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Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva hur verksamma studie- och yrkesvägledare kan se på vägledning 

av ensamkommande flyktingbarn. Studien belyser deras erfarenhet inom studie- och 

yrkesvägledaryrket med fokus på vägledningssamtal och information om utbildningssystem och 

arbetsmarknad. Studien utgår från en kvalitativ metod där intervjuer har utförts med sju stycken 

studie- och yrkesvägledare. Resultatet visar att det finns stora skillnader på hur de intervjuade studie- 

och yrkesvägledarna ser på vägledningen av nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Olikheter finns 

både gällande deras erfarenheter av vägledningen med nyanlända ensamkommande flyktingbarn samt 

hur studie- och yrkesvägledararbetet är utformat. Vidare visas även en del likheter; studie- och 

yrkesvägledning med nyanlända ensamkommande flyktingbarn beskrivs som svår. Samtliga studie- 

och yrkesvägledare anser att vägledning är en process, hur processen gestaltas skiljer sig åt. 

Förklaringen till skillnaderna beror främst på deras egna personliga åsikter. För framtida studier ser vi 

det som intressant att lyfta fram hur likvärdig studie- och yrkesvägledningen faktiskt är i svenska 

skolor. 
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Abstract 
 
This study aims to describe how active guidance counselors can look at the guidance of 

unaccompanied refugee children by using their experience. The study will focus on advice and the 

study is based on a qualitative approach in which interviews were conducted with seven guidance 

counselors. The result shows that there are major differences in how the interviewee’s approach 

guidance of newly arrived unaccompanied refugee children. There are differences both in terms of the 

experience of advising newly arrived unaccompanied refugees and in how their role is designed. 

Also shown are also some similarities; guidance and counseling with newly arrived unaccompanied 

refugee is described as difficult. All interviewed guidance counselors believe that guidance is a 

process, but how the process is handled differ between different guidance counselors. The explanation 

for the difference is mainly due to personal opinions. For future studies, we believe it would be 

interesting to investigate the equality of career and education guidance in Swedish schools. 
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1. Inledning 
 

Varje år flyr tusentals barn sina hemländer för att söka trygghet i andra delar av världen. De flyr från krig, 

förföljelse eller fattigdom i förhoppning om att finna en tryggare tillvaro någon annanstans i världen. Många 

kommer tillsammans med föräldrar och syskon, men en del barn kommer utan någon anhörig.
1
 Varje år 

kommer flera ensamkommande flyktingbarn till Sverige, under år 2013 sökte närmare 4000 

ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. De flesta barn som flyr sitt hemland flyr till närliggande 

länder, Sverige ligger i en del av världen där det varken förkommer svält eller krig. Därför sker det sällan att 

ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige från närliggande länder, utan de kommer ofta från länder 

långt bort från Sverige och har med andra ord haft en lång resa för att ta sig hit.
2
  

 

Majoriteten av de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige saknar många skolbetyg och är 

ofta inte behöriga till att söka gymnasieprogram (Skolverket, 2014). Dessa barn har av naturliga skäl liten 

insikt och förståelse kring hur det svenska skolsystemet och arbetsmarknaden fungerar. Därför blir 

vägledning en viktig del för att få ökad självinsikt och kunskap om valmöjligheter.
3
 Sverige är ett av många 

länder som har skrivit på FN:s konvention gällande barns rättigheter, Barnkonventionen.
4
 I 

Barnkonventionen står det att alla barn ska ha rätt till gratis undervisning som ska vara tillgänglig för alla. I 

den svenska skollagen (SFS 2010:800) står det dessutom i § 29, andra kapitlet, att barn inom alla skolformer 

ska ha rätt till studie- och yrkesvägledning. De ensamkommande flyktingbarnens speciella omständigheter 

gör att barnen ofta saknar sina föräldrars stöd i valsituationer, många av flyktingbarnen kommer från kulturer 

där föräldrarnas inflytande över val av yrke kan spela en stor roll (Lundahl 2010). I det nya landet ställs de 

ensamkommande barnen ofta inför stora svårigheter, såsom språkskillnader, avsaknaden av en familj och att 

bearbeta tidigare händelser.
5
 Föräldrar med invandrarbakgrund har större inflytande i sina barns framtidsval 

än etniskt svenska. Ensamkommande flyktingbarn har flytt utan sina föräldrar och saknar därmed påverkan 

från sina föräldrar (Lundahl, 2010). Enligt vår förförståelse så har dessa barn därmed ett större behov av 

vägledning och därmed blir den ännu mer betydelsefull för individen. Vi antar att vägledningen bör vara 

anpassad på ett annat sätt än vägledningen med etniskt svenska barn. Ämnet är därmed intressant att 

undersöka utifrån ett studie- och yrkesvägledarperspektiv. En fungerande vägledningsprocess för dessa barn 

och ungdomar är inte bara gynnsamt ur ett individperspektiv, det gynnar dessutom barnens integrering i 

samhället som leder till positiva effekter även ur ett samhällsperspektiv.
6
 

 

Denna studie kommer utgå från studie- och yrkesvägledares syn på vägledning av ensamkommande 

flyktingbarn. 

 

1.1 Val av problemområde 
 

Den här studien utförs framför allt för att belysa hur studie- och yrkesvägledare ser på vägledningen av 

ensamkommande flyktingbarn. Ett allmänt intresse finns, exempelvis i media, kring invandrares etablering 

på arbetsmarknaden, där diskriminering bland annat förekommer.
7
 Vägledning är en viktig del i 

                                                 
1
 http://www.raddabarnen.se/flykting/(2014-03-10) 

2
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ensamkommande-barn (2014-05-16) 

3
 http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Genomforda-

kvalitetsgranskningar/Studie--och-yrkesvagledning/ (2014-04-01) 
4
 http://unicef.se/publikationer (2014-03-07) 

5
 http://www.redcross.se/teman/migration/ (2014-04-01) 

6
 http://www.temaasyl.se/Documents/%C3%96vrigt/helarapportintegration.pdf (2014-04-01) 

7
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fler-jobb-gar-till-utrikes-fodda_7884918.svd (2014-04-01) 
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integreringen som i sin tur är viktigt i ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv, vägledning kan 

fungera som en motverkande faktor till utanförskap, vilket gör ämnet aktuellt.  Sammantaget pekar det mot 

ett behov av att belysa vägledning för just de ensamkommande flyktingbarnen, som snabbt kan integreras i 

det svenska samhället. 

 

Idén till studien väcktes då vi genom vår tidigare praktik på skolor har stött på svårigheter kring vägledning 

med flyktingbarn. Vi upplever att dessa samtal inte alltid är lätta för studie- och yrkesvägledare att förhålla 

sig till. Det kan bero på att det finns språkbarriärer, en framtidssyn som skiljer sig åt, avsaknaden av föräldrar 

samt stora kunskapsluckor inom utbildningssystem och möjligheter inom arbetslivet. En annan viktig faktor 

är hur vi i vår kommande yrkesroll som studie- och yrkesvägledare ska förhålla oss till vägledning med 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Slutresultatet av studien ska vända sig till studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledning samt andra 

intressenter inom ämnet. Det ska ge en inblick i eventuella svårigheter och hinder, men även ökad kunskap 

om när vägledningen av nyanlända, ensamkommande flyktingbarn fungerar, enligt några verksamma studie- 

och yrkesvägledare. Resultatet av denna studie kommer inte att visa den allmänna uppfattningen hos studie- 

och yrkesvägledare i denna fråga, utan endast ett fåtal personliga uppfattningar och åsikter. Denna studie är 

relevant för att kunna ge insikt i några av de problemområden som kan förekomma hos verksamma studie- 

och yrkesvägledare i denna fråga.  

 

 

1.2 Förförståelse 

 
Vi upplever att vi har en viss förförståelse inom det valda ämnet. Dels genom vår utbildning på studie- 

och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet, men även genom våra erfarenheter från 

praktik på skolor. Vi har även erfarenhet från arbete som studie- och yrkesvägledare, där vi upplevt att 

vägledning av ensamkommande flyktingbarn inte alltid har fungerat optimalt. Vi har upplevt att 

vägledningen med ensamkommande flyktingbarn är annorlunda på så vis att det bland annat inte alltid 

ges lika mycket vägledning till dessa barn och att tidsperspektivet i vägledningen är olika jämfört med 

elever som är födda i Sverige. I vissa fall är vägledningen även problematisk, till skillnad från 

vägledningen med elever som är födda i Sverige eller befunnit sig i Sverige under en längre period, 

dessutom tillsammans med sin familj. Vi går in i denna studie med vissa förutfattade meningar kring 

vad som är problematiskt. Detta är vår uppfattning och den kanske inte stämmer helt överrens med vad 

de studie- och yrkesvägledare som vi intervjuar anser i ämnet. En medvetenhet och insikt om att vår 

förförståelse kan komma att påverka studien, minskar risken för att studiens kvalitet och resultat 

försämras (Thurén, 2007). 

 

Förförståelsen grundar sig inte bara i vår utbildning, den utgår också från vår sociala bakgrund. Vi 

som genomför denna studie är båda födda och uppvuxna i Sverige. Vi har aldrig levt i ett annat land 

under en längre period, vilket kan göra det svårare för oss att få en djupare förståelse för hur dessa 

barn kan ha det. Vi har båda väglett elever som kommit som ensamkommande flyktingbarn under vårt 

arbete och/ eller praktik och själva upplevt det som svårt. Vi är medvetna om att våra erfarenheter och 

vår förförståelse inte är en sanning, utan den kan bygga på enstaka upplevelser och tidigare fördomar. 

Vi kommer att motverka subjektivitet och vår förförståelses inverkan på studien genom att söka och 

granska all information och insamlad data med ett öppet sinne och med hjälp av ett 

integreringsperspektiv.  
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1.3 Avgränsningar 

 
Vi har valt ett tema som är intressant och som berör många människor. På grund av studiens omfattning har 

vi valt att begränsa oss till att endast undersöka detta utifrån några studie- och yrkesvägledares perspektiv. 

Avgränsningen beror på att vi framför allt vill se vilka svårigheter som uppstår i deras arbete med 

ensamkommande flyktingbarn och vad de tänker kring det. Studien genomförs ur ett mikroperspektiv, då vi 

väljer att utgå från ett fåtal studie- och yrkesvägledares perspektiv. Om vi istället utgått från ett 

makroperspektiv så hade det inneburit att undersöka alla studie- och yrkesvägledares syn på vägledning av 

nyanlända ensamkommande flyktingbarn (Johannessen & Tufte, 2003). Intervjuer med sju stycken studie- 

och yrkesvägledare har utförts.  Vi anser att det krävs så många studie- och yrkesvägledare för att få 

tillräckligt omfattande insamlad data för att kunna besvara forskningsfrågorna (A.a). 
 

Undersökningen utgår från studie- och yrkesvägledare som är behöriga, det vill säga att de har en examen i 

studie och yrkesvägledning från högskola/ universitet. Studie- och yrkesvägledarna kommer att vara 

utspridda i Sverige. Det som de har gemensamt är erfarenhet av vägledning med nyanlända ensamkommande 

flyktingbarn. Eftersom studien utgår från kvalitativa intervjuer är det relevant för studien att de personer som 

vi utfört intervjuerna med har goda förkunskaper om ämnet för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. 

Intervjuerna har utförts med studie- och yrkesvägledare som arbetar på antingen grundskola eller på 

gymnasium. Båda dessa skolformer tar emot ensamkommande flyktingbarn och därför är det intressant att 

intervjua studie- och yrkesvägledare som arbetar inom de olika skolformerna.  

 

Vi har även valt att avgränsa studien till att endast fokusera på studie- och yrkesvägledares syn på vägledning 

av nyanlända ensamkommande flyktingbarn mellan 13 och 18 år. Det valet beror på att efter 18- års ålder är 

de inte längre barn, enligt Barnkonventionen
8
, och innan 13 års- ålder har många ungdomar, svenskfödda 

som utrikesfödda, sällan mött en studie- och yrkesvägledare. 

 

Med nyanlända ensamkommande flyktingbarn menar vi de barn som kommer till Sverige utan familj eller 

anhöriga och som flytt sitt hemland av olika anledningar. Med nyanlända menar vi från den dagen de 

anländer till Sverige fram till att de befunnit sig i Sverige två år eller gått max fyra terminer i skolan. Vi har 

inte valt att avgränsa oss till vägledning av ensamkommande flyktingbarn från ett visst land eller geografisk 

plats. Att fly kan man göra av olika anledningar såsom krig, fattigdom, förföljelse. Vi kommer inte att ta 

hänsyn till anledningen att barnen tvingats fly. De nyanlända ensamkommande barnen som får vägledning är 

ingen heterogen grupp och dem har olika varierande behov av vägledning. Alla ensamkommande 

flyktingbarn har dessutom olika erfarenheter från skolan i hemlandet, en del elever har gått många år i skola 

medan andra aldrig påbörjat sin skolgång (Jepson Wigg, 2011). Gemensamt för barnen är att de antas ha 

dåliga kunskaper om hur Sveriges utbildningssystem och arbetsmarknad och att de saknar stöd ifrån sin 

familj 
9
 

 

 

1.4 Begrepp 
 

I studien kommer vi att använda oss av flera olika begrepp. Nedan kommer begreppen att beskrivas och 

innebörden kommer att lyftas fram. Detta för att det inte ska ske några misstolkningar. Definitionen av 

                                                 
8
 http://unicef.se/publikationer (2014-03-07) 

9
 http://www.vr.se/download/18.7e727b6e141e9ed702be6a5/1390213067985/2010_06.pdf (2014-04-02) 



Hillerberg Melina, Mattsson Angelica 

6 

 

begreppen har vi hämtat ifrån Nationalencyklopedin
10

, Migrationsverket, Sveriges lagar och Förenta 

Nationen. 

Nyanländ elev- Enligt förordning SFS 2013:69 anses en elev vara nyanländ under de fyra första 

terminerna i svensk skola.
11

 

Ensamkommande barn- Enligt Barnkonventionen är barn alla som är under 18 år (Barnkonventionen artikel 

1, 2012). Enligt EG-direktiven 2005/85/EG är alla ensamkommande barn de som är under 18 år och som 

kommer till ett nytt land utan familj eller anhörig som ansvarar för dem.
12

 UNHCR:s definition av ett 

ensamkommande barn är en person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en person 

som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet
13

 

 

Flykting- Förenta Nationernas definition av en flykting innebär människor som har flytt från sitt hemland i 

rädsla för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av sin 

religiösa eller politiska uppfattning, och som inte vill eller kan återvända.
14

 En vidare förklaring finns i 

svensk lagstiftning Utlänningslagen 4 kapitlet. Flyktingar och andra skyddsbehövande, så definieras 

begreppet flykting i utlänningslagen på följande vis: 

 

En utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att  

han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös  

eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till  

en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av  

detta lands skydd. Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga  

för att utlänningen utsatts för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot  

förföljelse från enskilda. Som flykting skall även anses en utlänning som är statslös och  

som av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller hon  

tidigare haft sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, återvända  

dit 
15

  

 

Vägledning– Vägledning i både vid och snäv bemärkelse. Vid bemärkelse innebär all den studie- och 

yrkesvägledande verksamhet som en elev blir erbjuden på en skola. Vägledningen i snäv bemärkelse 

innebär personlig vägledning som kan ges enskilt eller i grupp, oftast genom vägledningssamtal 

(Lindh, 1997). Vi gör inte någon skillnad på vägledning och studie- och yrkesvägledning.  

 

Uppehållstillstånd– Innebär att ansökan om asyl har blivit beviljad och personen ifråga får stanna i 

Sverige. 
16

 

 

Asylsökande– personer som söker skydd (asyl) inom ett lands territorium men som ännu inte fått 

ansökan beviljad. 
17

 

                                                 
10

 www.ne.se 
11

 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-201369-om-

forsok_sfs-2013-69/?bet=2013:69 (2014-03-02)  
12

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:SV:PDF (2014-03-20) 
13

 SOU 2003:51, God man för ensamkommande flyktingbarn. 
14

 http://www.unric.org/sv/humanitaera-fragor/25742 (2014-03-03) 
15

 UtlL. (2005:716). 
16

 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylsokande-barn/For-barn/Utan-

foraldrar/Uppehallstillstand.html (2014-03-03) 
17

 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Asylregler.html (2014-03-01) 
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2. Bakgrund 

 
Av många anledningar tvingas människor över stora delar av världen att fly sina hemländer på grund av krig, 

förföljelse, förtryck etc. Att barn och ungdomar kommer till Sverige utan sina föräldrar för att söka skydd är 

inget nytt utan har skett sedan lång tid tillbaka, framför allt under andra världskriget då många 

ensamkommande barn kom till Sverige (Hylland, 1998). Idag kommer många av flyktingbarnen från Syrien, 

en konsekvens av kriget. Under 2013 kom ca 4000 flyktingbarn till Sverige, majoriteten av barnen kom från 

Syrien.
18

 Oavsett vilket land barnen kommer från har alla gemensamt att de flyr sitt hemland för att slippa 

frukta för sitt liv. Det anses ofta vara en lättnad att komma till ett land där man kan känna sig trygg, men att 

komma ensam till ett nytt land med en oviss framtid innebär ofta nya problem för barnen, även om det inte är 

livshotande problem.
19

 Ensamkommande flyktingbarn är ingen identitet, dessa barn är, precis som alla andra 

barn, väldigt olika. Det som ensamkommande flyktingbarn har gemensamt är att de kommer till ett nytt land 

utan föräldrar eller vårdnadshavare och ofta med tunga erfarenheter med sig från sitt hemland.
20

  

 

Att möta ett nytt samhälle, ett nytt språk och en ny skola kan vara svårt för dessa barn. Många bär på en stor 

osäkerhet om framtiden: ska de stanna i Sverige eller återvända till sitt hemland? Detta gör att dessa barn ofta 

mår psykiskt dåligt.
21

 Alla elever i den svenska skolans samtliga skolformer, utom förskolan, har rätt till 

vägledning.
22

  De ensamkommande flyktingbarnen saknar ofta information om det svenska skolsystemet och 

arbetslivet i Sverige och är därmed i behov av stöd och vägledning mer än många andra barn. 
23

  

 

Lundahl (2010) beskriver att elever med invandrarbakgrund i större utsträckning än elever som är etniskt 

svenska upplever sina egna beslut om framtiden som svårare. Lundahl (2010) beskriver vidare att elever med 

invandrarbakgrund har ett större behov av stöd både från föräldrar och studie- och yrkesvägledare. Enligt 

Skolverkets Allmänna råd kring studie och yrkesvägledning (2014) så ska vägledningen utgå ifrån elevernas 

behov, vilket därmed kan innebära att vissa elever har rätt till mer vägledning än andra, exempelvis i form av 

fler vägledningssamtal (Skolverket, 2014). 

 

Många barn kan förmodligen relatera till en oviss framtid oavsett om de är asylsökande eller inte. Det kan 

gälla gymnasievalet, utbildning eller framtida arbete. Det finns dock en annan typ av problematik för barn 

som söker asyl: en ovisshet om de ska fortsätta sitt liv i Sverige eller om de kommer att återvända till sitt 

hemland. Vägledning är ofta ett nytt fenomen för dessa barn och frågan ”Vad vill du bli?” kan bli 

övermäktig. Kanske kommer barnet från ett land där val av karriär och yrke sker kollektivistiskt, det vill säga 

fler personer är inblandade i valet. Det kan vara familj och släkt som bestämmer/ medbestämmer åt eller med 

barnet. I Sverige däremot så sker många beslut mer individualistiskt, alltså att barnen inte påverkas i lika stor 

utsträckning av familj och släkt i sitt val av utbildning och yrke, vilket ligger i kulturen (Brown, 2002). Hur 

bör vägledningen i sådana fall vara utformad? Finns det en medvetenhet hos vägledare kring detta? Liknande 

frågor kommer vi i studien att försöka besvara.  

