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Sjumilssteget:  
syv viktige steg i kommunenes arbeid til 

barn og unges beste  

1. Medbestemmelse 

2. God omsorg 

3. Særskilt vern og støtte 

4. Vern mot overgrep 

5. Fullverdig liv 

6. God helse 

7. God utdanning 

Å ivareta Barnekonvensjonens rettigheter er viktig for å 

sikre gode oppvekst- og levekår for alle barn, men særlig 

viktig når barn og unge med flyktningbakgrunn skal 

bosettes i kommunene.  

Hvordan kan vi gi dem en god start på livet i Norge? 
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Oversikt over presentasjonen 

• Innledning: begrepsavklaring, tall og fakta 

• Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 

• FUS-prosjektet: Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og 

integreringsfasen: med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS) 

• Skolens betydning for (enslige) unge flyktninger 

 - Et sted å lære 

– Skoletilbud til ungdom over 16 år 

– Frafall i videregående opplæring 

 - Et sted å være 

– Som en arena for sosialisering og integrering 

– Som en salutogen (helsefremmende) arena 

• En flyktningkompetent skole og barnehage 

     - Barnekonvensjonen, Art. 39 

       - Tiltak for å fremme rehabilitering og (re)integrering 
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Norge: Antall asylsøkere 1986-2015 



Enslige mindreårige asylsøkere 

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA):  

Barn og unge under 18 år som søker asyl i Norge uten følge av foreldre eller  

andre voksne med formelt foreldreansvar.  

 

2004: 424; 2005: 322; 2006: 349; 2007: 403; 2008: 1374; 2009: 2500;  

2010: 892; 2011: 858; 2012: 964; 2013: 1.070; 2014: 1204; 2015: 5297. 

 

De fleste er i aldersgruppen 15-17 år. Antallet under 15 år varierer, fra 6% (2003),  

til 14 % i 2014, og ca. 20 % i 2015. Majoriteten er gutter, ca. 80-85 prosent.  

 

- I flere år hadde de fleste EMA sin bakgrunn fra Afghanistan (ca 65%), 

  etterfulgt av Somalia, Eritrea og Irak.  

- I 2014: 1204 – Eritrea (409). Afghanistan (321), Somalia (185), Syria (66) 

- I 2015: 5297 – Afghanistan (3424), Eritrea (717), Somalia (144), Syria (537). 

 

EMA er i en mer sårbar situasjon og har andre behov og andre rettigheter enn 

voksne asylsøkere. 
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Bosettingsfasen: Nye utfordringer venter! 

 

• Også i bosettingsfasen har enslige unge flyktninger flere 
utfordringer i vente, de kan streve med dramatiske opplevelser 
fra fortiden så vel som tilpasningen til et nytt samfunn.  

• Uten foreldre/familie og sosiale nettverk er enslige mindreårige 
flyktninger ofte i en sårbar situasjon. 

• Samtidig er enslige flyktninger også ressurssterke og resiliente 
barn og unge som satser alt på å få en bedre fremtid.  

• De er vanlige ungdommer, som verken  kan eller vil ta pauser fra 
sitt eget liv: de har behov for utvikling og læring, møte 
jevnaldrende og få nye venner. 

• Skolens sentrale rolle, som et sted å lære og et sted å være; 

     bidrar til å normalisere barnas hverdag. 
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FNs konvensjon om barnets rettigheter: 

Barnekonvensjonen (1989) 

  

• Utdanning er en av de grunnleggende rettighetene 

som garanteres alle barn i FN-konvensjonen. I følge art. 28 og 29 

har alle barn, dermed også asylsøker- og flyktningbarn, lik rett til  

utdanning: gratis og obligatorisk grunnutdanning 

• Norge ratifiserte Barnekonvensjonen i 1991, i 2003 ble den 

inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettighetsloven 

• Retten til skolegang er av stor betydning for å ivareta  

asyl- og flyktningbarns utviklingsmessige behov, å fremme 

gode oppvekstvilkår og å trygge barnas fremtid. 

