid – enslige mindreårige 

Du kan spørre de ansatte hvordan jeg var i begynnelsen, jeg lærte meg norsk, 
engelsk, hadde lyst til å gå på skole hver dag. Jeg har lært norsk, snakket mye 
med de ansatte, jeg spurte hva det og det het. Jeg ville bare snakke med de 
ansatte for å lære norsk, de sa ‘det er utrolig hvor fort du lærer’. Jeg spurte 
tolkene også, pugget 2-3 ord hver dag. Jeg har mistet motivasjonen til å lære 
norsk. Når jeg går på skole, kan jeg ikke konsentrere meg. Læreren sier at jeg 
må sitte hjemme og hvile litt, for jeg kan ikke konsentrere meg. Jeg har verken 
lyst eller husker noe.  
 
Jeg vet ikke hvor lenge jeg må vente. Jeg har ventet lenge, jeg klarer ikke å 
vente lenger. Det er ikke lett å vente så lenge. […] Jeg har ikke lyst til å gjøre 
noe eller å møte noen. Jeg klarer ikke å omgås venner, å gå på skole. Det har 
påvirket livssituasjonen min. Det er vanskelig ikke å bli redd. 
 



Bosituasjon  

 Stor variasjon mellom mottakene – og mellom 
sentraliserte og desentraliserte mottak  

 Beboere på omsorgssentrene er gjennomgående 
mer fornøyd 

 Barn i mottak bor trangt og skittent, og mange klager 
på bråk 

 Halvparten av barn i mottak mangler steder der de 
kan gjøre lekser i fred 

 Ett av tre barn i mottak kjenner seg utrygge 
 
 
 

 



     Mottaksliv 

Venting  
Isolasjon 
Passivitet 
Trangboddhet 
Mangel på  
innflytelse 
Tap av status 
 
NOU 2011:10  
I velferdsstatens venterom 
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Anbefalinger – barn på mottak 

 Barnehageplass til alle barn over 2 år 
 Økt fokus på barn med særskilte behov (psykiske 

helseproblemer, funksjonsnedsettelser, lærevansker) 
 Individuell tilpasning av skoletilbud – både for å møte 

språklige, faglige og sosiale utfordringer 
 Leksehjelp og tilbud etter skoletid for alle i skolealder 
 Videregående opplæring – uavhengig av oppholdsgrunnlag 
 Ansvarliggjøring og kompetanseutvikling i barnevernet 
 Refusjonsordninger for bruk av tolk i samtaler med barn og 

foreldre 





Anbefalinger - EMA 

 Bufetat bør overta ansvaret for alle enslige mindreårige. Organisering og 
tilrettelegging av tilbudene må ta utgangspunkt i barnas alder og 
situasjon. 

 Alle enslige mindreårige må sikres en primærkontakt på 
omsorgssenteret/mottaket 

 Bemanningen på mottak/omsorgssenter må være tilstrekkelig til at alle 
barn har tilgjengelige voksne både på dagtid og kveld/nattestid 

 Omsorgssenter/mottak for enslige mindreårige må ha både barnefaglig og 
flyktningfaglig kompetanse 

 Alle enslige mindreårige må sikres tilgang til skole, leksehjelp og 
aktivitetstilbud 

 Alle enslige mindreårige må sikres representant eller verge 
  

 



Doble identiteter 

 Offer – overlever 
 Ressurs - problem 
 Avhengig - selvstendig 
 Barn - voksen 
 Flyktning – ungdom 
 
 Hvordan forholder vi 

oss til denne 
dobbeltheten?  
 
 
 



Hva er viktig for ungdommene? 

 Oppleve trygghet 
 Få norskopplæring og forståelse for det norske 

samfunnet 
 Nærhet til viktige ressurspersoner 
 Skole og leksehjelp der de bor 
 Hjelp med integrasjon 
 Lære toleranse og respekt av hverandre 

 



Sentrale tema 
 

 Bo- og omsorgsløsninger 
 Skole og utdanning 
 Kultur og fritid 
 Sosiale nettverk 
 Psykososialt arbeid 
 Reetablering av kontakt 

med foreldre og 
hjemland 



Boløsninger 

 Bofellesskap  
 Hybel med tilsyn 
 Husverttiltak 
 Fosterhjem 
 Slektsplassering 
 Institusjon 
 Nye boløsninger 
 Direkteplassering 
 SOS-barnebyer 
 Andre løsninger? 

 



Språk, skole, kvalifisering 

 Manglende/avbrutt skolegang fra hjemlandet 
 Utfordringer med å skape aldersadekvate tilbud 
 Tre ting på en gang:  

 Lære norsk 
 Fullføre skolegang 
 Forberede for arbeidsliv 

 Forutsetninger for å lykker:  
 Individuell tilpasning – skreddersøm 
 Samarbeid på tvers 
 Smidige overganger  
 Fleksibilitet  





Flyktningtilværelsen 

Påkjenninger  
Ekstreme opplevelser 
Tap 
Svik 

 
Usikkerhet 

Situasjonen i hjemlandet 
Flyktningstatus 
Eksiltilværelsen 

 
Potensial  

Individuelle ressurser 
Ressurser i nettverket 
Ressurser i tjenesteapparatet 

 
 
 

SÅRBARHETSFAKTORER 
RISIKOFAKTORER 
BESKYTTELSESFAKTORER 
MESTRINGSFAKTORER 
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Fortid, nåtid, framtid 

 Handler om å bygge bro mellom det som var og 
det som er 

 Mulighet til å bearbeide traumatiske opplevelser 
 Normalisering av hverdagen – skole, arbeid, sosiale 

nettverk 
 Inkludering  
 Tillit, anerkjennelse, bekreftelse, respekt, omsorg 
 

«A sense of coherence» (Antonovsky) 
 
 
 



 
 
 
Mennesker på flukt 
Moktar Paki Pudenik, 2009 



Kontakt 

 
Berit Berg 
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU 
berit.berg@svt.ntnu.no 

 
Prosjektoversikt og rapportbestilling: 
NTNU Samfunnsforskning, Mangfold og inkludering 
www.samforsk.no 
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