 

 

                                                 
18

 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-01-02-67-procent-

fler-fick-skydd-jamfort-med-2012.html 
19

 http://www.unhcr.se/se/hej-sverige.html (2014-03-18) 
20

 http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/flyktingar-och-migranter/ (2014-03-14) 
21

 http://www.unhcr.se/se/hej-sverige.html (2014-03-18,) 
22

 http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar (2014-03-10,) 
23

 http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-

kvaliteten/Nyanlanda-elever-2013/ (2014-03-07,) 
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2.1 Teoretiskt perspektiv  
 
Studien utgår från den eventuella problematiken som kan finnas i samband med vägledning av nyanlända 

flyktingbarn ur studie- och yrkesvägledares perspektiv. För att förstå detta problemområde har vi valt att utgå 

från ett integrationsperspektiv. Att studien behandlas utifrån ett integrationsperspektiv beror på att 

vägledning är ett sätt att integreras i det svenska samhället, alltså en del i integrationsprocessen. Genom att få 

information om det svenska utbildningssystemet, hur arbetslivet ser ut samt undersöka hur och vad dessa 

barn tänker kring sin framtid kan man med hjälp av vägledning underlätta integrationen. När människor flyr 

sitt hemland för att komma till Sverige är det en fördel om integrationen sker effektiv både för individen 

själv och utifrån ett samhällsperspektiv. Det beror på att en lyckad integration leder till att människor 

effektivt lär sig språket, kommer snabbt ut i arbete och på så vis lättare kan bli en del av samhället, det vill 

säga: de blir integrerade. Integrationen gynnar på så vis både individen och samhället.
24

 En lyckad 

integration innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i ett land. Integrationen bidrar till tillväxt i 

samhällsekonomin och kan ge förutsättningar för ökad välfärd.
25

 En misslyckad integration kan istället leda 

till segregation och medföra ökade samhällsklyftor.
26

 Vägledningen kan vara en del av integrationsprocessen. 

Studiens teoretiska perspektiv utgår därmed från att se vägledningen och studie- och yrkesvägledarnas insats 

som ett medel för integration. Vi kommer att tolka resultatet med hjälp av detta teoretiska perspektiv för att 

på så vis förstå den data vi får fram. Skulle vi utgått från ett annat teoretiskt perspektiv skulle resultatet 

förmodligen blivit annorlunda.  

 

Med ett integreringsperspektiv menas den process genom vilka personer med annat etniskt ursprung än 

svenskar blir delaktiga i det svenska samhället.
27

 Integration och dess motsats segregation belyser i vilken 

omfattning olika grupper har kontakt med varandra, både inom olika miljöer och olika former verksamheter. 

När segregationen är hög kan det hota den sociala sammanhållningen, exempelvis då olika former av resurser 

fördelas ojämnt.
28

 Studien kommer att betrakta integrationsperspektivet utifrån etniska svenska barn 

respektive nyanlända ensamkommande flyktingbarn för att se om det finns några skillnader i vägledning. Vi 

vill även se hur studie- och yrkesvägledare ser på vägledning som en del av integrationen.   

 

Vi har även valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv, allstå ett tolkningsperspektiv. 

Hermeneutiken innebär hur tolkningen och hanteringen av information och kunskap utformas (May, 

2013). Man brukar tala om de ”hermeneutiska cirklarna” och det betyder att man ser en texts detaljer 

till helheten samt att man tolkar sin egen referensram till texten och tvärtom, texten till sin egen 

referensram. Med andra ord så interagerar förkunskap och information med varandra för att föra 

empirin och logiken framåt. Förförståelsen är en viktig del inom hermeneutiken, det vill säga hur vår 

tidigare kunskap kring något kan få betydelse för forskningen (Holme & Solvang, 1997). Även detta 

är något som vi kommer tolka resultatet med. 

 

2.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva hur verksamma studie- och yrkesvägledare kan se på vägledning av 

nyanlända ensamkommande flyktingbarn genom deras erfarenhet inom studie- och yrkesvägledarsyrket, med 

fokus på vägledningssamtal och information om utbildningssystem och arbetsmarknad. 

                                                 
24

 http://www.iffs.se/forskning/forskningsomraden/integration-och-segregation/ (2014-04-11) 
25

 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/ (2014-04-11) 
26

 http://www.saco.se/Om-Saco/sacos-stallningstaganden/samling-om-integrationen/ (2014-04-11) 
27

 www.ne.se 
28

 http://www.iffs.se/forskning/forskningsomraden/integration-och-segregation/ (2014-04-11) 
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2.3 Forskningsfrågor 
 

 Hur kan studie- och yrkesvägledningen av nyanlända ensamkommande flyktingbarn se ut, gällande 

vägledningssamtal och information, enligt verksamma studie- och yrkesvägledare? 

 

 Vad anser de verksamma studie- och yrkesvägledarna om den studie- och yrkesvägledning som 

bedrivs på skolorna för de nyanlända ensamkommande flyktingbarnen, vilka problem och 

möjligheter har de erfarenhet av? 

 

 

2.4 Resultat av litteratursökning  
 

Vi har främst valt att undersöka studie- och yrkesvägledares syn på vägledning av nyanlända 

ensamkommande flyktingbarn, både i vid och snäv bemärkelse. Studien kräver litteratur som behandlar detta, 

så som Lindh (1997). Vägledning i vid bemärkelse betyder all den vägledning en elev blir erbjuden på en 

skola, vägledning i snäv bemärkelse innebär personlig vägledning som kan ges enskilt eller i grupp. 

Dessutom har studien krävt litteratur som behandlar vägledning och/ eller mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn. Studien utgår också från litteratur som behandlar de rättigheter och skyldigheter som skolor och 

kommuner har att ge likvärdig vägledning till alla elever. En del av litteraturen behandlar informationen 

kring vägledning av barn som kommit ensamma till Sverige. Mycket av det material som studien utgår från 

kommer bland annat från Skolverket, Skolinspektionen, Migrationsverket, De allmänna råden för studie- och 

yrkesvägledare samt Socialstyrelsens hemsida. Annan informationen som varit användbar har funnits på 

Internet, genom sökord som ”ensamkommande flyktingbarn” och ”vägledning” på söksajter som Google.
29

 

Annan information har hämtats från universitets- och forskningsbibliotekets söktjänst Libris. 
30

   

 

 

2.5 Tidigare forskning och litteratur 

 
Nedan kommer tidigare forskning och litteratur bindas samman under följande underrubriker: Att fly 

och komma ensam till Sverige, Vägledning och karriärutvecklingsteorier samt Skolgången i Sverige. 

 

 

2.5.1 Att fly och komma ensam till Sverige 

 
Litteraturen och forskningen behandlar bakgrunden till migrationen och till viss mån dess 

konsekvenser. Både Fälldin & Strand (2010) och Rimsten (2006) beskriver ensamkommande barn 

medan Petersson & Johansson (2013) istället fokuserar på tiden innan, det vill säga anledningen till att 

människor migrerar. Petersson & Johansson (2013) beskriver migrationens konsekvenser för både 

samhället och individen själv. Fokus ligger inte på ensamkommande barn, utan boken beskriver 

istället allmänna konsekvenser för samtliga flyktingar eller imigranter. Vår studie utgår endast från att 

undersöka studie- och yrkesvägledares syn på vägledningen med ensamkommande flyktingbarn. Det 

finns, trots detta, en hel del i litteraturen som är relevant för vår studie, bland annat orsaken till att 

människor flyr, därför att man som vägledare måste individanpassa vägledningen och detta kräver 

förståelse. Likt bokens titel IMER idag tar Petersson & Johansson även upp etniska relationer som 

                                                 
29

 www.google.se 
30

 www.libris.kb.se 
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skapas i och med migration
31

. I boken beskrivs att antalet migranter har tredubblats sedan 1965. År 

2010 fanns det 214 miljoner internationella migranter i hela världen, det innebär att om samtliga av 

dessa migranter placerades i ett och samma land skulle det landet utgöra världens femte största 

befolkningsmässigt. 

 

Vägen till medborgarskapet är något som även Petersson & Johansson (2013) lyfter fram i sin bok. 

Även Fälldin & Strand (2010) och Rimsten (2006) belyser medborgarskapet, och beskriver praktisk 

information kring asylprocessen och medborgarskap. Petersson & Johansson (2013) diskuterar 

dilemmat att en del personer kan födas in till ett medborgarskap, det kommer så kallat naturligt i och 

med födsel eller föräldrarnas medborgarskap. Det innebär därför av naturliga skäl att vem som helst 

kan födas till svensk. Migranter i sin tur behöver ansöka om medborgarskap och behöver då "förtjäna" 

det genom att uppfylla vissa kriterier gällande laglydighet samt gott uppförande. I Sverige, till skillnad 

från andra länder, krävs idag inga tester gällande personens värderingar eller språktester för att få ett 

svenskt medborgarskap. Författarna beskriver däremot att goda språkkunskaper är bland det viktigaste 

för att underlätta integrering i ett nytt land, vilket därför talar för att införa språktester. Författarna tar 

även upp motargument som istället hävdar motsatsen, tester och liknande avskräcker invandrare från 

att söka medborgarskap och medborgarskapet reserveras endast till de infödda, vilket i så fall ökar 

exkluderingen och ger inte bara personer i Sverige skyldigheter utan även möjligheter. En annan 

aspekt av detta är att personer som kommer till Sverige ofta har trauman med sig och därför mår 

psykiskt dåligt. Författarna menar att språkinlärning är därför inte det första som bör prioriteras, det är 

tryggheten. Detta kan ha konsekvenser i vägledningssituationen, då språket är det naturliga verktyget.  

 

I boken Ensamkommande barn och ungdomar (2010) redovisar Fälldin och Strand en tydlig 

sammanfattning och information om vad olika personer bör tänka på i bemötandet av 

ensamkommande flyktingbarn. Boken beskriver även varför många barn söker sin tillflykt till andra 

länder och detta kan bland annat bero på att undgå förföljelse, trakasserier, krig, sjukdomar och hot 

mot sig själv, familjen eller släktingar. Flickor söker oftare skydd för våldtäkter och tvångsgiften 

medan pojkar oftare flyr på grund av tvångsrekrytering till krig eller förföljelse på grund av sin 

sexuella läggning. Enligt Migrationsverket avspeglas världens alla konflikter i vilka länder som 

flyktingar kommer från, exempelvis så har andelen flyktingar från Irak och Afghanistan ökat 

dramatiskt sedan början av 2000-talet.
32

  

 

Fälldin & Strand (2010) beskriver att ensamkommande flyktingbarn alltid ska ses som egna individer 

och inte som en homogen grupp. Däremot finns det flera saker som förenar barnen, såsom att de är 

minderåriga, de har flytt från sitt hemland, de talar inte svenska och sällan engelska, de möter en 

kultur som är ny och främmande för dem, de har en svag social och rättslig ställning och de befinner 

sig ofta i en väldigt utsatt situation. Boken beskriver även att det som varit en merit i hemlandet 

kanske inte är en merit i det nya landet, vilket är viktigt att tänka på om man exempelvis arbetar inom 

skolans värld och som vägledare. Fälldin & Strand (2010) beskriver även statistik över antalet 

ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige mellan åren 1988-2010 och ansökt om 

uppehållstillstånd. Antalet har stigit konstant sedan år 2004 och år 2010 beräknades över 2800 barn 

komma ensamma till Sverige och söka uppehållstillstånd. I genomsnitt så fick 63 procent av de 

ensamkommande barnen år 2009 beviljat uppehållstillstånd. Majoriteten av de ensamkommande 

barnen var mellan 16 och 17 år. Fälldin & Strand (2010) beskriver myndigheters olika roller, där 

skolan är en institution, samt vilka rättigheter barnen har likt vad som beskrivs av Rimsten (2006). 

                                                 
31

 IMER står för Internationell Migration Etniska Relationer. 
32

 www.migrationsverket.se 
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Många olika begrepp förtydligas så som skillnaden mellan vårdnadshavare och förmyndare. 

Författarna till båda böckerna beskriver vilka rättigheter barnen har när de anländer till Sverige, så 

som rätten till en god man och syftet med detta. Rimsten (2006) beskriver även mottagarinstanser för 

ensamkommande barn och hur dessa är uppbyggda. Allt detta för att ge de nyanlända barnen en så 

trygg miljö som möjligt. Allt som beskrivs i litteraturen är därför inte aktuellt för vår studie, det finns 

dock viktig bakgrundfakta som vi beskrivit ovan som vi har haft användning av. Rimstens 

undersökning (2006) bygger på intervjuer med barn som tvingats fly sina hemländer samt 

myndighetspersoner som kommit i kontakt med barnen. 

 

I Ketil & Broch (2010) norska forskningsprojekt Enslige mindreårige flyktninger belyses liknande 

företeelser som Rimsten (2006) beskriver. De skriver alla om barnens psykiska hälsa som ofta 

varierar, men som inte är något gemensamt för de ensamkommande flyktingbarnen, alla reagerar 

olika. Asylprocessen och mottagandet i form av boende, skola och utbildning behandlas också. Ketil 

och Broch (2010) forskning är genomförd i Norge och utgår därför från norska dimensioner och lagar, 

och det kan därmed skilja sig till en viss del från Sverige, exempelvis kring hur asylprocessen går till. 

En del saker är generella för samtliga flyktingbarn och samtliga mottagarländer och inget unikt för 

Norge, bland annat hur de ensamkommande flyktingbarnen bör placeras i olika boenden beroende på 

barnens behov samt att känslorna hos ett barn förmodligen hade varit detsamma om barnet kommit till 

Norge eller till Sverige. Författarna beskriver vidare att det första bemötandet av dessa barn är viktigt 

för att deras utveckling ska fortlöpa bra, det första bemötandet ökar möjligheten för att skapa ett 

förtroende för personer i det nya landet. De beskriver också att det finns en tendens att personer som 

träffar dessa barn ofta ser deras sårbarhet och lyssnar till deras tragiska upplevelser mer än fokuserar 

på de kunskaper som de har med sig.  

 

Rimsten (2006) skriver att de flesta barn som kommer till Sverige åberopar humanitära skäl och menar 

att de mår psykiskt dåligt. Många har därför kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Författaren 

beskriver olika inslag av vad barnen brukar beskriva som exempelvis misshandel av föräldrar eller 

andra grova hemförhållanden i hemlandet. Många andra barn är föräldralösa och har tillbringat lång tid 

på olika familjehem respektive barnhem där det också behandlats illa och därför hellre valt ett liv på 

gatan eller på flykt. Boken beskriver även vem som anses veta barnets bästa, Migrationsverket har en 

formulering som svar på den frågan, medan barnets gode man ofta har ett annat svar. Samtidigt har 

barnet sin egen uppfattning och eventuella föräldrar i hemlandet kan ha en annan syn på barnets bästa. 

Rimsten (2006) belyser att det finns en risk kring missförstånd när olika aktörers syn på barnets bästa 

skiljer sig åt. Relevant informationen till barnen kan förbises, bli bristfällig eller innebära 

missuppfattningar, vilket gör att de ensamkommande barnen kommer i kläm. Det kan exempelvis 

gälla att när barnet hunnit fylla 20 år och inte längre får söka in till gymnasiet eller att de inte har 

uppehållstillstånd och därmed inte får gå gymnasium. 

 

Fälldin & Strand (2010) belyser att barn har rätt till tolk. I boken beskrivs att alla barn som saknar 

uppehållstillstånd ska ha rätt till tolk och att ersättning för tolk ska Migrationsverket stå för. När tolk 

bokas ska det även tas hänsyn till språkdialekt och önskemål gällande kvinnlig eller manlig tolk, allt 

för att barnet ska känna sig så trygg som möjligt. Detta är en resurs Migrationsverket erbjuder elever 

som är nyanlända och ännu inte fått uppehållstillstånd för att det anses vara det bästa för barnet, att 

göra sig förstådd på sitt modersmål. Petersson & Johanson (2013) nämner inget om migranters rätt till 

att få en tolk i Sverige, de beskriver att kunskap i det svenska språket ofta är en lyckad ingång till 

integration och därmed en gemenskap i samhället. Att ha rätt till en tolk utesluter inte att nyanlända 

personer lär sig svenska, det förtydligar endast rätten till att göra sig förstådd på sitt modersmål. I 

Sheikhis forskning från 2012 Vägar till förståelse lyfter hon också språkets betydelse i integrationen. 
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Till skillnad från Petersson & Johansson (2013) och Fälldin & Strand (2010) lyfter hon språket som 

kommunikation i vägledningssamtal mellan studie- och yrkesvägledare och elever. Hon menar att 

språket inte är en avgörande faktor för förståelsen, utan den sociala kompetensen och andra färdigheter 

som studie- och yrkesvägledarna har ofta är avgörande för förståelsen. Studien granskar hur en 

förståelse av karriärvägledning med andraspråkstalare kan uppnås. Sheikhi (2012) undersöker hur 

elever med ett annat modersmål än svenska kan påverka förståelsen för karriärvägledningen.  

 

2.5.2 Vägledning och karriärutvecklingsteorier 

 

Lundahl (2010) beskriver barn och vuxnas beslut kring framtida utbildning i Sverige. Boken består av 

olika författare som på olika sätt beskriver övergången mellan skola och arbete. Många konkreta 

exempel tas upp som kommer från den svenska skolan och som belyser olika hinder som kan uppstå i 

samband med att välja gymnasieprogram eller göra karriärval. Författarna beskriver och behandlar 

problemområden som belyser etniskt svenska elever och elever med utländsk bakgrund samt på vilka 

sätt karriärvalen utformas. Författarna beskriver att elever med utländsk bakgrund i större utsträckning 

väljer utbildning och framtida yrke med hänsyn till familj och status i större utsträckning än vad 

etniskt svenska elever gör. I dagens Sverige finns det 2 olika typer av gymnasieprogram: 

yrkesprogram och högskoleförberedande program. Skolverket beskriver att behörighetskraven till 

dessa två olika programtyper skiljer sig åt. För att bli behörig till ett yrkesprogram krävs godkända 

betyg i minst åtta olika ämnen, varav matematik, svenska/ svenska som andraspråk och engelska måste 

vara tre av de åtta ämnena. För att bli behörig till ett högskoleförberedande program krävs godkända 

betyg i minst tolv ämnen, varav matematik, svenska/ svenska som andraspråk och engelska samt fyra 

betyg i samhälls- eller naturvetenskapsämnen krävs. Målet efter ett yrkesprogram är att gå ut i 

arbetslivet, enligt Skolverket, medan tanken med ett högskoleförberedande program är att läsa vidare 

på högskola eller universitet.  

 

Samtliga författare i boken under detta tema poängterar att vi idag lever i en global värld som ständigt 

förändras. Det framkommer att alla elever har olika behov av vägledning samtidigt som alla inte alltid 

är mottagliga för vägledningssamtal. Det beskrivs att vägledningssamtalen är något som i vissa fall 

upplevs som endast ska ”checkas av”, till exempel i samband med ansökan till gymnasieskolan.  

 

Brown (2002) däremot beskriver många olika karriärvalsteorier och en av de som är relevant för denna 

studie är Browns karriärvalsteori The role of Workvalues and cultural values in Occupational choise, 

Satisfaction and success: A theoretical statement. Karriärvalsteorin är relativt ny, Brown började 

formulera teorin under 1990-talet. Teorin bygger på att värderingar påverkar vad personer gör för 

karriärval. Browns teori skiljer sig mycket från tidigare karriärvalsteorier, då Brown till skillnad från 

många andra tar hänsyn till det etniska och kulturella perspektivet. I dagens mångkulturella värld är 

det viktigt att få en ökad medvetenhet kring värderingar och deras påverkan på karriärval. Värderingar 

får betydelse när det gäller hur vi ser på olika roller men också hur vi ser på vår egen självskattning. 