• Det er svært viktig å få bedre kunnskap om hvordan unge 

enslige flyktninger under utdanning følges opp – både i og utenfor 

skolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• . 
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  FUS-prosjektet (2010-2015) 
 

Det er stort behov for forskningsbasert kunnskap om unge enslige 

flyktninger i bosettingsfasen generelt og deres erfaringer i skole og 

utdanning spesielt. Ikke minst fordi vi vet at frafallsprosenten i 

videregående skole er forholdsvis høy for flyktningungdom.  

 

Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen: 

Med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS) 

 

Forskningsspørsmål:  

Hvilke faktorer kan fremme eller hemme enslige mindreårige flyktningers 

utviklings- og læringsmuligheter i bosettings- og integreringsfasen? 
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Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen 

- med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS) 

 

•Å få økt kunnskap om eksisterende utdannings- og omsorgstilbud for 

enslige mindreårige flyktninger i bosettingskommunene  

•Å få en bedre forståelse av unge enslige flyktningers egne erfaringer, 

behov og ønsker angående utdannings-, bo- og omsorgstilbud i 

bosettingsfasen  

•Å belyse hvilke faktorer som kan fremme eller hemme enslige 

mindreårige flyktningers utviklings- og læringsmuligheter 

•Å øke involverte fagpersoners bevissthet om enslige unge flyktningers 

mangfoldige og sammensatte utdanningsmessige og psykososiale 

behov 

 

 

 

 

FUS-studiens målsetning 
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FUS: Datainnsamlingsmetoder 

Data innhentet gjennom ulike kvalitative metoder: 

Casus-studier av omsorgs- og skoletilbud til enslige 
mindreårige flyktninger i et utvalg av 3 kommuner, og 5 
skoler vha. feltarbeid: observasjon og intervjuer. 

 

• Kvalitative, semistrukturerte intervjuer  

- med unge enslige flyktninger (16-23 år): n= 40  

     menn (n=32), kvinner (n=8). 

- med fagpersoner i bofellesskap og barnevern: n=40 

- med lærere og rådgivere i skolene: n=25 

 

• Observasjon: i skolene, klasserom, bofellesskap 

 

Studier av skriftlige dokumenter vedr. statens og 
(fylkes)kommunens oppfølging av enslige mindreårige 
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Lov om grunnskolen og den videregåande 

opplæringa 1998 (Opplæringsloven) 

 

• Opplæringslova: alle barn i alderen 6-16 år som forventes å 

oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring (§ 2-1) 

• Mens kommunene har ansvar for grunnskoleopplæring, har 

fylkeskommunene  ansvar for videregående opplæring  

• All ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring* 

har rett til 3 år med videregående opplæring (§ 3-1)  

 *) tilsvarende opplæring = utdanning tilsvarende norsk grunnskole i minst 9 

år eller ha kunnskaper og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole (forskrift 

til opplæringsloven § 6-10) 
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Skoletilbud til flyktningungdom over 16 år  

• Juni 2014 fikk også unge asylsøkere 16-18 år lovfestet rett til grunnskole 

og videregående opplæring (§ 3-1 nytt 12. ledd).  

     Opp til den enkelte (fylkes)kommune hvordan å organisere skoletilbudet.    

     Skoletilbudet for asylsøkere: varierende, uoversiktlig og mangelfullt. 

• Rett til videregående opplæring etter fullført norsk grunnskole eller 

tilsvarende opplæring. 

• De fleste unge flyktninger må først følge tilpasset grunnskoleopplæring for 

voksne / ungdom  (etter opplæringsloven § 4A-1): 1-3 år, + evt. også 

Alfabetiseringsklasse. 

• Videregående skole – noen vgs har Innføringsklasser (et såkalt år 0) for 

minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge (og eventuelt fullført 

grunnskole men med svake norsk- og/eller fagkunnskaper) som trenger et 

ekstra år forberedelse før Vg1. Elevene bruker ikke av retten sin til vgo. 