Teorin bygger också på tankar kring hur vi värderar olika saker. Enligt Brown är våra värderingar 

avgörande för vår karriärutveckling, värderingar kan både vara kulturella och sociala. De utgår från 

vissa olika uppfattningar som utgår från personers olika erfarenheter och som sedan påverkar 

personens handlande och känslor. Brown beskriver också ”self-efficasy” som innebär en persons 

självskattning, personer med en individualistisk syn på karriärval kan begränsas av sin egen tro på sin 

förmåga. Personer som däremot har en mer kollektiv utgångspunkt i sina beslut behöver inte leva upp 

till sina egna personliga värderingar. De personerna utgår mer från att tillfredställa gruppen eller 

familjens olika förväntningar enligt Brown.  
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Lundkvist (2006) beskriver i sin forskning att ungdomars karriärval beror på många olika faktorer, 

som påverkas både från sociala och kulturella sammanhang. Inflytande från familj, vänner och 

samhället spelar också roll, vilket saknas i stor utsträckning hos de ensamkommande flyktingbarnen. 

Lundkvist (2006) beskriver likt Brown (2002) att även värderingarna får betydelse i valet av 

utbildning och yrke. Hon beskriver även i sin forskning att gymnasieungdomars framtidstro varierar 

beroende på om de har svensk respektive utländsk bakgrund. Lundkvist (2006) beskriver att samtliga 

elever är medvetna och måna om att lyckas med skolan så att de ska komma ut i arbete i framtiden. 

Hon beskriver också att elever med utländsk bakgrund oftare tar hänsyn till yrkets status i hemlandet. 

En orsak till det kan vara elevernas ambition att en dag återvända.  

 

Lindh (1988) skriver att vägledning har en funktion att stödja de svagaste grupperna inom utbildning 

och på arbetsmarknaden, dit ensamkommande flyktingbarn kan räknas. Vägledningen har också till 

uppgift att främja rörligheten i samhället, såväl socialt, ekonomiskt som geografiskt. Lindh (1988) 

lyfter även det faktum att samtliga styrdokument skriver att ett mål som vägledningen ska sikta mot är 

att den ska påverka samhällsutvecklingen i stort, som exempelvis en god integration. Vägledningen 

har sina utgångspunkter i antaganden dels om hur människor fungerar och dels om samhällets ständiga 

föränderlighet. I hennes Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (1997) så beskriver hon 

skillnader på vägledning i vid och snäv bemärkelse som kan vara viktigt att särskilja. Med vägledning 

i vid bemärkelse menas all den verksamhet som exempelvis en skola erbjuder som en förberedelse för 

framtida val av utbildning, yrke, arbete och livsform. Vägledning i vid bemärkelse är alltså hela 

skolans ansvar. Med vägledning i snäv bemärkelse menas personlig vägledning, enskilt eller i grupp. 

En professionell vägledare hjälper enskilda individer utifrån deras unika problemställningar, som 

exempelvis lösa och hantera problem inför val av utbildning, yrke eller arbete. Vägledning i snäv 

bemärkelse är en interaktionsprocess. Studie- och yrkesvägledning, både i vid och snäv bemärkelse, 

anses därmed som en betydelsefull del i hela skolans mål att bekämpa den sociala snedrekryteringen 

och för att nå målet om en likvärdig utbildning. Men att bryta sambandet mellan social bakgrund och 

utbildning är svårt, skriver Lindh (1997). Lindh skriver vidare att många vägledare uppger att 

information och vägledning är två områden som dem är ganska ensamt ansvariga för. Trots att 

vägledningens syfte inte i första hand är att lösa skolans eller samhällets problem, kan dessa problem 

vara de som förväntas lösas med hjälp av vägledning. Vägledning handlar om hur varje individ tar åt 

sig informationen, värderar den och gör sitt val. Vägledarna som Lindh intervjuat menar att olika 

grupper av sökande behöver hjälp med olika saker, exempelvis så behöver ensamkommande barn 

annan vägledning än ett svenskfött barn, då de etniskt svenska barnen har en annan förkunskap om 

utbildningssystem som exempel. Överlag så upplever dessa vägledare en stress över att hinna ge all 

information och vägleda eleverna, detta trots att vägledarna ser vägledning som en process. Hon 

skriver även att det inte är mängden information som avgör hur bra ett val blir, utan på vilket sätt den 

anpassas efter den sökande. För att kunna anpassa informationen till den sökande förutsätts alltså att 

vägledaren har tillräcklig kännedom om den sökande och dennes situation och/ eller kunskap om den 

sökandes kunskaper och erfarenheter. För att den sökande ska få relevant information måste 

vägledaren först och främst förstå dennes behov.  

 

Lena Sawyer (2006) beskriver i en statligt offentlig utredning som heter Utbildningens dilemma. 

Demokratiska ideal och andrafierande praxis i kapitlet Att koppla drömmar till verkligheten. SYO-

konsulenters syn på etnicitet i övergången från grundskolan till gymnasiet om fenomenen ”cooling 

down” och ”pushing up”. Vägledning kan bli antingen ”cooling down” eller ”pushing up”, i vilka 

vägledarna ”begränsar” eller ”utvidgar” elevens mål genom att föreslå vad de själva anser vara 

”förnuftigt val”. Generellt sätt kan det beskrivas som att ”stökiga” eller ”problematiska” elever oftare 

utsetts för en cooling down- process. Vad som menas med problematiska elever här kan vara något 
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annat, exempelvis ensamkommande flyktingbarn med svåra upplevelser eller som har bristfälliga 

kunskaper i svenska. Begreppet ”problematisk” är också beroende på vägledarens kompetens inom 

vägledningen. Vägledaren som inte har höga förväntningar på ”problematiska elever” tenderar då till 

att dra ner deras motivation och tankar ännu mer, medan duktiga elever blir pushade att plugga och 

vara duktiga. Studie- och yrkesvägledarna har en väldigt viktig roll att inte utsätta elever för ”cooling 

down”, genom att bemöta elever och förklara att de agerar utifrån intresse och att de, genom att föreslå 

andra vägar, besparar elevernas besvikelse av att misslyckas. En cooling-down process behöver inte 

vara medveten från vägledarens sida utan kan likväl vara omedveten.  

 

Arbetet som vägledare handlar i stor utsträckning om kommunikation. Det beskriver även Jonas Stier 

(2004), att arbeta som vägledare innebär att man alltid kommer att träffa människor från olika kulturer 

och det kommer därmed att ske flera kulturmöten: “En diskussion om kultur och kulturmöten kommer 

ovillkorligen att handla om kommunikation” (Stier, 2004: 37). Det brukar talas om fem olika sorters 

kommunikation: intrapersonell kommunikation - alltså inre kommunikation inom oss själva, 

interpersonell kommunikation - kommunikation mellan människor, icke-verbal kommunikation - 

kompletterar det som sägs genom kroppsspråk, ansiktsuttryck osv., gruppkommunikation – 

kommunikation i en grupp samt masskommunikation – kommunikation i en större folkmassa (Stier, 

2004). Man kan alltså kommunicera på flera olika sätt. Språket kan förmodligen påstås vara den 

främsta kulturbäraren. “Hur något sägs är viktigare än vad som sägs” (Stier, 2004: 42). Citatet visar 

att det går att kommunicera utan att man talar precis samma språk i grunden, det är hur man säger 

något som spelar roll. Exempel kan vara att tala tydligt, långsammare och använda kortare meningar. 

Rollen som vägledare innebär att man håller i institutionella möten och att man förstår varandra i dessa 

möten är självklart väldigt viktigt. Men att förstå och att göra sig förstådd upplevs av majoriteten av 

människor som en central och grundläggande språkfärdighet (Sheikhi, 2012). 

 

Arbetsförmedlingen gör två gånger om året prognoser över arbetsmarknadens utveckling den närmaste 

tiden. De gör dels en nationell prognos, dels tjugoen länsprognoser som beskriver arbetsmarknaden för 

vart och ett av landets län. Arbetsförmedlingen skriver även en rapport som heter ”Var finns jobben?”. 

Den innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. Mer 

detaljerade yrkesprognoser finns i Yrkeskompassen, där man kan se specifika prognoser inom det yrke 

en person är intresserad av. Dessa prognoser är tänkta att användas som ett besluts- och 

diskussionsunderlag för alla som arbetar med att skapa förutsättningar för en väl fungerande 

arbetsmarknad, exempelvis studie- och yrkesvägledare. 

 

 

2.5.3 Skolgången i Sverige 

 

Jepson Wigg (2011) beskriver hur det är för barn och ungdomar att komma till ett land och påbörja en 

ny skolgång där. Författaren beskriver flyktingarnas situation och beskriver aspekten av att tvingas fly 

från sitt hemland. Hon beskriver att flyktingar har olika upplevelser av själva flykten. För många är 

upplevelsen dramatisk och att insikten vad flykten inneburit kom först senare. För andra barn 

beskriver hon att flykten är mer dramatisk och ofta också traumatiskt. Författaren framhåller att det är 

viktigt att inte betrakta flyktingar som en enhetlig grupp som alla talar med en gemensam röst utan 

som enskilda individer vars gemensamma upplevelser av krig, flykt, förföljelse eller rädsla för dem 

samman.  

 



Hillerberg Melina, Mattsson Angelica 

15 

 

Jepson Wigg (2011) skriver att skolgången i Sverige organiseras kommunalt och det kan se väldigt 

olika ut beroende på vart i Sverige man ser närmare på. Det kanske vanligaste sättet är dock att barnen 

först får lära sig svenska och därefter börja i en ”vanlig” klass. Anledningen till att det kan se väldigt 

olika ut beroende på vilken kommun som anordnar undervisningen är att kommuner i Sverige är olika 

stora och kommunerna tar emot olika antal flyktingar. De kommuner som kontinuerligt tar emot 

flyktingbarn har möjlighet att lägga upp introduktion för nyanlända i kortare kurser, istället för hela 

terminer som exempel. Första mötet med det nya hemlandet för ensamkommande flyktingar präglas av 

stor osäkerhet, men samtidigt en känsla av lättnad för några av ungdomarna. Författaren ser här en 

skillnad bland ungdomarna: den första tiden i det nya landet var fylld av oro, otrygga förhållanden och 

osäkerhet för vissa, medan andra inte stött på några direkta svårigheter i vardagen. Ungdomarna i 

författarens studie berättade att skolan, med allt vad den innebär som exempel ett nytt språk och 

sociala kontakter med andra barn och lärare, var central för ungdomarna när det var dags att börja sitt 

liv på allvar i Sverige. De intervjuade ungdomarna berättar att tiden i förberedelseklasser kändes som 

ett slags väntrum. Att få komma till en ”vanlig” klass framstår som ett villkor för att kunna skapa en 

plats och tillhörighet i det nya landet. I skolstarten ställs, om inte alltid uttalat, villkor för att släppas in 

och fram. Den första tröskeln är språket. Några av de viktigaste aspekterna som Jepson Wigg (2011) 

belyser är att den första tiden i ett nytt land som ensamkommande ofta är fylld av oro och att många 

ser det som att komma till Sverige är en extra chans i livet. Den extra chansen bör man utnyttja genom 

att sköta skolan och utbilda sig för att kunna försörja sig själv och sin familj. I intervjuerna som Jepson 

Wigg (2011) gjort framkommer att familjerelationerna verkar ha betydelse för hur ungdomarna ser på 

hemlandet, sin situation i Sverige och för hur de ser på sin egen identitet. I en studie som är gjord av 

Centrum för invandrarforskning framkommer att de som där intervjuats menar att de förlorat sin 

identitet när de tvingades fly (A.a 2011). Dessa människor måste erövra sin identitet på nytt. En annan 

viktig sak som flera av dessa ungdomar berättar om är att erfarenheten av att fly har gjort dem mer 

drivna, drivna med att klara av skolan, lära sig svenska och komma framåt i livet.  

 

Både Fälldin & Strand (2010) och Rimsten (2006) beskriver skillnaderna mellan skolplikt och rätten 

till att gå i skolan. Det som författarna beskriver och som främst är relevant för vår studie är gällande 

de ensamkommande barnens skolgång. Rimsten (2006) beskriver att alla barn i Sverige har skolplikt 

enligt Skollagen (2010:800) och det innefattar även barn som har uppehållstillstånd. Ett undantag finns 

för de asylsökande barnen, de har inte skolplikt på samma sätt som övriga barn, men ska på samma 

villkor erbjudas en plats i skolan av kommunen, det gäller båda förskola, grundskola och gymnasium. 

Alla barn har rätt till utbildning och det innefattar därmed även de ensamkommande barnen. Alla barn 

har även rätt att gå i gymnasieskola, men endast om utbildningen har påbörjats innan barnet fyllt tjugo 

år. Rätten att gå i skolan gäller även de elever som har fått ett beslut om utvisning. Den stora 

skillnaden mellan asylsökande barn mot icke- asylsökande barn när det gäller skolan är att 

asylsökande barn har rätt till skolgång, men ingen skolplikt. Övriga barn har rätt till skolgång och 

omfattas även av skolplikten. Rimsten (2006) beskriver skolan, dock inte lika djupgående, men lyfter 

ändå elevernas behov av studiestöd, vilket innebär stöd i undervisning. Författaren beskriver att just 

studiestödet kan sätta käppar i hjulet för elever utan asyl. 

 

Anna Sandells avhandling Utbildningssegregation och självsortering (2007) behandlar 

utbildningssegregation och självsortering i utbildning hos unga kvinnor och män. Sandell (2007) 

beskriver bland annat att det finns en klassmässig segregation mellan gymnasieskolans yrkesinriktade 

program och studieförberedande program. Ungdomar från lägre samhällsklasser väljer i större 

utsträckning yrkesprogram på gymnasiet än studieförberedande program. Hon beskriver vidare i sin 

avhandling att elever med utländsk bakgrund som har varit en längre period i Sverige oftast har större 

valmöjligheter än de som är nyanlända. Förståelse och kunskap om skolsystemet är oftast en viktig 
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aspekt av detta. Hon beskriver att de elever som har rätt ”redskap” för att orientera sig inom de olika 

utbildningsvalen oftare har större möjligheter att välja ”rätt”. 
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3. Metod 

 
Studien utgår från en kvalitativ metod i form av intervjuer, intervjuerna har utförts med sju stycken studie- 

och yrkesvägledare. Samtliga studie- och yrkesvägledare i studien har en examen från studie- och 

yrkesvägledarprogrammet samt har erfarenhet av vägledning av nyanlända ensamkommande flyktingbarn. 

Studien är en kvalitativ undersökning för att forskningsfrågorna ska besvaras på bästa sätt. Intervjuerna ger 

en förståelse för hur personerna tänker kring vägledningen. 

 

 

3.1 Undersökningsstrategi 
  

Vi har genomfört en studie som ger en djupgående kunskap om hur studie- och yrkesvägledare ser på 

vägledningen av nyanlända ensamkommande flyktingbarn. I denna studie har mycket data samlats in 

gällande ett specifikt avgränsat område. Målsättningen var att utföra samtliga intervjuer på 

intervjupersonernas arbetsplats. Att träffa personerna gav tillgång till kroppslig kommunikation så 

som ansiktsuttryck och gester. En av intervjuerna genomfördes via telefon, då det inte fanns möjlighet 

att träffa personen. Vi är medvetna om att vi inte har fått insyn i den intervjuades fysiska 

kommunikation, vilket gjorde att vissa saker var lite svårare att tolka. Övriga intervjuer utfördes på 

intervjupersonernas arbetsplats. Samtliga intervjuer har spelades in och transkriberades därefter.  

 

Vi ansåg att en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer var mest användbar, då syftet 

var att undersöka en mindre grupps syn på en viss specifik sak, i detta fall studie- och yrkesvägledares 

syn på vägledning av ensamkommande flyktingbarn (Johannes & Tufte, 2003).  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie, samtidigt som vi utgår från ett 

hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär ett tolkningsperspektiv. Efter genomförda intervjuer tolkade 

vi resultatet och var under tiden medvetna om vår egen förförståelse, då den naturligtvis kan påverka 

resultatet om man som författare inte är medveten om detta. Nackdelen med att använda sig av 

kvalitativa metoder i form av intervjuer är att kunskapen nås i samtalet, vilket kan medföra att den 

som intervjuar är med och formar samtalet till viss del. Det var därför av största vikt att ställa öppna 

frågor, vara neutral samt att låta tystnaden vara ibland för att på så vis låta intervjun att löpa vidare 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Syftet med metoden var att få en djupare kunskap och förståelse för hur studie- och yrkesvägledare 

ser på vägledningen med nyanlända ensamkommande flyktingbarn, för att därefter kunna beskriva 

detta på ett tydligt och begripligt sätt.   

 

 

3.2 Metoder/tekniker 

 

Intervjuerna har genomförts både i en storstad och i en mellanstor stad i Sverige. Detta beror på att vi som 

skrivit uppsatsen bor på olika ställen i Sverige och inte hade möjlighet att närvara samtidigt. Vi har gjort 

intervjuerna på egen hand, alltså har vi inte gjort intervjuerna gemensamt, på grund av avståndet mellan oss. 

Detta har gjort att intervjuerna skedde på lite olika sätt och blev av naturliga skäl påverkade av oss som 

intervjuade. Vi är medvetna om forskarens betydelse och inverkan på både intervjuns utformning och även 

bearbetningen av materialet och detta är något som vi har haft med i beräkningarna av resultatet. Vi har 
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utgått från ett och samma frågeformulär, men de öppna frågorna där emellan har förvisso skiftat. Intervjuerna 

skulle förmodligen ha blivit annorlunda om vi gjort de tillsammans. Vid gemensamt genomförda intervjuer 

så hade den ena av oss kunna haft koll på vilka frågor som ställts och komma in med andra frågor under 

tiden, medan den andra kunde styrt intervjun. Fördelen med att ha gjort intervjuerna var för sig var att det 

bara satt en person framför de olika studie- och yrkesvägledarna, vilket kan ge ett mer naturligt och 

avslappnat intryck hos personerna vi intervjuat. För att undvika vårt eget inflytande på forskningsprocessen 

så har samtliga inspelade intervjuer bearbetats av oss tillsammans för att tolkningarna skulle vara 

överensstämmande.  

 

Samtliga intervjuer har utförts med studie- och yrkesvägledare i deras yrkesroll och kring deras 

arbetsuppgifter. Vi ser därför att det finns en risk att de valt att uttrycka sig på ett mer ”ambitiöst” sätt, 

då de vill framhäva sin professions bästa sida. Hänsyn har också tagits till att intervjuerna kring 

studiens tema kan leda in på närliggande ämnen såsom svenskhet, främlingsfientlighet och skillnader 

mellan invandare och etniskt svenska. Allmän uppfattning om dessa ämnen är att de är ”laddade”.
33

 

Detta kan medföra att intervjupersonerna undvek vissa ordval eller personliga åsikter av rädsla för att 

tolkas som främlingsfientliga. 

 

Det relevanta för undersökningen har varit studie- och yrkesvägledarperspektivet, det vill säga 

aktörsperspektivet. Vi genomförde sju stycken intervjuer, vi ansåg att det gav oss en så pass bred, men 

ändå djup, överblick av deras perspektiv att vi kunde besvara forskningsfrågorna. En kvalitativ studie 

gav oss en högre grad av flexibilitet, vilket vi ansåg vara positivt i denna studie. Informationen i en 

kvalitativ undersökningsmetod är mycket beroende av informationskällan, vilket vi ansåg som positivt 

i denna studie. Vi var väl medvetna om att informationen som vi fick ut genom intervjuerna är starkt 

kopplad till just våra informationskällor. Hade vi intervjuat andra studie- och yrkesvägledare så finns 

en risk att vi fått ett annat resultat. Hade vi intervjuat många fler studie- och yrkesvägledare än vad vi 

har valt (på grund av tiden) så hade resultatet blivit mer generellt för just denna yrkesgrupp (Holme & 

Solvang, 1997). En av nackdelarna med en kvalitativ metod är just det faktum att resultatet är 

beroende av vem/ vilka som tillfrågas. 

 

Då studien utgått från studie- och yrkesvägledares perspektiv valde vi att genomföra en semistrukturerad 

intervju, för att på så vis lättast få reda på deras syn kring vägledningen. Därför var en kvalitativ metod att 

föredra för att besvara syftet (Kvale & Brinkmann, 2009). En semistrukturerad intervju betyder att man har 

en intervjumall till grund som man inte behöver följa exakt. Detta var en fördel för denna studie då alla 

svarar olika och vi kunde som intervjuperson styra intervjuerna som det passade, beroende på vem vi 

intervjuade. Vi gjorde en intervjumall med flertalet frågor som vi hade som grund. Vi ansåg att en 

standardiserat intervjumall kunde hjälpa oss i intervjuerna, men det gav oss även möjlighet att ställa mer 

öppna och fria frågor.  I intervjumallen försökte vi att ha så öppna frågor som möjligt och därmed försökte vi 

undvika ja-/ och nej-frågor. I dessa typer av frågor är det lättare för personen att svara ja på en fråga än nej 

och detta ville vi undvika. Vi ville inte leda personen att svara ett specifikt svar, utan personerna som vi 

intervjuade skulle kunna svara så öppet som möjligt. Frågorna var även formulerade på ett sådant sätt att de 

riktade sig till studie- och yrkesvägledare med en viss form av förkunskaper om ensamkommande 

flyktingbarn. Utöver den standardiserade intervjumallen ställde vi andra frågor också som dök upp under 

intervjun. Dessa frågor varierade lite beroende på vem vi intervjuade och vad personen sa (se bilaga 2). Vid 

intervjuer så bör man undvika standardiserade intervjuformulär. Vi ansåg dock att vår oerfarenhet kring 

intervjusituationen skulle medfört att vi istället inte fick ut den information vi önskade om vi inte hade ett 

intervjuformulär (Wärneryd m.fl., 1990). 

                                                 
33
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3.3 Genomförandesteg  

 

För att få en tydlig bakgrundsbild till studien startades arbetet med att söka efter data. Till hjälp i sökarbete 

använde vi oss av Libris och söksidor som Google
34

. Därefter sorterades all data efter dess relevans. Nästa 

steg var att finna samt att kontakta studie- och yrkesvägledare som kunde medverka i studien. De studie- och 

yrkesvägledare som kontaktades hade vi sedan tidigare fått tips om att de skulle ha erfarenhet av arbete med 

ensamkommande flyktingbarn. En del av de studie- och yrkesvägledare som intervjuades fick vi kontakt med 

via respektives skolans hemsida.  

 

Nästa steg var att skicka ut ett missivbrev till de personer som kunde tänka sig att ställa upp på att bli 

intervjuade (se Bilaga 1). Missivbrevet beskrev vilka vi var som skickade brevet, vad intervjun skulle handla 

om och vad syftet var med intervjuerna. I missivbrevet framförde vi även att intervjun skulle spelas in för 

eget bruk för att underlätta bearbetning av informationen samt att inspelningen skulle raderas efter ett 

godkänt arbete.  

 

Därefter planerades samtliga intervjuer in. Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades samtliga 

intervjuer för att därefter sammanställas. Efter att intervjuerna transkriberats blev det lättare att läsa av den 

information som intervjupersonerna gett och därmed började ett resultat ta form. Likheter, skillnader och 

mönster kunde på ett tydligare sätt ses. Intervjumaterialet kunde därför lättare bearbetas och därmed leda till 

ett resultat. Därefter har resultatet tillsammans litteratur och tidigare forskning analyserats. Vi drog till sist 

slutsatsen om vad vår studie har fått fram för resultat. 

 

 

3.4 Urval och Urvalsgruppen 
 

På grund av undersökningens omfattning samt för att kunna besvara forskningsfrågorna så valde vi att 

intervjua behöriga studie- och yrkesvägledare på grundskola och gymnasieskola. Dessa hade erfarenhet av 

vägledning med nyanlända ensamkommande flyktingbarn. 

 

Vi valde att intervjua studie- och yrkesvägledare som arbetar inom olika skolformer samt på olika 

geografiska platser i Sverige för att få ett brett urval av personer samt en helhetsbild över synen på 

vägledning. Detta innebar att intervjuerna utgått från en relativt homogen grupp. Samtliga personer är 

utbildade studie- och yrkesvägledare, har erfarenhet av vägledning med nyanlända ensamkommande 

flyktingbarn och arbetade dessutom inom skolväsendet.  

 

Några av vägledarna ansåg under tiden vi intervjuade dem att vägledning av nyanlända ensamkommande 

flyktingbarn var något som först kunde börja genomföras på gymnasiet. De ansåg att antingen hade dessa 

barn inte hunnit lära sig så pass mycket svenska som krävs i ett vägledarsamtal eller så ansåg de att 

gymnasiet tar över efter dem och därmed behövde inte så mycket tid avsättas till vägledning på grundskolan. 

Vi kunde se att det främst var några av de som arbetade på grundskola som hade detta resonemang. Alla som 

vi intervjuat har dock erfarenhet av vägledning med nyanlända ensamkommande flyktingbarn, vissa i större 

utsträckning än andra. Vi valde att använda samtliga intervjuer eftersom de olika resonemangen och 

uppfattningarna om när vägledning bör ske är intressanta i sig.  
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Samtliga studie- och yrkesvägledare var införstådda med att vi under intervjun frågade och utgick specifikt 

kring nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Några gånger under intervjuerna pratade de mer generellt 

om barn i den svenska skolan, men då inkluderade de samtidigt de ensamkommande flyktingbarnen. 

 

 

3.5 Datainsamling 
 
Vi utförde datainsamlingen genom intervjuer med studie- och yrkesvägledarna på deras arbetsplatser. Att vi 

valde att utföra datainsamlingen på det sättet beror delvis på att personerna vi intervjuade skulle känna sig 

trygga i sin naturliga arbetsmiljö. Valet berodde också på praktiska skäl som att det underlättade att vi erbjöd 

oss att komma till deras arbetsplats. Intervjuerna beräknades ta mellan 40 och 60 minuter, beroende på hur 

samtalsvillig intervjupersonen var. Alla intervjuer tog ca en timme. Intervjuerna genomfördes med en 

vägledare i taget och vi som intervjuade var ensamma. Vi transkriberade intervjuerna så att vi ska kunde ta 

del av varandras intervjuer och hjälpas åt att hitta ett resultat. Vi granskade resultatet med hjälp av ett 

hermeneutiskt perspektiv och ett integreringsperspektiv så att vi på så vis fick en vetenskaplig grund i studien 

och därmed även fick en djupare förståelse av svaren. Vi såg på svaren med hjälp av tidigare forskning och 

litteratur som vi hittat för att tolka våra svar på ett korrekt sätt.  

 

 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Vi är medvetna att forskarens roll och förförståelse kan ha påverkat resultatet. Därför har vi i studien 

behandlat all data så objektivt som möjligt för att få ett sanningsenligt resultat och som präglas av både hög 

validitet och reliabilitet (Marshall & Rossman, 2010). Vi har dock varit medvetna om att vår egen 

förförståelse och dess påverkan på resultatet. Vi har även noga granskat de källor vi använder och se till 

deras validitet och vem som ligger bakom källan för att få ett trovärdigt och neutralt resultat (Leth & Thurén, 

2000). Med hänsyn till studiens omfattning har vi genomfört adekvata avgränsningar. Genom 

avgränsningarna ökade vi dessutom studiens tillförlitlighet och dess giltighet (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

 

3.7 Etiska ställningstaganden 

 
Då studien utgått från personliga erfarenheter och åsikter från studie- och yrkesvägledare kring deras syn på 

vägledningen av ensamkommande flyktingbarn så ansåg vi att det fanns en ökad risk till att ämnet kunde bli 

känsligt. Med det menar vi att intervjupersonen kunde komma in på sidospår mot mer laddade 

diskussionsämnen som rasism. Det var därför viktigt att vi under intervjuerna var kapabla att hålla oss till rätt 

ämne. Därför hade vi lagt stor vikt vid att ta en etisk hänsyn, bland annat genom hur vi valde att ställa 

intervjufrågorna samt att vi försökte att inte lägga in egna åsikter eller värderingar när vi genomförde 

intervjuerna. I studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer och regler som Vetenskapsrådet
35

 

har fastställt när det gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Johannessen & Tufte, 2003). Vi 

har uppfyllt informationskravet genom att informerat berörda personer om syftet med studien. 

Samtyckekravet har vi tagit hänsyn till genom att intervjupersonerna deltagit frivilligt. Vi har även utgått från 

deras villkor och visade både hänsyn och respekt. Vi skickade ut ett missivbrev och genom det säkerställde 

vi att dessa krav uppfylldes. Konfidentialitetskravet innebär att berörda personer inom studien är och 
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kommer att vara anonyma, vi har hanterat alla personuppgifter med stor försiktighet. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, innebär att den information och insamlad data vi använt oss av endast går till denna studie. 

Efter avslutat och godkänt arbete kommer allt inspelat material att raderas.  

 

 

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
 
I studien spelade vi in samtliga intervjuer som vi utförde och sedan transkriberades varje intervju. En av våra 

informanter hade inte möjlighet att ställa upp på en intervju på arbetsplatsen, i det fallet utförde vi istället en 

telefonintervju med kompletteringar skriftligt via e-post. Vi sammanfattade all den information som vi kunde 

läsa av från transkriberingarna för att få fram ett resultat. De svar som kunde tydas utifrån transkriberingen 

jämfördes utifrån skillnader, likheter och eventuella mönster, resultatet delades sedan in i rubriker därefter. 

Analysen utgick från forskningsfrågorna och delades även in i tydliga rubriken, anledningen till det var för 

att på ett noggrant sätt bevara studiens rätta syfte samt för att underlätta för läsaren. I analysen har vi vägt 

samman den information intervjuerna och vävt samman med litteratur och tidigare forskning. 

 

3.9 Resultatredovisningssätt 
 
Resultatet redovisas utifrån studiens forskningsfrågor och delas in i olika rubriker utifrån den information 

som framkom genom intervjuerna. Resultatdelen är uppdelad i olika rubriker för att ge läsaren en tydlig 

struktur och ett lätt överskådligt resultat. 
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4. Resultat 

 

Resultatet utgår ifrån samtliga genomförda intervjuer. För att resultatet ska vara så tydligt och 

lättöverskådligt som möjligt är resultatet indelat i olika underrubriker. Följande underrubriker utgår 

utifrån de svar som intervjufrågorna har resulterat i.  

 

4.1 Sammanfattning av intervjupersoner 

 

Samtliga intervjupersoner är anonyma och alla har fått fingerade namn. Följande personer har 

intervjuats och deras svar och synpunkter ligger till grund för studiens resultat. Beskrivningarna av 

personerna är knapphändiga för att behålla och värna om deras anonymitet.  

Nina 

Nina arbetar som studie- och yrkesvägledare på en skola i en större stad i Sverige. Nina har arbetet 

som studie- och yrkesvägledare under flera år och idag arbetar hon heltid med nyanlända barn och 

ungdomar som precis har anlänt till Sverige. Intervjun med Nina utfördes via telefon.   

Karin 

Karin arbetar som studie- och yrkesvägledare på en gymnasieskola i en större stad i Sverige. Karin har 

flera års erfarenhet av ensamkommande nyanlända elever. Idag arbetar hon heltid som studie- och 

yrkesvägledare och träffar dagligen både etniskt svenska och utländska barn och ungdomar.  

Anna 

Anna arbetar som studie- och yrkesvägledare på en grundskola i en större stad i Sverige. Idag arbetar 

hon heltid på en grundskola där hon som studie- och yrkesvägledare träffar främst elever i åk.9, vilket 

innefattar både etniskt svenska barn och ungdomar och elever som är nyanlända, ensamkommande 

eller har utländsk bakgrund. Anna har arbetat som studie- och yrkesvägledare i minde än fem år.  

Lisa 

Lisa arbetar som studie- och yrkesvägledare på en gymnasieskola i en större stad i Sverige. Hon har 

under en längre tid arbetat som studie- och yrkesvägledare i ett område i Sverige där många elever 

med utländsk bakgrund bor, på så vis träffar hon dagligen elever med utländsk bakgrund och även 

nyanlända ensamkommande barn och ungdomar. 

Erik 

Erik arbetar som studie- och yrkesvägledare på en grundskola i en mellanstor stad i Mellansverige. 

Skolan som Erik arbetar på är en av de grundskolor i kommunen som tar emot flest ensamkommande 

flyktingbarn. Erik har arbetat som studie- och yrkesvägledare i ungefär 8 år och tyngdpunkten just nu 

ligger på åk 8 och 9-elever, där ensamkommande flyktingbarn är en del i detta.  

 

Sara 

Sara arbetar som studie- och yrkesvägledare på en grundskola i en mellanstor stad i Mellansverige. 

Hennes huvudsakliga uppgift är vägledning och information till åk 8 och 9. Hon har ingen större 
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erfarenhet av vägledning med ensamkommande flyktingbarn. Tidigare har Sara arbetat som studie- 

och yrkesvägledare på både vuxenutbildning och gymnasium. 

 

Lena 

Lena arbetar som studie- och yrkesvägledare på en gymnasieskola i en mellanstor stad i 

Mellansverige. Hon är vägledare på skolans introduktionsprogram och har ansvar för samtliga 

inriktningar där. Programmet är skolans största och ca 60 stycken av eleverna inom programmet går på 

språkintroduktion, de flesta av dessa har kommit som ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Lena 

har arbetat på detta jobb sedan två år tillbaka. 

 

4.2 Studie- och yrkesvägledarnas arbetsuppgifter  

Samtliga studie- och yrkesvägledare i denn studie bedriver/ har bedrivit vägledning av nyanlända 

ensamkommande flyktingbarn. Alla gör det både i form av större grupper med allmän information 

samt vid enskilda vägledningssamtal, några har även gruppvägledningstillfällen.  

De stora skillnaderna mellan intervjupersonerna beror på om de arbetar på en grundskola eller en 

gymnasieskola. Oavsett skolform är samtliga överens om att vägledningen är en process och inget man 

kan göra genom ett enstaka möte, både när det gäller etniskt svenska barn och ensamkommande 

flyktingbarn. Nina och Anna menar att vägledning av ensamkommande barn främst kommer på 

gymnasieskolan, vilket talar emot att vägledning är en process. Nina beskriver att anledningen till 

detta är språkhinder, då eleverna precis är nyanlända så kan de inte heller göra sig förstådda i ett 

vägledningssammanhang. När eleverna kommer till gymnasiet så har de hunnit lära sig mer svenska 

och då kan man börja vägleda eleverna. I Annas fall menar hon att de ensamkommande flyktingbarnen 

ändå börjar på språkintroduktion på gymnasieskolan och kan då få vidare vägledning där. Detta håller 

däremot inte de andra vägledarna med om, utan de anser att vägledning ska påbörjas så tidigt som 

möjligt efter det att barnet har kommit till Sverige för ett så bra resultat som möjligt. 

Den allmänna informationen som studie- och yrkesvägledarna har anpassas inte beroende på om 

eleverna är ensamkommande eller inte. Skillnaden är om studievägledarna arbetar på en 

gymnasieskola med språkintroduktion, då informationen ges till elever som inte har svenska som 

modersmål som alla går i samma klass. Då anpassas informationen på så vis att språket är lättare och 

informationen oftast är kortare. I övrigt varierar inte informationens innehåll när de jämför information 

till en klass med endast svenskfödda elever. Däremot görs skillnad av några vägledare på flyktingbarn, 

nyanlända och övriga svenskfödda elever. Studie- och yrkesvägledarna tar endast hänsyn till om 

eleverna är ensamkommande i de enskilda vägledningssamtalen.  

Den stora skillnaden mellan studie- och yrkesvägledarna är hur tiden prioriteras samt hur 

vägledningen är utformad. Samtliga personer anser sig kunna påverka utformningen, men att tiden inte 

räcker till allt som de "borde göra". Karin beskriver följande " Jag ger ungefär 20 procent vägledning 

under ett år resten är administrationen kring dessa elever, hinner ej med alla klasser". Karin beskriver 

vidare "Det är väldigt mycket att ha koll på med de här eleverna, jag måste ha en Excel- fil annars 

hade jag inte klarat mig. Mycket administration, validering, dokumentera allt modersmål och 

prövningar för att få 12 betyg, ja, mycket att ha koll på". Lena däremot, menar att tid alltid finns, det 
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handlar om en prioriteringsfråga hos vägledaren. Naturligtvis spelar det roll hur stor tjänst vägledaren 

har och hur många elever som vägledaren ansvarar för. Detta är ofta avgörande för hur mycket tid som 

vägledaren behöver lägga på administrativa uppgifter.  

Karin går ut i alla klasser på hennes skola och informerar om utbildningsval och yrken. Hennes mål är 

ha individuella vägledningssamtal med alla nyanlända elever. Detta har hon tidsmässigt svårt med, 

därför prioriterar hon de eleverna som ska fylla 20 år och som därför inte kan söka vidare till 

gymnasiet. Karin hjälper även alla nyanlända flyktingbarn att söka till gymnasiet. Hon menar att det är 

svårt och att eleverna inte klarar av det själva, oftast på grund av språkbrister. Hon individanpassar 

också vägledningen och menar att information i större grupper är svår, då hon inte vet hur mycket 

eleverna har förstått. Det är lättare att stämma av hur mycket en person har uppfattat i ett enskilt möte. 

Individanpassad vägledning är något som nästan samtliga vägledare pratar om. De menar att ingen 

elev är den andra lik, även om dem kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Många 

har gått igenom liknande händelser, men alla hanterar dessa på olika vis. Dessutom har de ofta väldigt 

olika skolbakgrunder från sina hemländer och vill olika saker. Lena har gruppinformationer redan efter 

några månader och efter dessa så säger hon att eleverna börjar inse vad hon gör och att de kan få hjälp 

och stöd av henne i frågor kring framtiden. Då söker eleverna själva upp henne och bokar möten. 

Exempelvis så arbetar Lena mycket utifrån Vince Peayves tankar som talar om vikten att se hela 

människan och utgå från varje individ. ”Jag är väldigt inspirerad av Vince Peavy när jag vägleder 

elever, jag tänker då framför allt på en lösningsfokuserad vägledning där jag försöker se hela 

människan, detta är det viktigaste som finns. Det bär jag alltid med mig och är integrerat i mig som 

person”. Sara beskriver hur hon brukar utgå från Amundson i hennes arbete som studie- och 

yrkesvägledare. Hon beskriver att det är en karriärvägledningsmodell och som tar hänsyn till sociala, 

psykologiska och ekonomiska faktorer. Sara berättar att alla vägledningssökande inte är redo att göra 

ett val. Är den sökande mogen för val brukar Sara använda sig av ”Hjulet”, som är uppbyggt av flera 

”tårtbitar” med olika övningar under varje tårtbit, exempelvis ”värderingar”, nämner Sara. Erik är även 

han inne på att alla är olika, även om alla har kommit som ensamkommande flyktingar. ”Å då ska du 

veta att en del har ju olika bakgrunder. Kommer från helt... man vet inte vad som har hänt, dom har 

haft en lång resa hit å så”. Erik bjuder in alla årskurs 9- elever på ett individuellt samtal på hösten. 