Siste nytt: kombinasjonsklassen - et samarbeid mellom kommune og 

     fylkeskommune. 
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Et paradoks: et intenst ønske om å 

lære og skolefrafall …? 

Høy skolemotivasjon 

”De har et intenst ønske om å lære … og jeg er jo helt 

himmelfallen når jeg ser overgangen fra umotiverte norske  

ungdommer til de heltente ungdommene her. Men det handler jo om  

rammer, sånn at de kan prestere” 

(FUS-Intervju sitat: Lærer i grunnskoleopplæring om flyktningungdom) 

 

Frafall i videregående opplæring  

På tross av at de er motiverte og har høye ambisjoner fullfører mange 

enslige unge flyktninger ikke videregående opplæring. Særlig innenfor fag- 

og yrkesopplæring er det stort frafall (6 av 10).  

• Hvorfor? Hva skjer?  
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Unge flyktninger er sårbare for frafall i 

videregående skole … 

Som mulige årsaksfaktorer kan antydes:  

• Svake norskkunnskaper, manglende ’akademisk’ 

språk (skolespråk), dårlige karakterer grunnskolen, 

overgangen mellom ulike skoleslag, læringsmiljøet, 

annerledes skolekultur, med mer – og sist men ikke 

minst – mht unge flyktninger:  

• Psykisk helse, psykososialt velvære og 

skolefungering 
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Mer sårbar skolesituasjon for (enslige) unge 

flyktninger enn andre minoritetselever  

 
Sentrale faktorer som gjør sent ankomne flyktningelever mer 

sårbare for frafall i skolen enn minoritetselever som har vokst opp 

i Norge 

• Kort botid i Norge 

• Lite, ufullstendig og avbrutt utdanning 

• Manglende kunnskap om norsk samfunn og kultur, inkl. skolekultur 

• Å være i Norge uten foreldre, familie og etablerte sosiale nettverk 

• Traumatiske opplevelser fra før og under flukten samt eksilrelatert 

stress har innvirkning på unge flyktningers psykiske helse, noe som 

påvirker  deres hverdag - inkludert skolehverdagen. 

 

 Disse risikofaktorene kan resultere i faglige og psykososiale 

problemer i skolen –  og i ytterste konsekvens skole-dropout! 
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Skolen som et sted å være 
• Skolen som sosialiserings- og integrerings arena: 

 Sosialiseringsprosessen i skolen medfører tilegnelsen 

av ferdigheter som er avgjørende for å kunne delta aktivt 

i norsk samfunnsliv. For unge flyktninger blir dette 

samtidig en integreringsprosess. 

• Skolen som salutogen (helsefremmende) arena:  

 Skolehverdagen bidrar til gjenoppretting og 

”normalisering” av flyktningbarns tilværelse i eksil noe 

som vil være positivt for deres psykiske helse. 

    Samtidig viktig med en aktiv innsats fra skolens side, i 

form av psykososial støtte og veiledning. 

Skolens psykososiale rolle viktig i møte med flyktningelevene … 
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Eleven: Å omgås norske jevnaldrende 

• Jeg liker å prate med venner, å prate og le … Hvis du 

tar bussen med dem [norsk ungdom] så liker de ikke å 

sitte ved siden av deg, eller hvis du lurer på noe så vil 

de ikke svare deg… De liker ikke oss. Kanskje fordi 

jeg snakker ikke bra norsk.  

 (Nyankommen Afrikansk tenåringsjente).  

 

Utfordring i bosettingsfasen: Norskspråklig og (norsk)kulturell  

kompetanse som premiss for óg resultat av å omgås norske 

jevnaldrende 
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Skolen: Å omgås norsk ungdom 

• Lærer 1: Også er det sånn for hele gruppa hvor viktig det er å 
komme ordentlig inn i et norsk ungdomsmiljø, å ha norske 
venner og å ha en jobb. Det er viktig for det kulturelle, for 
språklæring, for alt. Der ser vi stor forskjell på de som er i et norsk 
miljø og de som ikke er det. 