Han föredrar att eleverna har sina föräldrar med sig och bjuder alltid in dem. I fallet med de 

ensamkommande barnen så brukar han bjuda in deras gode man. Han föredrar detta och säger att det 

brukar ge samtalet en bättre dynamik. De svenskfödda elever som han känner behöver mer vägledning 

bjuder han in igen, men de ensamkommande flyktingbarnen ser han alltid till att träffa flera gånger, 

både med och utan deras gode man. 

 

Nina är den person som skiljer sig från de övriga vägledarna. Hon anser sig inte på samma sätt utföra 

vägledning i form av vägledningssamtal med de ensamkommande flyktingbarnen. Hon träffar barn 

och ungdomar som precis anlänt till Sverige och menar att de eleverna inte får vägledning, utan endast 

information för att senare ta sig vidare till gymnasiet. Nina ger allmän information i större grupper och 

den informationen som hon ger enskilt har hon hjälp av tolk.  Nina arbetar även hon mycket 

administrativt, hon kartlägger och validerar elevers betyg. De barn och ungdomar som Nina träffar har 

varit i Sverige i max ett år, Nina menar därför att vägledning är omöjlig då, utan den får eleverna 

senare på språkintroduktion på gymnasiet.  

 

Lisa ger mycket information i klasser och hon träffar alla elever enskilt som vill träffa henne, alltså får 

eleverna söka upp henne själva, även nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Angående att samtalen 

oftast sker på elevernas initiativ säger Lisa: "Men de som vill träffa mig får ju en tid, det är en risk 

med det, de som vågar tar för sig bara". Detta pratade även Lena om, vars elever oftast söker upp 
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henne själva. Lisa beskriver också att hon genomför valideringar av elevers utländska betyg om sådana 

finns, hon lyfter dock inte att hon har så mycket administrativa uppgifter likt vad Karin beskrev. Erik, 

Sara och Lena nämner inget om att deras arbete mestadels skulle gå ut på administrativa uppgifter, 

även om det är en del av jobbet. De försöker ha fokus på samtal och information till och för eleverna.  

 

Anna anser att de nyanlända ensamkommande flyktingbarnen behöver mer information, men att 

vägledningen främst kommer på gymnasiet och därmed känner hon inte att hon kan göra så mycket. 

Anna beskrev följande: ”Jag tar ingen speciell hänsyn, fast de har ju lite information, men på sprint
36

 

får de ju mer info så jag tänker att de får mer hjälp där men ja jag försöker ju underlätta innan, starta 

en process".  Anna delar därmed Ninas åsikter i det avseendet att vägledningen kommer på gymnasiet. 

Anna träffar alla sina elever i samband med gymnasievalet i årskurs 9 och gör ingen större skillnad på 

ensamkommande flyktingbarn eller etniskt svenska. I intervjun säger Anna "Jag träffar mest eleverna 

i årskurs 9 och även de nyanlända när de måste göra sitt val”. Erik däremot menar att vägledningen 

på grundskolan är otroligt viktig för de ensamkommande flyktingbarnen, där sätts grunden för 

framtiden. Han menar att dessa elever behöver mycket mer vägledning än en svenskfödd elev. 

”Fenomenet ensamkommande flyktingbarn är en stor grej som förmodligen kommer att bli ännu 

större och vanligare och kommunerna och skolorna måste satsa på dessa elever. Vägledning är en 

viktig del i den här processen. Ensamkommande barn behöver mer vägledning än svenskfödda, då 

elever från andra länder inte har grunden med sig, alltså kunskap om den svenska skolan, skolsystem, 

svenska språket. Det är också så att det blir fler samtal med dessa elever, man måste bygga upp som 

successivt. Längre tid i samtalen och fler samtal behövs”. Även Lena, Karin och Sara pekar på att det 

behövs mer vägledning för de ensamkommande flyktingbarnen då dem inte kan grunderna i det 

svenska utbildningssystemet, vilket alla anser som viktigt.  

 

Alla värdesätter hjälp av sina kollegor, Anna säger att studie- och yrkesvägledning är hela skolans 

ansvar och att hon därför inte kan eller ska göra allt själv. Detta är något som alla vägledare 

understryker. Lisa är nöjd med den hjälp hon får från sina kollegor och beskriver dem som eldsjälar 

som brinner för sina elever. Karin får också hjälp och är nöjd, men menar att det kan samtidigt göras 

mer. Nina samarbetar med många på hennes arbetsplats kring dessa elever. Hon säger att ingen kan 

göra allt själv, utan detta kräver ett gott samarbete för att det ska bli bra för de ensamkommande 

flyktingbarnen. På Lenas arbetsplats finns det något som dem kallar för ungdomskonsulenter. 

Ungdomskonsulenterna är anställda av skolan och är en länk mellan skola, boende, myndigheter och 

psykiatrin. Det är inga god män, utan fungerar som ett stöd för eleverna kanske främst i 

skolsituationen. De är ofta med på möten med Lena, kan sitta med i klassrummet, har regelbundna 

samtal med eleven och är alltså insatt i elevens privatliv. Lena upplever detta som ett enormt stöd, 

både för henne och för eleverna. Ungdomskonsulenterna pratar ofta vägledningsfrågor själva med 

eleverna som dem alla kan diskutera ihop sen, vilket är värdefullt för Lena. Erik har även han ett 

väldigt gott samarbete med skolans lärare och rektor kring dessa elever. Han menar att det är nyckeln 

för att skolgången för dessa elever ska fungera på bästa möjliga sätt. Sara har också ett nära samarbete 

med skolans lärare, som hon också talar varmt om.  

 

Många likheter finns bland studie- och yrkesvägledarna, de flesta menar att mer saker bör göras men 

att tiden inte räcker till. Samtliga arbetar heltid, men hur många och vad för elever studie- och 

yrkesvägledarna ansvarar över varierar. Alla individanpassar vägledningen i olika utsträckning, utom 
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Anna som endast tar hänsyn till den bristande information eleverna har samt deras språknivå, men i 

övrigt inte görs inte någon skillnad på eleverna, etniskt svensk eller ensamkommande flyktingbarn 

spelar ingen roll.  

 

4.3 Studie- och yrkesvägledningens svårigheter 

Samtliga studie- och yrkesvägledare som har intervjuats anser att vägledningen av nyanlända 

ensamkommande flyktingbarn generellt sätt är svår. Vägledarna menar att det svåraste med vägledning 

av flyktingbarn är att den varierar så mycket. Oftast är de ensamkommande barnen väldigt ambitiösa 

och vill väldigt mycket på väldigt kort tid. Det är ofta svårt för dem att inse att de kanske är för gamla 

för att börja ett gymnasium. Vissa av barnen har gått skola i sitt hemland, en del till och med 

gymnasium. För dessa är det oftast lättare att hinna klart svensk grundskola och börja ett gymnasium 

och klara detta bra. För de elever som aldrig gått i skola, kanske är analfabeter, så är det svårare. 

Behovet av vägledning är därför enormt hos dessa barn. Alla är överens om att vägledning av 

ensamkommande flyktingbarn är svårare än vägledning med barn födda i Sverige och som har stöd 

från sin familj. Det beror främst på att de ofta har mycket trauman och en betungande bakgrund med 

sig. Nina lyfter problematiken att ensamkommande flyktingbarn ofta har en hel del med sig ”i 

bagaget” och att alla inte är mottagliga för att blicka framåt. Karin beskriver en liknande problematik 

"Ensamkommande, det som skiljer sig är att ta hänsyn till trauman och andra saker, det är mer 

komplext". Karin arbetar nära skolans elevhälsoteam och menar att de har mer ansvar kring barnens 

problematik än vad hon har, då den oftast handlar mer om psykisk ohälsa eller liknande.  

 

Lisa menar är det svåraste med vägledning av ensamkommande flyktingbarn är att den varierar så 

mycket, inget flyktingbarn är det andra likt som hon beskriver i detta citat: ”De är ofta ambitiösa, men 

svårt ändå, en är född där och en har gått gymnasiet, och en är utvisad och en har aldrig gått skola, ja 

det är mycket variation och ett enormt behov”. Något annat Lisa beskriver som svårt och jobbigt är att 

behöva göra eleverna besvikna. "De svåraste är att krossa drömmar, reglerna med 12 betyg, de 

krossar drömmar". Vidare berättar hon "Ja, jag har sett någon bli ledsen, en hade en tydlig plan över 

vad han skulle göra, men någonstans gick det inte fram, informationen. Han var född 1994 och kan 

inte börja gymnasiet". Lisa lyfter också samtalen med de elever som ska utvisas. "Det är jobbiga 

samtal, de flesta som ska utvisas hoppas att de ska gå bra – att de ska få stanna. De som vet att det 

inte får stanna, att de är kört de brukar ofta sluta komma, kanske någon gång kommer de och äter 

lunch." 

Både Lena och Erik påpekar vikten av att vara ärlig mot dessa barn, de säger att det är viktigt att vara 

tydlig kring regler som finns inom skolan, exempelvis åldersgränsen för att söka till gymnasiet. Lena 

säger inget om att gör eleverna besvikna, men hon är tydlig med att berätta vilka öppningar som 

istället finns och fördelarna med dessa. Hon nämner att det kanske inte alltid är det bästa för dessa 

barn att gå gymnasiet, utan att folkhögskola är ett riktigt bra alternativ. Hon menar att då hinner 

eleverna verkligen utvecklas och lära sig svenska. ”Att ta sig in på gymnasiet är en sak, men det är en 

annan sak att ta sig ut med en gymnasieexamen”. Folkhögskola är med individanpassad och där 

hinner barnen lära sig mer. Även Karin lyfter folkhögskola som ett alternativ för de ensamkommande, 

hon upplever dock att tid inte alltid räcker till för att informera kring alla olika alternativ.  
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Samtliga studie- och yrkesvägledare anser att språket är ett hinder för vägledningen med 

ensamkommande, Nina använder nästan alltid tolk, medan Karin och Lisa gör det ibland. Anna 

använder aldrig tolk i samtal med eleverna. Lena har tolk när det behövs på de enskilda 

vägledningssamtalen, men aldrig under gruppinformationerna. Erik använder sig av tolk ibland, men 

tycker det är svårt då man inte riktigt vet hur mycket tolken uppfattar alltid. Sara har inte några direkt 

positiva upplevelser av tolk. Några gånger har tolken varit samma person som elevens 

modersmålslärare och Sara har då uppfattat att tolken gått över till en mer ”föräldraroll” än en tolk, 

vilket hon uppfattade som jobbigt och svårt. 

 

Om elever är ensamkommande och/ eller har fått uppehållstillstånd har studie- och yrkesvägledarna 

ingen större kunskap om. Karin beskriver "Jag blir ofta informerade om det inte har ett LMA- kort
37

 

för då kan det ju inte söka till gymnasiet, det är det som är problemet. Gå kvar hos oss men kan ej 

söka ett program". Lisa däremot brukar ta reda på informationen själv, "I samband med gymnasievalet 

brukar jag fråga ” vad tycker dom hemma” då brukar jag se om de är själva och också vad familjen 

anser även om de är deras val" . Lisa, Anna, Karin och Sara får endast informationen om eleverna är 

ensamkommande om det är något speciellt det gäller, i de fallen kommer informationen från skolan 

elevhälsoteam eller lärare. Nina däremot får den informationen i samband med eleven börjar på 

skolan. Lena vet precis vilka som kommit ensamma då hon har ett så pass nära samarbete med lärare, 

ungdomskonsulenter och elevhälsoteamet, hon tycker att det är en viktig information att få då dessa 

elever inte har samma stöd hemifrån. Erik vet även han vilka som kommit ensamma, han pratar ofta 

med dessa elevers gode män.  

 

4.4 Samtalsmetoder och hänsyn  

 

Ingen av vägledarna anser att de använder sig av någon speciell samtalsmetod i samtal med 

flyktingbarn som är ensamkommande. Svårigheten är språkförståelsen och alla vägledarna säger att 

man måste stämma av mer för att kolla av att eleverna förstått det som sagts. Karin beskriver att den 

stora skillnaden i mötet med flyktingbarn är att hon tar hänsyn till Europaskalan, ett språktest som 

avgör vilken nivå eleverna ligger på och därmed i vilken klass de bör gå i. Karin beskriver att tidigare 

ville många ensamkommande flyktingbarn bli läkare eller utbilda sig till andra ”högstatusjobb”, men 

att det nu ser lite annorlunda ut. "Dom tyckte deras familjer också var bra, bra lön och internationellt, 

i år väljer fler yrkesprogram det känns bra och är mer realistiskt”. Karin menar att det är lägre 

behörighetskrav till ett yrkesprogram än till ett högskoleförberedande program och det är dessutom 

mindre fördjupningskurser inom mer teoretiska ämnen på ett yrkesprogram. Karin försöker i samtalen 

få fram vad personen är för person, är det en person som vill plugga vidare eller ha ett jobb efter 

studenten, hon fokuserar alltså inte på vad personen kommer ifrån eller har för bakgrund. Anna tar 

ingen speciell hänsyn till om eleverna är ensamkommande, hon menar att det kanske lärarna gör, 

vilket hon saknar kunskap om. Nina beskriver att hon tar hänsyn till åldern, det är problematisk då 

många flyktingbarn, beroende på åldern, kanske inte kan påbörja en gymnasieutbildning innan 20- 

årsåldern. Hon menar att språket kan ta tid, vilket det också behöver få ta.  

Lena säger att språkliga svårigheter är hennes största och viktigaste lärdom i vägledning av 

ensamkommande barn. Hon säger att i början var hon så mån om att ge all information som hon bara 
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kunde. Oftast hade hon längre möten med mycket information. Idag gör hon helt tvärtom, korta möten 

med mindre information och hellre flera möten. Hon är idag även väldigt noga med att stämma av vad 

eleven har uppfattat genom frågor som ”berätta för mig vad du förstod” och ”kan du sammanfatta det 

som vi har pratat om”. På så vis vet hon vad eleven snappat upp och vad hon behöver förklara 

tydligare. När hon är ute i språkintroduktionsklasser och har information så sitter alltid lärarna med 

som har ganska bra koll på vad eleverna förstår och inte förstår. Säger Lena något ord som lärarna vet 

att eleverna inte förstår så säger dem till och hjälper till att beskriva. Lärarna är till stor hjälp vid dessa 

informationsträffar, säger Lena. Erik beskriver vikten av att lugna ner många ensamkommande 

flyktingbarn, oftast så vill dem väldigt mycket på kort tid. Han brukar förklara att man måste ha en bra 

grund att stå på för att klara ett gymnasium. Han menar att det är viktigt att förklara för eleverna att det 

svenskfödda barn har lärt sig under nio år i svensk skola kan dessa elever nästan omöjligt lära sig på 

ett år. Det måste få ta tid, menar Erik. Han försöker alltid förmedla detta och han menar att det inte 

handlar om ”cooling down”, utan mer att pusha eleverna och få dem att inse att dem inte är ”dåliga” 

för att de kanske inte kommer in på gymnasiet direkt. ”Det handlar inte om att göra illa eleverna, 

alltså att inte godkänna dom, utan det handlar om att inte låta dom gå på en smäll när de kommer till 

gymnasiet och kanske då inte klarar någon kurs”. Så Erik och annan personal jobbar mycket för att 

eleverna ska in på IM-programmet
38

 för att där kunna jobba vidare mot ett nationellt program. För 

nästan 100 procent blir det så, enligt Erik. Detta för att de inte har hunnit gå i svensk skola så länge 

och därmed inte har hunnit få med sig den kunskap som krävs för att komma in och klara av ett 

gymnasieprogram. 

 

Lisa beskriver också att tidsperspektivet är viktigt i samtalen, framför allt då det finns en ovisshet om 

eleven ska få stanna i Sverige eller få avslag på asylansökan. Hon beskriver svårigheten att eleven 

eventuellt får läsa på gymnasiet. "Nu har de ju rätt att gå gymnasiet och börja innan de är 20. Innan 

kunde rektorer ta in elever trots ingen skolpeng, men det går ju inte med för många". ..."Men ja det är 

inte alltid de hinner med att börja gymnasiet innan 20 år. Utbildningen ja det är svårt. En del 

folkhögskolor tar in elever". 

 

 

4.5 Empati och engagemang 

 

Samtliga vägledare uttrycker ett stort engagemang för de ensamkommande barnen, framför allt för att 

flyktingbarn kommer till Sverige utan sin familj och är ofta lämnade ensamma. Alla säger också att 

dem är imponerade av vad dessa barn åstadkommer på så kort tid och med allt ”bagage” de oftast har 

med sig. Samtliga har visar även på en stor empati för de ensamkommande flyktingbarnen och 

beskriver att samhället kräver mycket av dem, samtidigt som dessa barn ofta ställer väldigt höga krav 

på sig själva. 

Karin beskriver detta: "Eleverna är som helt fantastiska, det vi kräver av dem, nytt språk och 

kunskaper och bo i ett nytt land ensamma i något boende eller i någon familj, det är olika". 

Vidare beskriver hon "Många ungdomar jobbar nätter, då halvsover de på dagarna och får svårt att 

klara skolan, ja dom har det tufft, de behöver pengar och skickar till släktingar i andra länder." Karin 

menar att eleverna som kommer ensamma till Sverige är ambitiösa och hon beskriver att de ofta är 

trötta på grund av arbete och därför kan det vara svårt att hjälpa eleverna.  
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Lena beskriver liknande, hon anser att de ensamkommande flyktingbarnen har en otrolig drivkraft till 

skillnad från många svenskfödda elever på IM-programmet. De vill massor i livet och blir ofta 

frustrerade på att det tar för lång tid att ta sig framåt i den svenska skolan. ”Dom har ett fantastiskt 

driv och ofta otrolig historier med sig i bagaget. Jag möter ju världen varje dag genom mitt jobb”!  

Lisa beskriver följande "Dom yngre ensamkommande har ofta bra omsorg, god man och det brukar 

fungera rätt bra. Det är dom äldre, efter 18 de är ensamma, ensam lägenhet har ingen – de är 

tragiskt.... Åh det är svårt, en hemsk situation. En elev ville läsa upp matten, får inte på komvux, varit i 

Sverige i sex år klart hon vill stanna, ja hon är gömd. Hon har ju inget liv utom här, hon tar sig fram 

ändå”. Nina och Anna menar också att barnen ofta är i en svår situation med traumatiska upplevelser 

med sig och att samtalen kan bli känsliga. Nina får stor hjälp av kuratorerna, då hon menar att hennes 

kompetens inte räcker till. Anna säger att kuratorerna på skolan ofta redan "fångat upp” dessa elever. 

Erik talar om vägledning av dessa barn som ett ganska så nytt fenomen i hans kommun. Han har inte 

så lång erfarenhet av vägledning med ensamkommande flyktingbarn, utan för ungefär 2,5 år sedan 

började det bli allt mer förekommande. Han säger att han ser ett kunskapsgap hos sig själv, han har 

inte fått någon som helst utbildning i detta. Han frågar sig hur man ska vägleda ensamkommande 

elever? Detta är något som han saknar och efterfrågar. Man pratade aldrig om detta på hans utbildning 

till studie- och yrkesvägledare. ”Vägledning för dessa barn har man själv fått tänkt ut hur man ska 

lägga upp det”. 

 

4.6 Integration 

Samtliga vägledare är överens om att deras insats är viktig för att integrera de ensamkommande 

flyktingbarnen i det svenska samhället. Flera av de intervjuade vägledarna menar att eleverna behöver 

mer omvärldskunskap. Karin, Erik och Lena lyfter alla att de ensamkommande flyktingbarnen behöver 

mer information och kunskap om arbeten, branscher och löner. Anna lyfter också att mer kunskap om 

olika utbildningsalternativ bör finnas. Även Lisa menar att mer praktisk information behövs om 

samhället, "Dom behöver mer omvärldskunskap, åka med dom kommunalt, visa vad gör svenskar på 

fritiden, det är mycket vi och dom, dom får ju inga svenska kompisar dom behöver komma mer i 

samhället". Lenas erfarenhet säger att dessa barn är mer styrda i sina val av arbete, de är intresserade 

av jobb där det finns personalbrist, alltså goda arbetsmöjligheter. ”Dom är väldigt intresserade av 

förutsättningar på arbetsmarknaden, hur ser det ut? Vad efterfrågas i Sverige? Om jag vill ha jobb, 

vilka yrken är det som kan vara värt att utbilda sig till? Dessa frågor ställer sällan en svenskfödd elev, 

utan dom är oftast mer luststyrda. Det skiljer sig, att man pratar mer om utbildningssystemet och 

arbetsmarknadens behov och framtidsutsikter med ensamkommande än med svenskfödda eftersom 

dom efterfrågar den informationen”. 

 

Trots detta ser ändå vägledarna att vägledning är möjlig och en viktig resurs för integrationen och 

bidrar också till ökad delaktighet i samhället. Kunskap och information är viktig för att kunna göra 

välgrundande beslut kring utbildning och arbete för de ensamkommande. Synen skiljer sig dock kring 

hur GY11
39

 fungerar för integrationen, exempelvis mellan Karin och Lisa som arbetar på liknande sätt 

och på liknande arbetsplatser. Det nya GY11 kräver 12 godkända betyg för att vara behörig till ett 

högskoleförberedande program på gymnasiet, tidigare krävdes endast tre godkända betyg för att bli 

behörig att söka till gymnasiet. Karin säger följande om GY11: "GY11 är jättebra för dom ökade 

behörighetskraven, förut behövdes bara svenska, engelska, matte, det var för slarvigt med eleverna, 
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spelade ingen roll. Klämma igenom 3 ämnen och sen visste man inte hur det gick på 

gymnasieprogrammet. Nu är kraven skärpta för att komma in, då blir också valideringen allt viktigare 

men mer administration för mig".  Lisa menar istället att nya GY11 inte ger alla elever en chans. "Nya 

GY11 är en utslagningen av elever och det är fruktansvärt. Tidigare kunde det vara fokus på tre 

ämnen, ja de var ju inte förbereda på gymnasiet på tre ämnen. Men nu är det splittrat många ämnen 

idag är det". 

 

Karin, Lisa, Lena, Sara och Erik beskriver alla att det finns en tendens bland lärare, gode män och 

boendeansvariga att mest få in eleverna på gymnasieskolan, alltså att ge eleven minst åtta godkända 

betyg så att de är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Att de sedan ska ta sig igenom är en 

annan sak. I intervjun med Lisa framkommer följande. "Samhället släpper taget efter 18 år eller nu är 

ni inne på gymnasiet, jaha då är det klart. Skickar bara vidare". Karin beskriver liknande upplevelser. 

"Många elever kastas ut i ett tomt intet”. 
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5. Analys 

 
I studiens analysdel binds studiens resultat samman med bakgrund i form av tidigare forskning samt 

litteratur. Analysen har delats upp i följande underrubriker: Studie- och yrkesvägledningens 

utformning och arbetsuppgifter, Vägledning som en process, Information, Vägledningssamtal, När bör 

vägledningen ske?, Ambitioner och värderingar, Nyanlända ensamkommande flyktingbarn, Studie- 

och yrkesvägledning som en del av integrationen samt Svårigheter- språk, heterogenitet, trauman och 

asylprocessen. 

 

 

5.1 Studie- och yrkesvägledningens utformning och arbetsuppgifter 
 

Samtliga intervjuade vägledare är måna om studie- och yrkesvägledningen som bedrivs på skolorna 

och beskriver det som en viktig process för samtliga elever på skolan, flera av dem säger att 

vägledning är hela skolans ansvar. Detta är något tydligt som behandlas i Skollagen (2010:800). 

Samtidigt framkommer det i intervjuerna att det inte alltid fungerar i verkligheten, utan att vägledarna 

ofta arbetar ensamt med vägledningsfrågor. Studie- och yrkesvägledarna betonar att vägledningen av 

nyanlända ensamkommande flyktingbarn är svår, men också väldigt viktig. Det beror på att barnen 

ofta har bristande kunskaper om det svenska skolsystemet. Hur vägledningen av de ensamkommande 

flyktingbarnen ser ut varierar väldigt mycket på skolorna, både hur utformningen av vägledningen är 

strukturerad men också vilka arbetsuppgifter de intervjuade studie- och yrkesvägledarna har. Erik 

beskriver att han själv har fått utforma vägledningen med de ensamkommande fyktingbarnen på grund 

av att han inte fått tillgång till utbildning i vägledning av ensamkommande flyktingbarn, vilket därmed 

visar att det finns en kunskapsbrist. Enligt Erik så gav hans studie- och yrkesvägledarutbildning inte 

heller kunskap kring vägledningen med nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Ingen annan av 

vägledarna uttalar detta, men alla säger att vägledningen av ensamkommande barn är väldigt svår. 

Detta kan då tolkas som att mycket läggs på studie- och yrkesvägledarna själva, både att utforma och 

inhämta kunskap kring vägledning av dessa barn. Det finns därför en tendens att vägledningen av 

ensamkommande barn skiljer sig åt och att likvärdigheten i vägledningen kan variera, dels beroende på 

vägledarens kompetens och dels vilja till sin egen fortbildning samt skolas vilja att betala för 

fortbildning. 

 

Skolinspektionens senaste granskning
40

 av studie- och yrkesvägledning i Sverige visar att det saknas 

en tydligt kontinuerlig uppföljning av det arbetet som görs gällande mål och struktur. Ingen av de 

studie- och yrkesvägledarna som medverkar i denna studie lyfter någon konkret arbetsbeskrivning 

eller tydliga mål som dem arbetar efter. Detta förstärker därmed deras beskrivning av att arbetet ofta 

utformas av dem själva. Enligt Skollagen ska alla elever ha rätt till studie- och yrkesvägledning, i 

Skollagen (2010:800) 2 kap 29 § står följande: ”Elever i alla skolformer utom förskolan och 

förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför 

val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en 

utbildning ska ha tillgång till vägledning”. De Allmänna råden för studie- och yrkesvägledare (2014) 

ger också tydliga råd kring hur studie- och yrkesvägledningen bör vara utformad, om inte kriterierna 

för Skollagen uppnås på annat vis. Anna, Erik och Sara är de som säger att vägledningen bedrivs 

framför allt med elever i åk 8 och åk 9 och främst i samband med gymnasievalet. Likt vad Skollagen 

visar har då eleverna tillgång till personal med rätt kompetens på skolan, även om de själva inte aktivt 
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arbetar lägre ner i åldrarna med vägledning. Flera av vägledarna säger, trots detta, att de inte alltid har 

tid med vägledningssamtal, då de har så mycket administrativa uppgifter att utföra. Detta visar att alla 

inte alltid har möjlighet att få vägledning. Majoriteten av de studie- och yrkesvägledare som vi har 

intervjuat anser sig själva styra mycket av sin egen tid, arbetet planering och det utförs oftast 

självständigt. Det finns också skillnader kring hur studie- och yrkesvägledaryrket gestaltas på olika 

skolor, på vissa skolor har vägledning en mer framträdande roll. 

 

 

5.1.1 Vägledning som en process 

 

Karin är en av de personer som anser att arbetet med de nyanlända ensamkommande flyktingbarnen 

kräver mer administration av henne, än vad etniskt svenska elever kräver. Hon menar att det är mycket 

att ha koll på gällande dessa elever och att det blir mycket administrativa uppgifter som ska utföras. I 

intervjun beskriver hon också att administrationen tar så pass lång tid att det ofta kan bli svårt att hinna 

med allt. Fälldin & Strand (2010) beskriver att processen för nyanlända ensamkommande barn oftast 

innebär en hel del administration, vilket påminner om Karins beskrivning av arbetsuppgifterna kring 

de nyanlända flyktingbarnen. Lena är en av de personer som intervjuades som däremot ansåg att tid 

alltid finns och att det istället beror på hur man prioriterar arbetsuppgifterna. Detta kan därmed tolkas 

som att det både finns skillnader på hur tiden disponeras, men även skillnader i hur synen på 

tidsaspekten ser ut. Dispositionen beror naturligtvis även på hur många elever studie- occh 

yrkesvägledaren har ansvar för.   

 

Alla vägledare är överens om att de ensamkommande flyktingbarnen är i behov av mer vägledning och 

de vill alla ge dessa barn mer vägledning, men tiden är ett hinder. Sandell skriver att de elever som har 

rätt ”redskap” för att orientera sig inom de olika utbildningsvalen oftare har större möjligheter att välja 

”rätt” och här kan vägledning vara ett redskap. Dessa elever har sällan kunskap om det svenska 

utbildningssystemet av naturligt skäl och det är då väldigt viktigt att de kan få information och 

vägledning i detta område. Något som både Jepson Wigg (2011), Lindh (1997) och Lundahl (2010) 

lyfter är att det är viktigt att inte se dessa barn som en stor homogen grupp. Alla är individer och ska 

även behandlas så. Alla människor har olika behov, så även de ensamkommande flyktingbarnen. Detta 

är något som i stort sett samtliga vägledare också är noga med att påpeka. Detta tyder på ett stort 

individengagemang från vägledarnas sida och att de i allra största mån vill se varje individ och vägleda 

varje person efter dennes frågor och funderingar. 

 

Anna och Erik lyfter också att vägledningen är en process. Gunnel Lindh (1997) är även hon tydlig 

med att understryka vägledningen som en process. Vägledarna som Lindh har intervjuat i sin studie 

menar att olika grupper av sökande behöver hjälp med olika saker. Överlag så upplever dessa 

vägledare en stress över att hinna ge all information och vägleda eleverna, detta trots att vägledarna ser 

vägledning som en process. Hon skriver även att det inte är mängden information som avgör hur bra 

ett val blir, utan på vilket sätt den anpassas efter den sökande. Detta är något som Lena nämner som 

hennes största lärdom i arbetet som vägledare för ensamkommande flyktingbarn. Hon säger att hon 

idag alltid ger kortare informationspass, men oftare. Hennes erfarenhet säger att då hinner de 

ensamkommande lära sig mer.  Trots lika åsikter kring vägledningen som en process ser 

vägledningens utformning väldigt olika ut. Erik arbetar för att vara ärlig och tydlig med eleverna. 

Exempelvis genom att förklara att det är svårt att ta igen undervisning som svenskfödda elever har fått 

under 9 år i grundskolan på en begränsad tid och samtidigt ge eleverna mer vägledning är de etniskt 

svenska eleverna. Anna, som arbetar på en grundskola, gör ingen skillnad mellan dem 
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ensamkommande flyktingbarnen och andra elever, alla får lika mycket vägledning. Hon försöker att 

starta en process kring vägledningen av dessa barn, men menar att gymnasieskolan kan ge eleverna 

mer vägledning och hon fokuserar därför inte på vägledningen av de ensamkommande flyktingbarnen. 

Vi kan alltså se att alla vägledare ser vägledning som en process, men att några av vägledarna gör 

skillnad på svenskfödda elever och ensamkommande flyktingbarn. Några av de vägledare som arbetar 

på grundskola anser att dessa barn får vägledning när de kommer till gymnasiet istället, det är först då 

som dessa elever är mottagliga för vägledning. 

 

Hur ofta och vilka möjligheter de ensamkommande flyktingbarnen har till vägledningssamtal varierar. 

Erik är en av dem som prioriterar fler samtal med de ensamkommande flyktingbarnen än av övriga 

elever. Lisa och Lena däremot anser att ensamkommande flyktingbarn är i större behov av vägledning, 

men de ger alla samma chans att boka in sig på vägledningssamtal. De har dock en insikt i att det är ett 

begränsat antal som ”tar för sig” och bokar samtal. Detta kan tolkas motsägelsefullt att de dels har en 

insikt i att det är ett begränsat antal elever som aktivt bokar in samtal med dem samtidigt som de anser 

att de ensamkommande flyktingbarnen är i större behov av deras hjälp. Det kan vara problematiskt att 

Lisa och Lena bedriver en vägledning som till stor del bygger på att eleverna själva söker upp dem för 

hjälp. Vid en bristande kunskap hos eleverna om deras egna behov och vad studie- och 

yrkesvägledaren kan hjälpa till kan därför den uppsökande verksamheten bli problematisk. Det beror 

dels på att vägledningen till stor del bygger på att eleverna själva tar initiativ, samtidigt som att det, 

enligt Lisa och Lenas förklaring, är ett begränsat antal som i praktiken bokar samtal och därmed inte 

tar ett eget initiativ. Vi kan även se tendenser att de ensamkommande flyktingbarnen aldrig tidigare 

stött på studie- och yrkesvägledning som fenomen, vilket kan försvåra den ”uppsökande 

verksamheten” ännu mer, då eleverna kanske inte alltid vet vad en vägledare kan hjälpa till med. Karin 

gör också en del prioriteringar i sitt arbete, det handlar då främst om att träffa elever som fyller 20 år 

och inte längre kan söka till gymnasiet. Sandell (2007) beskriver i sin avhandling att elever med 

utländsk bakgrund som har varit en längre period i Sverige oftast har större valmöjligheter än de som 

är nyanlända. Förståelse och kunskap om skolsystemet är ofta en viktig del i detta. Alltså ju mer 

kunskap man har om alternativen desto större chans har man att göra ett väl underbyggt val.  

 

 

5.1.2 Information 
 
Samtliga studie- och yrkesvägledare ger information i grupp, ofta klassvis. Den informationen som ges 

i grupp är inte anpassad till att vissa av individerna inte talar flytande svenska, mer än om majoriteten 

av klassen saknar god kunskap i svenska, i dessa fall anpassas språknivån. Jepson Wigg (2011) 

beskriver språket som en stor barriär för eleverna för att kunna tillhandahålla nödvändig information. 

Därför är det viktigt att språknivån läggs på lämplig nivå så att informationen kan mottas av de 

ensamkommande. Det kan bli svårt att sänka språknivån i klasser där elever med svenskt ursprung 

också närvarar för att inte sänka kraven. Samtidigt som det medför att flyktingbarnen får svårare att 

förstå informationen. Information som samtidigt samtliga studie- och yrkesvägledare anser att just de 

ensamkommande eleverna är i större behov av informationen än elever födda och uppvuxna i Sverige.  

Det kan därför framstå som motsägelsefullt, att först hävda att nyanlända ensamkommande 

flyktingbarn är större behov av vägledning och information, men ändå inte anpassa språknivån till 

deras fördel.  

 

Stier skriver: “Hur något sägs är viktigare än vad som sägs” (2004: 42). Citatet visar att det går att 

kommunicera utan att man talar precis samma språk i grunden, det är hur man säger något som spelar 

roll. Exempel kan vara att tala tydligt, långsammare och så vidare. Detta visar också att det är viktigt 
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att anpassa sig när man som vägledare har information för en blandad klass. Man kan fortfarande ge 

samma information, men kanske tala långsammare eller använda mindre komplicerade ord för att alla 

ska förstå. Rollen som vägledare innebär att man håller i institutionella möten och att man förstår 

varandra i dessa möten är självklart väldigt viktigt. Men att förstå och att göra sig förstådd upplevs av 

majoriteten av människor som en central och grundläggande språkfärdighet (Sheikhi, 2012). Lena, 

som exempel, brukar alltid i enskilda samtal låta den ensamkommande eleven få sammanfatta det som 

hon sagt för att hon ska veta hur mycket och vad han/ hon har uppfattat. Detta är dock inget hon gör 

när hon har gruppinformation, vilket kan verka märkligt, då det är lika viktigt där att eleverna förstår 

det som hon säger. 

 

 

5.1.3 Vägledningssamtal 
 
Lundahl (2010) beskriver att alla elever är i olika behov av vägledning. Det finns en tydlig 

medvetenhet hos studie- och yrkesvägledarna kring detta, då samtliga betonar att ensamkommande 

flyktingbarn inte är en homogen grupp, precis som Fälldin & Strand (2010) skriver. Genom 

intervjuerna framkommer det att alla studie- och yrkesvägledare invidanpassar vägledningen i de 

enskilda samtalen. Lisa beskriver det som något svårt, då vissa har gått i skola i hemlandet i många år, 

medan andra helt saknar skolbakgrund. I vägledningssamtalen anpassas vägledningen mer individuellt 

efter elevernas behov, det tas också hänsyn till deras språk, bakgrund och kunskap. Anpassningen 

varierar mellan studie- och yrkesvägledarna. Catarina Lundkvist (2006) menar att samtliga ungdomars 

karriärval beror på många olika faktorer, både ur sociala och kulturella sammanhang. Hon beskriver 

att inflytande från familj, vänner och samhället spelar roll. De ensamkommande barnen saknar oftast 

familjepåverkan på studievalet, vilket därför skiljer sig från de icke ensamkommande barnen. Detta 

kan påverka dem på så vis att de exempelvis känner sig ensamma i sitt val. Browns teori lyfter också 

värderingarnas betydelse i valet av utbildning och yrke. Det styrker då att gruppen inte är homogen, då 

ensamkommande flyktingbarn inte agerar eller tänker på samma vis just på grund av att dem är 

ensamkommande och flyktingar.  

Vägledningssamtalen individanpassas inte i antalet samtal för alla studie- och yrkesvägledare. Anna 

gör ingen skillnad och ser inte efter behovet, hon tar endast hänsyn till språkbristen. Lisa ger också de 

elever som vill möjlighet att prata, men arbetar inte aktivt för att individanpassa antalet samtal. Detta 

skulle kunna bero på den tidsbrist som flera av vägledarna berättar om. Samtliga intervjuade personer 

uppger att de har ett så kallat empatiskt förhållningssätt i samtalen med de ensamkommande 

flyktingbarnen som de möter. Det vill säga att de visar stor hänsyn till deras bakgrund och erfarenheter 

de bär med sig. Vår erfarenhet och våra upplevelser säger att människor som väljer att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn oftast har ett stort intresse och en stor empati för dessa barn. Detta 

skriver även Ketil & Broch (2010) som uppger att empatin för ensamkommande flyktingbarn ofta är 

stor bland personer som möter barnen. Detta kan bero på att personer som väljer ett arbete som 

inkluderar ensamkommande flyktingbarn har ett intresse och engagemang för dessa barn. Samtidigt 

kan det finnas en tendens till att det går över till att mer se barnens sårbarhet och ofta tragiska historia, 

än de kunskaper som de har med sig.  