• Lærer 2: Det er noe med skepsis begge veier. Men jeg ser at det 
er viktig å ha norske venner. 

• Lærer 1: Det er også viktig for dem i forhold til å skjønne litt om 
hva de selv er at de har kontakt med ungdommer, for mange av 
dem kommer hit og tenker ikke på seg selv som ungdom. De er 
voksne i sine øyne, og har kanskje jobbet i mange år hjemme og 
har en helt annen oppfatning av det å være atten. 

• Lærer 3: Jeg tror det handler om at de ofte føler seg så forskjellige 
og så annerledes, og at det ofte er en aldersforskjell. 
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Eksistensielle utfordringer i 

bosettingsfasen 

Hvem er jeg? Hvordan passer jeg inn i det nye samfunnet? 

 

«Migrasjon og eksil er en kompleks psykososial prosess som kan ha 

varig virkning på ens identitet og selvoppfattelse. Identitetens referanse- og 

forankringspunkter blir svekket eller minskes [...]. Man beveger seg i et 

fremmed terreng der “koden” er ukjent. [...] Man må som nyankommen 

“ta stilling” til vanlige situasjoner som om de var nye hele tiden. Dette krever 

aktpågivenhet, konsentrasjon og stort forbruk av energi.»  

Sverre Varvin i “Flukt og eksil: Traume, identitet og mestring” (2002, s. 175)  

 

 Derfor er det viktig med ‘veiledere’ og ‘brobyggere’ … både voksne og 

jevnaldrende i skolen kan spille en avgjørende rolle! 
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Flere enslige unge flyktninger etterlyser en 
‘veileder’ i den nye hverdagen i Norge 

 
Jamal, 19 år, flyktningungdom fra et Afrikansk land  

forteller at han trenger noen som kan 

J:  … vise den rette veien. Ikke den skjeve veien. Fordi jeg vil bli en 
bra gutt. For å klare meg på skolen. For å ha utdanninga jeg 
trenger, den jobben som jeg ønsker. Og når du ikke kan det, 
hvordan skal du klare deg da? 

Intervjuer: Hvordan ser du veien dit da? Hva er det som mangler? 

J:  Det mangler at, hva heter det, man kunne yte litt mer hjelp, ikke 
sant. Og fått en god skole så man får ekstra hjelp. Fordi de norske 
klarer mer enn oss. Fordi de har vært her mer enn oss. 

Intervjuer: Ja det er klart. 
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Å leve med opprivende opplevelser fra 

fortiden … 

 

Mange unge enslige flyktninger forteller om opprivende, 

potensielt traumatiserende, opplevelser fra livet i hjemlandet og 

tiden på flukt: 

«Hvis jeg skulle skrive en bok om livet mitt, det skulle være Sad, på 

engelsk, det er sad, når du er lei deg, ja trist, boken heter, det skulle 

være trist. Hvis jeg skulle skrive en bok om livet mitt det blir for mye, 

nei, det kan ikke være bare én bok, kanskje ti, tjue, det er mye å 

fortelle» (Faiz, enslig ung flyktning fra Afghanistan) 
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Psykisk helse og skolefungering: Faiz 

Faiz, afghansk flyktning, 17 år ved ankomst, nå 20 år gammel. 