Ingen av studie- och yrkesvägledarna uttalar någon specifik samtalsmetod i samtal med 

ensamkommande flyktingbarn. Lena nämner dock Vince Peavy och beskriver att hon har fokuserar på 

en lösningsfokuserad vägledning. Denna metod använder hon dock på alla hon möter, oavsett om det 

är ensamkommande flyktingbarn eller svenskfödda barn. Trots att inte de övriga vägledarna specifikt 
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uttalar en samtalsmetod kan likheter läsas av i deras beskrivningar. Erik är en av de som aktivt arbetar 

för att fokusera på det positiva. Likheter med utgångspunkt ifrån Vince Peavys tankar kring att se hela 

människan som en individ kan därmed tolkas in i detta. Sara nämner att hon arbetar mycket utifrån 

Amundson när hon vägleder elever, denna utgångspunkt har hon oavsett om hon vägleder svenskfödda 

elever eller ensamkommande flyktingbarn. Sara berättar att Amundson har designat en 

vägledningsmodell som tar hänsyn till sociala, psykologiska och ekonomiska faktorer. Sara beskriver 

”Hjulet” som ett exempel. Hjulet innehåller flera olika ”tårtbitar” med temat på samtalsämnen som är 

bra att tala om inför ett val av utbildning eller yrke. En tårtbit är exempelvis ”värderingar”. Inom varje 

tårtbit så kan man som vägledare göra flera olika kreativa och aktiverande övningar, vilket Sara anser 

vara väldigt bra. Sara ä dock tydlig med att förklara att hon inte bara arbetar efter Amundson, utan att 

hon blandar metoder och modeller. Inget passar för alla, säger hon. Generellt sett är alltså 

vägledningsteorier och modellr inget som vägledarna utgår från helt och hållet. Vi kan se dragningar 

mot vissa modeller trots att vägledarna inte uttalar att de arbetr utifrån någon modell, exempelvis 

Peavy. 
 

5.1.4 När bör vägledningen ske? 
 
Både Nina och Anna visar på en tendens att förskjuta vägledningen till senare. I Ninas fall beskriver 

hon att det delvis beror på språkhinder och att eleverna nyss kommit till Sverige. Hon menar att alla 

inte är redo för att blicka framåt. I Annas fall däremot menar hon att eleverna senare på 

språkintroduktion på gymnasiet får vägledning. Jepson Wigg (2011) beskriver också att trauman ifrån 

hemlandet kan göra det svårt för elever att få lugn och ro och samtidigt blicka framåt och planera för 

en framtid i sitt nya land. Författaren beskriver vidare att många också har en framtid som präglas av 

osäkerhet om de får stanna i Sverige, en osäkerhet som gör det svårt att både planera och strukturera 

sin tillvaro och framtid. Nina visar på en medvetenhet kring detta, då hon beskriver att vägledningen 

inte är möjlig, utan hon försöker mer att kartlägga elevernas tidigare studiebakgrund. Anna däremot 

anser å ena sidan att vägledning är en process som bör startas i tid, men att den främsta vägledningen 

kommer senare på gymnasiet. Hon förtydligar att hon försöker att starta processen, men att den 

framför allt kommer senare på språkintroduktion på gymnasiet. Studie- och yrkesvägledarnas olika 

resonemang kring när vägledningen bör ske visar på att det finns stora skillnader i åsikter i ämnet och 

även hur man som vägledare arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Det finns alltså stora 

skillnader i hur mycket och vilken vägledning dessa barn får i grundskolan. Ingen av vägledarna 

nämner något om Skolverkets nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2014), där det 

betonas att vägledningen bör påbörjas tidigt. Däremot nämner många att vägledningen är en process, 

vilket också beskrivs i De allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (2014). Ingen lyfter dock de 

allmänna råden som hade kunna förstärka deras åsikt och argument för när vägledningen bör ske.   

 

 

5.2 Ambitioner och värderingar 
 
Brown beskriver i litteraturen Career Choice and Development Browns karriräutvecklingsteori The 

role of Workvalues and culturalvalues in Occupational choise, Satisfaction and success (2002). Teorin 

belyser hur människors värderingar påverkar personers självskattning som i sin tur kan vara avgörande 

för vår karriärutveckling. Lena beskriver att de ensamkommande flyktingbarnen i större utsträckning 

är intresserade av vilka yrken som ger arbete. Eleverna visar därmed att de är måna om framtiden och 

att få jobb. Lena menar att det finns en skillnad mellan elever som är födda och uppvuxna i Sverige i 

vilka karriärval de gör. Hon menar att svenskfödda barn oftare är mer luststyrda än de ensamkommade 
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flyktingbarnen. Även Lundkvist (2006) beskriver ungdomars framtidstro. Hon beskriver att 

variationen är liten mellan svenska elever respektive elever med utländsk bakgrund. I jämförelse med 

Lena menar Lundkvist (2006) att samtliga elever är medvetna och måna om att lyckas med skolan så 

att det ska leda till arbete i framtiden. Hon nämner dock inget kring just de ensamkommande 

flyktingbarnen, utan utgår endast från elever med utländsk bakgrund, vilket därför kan skilja sig. 

Lenas beskrivning kan skilja sig, då hon i sin förklaring utgick ifrån att de nyanlända ensamkommande 

barnen var mer måna om att få jobb i framtiden.  Hon beskriver också att elever med utländsk 

bakgrund oftare tar hänsyn till yrkets status i hemlandet. En orsak till det kan vara elevernas ambition 

att en dag återvända. Kanske kan den skillnad som Lena upplever bero på att de ensamkommande 

flyktingbarnen upplever en tacksamhet över att ha fått en ny chans i det nya landet och att de vill ta 

tillvara på den möjligheten. 

 

Karin, Erik och Sara beskriver också att de ensamkommande flyktingbarnen många gånger är väldigt 

ambitiösa. Karin har lagt märke till en skillnad, att de ensamkommande idag börjar bli mer 

intresserade av yrkesprogram än tidigare. Tidigare var högt ansedda högskoleförberedande program 

mest attraktiva för dessa elever, så som Naturvetenskapsprogrammet. Karin beskriver att det 

naturvetenskapliga programmet efter många års studier leder till arbeten som i hemlandet ofta har hög 

status, till exempel läkare och ingenjör. Detta behandlas även av Lundahl (2010), elever med utländsk 

bakgrund strävar i större utsträckning efter att gå ett naturvetenskapligt program för att få behörighet 

till högstatusyrken. En viss fördomsfullhet kan tydas, då Karin först anser att eleverna är väldigt 

ambitiösa och studerar mycket. Samtidigt som Karin också anser att det är positivt att eleverna väljer 

yrkesprogram som inte innefattar lika många teoretiska inslag. Enligt Skolverket så kräver 

yrkesprogram lägre förkunskaper i form av färre godkända ämnen från grundskolan och ger även en 

mindre behörighet till högskolan. Detta skulle därför kunna tolkas som att eleverna och ena sidan 

beskrivs som ambitiösa, men och andra sidan inte behandlas därefter. 

 

Enligt Arbetsförmedlingen
41

 finns det idag en brist på bland annat arbetskraft inom hälso- sjukvård, 

handels- och restaurangsektorn, yrken som alla kan ge jobb efter ett yrkesprogram på gymnasiet. Det 

stärker därför när Karin säger att det är bra för de ensamkommande att välja yrkesprogram för att det 

ger jobb. Även Lena menar att de ensamkommande flyktingbarnen ofta är väldigt måna om att få ett 

arbete och väljer hellre yrken som ger jobb än yrken valda av lust. Karin poängterar att eleverna 

tidigare i större utsträckning ville välja yrken som läkare och ingenjörsarbeten. I Arbetsförmedlingens 

prognos som behandlar yrken där det är brist på personal framkommer det att tekniska arbeten och 

ingenjörer har störst brist på arbetskraft. Det blir därmed motsägelsefullt kring Karins argument för de 

yrken som ger jobb. Visserligen är det längre utbildningar och oftast svårare att komma in, men å 

andra sidan menar hon på att eleverna är ambitiösa. Ambitiösa elever och elever med höga betyg är 

inte samma sak, vilket kan förklara Karins synsätt kring elevernas val. Ensamkommande flyktingbarn 

har oftast av naturliga skäl inte hunnit ikapp med språk och ämnesundervisning och saknar därför ofta 

betyg. Det kan vara viktigt att se val av utbildning och arbetsmarknad i ett längre tidsperspektiv. Att se 

arbetet som en ingång i samhället och för att senare ge eleverna en möjlighet att därefter utvecklas 

vidare via arbetsmarknaden eller vidare studier, istället för att endast se studier som en ingång till 

arbetsmarknaden.  

 

”Cooling down” är ett begrepp som beskrivs i Sawyers offentliga utredning (2006) och som innebär 

att en vägledare begränsar elevens mål genom att föreslå vad de själva anser ”förnuftigt”. Exempelvis 

så kan de så kallade ”bråkiga/ stökiga eleverna” oftare utsättas för ”cooling down”, man har alltså inga 
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större förväntningar på dessa elever och drar på detta vis ner deras motivation ännu mer. ”Pushed up” 

betyder raka motsatsen: vägledaren utvidgar elevens mål. Oftast är det de ”duktiga och skötsamma 

eleverna” som blir ”pushed up”, alltså uppmuntrade att studera och vara duktiga. Karin nämner själv 

inget om cooling down, alltså att hon skulle ha lägre förväntningar på dessa elever. Men detta skulle 

kunna tolkas som att hon faktiskt har en tendens till detta. Istället lyfter hon endast att hon tar hänsyn 

till arbetsmarknaden. Erik däremot visar en medvetenhet kring cooling down. I intervjun med Erik tar 

han upp begreppet och beskriver att han inte har lägre förväntningar på de ensamkommande 

flyktingbarnen. Han menar istället att det är viktigt att vara ärlig mot eleverna och berätta att det är 

svårt och näst intill omöjligt att ta ikapp hela den svenska skolan på kort tid för att bli behörig till ett 

gymnasieprogram. Vidare beskriver han att det inte handlar om just cooling down, utan mer om att 

eleverna inte ska känna sig dåliga. Lisa lyfter också att eleverna är ambitiösa, hon tycker dessutom att 

eleverna vill så mycket, men att skolan inte alltid ger dem de möjligheterna. Hon tycker att den tiden 

de ensamkommande flyktingbarnen tillbringar i skolan är för liten, de är så ambitiösa och vill så 

mycket, men skolan ger inte eleverna möjlighet att utvecklas i den takt som de har kapacitet till. Karin 

motsätter sig detta och anser att eleverna redan har otroligt mycket att göra. Det finns även en 

medvetenhet kring de krav skolan ställer på eleverna, att ta igen (i vissa fall) hela nio års skolgång på 

endast två terminer är tufft, samtidigt som de är ensamma och saknar språket. Samtliga intervjuade 

studie- och yrkesvägledare menar att det är ”tufft”. Rimsten (2006) beskriver en hel del citat från 

ensamkommande barn och ett av barnen säger följande "Jag läste läxor och jobbade så hårt för att jag 

ville gå i gymnasiet, sen när jag kom in på gymnasiet då sa dom att jag inte fick gå för jag hade inte 

uppehållstillstånd. Då tappade jag lusten helt. Dom stoppade hela mitt liv där" (2006:157). 

Litteraturen speglar generellt en känsla av att skolan upplevs som väldigt jobbig för många, flera 

beskriver att skolan var bra men att deras egen utveckling stoppades av formella skäl, vilket här 

stämmer in med det som intervjupersonerna till denna studie säger. Lisa beskriver liknande 

erfarenheter av vägledningen, hon berättar att det är svårt med de eleverna som inte får 

uppehållstillstånd, det blir problematiskt för dem att ta sig vidare, de fastnar. Lisa beskriver att just 

släcka drömmar är jobbigt, att behöva göra elever som har ett tydligt mål besvikna på grund av krav i 

form av åldersgräns för att söka till gymnasiet eller antal betyg som krävs. Även Rimsten (2006) tar 

upp ett exempel där uppehållstillståndet kan stoppa elevers mål och visioner; en elev kämpade för att 

komma in på gymnasiet, men fick sedan inte börja på grund av att eleven saknade uppehållstillstånd. 

Att som studie- och yrkesvägledare behöva släcka drömmar och informera om regler och lagar som 

försvårar eller helt hindrar eleverna att exempelvis komma in på gymnasiet är en svår arbetsuppgift, 

enligt vägledarna i denna studie. Förmodligen beror det delvis på att studie- och yrkesvägledare blir 

den personen som är budbäraren av informationen och att de får se personerna bli sårade och ledsna 

och ibland kanske framstå som ”the bad guy”. 

 

 

5.3 Nyanlända ensamkommande flyktingbarn 

 
Lundahl (2010) beskriver att familjens stöd ofta är viktig för elever när det gäller utbildningsval. Då 

denna studie utgår ifrån vägledningen med barn som är ensamkommande och därmed inte har en 

närvarande familj, så saknar dessa elever stödet från en familj. Brown (2002) beskriver i sin teori att 

personer som tar beslut utifrån kollektiva utgångspunkter inte på samma sätt behöver leva upp till egna 

personliga värderingar utan kan istället luta sig mot ”kollektivet”. I andra kulturer så kan beslut alltså 

fattas mer kollektivt, alltså att flera personer är involverade i en persons utbildnings- och yrkesval, 

exempelvis familj och släkt. I Sverige så är vi förmodligen mer individualistiska i våra val gällande 

studier och yrke. För de ensamkommande barnen i dessa fall, som saknar det som Brown beskriver 
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som det kollektiva här i Sverige, kan då, enligt Browns teori, i större utsträckning istället ta mer 

hänsyn till sina egna värderingar och yrkets status. Detta skulle kunna leda till en ”kulturkrock” för de 

ensamkommande barnet. 

 

När det gäller just ensamkommande barn är det inte något som studie- och yrkesvägledarna tar 

särskild hänsyn till. Kunskaper om vilka elever på skolan som är ensamkommande skiljer sig markant 

mellan studie- och yrkesvägledarna. Vissa har god kunskap om hur eleverna kom till Sverige och med 

vem, medan andra endast får reda på det om det är relevant för vägledningen, vilket det enligt dem är i 

endast fåtal av fallen. Samma differentiering finns ävn kring kunskapen om eleverna har fått beviljad 

asyl eller uppehållstillstånd. Karin beskriver att hon i samband med gymnasieansökan får reda på om 

eleven har ett LMA- kort som krävs för att söka en gymnasieutbildning i Sverige. Lena i sin tur alltid 

har god kunskap kring detta. En anledning till att kunskap kring asylprocessen inte tydligt når studie- 

och yrkesvägledarna kan bero på att alla har rätt att gå i skola oavsett om eleverna har asyl, 

uppehållstillstånd eller ska utvisas. Rimsten beskriver också skillnaden mellan asylsökande barn mot 

icke- asylsökande barn när det gäller skolan är att ett asylsökande barn har rätt att gå i skolan men 

saknar skolplikt, övriga barn har rätt till skolgång och omfattas även av skolplikt. 

 

Lisa menar även att det finns en bra omsorg när barnen fortfarande är barn. Hon beskriver att efter 18 

års ålder släpper samhället taget om eleven. Hon beskriver också problematiken då elever har fått ett 

beslut om utvisning och lever som gömda och därför inte har möjlighet att studera. Detta visar att 

Lisas uppfattning är att det underlättar att vara ensamkommande och yngre för att på så vis få mer stöd 

från samhället. Alla vägledare påpekar att vägledning med ensamkommande flyktingbarn varierar 

mycket, man är ofta snabb att dra alla ensamkommande flyktingbarn över en kant och anta att alla är 

lika, har gått igenom samma saker och har samma bakgrund, vilket alltså inte stämmer. 

 

 

5.4 Studie- och yrkesvägledning som en del av integrationen 

 
Johansson & Petersson (2013) beskriver språkkunskaper och arbete som något av det viktigaste för en 

lyckad integration av invandrare. Samtliga studie- och yrkesvägledare anser sig jobba för 

integrationen, men ingen av de intervjuade ger någon konkret beskrivning på vilket sätt de arbetar med 

integrationen. Samtliga nämner dock att vägledning är en viktig del av en integrationsprocess. Lindh 

(1997) beskriver också att vägledningens uppgift är öka rörligheten i samhället. Vidare beskriver 

Lindh (1997) att vägledningen dessutom ska påverka samhällsutvecklingen som då innefattar 

integrationen. Detta kan med utgångspunkt i Lindhs beskrivning (1997) därför rättfärdiga att studie- 

och yrkesvägledarna inte ger några konkreta exempel, då vägledning i sig både i vid och 

snävbemärkelse är en del av integrationen. Karin är den som lyfter att det är positivt att eleverna väljer 

yrken som ger jobb, vilket därmed är en start till en lyckad integration. Många beskriver också att om 

tiden inte var ett hinder skulle de hjälpa eleverna att få mer kunskap som dessa elever ofta saknar. Lisa 

tar upp några förslag om vad det skulle kunna innefatta, så som att åka kollektivt och se vad svenska 

ungdomar gör på fritiden. Detta skulle kunna vara en fördel för att inkludera barnen i svenska 

samhället och påverka möjligheterna för integration. Lisa beskriver också att eleverna skulle behöva 

mer information om det svenska skolsystemet. Anna Sandell (2007) beskriver i sin avhandling att 

förståelse och kunskap om skolsystemet är en viktig aspekt för att kunna fatta beslut. De elever som 

har rätt ”redskap” för att orientera sig inom de olika utbildningsvalen har därmed större möjligheter att 

välja ”rätt”. Därmed kan vi se att i vissa fall så är vägledningen inte likvärdig, då vissa av vägledara 
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anser att vägledningen inte kan börja fören eleven går på gymnasiet, medan andra anser att ju snabbare 

de ensamkommande eleverna får vägledning desto bättre. 

 

Johansson & Petersson (2013) beskriver olika politiska åtgärder som ofta diskuteras för att få ett 

medborgarskap, bland annat nämns språktest som ett förslag. Det finns en del problem kring ett sådant 

system även om det ur ett integrationsperspektiv skulle vara positivt, då språkkunskap är en viktig del 

av just integrationen. Många elever som kommer som flyktingar har trauman med sig och likt vad 

Nina beskriver är inte alla redo att varken blicka framåt i form av vägledning eller att lära sig språket. 

Johansson & Petersson (2013) beskriver också liknande problematik, då språktest vid medborgarskap 

skulle införas. Jepson Wigg (2011) förklarar att flykten till Sverige i sig inte alltid är dramatisk, men 

att insikter kring vad som skedde och varför kan komma senare och då begränsa barnens 

språkutveckling.  

 

Det finns skilda åsikter hos studie- och yrkesvägledarna om den nya gymnasieförordningen GY11 är 

positiv för eleverna eller om den har mer negativa effekter. De nya reglerna innebär att eleverna 

behöver minst godkända betyg, E, i svenska/ svenska som andraspråk, matematik och engelska samt 

ytterligare 9 ämnen för att kunna söka ett nationellt studieförberedande program. Innan lagändringen 

krävdes endast godkända betyg i svenska/ svenska som andraspråk, engelska eller matematik för att 

vara behörig. För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs lägst betyget E i svenska/ svenska som 

andraspråk, engelska och matematik samt 5 andra ämnen. Lisa är den som tycker att nya kraven är 

negativa, eleverna blir utestängda från möjligheter att komma in på ett nationellt program. Hon menar 

att det slår hårt på eleverna, vilket vidare kan tolkas att utifrån integrationen som att eleverna 

missgynnas i en integrationsprocess. Karin menar istället att de nya reglerna är bra, eleverna måste 

vara förberedda för att dem också ska klara gymnasiet. Lena visar också på det sambandet och 

beskriver ”att ta sig in på gymnasiet är en sak, med det är en annan sak att ta sig ut med en 

gymnasieexamen”. Det finns därför tydliga åsikter kring vad som är bra och dåligt gällande 

behörighetsreglerna och de skiljer sig ofta åt bland studie- och yrkesvägledarna.  