Ingen tidligere skolegang, nå elev på grunnskoleopplæringen: 

 

•Søvnvansker: «Det går bra, men jeg har litt problemer om dagen, 

om morgenene for eksempel, for jeg kan ikke sove om natta. Nei, 

klokka tre, klokka fire, noen ganger jeg sover ikke, bare ti minutter 

sover, våkner opp, våkner tilbake … 

 

•Invaderende tanker – lei seg – konsentrasjonsproblemer :  

«Det er tanker som kommer ‘automatikk’ som jeg ikke kan 

kontrollere, de kommer sånn ‘automatikk’, være lei meg, også 

snakker ikke mer også, skriver ingenting, bare sitter. Jeg sitter på 

klassen, eller så tegner jeg når jeg er lei meg, bare tegner på 

bordet, på papir og sånn». 
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Manglende kunnskap om elevenes problemer og 

hvorfor de ikke fungerer optimalt i skolen 

Ikke alle lærere synes å forstå problemene flyktningelever opplever i 

undervisningen på skolen. Faiz forteller at en av lærerne forteller ham 

hver dag:  

«Kom til skolen og studer hardt, din utdanning er gratis i Norge. Hvis du 

ønsker å sove og slappe av her, kan mange andre ta plassen din» 

 

Mens denne læreren mangler kjennskap til det eleven hans sliter med, 

har andre lærere kanskje kjennskap til elevenes problemer men mangler 

den nødvendige kunnskapen og handlingskompetansen til å 

støtte/veilede elevene eller å henvise dem til andre som kan tilby hjelp. 
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Å lære bort en mestringsstrategi mht 

å møte opp på skolen 

Læreren Karin snakket med noen av elevene hennes om hva som 

gjorde at de ikke kom på skolen: 

 

•… og så lagde vi en avtale da og det var at de ikke fikk bestemme at 

de var syke før de hadde stått opp og dusjet og spist frokost, med 

mindre de faktisk hadde feber.  

•Intervjuer: Har det gitt utslag eller? 

•Karin : Ja, han er mye (latter) mer på skolen, og det samme gjelder 

denne jenta… Det var litt søtt en av de første dagene på høsten hvor 

hun ble borte fikk jeg en tekstmelding "Jeg har gjort alt du sa, Karin, 

men jeg klarer ikke å komme likevel". 
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For lite kunnskap om flyktningelevenes psykiske 

vansker og manglende samarbeid … 

Likevel, sier Karin at hun ikke vet hvordan hun skal nærme seg 

og støtte elever som opplever problemer grunnet (post)traumatisk 

stress. 

Karin: «Jeg spør ikke, fordi jeg er veldig redd for å stå å pirke 

bort i traumer, jeg er ikke utdannet psykolog eller psykiater, jeg 

kan ikke, så jeg må innrømme at jeg spør veldig lite, og særlig de 

som er aleneflyktninger prøver jeg å unngå å pirke i …» 

Både Karin og andre lærere forteller at verken skolehelse-

tjenesten, skolepsykolog, og heller ikke barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) de har henvist elevene til, 

har rapportert tilbake til henne på grunn av taushetsplikten. Men 

noen ganger spør Karin elevene sine: «snakker du fortsatt med 

ham eller henne?» 
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Hvordan styrke skolens psykososiale rolle 

i møte med flyktningelever? 

 Styrke lærerens rolle  

•Mer kunnskap om flyktningelevers psykososiale utfordringer  vil gjøre 

lærerne tryggere – mht. å spørre og å handle 

•Skape rom for samtaler/dialog med enkeltelever om skolefungeringen 

deres, elevenes behov og ressurser. 

•Å avdekke problemer vedr. psykisk helse og legge til rette for oppfølging, 

enten i klassen, i skolen eller utenfor - i samarbeid med andre 

(helsesøster, skolepsykolog, BUP, RVTS, m.fl.) Hvordan få tilgang til hjelp. 

Styrket tverrfaglig samarbeid i kommunen 

mellom skolen og andre som tilbyr hjelp og/eller ivaretar enslige 

mindreåriges behov og interesser (ansatte barnevern, Bufetat, 

bofellesskap, verge, m.fl.) 

Styrke elevenes mestring: psykoedukasjon  

Mye primærforebyggende arbeid kan gjøres i skolen eller utenfor, vha. 

intervensjoner og workshops (f.eks. kunst-uttrykksterapi) i samarbeid med 

f.eks. BUP, RVTS og bofellesskap. 
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Barnehagen og skolens sentrale 

rolle i unge flyktningers liv 

Barnehagen og skolen må være seg bevisst både sin faglige óg 

psykososiale rolle i møte med flyktningbarn og unge. Viktig å utvikle 

den nødvendige kompetansen angående flyktninger for å kunne bli  

en flyktningkompetent barnehage og skole.  

 

- Mye primærforebyggende arbeid kan gjøres i barnehage og skole 

- Styrke barnehagelærerens/lærerens rolle. Viktig med mer kunnskap om 

psykisk helse og traumer samt hvordan psykososiale utfordringer kan påvirke 

barnas fungering i hverdagen 

- Styrket samarbeid med andre profesjonelle i og utenfor skolen: PPT, 

skolepsykolog, helsesøster, BUP, RVTS, barnevern, bofellesskap 

- Også et samarbeid med frivillige og humanitære organisasjoner (Røde Kors, 

Redd Barna, osv.) vil kunne styrke unge flyktningers oppvekst- og skolemiljø: 

leksehjelp, veiledning og støtte av betydningsfulle voksne (inkl. verger) samt 

muligheten til å omgås jevnaldrende 
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Hva kan barnehage- og skoleansatte gjøre? 

• Skape et inkluderende miljø for lek og læring – bidrar til 

psykososialt velvære og sosial integrering 

• Tydeliggjøre ressurser og muligheter 

• Veilede og oppmuntre – styrke motivasjon for læring og 

bekrefte mestringspotensial 

• Lage tydelige regler og rutiner bidrar til trygghet og 

forutsigbarhet 

• Skape rom for samtaler og dialog om enkeltbarns trivsel, 

utvikling, ferdigheter og behov 

• Styrke samarbeidet med foreldre, tospråklige lærere, 

morsmålslærere 

• Å identifisere problemer vedr. psykisk helse. Eventuelt henvise 

barnet til videre oppfølging og behandling 

                  Se også NAFO: http://nafo.hioa.no/en-flyktningkompetent-skole 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

For mer info se NAFO: http://nafo.hioa.no/en-flyktningkompetent-skole/ 
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Tre avgjørende transisjoner i bosettingsfasen 

I bosettingsfasen opplever flyktningbarn og unge flere avgjørende 

transisjoner (overgangs-/omstillingsprosesser).  

Tre psykososiale omstillingsprosesser som er viktige i forhold til 

skolens og barnehagens rolle: 

1. En sosialiseringsprosess - 

        utvikling fra barn til selvstendig individ/voksen, tilegnelse av  

        fellesskapets ferdigheter, normer, verdier, mm. 

2.     En integreringsprosess - 

        tilpasning til livet i et nytt samfunn med andre betingelser for 

        samhandling og inkludering  

3.     En rehabiliteringsprosess - 

        oppbygging av en ny og meningsfull tilværelse 
29 



En flyktningkompetent skole og 

barnehage 
• En flyktningkompetent skole og barnehage er avgjørende for 

flyktningbarn og unges velvære, tilpasning og inkludering, samt i tråd 

med både nasjonale lover og internasjonale forpliktelser.  

• I følge opplæringsloven (§ 9a-3), f.eks. skal skolen fremme et godt 

psykososialt miljø der elevene kan oppleve både trygghet og sosial 

tilhørighet.  

• Videre sier FNs Barnekonvensjon Artikkel 39:  

     «Partene [statene] skal treffe alle egnede tiltak for å fremme 

      fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et 

barn som har vært utsatt for: enhver form for vanskjøtsel, utnytting 

eller misbruk; tortur eller enhver form for grusom eller nedverdigende 

behandling eller straff; eller væpnede konflikter. Slik rehabilitering og 

reintegrering skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, 

selvrespekt og verdighet» 

• Et godt psykososialt oppvekstmiljø er til beste for alle barn og unge  
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