 

Karin, Lisa, Lena, Sara och Erik anser också att elevernas lärare, gode män och boendeansvariga är 

angelägna att eleverna ska komma in på gymnasiet. De beskriver att det viktigaste att ge eleverna 

tillräckligt med betyg för att komma in på gymnasiet. Lisa beskriver det på följande vis: "Samhället 

släpper taget efter 18 år eller nu är ni inne på gymnasiet, jaha då är det klart. Skickar bara vidare". 

Karin beskriver liknande upplevelser. "Många elever kastas ut i ett tomt intet”. Som Johansson & 

Petersson (2013) beskriver är skolan är en viktig del för en lyckad integration, inte minst då språket 

ofta är nyckeln till att underlätta en etablering på arbetsmarknaden. Genom att tolka vad studie- och 

yrkesvägledarna anser, att samhället vid en viss tidpunkt släpper ansvaret, kan det förmodligen leda till 

att integrationen försvåras för dessa elever.  

 

5.5 Svårigheter - språk, heterogenitet, trauman och asylprocessen  

 
Det framkommer att språket på många vis är det svåraste med vägledningen av ensamkommande 

nyanlända elever, enligt studie- och yrkesvägledarna. Att tala olika språk ger av naturliga skäl 

svårigheter i kommunikationen. Nina anser att det delvis på grund av språket inte går att genomföra 

vägledningen. Sheikhi (2012) har i sin forskning Vägar till förståelse kommit fram till det motsatta, att 

elever som talar ett annat språk än svenska inte endast är i behov av språket för att lättare nå förståelse. 

Sheikhis avhandling (2012) visar att studie- och yrkesvägledarnas sociala kompetens är betydligt 



Hillerberg Melina, Mattsson Angelica 

40 

 

viktigare och att språket inte är helt avgörande. En annan svårighet är att eleverna inte alltid är 

mottagliga för att blicka framåt. En del elever är ännu inte ”där” och bör istället få hjälp med att 

bearbeta det som eleverna varit med om först, enligt några av vägledarna. Rimsten (2006) beskriver att 

de flesta barn som kommer till Sverige åberopar humanitära skäl och menar på att de ofta mår psykiskt 

dåligt. Många har därför ofta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Studie- och yrkesvägledarna 

beskriver också att samarbetet med skolans elevhälsoteam, kuratorer, skolsköterskor och psykologer är 

ännu mer viktigt rörande de ensamkommande flyktingbarnen. Att barnen mår dåligt kan likt andra 

svenskfödda barn variera. Rimsten (2006) beskriver att det ofta gäller att eleverna kan ha erfarenhet av 

misshandel och/ eller grova hemförhållande i hemlandet. En del elever är föräldralösa när de kommer 

och andra var det även i hemlandet. I en del fall kan barnets liv tillbringats på barnhem i hemlandet, 

vilket ofta präglats av missär. Studie- och yrkesvägledarna lyfter inte samma problematik, utan belyser 

i större utsträckning att eleverna har kommit ensamma till ett nytt land och en ny skola och det i sig 

ofta är jobbigt. Även om samarbetet med skolans elevhälsoteam anses vara viktigt, fungerar det i olika 

stor utsträckning hos studie- och yrkesvägledarna. Samarbetet med mentorerna och lärarna på skolan 

anses också vara önskvärt för en bra vägledning, även i de fallen varierar samarbetet. Lisa beskriver att 

det fungerar utmärkt med vissa så kallade eldssjälar som arbetar på skolan, medan Anna helt saknar 

kunskap om vad lärarna vet, kan och gör. Lena däremot pratar om ett väldigt gott samarbete på hennes 

skola kring de ensamkommande flyktingbarnen. De har något som kallas för ungdomskonsulenter som 

bygger en bro mellan barnet, skolan och boendet. Dessa personer var ofta med på Lenas enskilda 

elevmöten och ungdomskonsulenterna pratade ofta vägledningsfrågor själva med barnen.   

 

Fälldin & Strand (2010) belyser att barn har rätt till tolk, vilket också är en resurs som 

Migrationsverket erbjuder elever som är nyanlända och ännu inte fått uppehållstillstånd. Detta då det 

just anses vara det bästa för barnet, att göra sig förstådd på sitt modersmål. Ingen av studie- och 

yrkesvägledarna nämner något om det och användandet av tolk varierar kraftigt mellan dem. Sara har 

dålig erfarenhet av tolk, då tolken ofta också var modersmålslärare för eleven och enligt henne tog 

tolken då en ”föräldraroll” vilket inte var önskvärt. Lena har aldrig tolk när hon är ute i klassrummen 

och har gruppinformation, hon tycker att det stör för mycket. Däremot har hon ofta tolk med sig på de 

enskilda elevmötena. Erik är generellt sätt skeptisk till att ha tolk, då han upplever att tolken inte alltid 

översätter korrekt, utan säger det som eleven ”vill höra”. Något annat som studie- och yrkesvägledarna 

anser vara svårt i samband med vägledning av ensamkommande flyktingbarn är att de ofta saknar 

kunskap om skolsystemet. Lena beskriver att hon till en början var mån om att ge så mycket 

information som möjligt, men att det inte fungerade. Idag ger hon lite i taget så att informationen 

också kan tas emot och förstås. Lena är också den som har en strategi för att hantera 

språksvårigheterna i vägledningssamtalen, genom att alltid be eleverna att återberätta vad de har 

förstått. Detta är något hon har lärt sig på egen hand efter flera års arbete. Ingen av d andra vägledarna 

talar om någon liknande strategi.  

 

Asylprocessen är något som studie- och yrkesvägledarna beskriver som krångligt och vissa beskriver 

också det som något svårt som de behöver ta hänsyn till. Både Fälldin & Strand (2010) och Rimsten 

(2006) belyser vägen till ett svenskt medborgarskap som en process som kan varierar till stor del. Det 

kan vara en anledning till att just asylprocesserna och reglerna kring det beskrivs som just svårt, då det 

finns många undantag och kan se olika ut för varje enskild elev.  
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6. Slutsats 

 

Då det tidigare inte har genomförts någon studie utifrån studie- och yrkesvägledarnas perspektiv på 

vägledningen av nyanlända ensamkommande flyktingbarn blir resultatet inte jämförbart. Vi fann dock 

några andra studier vars problemområde eller perspektiv var annorlunda och dessa studiers resultat gav 

liknande inslag och tydliga kopplingar med vår studie, så som att studie- och yrkesvägledarens 

personlighet får betydelse för vägledningen samt att vägledningens utformning skiljer sig åt på olika 

skolor. 

 

Slutsatsen i denna studie är att det finns stora skillnader på hur olika studie- och yrkesvägledare ser på 

vägledning av nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Framför allt skiljer det sig hur arbetet är 

utformat kring nyanlända ensamkommande barn. Samtliga studie- och yrkesvägledare hade 

information ute i klassrummen, vissa hade informationen till en blandad grupp av svenskfödda elever 

och ensamkommande flyktingbarn, medan andra hade information till en grupp med endast 

ensamkommande. Detta berodde på om vägledarna arbetade på en grundskola eller en gymnasieskola 

samt hur stor skolan var och hur många ensamkommande flyktingbarn som skolan tog emot. Enskilda 

vägledningssamtal hade alla, vissa med tolk och andra ensamma. De flesta anser att man behöver 

många enskilda samtal som varar under en kortare tid för att barnen ska kunna ta till sig så mycket 

information som möjligt. Några få av vägledarna anordnade även gruppvägledningstillfällen, medan 

andra berättade att det inte fanns tid till det.  

 

Det framkom stora skillnader kring erfarenheterna av arbetet med ensamkommande flyktingbarn. 

Några av vägledarna har lång erfarenhet av att vägleda dem, medan andra inte har så stor erfarenhet. 

Det går inte att se några direkta mönster beroende på vart i Sverige de arbetar, utan de varierar både 

för de som arbetar i en storstad och för de som arbetar i en mellanstor stad. Några av vägledarna anser 

att det är svårt att vägleda dessa barn när dem nyss har kommit till Sverige, då de inte kan så mycket 

svenska och att de ofta har trauman med sig från hemlandet och flykten. Dessa personer anser att det 

är bättre att vägledningen startar när de börjar gymnasiet. Andra vägledare anser att ju snabbare 

vägledningen kan komma igång desto snabbare kan de ensamkommande barnen komma ut i det 

svenska samhället och på så vis underlätta integrationen.  

 

Samtliga studie- och yrkesvägledare i studien anser att ensamkommande flyktingbarn behöver mer 

vägledning än svenskfödda barn, då de inte har grundkunskaper kring det svenska utbildnings- och 

arbetssystemet. Alla anser att vägledning är en bra insats för att lära eleverna mer om detta samt för att 

påverka integrationen. Samtliga medverkande studie- och yrkesvägledare påvisar att vägledningen 

underlättar för integrationen, ingen gav dock någon konkret förklaring på vilket sätt vägledning 

underlättade. De flesta vägledare är dock överens om att de ensamkommande flyktingbarnen generellt 

sätt är mer ambitiösa i skolan än vad svenskfödda ungdomar, kanske för att de känner att de fått en ny 

chans. Men de kanske inte handlar därefter. Några pratar om att de ofta måste ”lugna ner” eleverna 

och förklara att det måste ta skolan i ett lugnt tempo så att det ska klara av att lära sig så mycket som 

möjligt. Ingen nämner ordet ”cooling down”, men vi kan se vissa likheter. En av vägledarna kunde se 

ett mönster i att ensamkommande flyktingbarn väljer utbildning och yrke mer efter arbetsmarknaden, 

de vill ha en utbildning som ger jobb. Svenskfödda ungdomar styrs mer av lust och detta är något som 

påverkar vägledningen. 
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Språket är det som de flesta upplever som en svårighet, här finner vi den största likheten mellan 

samtliga vägledare. En av vägledarna säger att hon lärt sig att ha kortare vägledningssamtal och 

mindre information i varje samtal för att barnen ska förstå. Hon har även utarbetat en strategi som 

innebär att eleven får upprepa/ sammanfatta det som hon sagt för att hon på så vis kan avgöra vad 

eleven uppfattat. En annan likhet mellan de flesta av vägledarna i denna studie är att de flesta också ser 

vägledning som en positiv del i integrationen i det svenska samhället.  

 

Samtliga studie- och yrkesvägledare var överens om att vägledningen är en process som är väldigt 

viktigt. Vägledning och information kring studier och utbildning ger större möjligheter för de 

nyanlända ensamkommande flyktingbarnen att integreras i det svenska samhället. Alla studie- och 

yrkesvägledare ansåg även att barnen är i större behov av vägledning än elever som är födda och 

uppvuxna i Sverige. De är måna om eleverna och vill gärna ge mer studie- och yrkesvägledning men 

tiden är knapphändig.  

 

Vi kan inte se några direkta mönster beroende på om vägledaren arbetar på en grund- eller 

gymnasieskola. Den största skillnaden ligger på erfarenheten, det vill säga hur länge de har arbetat 

med dessa elever. Vi tror inte att det beror på vilken skolform man arbetar inom, utan mer om 

personliga värderingar och engagemang. Studiens resultat är intressant då både studie- och 

yrkesvägledarnas arbete och erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn skiljer sig åt. Det 

framkommer tydliga gemensamma åsikter och erfarenheter kring att de ensamkommande 

flyktingbarnen inte är en homogen grupp, vilket resulterar i att vägledningen med barnen också 

individanpassas av studie- och yrkesvägledarna. På samma sätt som studie- och yrkesvägledarna kan 

anses vara en relativ homogen grupp finns det skillnader även mellan dem.  

 

De stora skillnaderna som framkommer beror dels på vad vi tolkar som personliga åsikter och synsätt 

kring vägledningen. Samtidigt som resurser och skolans utformning påverkar arbetet. Samtliga anser 

sig kunna påverka strukturen vad vägledningssamtalen och informationen ska innehålla, men det finns 

ändå skillnader beroende på om vägledningen bedrivs på en grundskola eller en gymnasieskola. 

Resultatet visar en större tendens till personer på grundskolan att förskjuta vägledningen till 

gymnasieskolan. Samtidigt är alla är överens om att vägledning är en process som bör påbörjas tidigt.  

 

Samtliga intervjuade studie- och yrkesvägledare visar på en stor förståelse och empati för barnen. Det 

kan också till viss del tydas att fokus främst ligger på att barnen är nyanlända ensamkommande 

flyktingbarn, som ofta är ganska så utsatta och med jobbiga erfarenheter, istället för att studie- och 

yrkesvägledarna ser individerna. Vägledningen individanpassas, men hur och varför framkommer inte 

på ett tydligt sätt av intervjupersonerna. 

 

Den kunskap som vi har fått av att analysera tidigare forskning och studiens resultat är framför allt en 

bättre insikt i studie- och yrkesvägledarnas erfarenheter. Vi är även blivit medvetna om de skillnader i 

vägledning som nyanlända ensamkommande barn får, både när det gäller studie- och yrkesvägledarens 

egna värderingar och arbetssätt, men även gällande skolform.  
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7. Diskussion  
 
Nedan kommer vi att föra en diskussion kring vår studie: dess resultat, den valda metoden och 

framtida forskning kring ämnet.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet är för oss inte helt oväntat. Trots att intervjuer utfördes med en och samma yrkesgrupp gav 

de olika berättelser kring deras arbete och erfarenheter med nyanlända ensamkommande flyktingbarn. 

Resultatet liknar och påminner till viss del om den förförståelsen som vi hade. I viss utsträckning är 

ändå resultatet förvånande, då erfarenheten och deras syn på vägledningen varierade så pass mycket, 

vilket inte var väntat. Vi reagerade även på att studie- och yrkesvägledningen också i så pass stor 

utsträckning utformades utifrån studie- och yrkesvägledarna själva. Det var anmärkningsvärt att 

arbetsbeskrivningar och styrdokument inte var påfallande centrala inslag i deras egna beskrivningar av 

deras arbeten. Vi kan därför se en tendens till studie- och yrkesvägledningens likvärdighet för dessa 

barn tenderar att variera. De forskningsfrågor studien utgick från var väsentliga för att kunna besvara 

studiens syfte. Det är syftet som har styrt denna studie och det vi haft som utgångspunkt när vi skrivit. 

 

Eftersom att studien endast utgått från ett fåtal studie- och yrkesvägledare är resultatet ingen allmän 

uppfattning. Det teoretiska perspektivet påverkar även resultatet, då fokus främst varit att belysa 

vägledningen utifrån integrationsperspektiv. Det innebär inte att resultatet inte är trovärdigt, utan 

endast påverkat av studiens teoretiska perspektiv. Så länge informanterna har gett oss deras sanning är 

resultaten trovärdiga.  

 

Dessa kunskaper är viktiga för rektorer på skolor och framförallt för aktiva studie- och yrkesvägledare 

för att kunna tänka till om sitt eget arbete med ensamkommande flyktingbarn. Det är så viktigt för 

dessa barn, men även för samhället, att integreringen sker snabbt och på ett bra sätt. Vi hoppas att 

denna studie ska få vägledare att tänka till kring sitt eget arbete och tänka till om det finns något som 

de kan ändra/ göra bättre i vägledningen av nyanlända ensamkommande flyktingbarn, då vi upplevt att 

kunskapen om vägledning med dessa barn ibland är bristfällig och att utformningen av vägledning 

varierar väldigt mycket.  

 

7.2 Metoddiskussion 

 
Studien utgår endast från ett fåtal av Sveriges studie- och yrkesvägledare och ger därför ingen 

helhetsbild över hur det faktiskt ser ut generellt sett i Sverige. Det hade varit orimligt att genomföra 

intervjuer med tillräckligt många studie- och yrkesvägledare så att studiens resultat skulle vara en 

generell helhetsbild över hur studie- och yrkesvägledares syn på vägledningen av ensamkommande 

flyktingbarn ser ut. Hade studien istället utgått från en kvantitativ metod så hade syftet förmodligen 

behövt ändrats, vilket därmed inte besvarat det vi önskade att studera. Det skulle förmodligen 

uppkommit svårigheter med att ge en mer djupgående beskrivning.  

 

Med den istället valda metoden har vi fått ett djupare och mer personligt svar av vägledarna, vilket har 

varit nyckeln i denna studie. Vi ville ta reda på åsikter, erfarenheter och känslor, vilket inte en 
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kvantitaiv metod hade gett oss. Antalet informanter gjorde också resultatet och analysen hanterbar, 

samtidigt som resultatet av studien har ett visst forskningsvärde. Metoden har bland annat hjälpt oss att 

få fram empati och konkreta exempel ur vardagen hos de vägledare som arbetar med nyanlända 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Urvalet av informanter kan ha påverkat resultatet. De studie- och yrkesvägledare som frivilligt ställde 

upp på att bli intervjuade kan vara en begränsad grupp. Detta innebär att det kan ha skett ett bortfall av 

personer med andra uppfattningar, arbetsätt och erfarenheter, exempelvis mer bristande arbete eller 

uppseendeväckande åsikter. Detta är nackdelen med att använda sig av en kvalitativ metod, alltså att 

resultatet är styrt av informanterna. Om vi haft längre tid på oss till denna studie så hade vi kunnat 

genoföra fler intervjuer med studie- och yrkesvägledare och resultatet hade kunnat visa på ett mer 

generellt resultat.  

 

Fördelen med den valda metoden är att vi har fått en djup insyn i några vägledares arbete kring 

nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Vi har fått ta del av exempel från deras arbeten och de har 

delat med sig av information som de suttit inne på. Flera av vägledarna har påpekat att de väldigt gärna 

ville ställa upp i studien, då det är ett ämne som behöver lyftas. Många av vägledarna saknar kunskap 

om arbetet med dessa barn och känner sig ibland ensamma kring detta. Därför tycker vi att den valda 

metoden varit den bäst passande, då vägledarna fritt har kunnat berätta om sitt arbete utifrån de frågor 

vi utgick ifrån. 

 

Studien har gett oss tydliga insikter i en djupgående bild av de medverkande studie- och 

yrkesvägledarnas erfarenheter och syn på vägledningen av nyanlända ensamkommande flyktingbarn. 

Den har gett oss kunskap om den problematik som de stött på och de möjligheter som de ser i arbetet 

med dessa barn. Insikten om att vägledningen utformas och bedrivs på olika sätt och varierar mycket 

beroende på studie- och yrkesvägledaren själv, har vi också bevittnat.   

  

7.3 Framtidsdiskussion 
 

 
Studien har lett fram till många tankar och funderingar kring hur synsättet och arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn ser ut och varför det varierar så mycket.  

 

I framtiden skulle det vara relevant att lyfta fram hur likvärdig studie- och yrkesvägledningen faktiskt 

är i svenska skolor. Den likvärdiga vägledningen skulle kunna studeras specifikt gällande 

ensamkommande flyktingbarn, men även en allmän studie kring samtliga elever i svensk skola. 

Eftersom studiens reslutat gav en differentierad beskrivning av studie- och yrkesvägledarnas syn på 

vägledningen kan det vara aktuellt att lyfta fram ännu mer. Det hade också varit intressant att jämföra 

vägledning med ensamkommande flyktingbarn med vägledning av svenskfödda barn, skiljer det sig 

och i sådana fall på vilket sätt? 

 

Ett annat ämne som bör lyftas fram i en undersökning är hur arbetet och studie- och 

yrkesvägledningen ska styras och vem som har ansvaret över det. Idag är det rektorn som ska se till att 

alla elever ska ha tillgång till personal med studie- och yrkesvägledarkompetens, samtidigt som studie- 

och yrkesvägledarna helt styr sitt arbetssätt själv. Bör det finnas tydligare riktlinjer så att vägledningen 

på så vis kan bli mer likvärdig? Det hade även varit intressant att se forskning utifrån elevernas 

perspektiv på vägledning, hur ser de ensamkommande flyktingbarnens på studie- och 
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yrkesvägledningen? Skiljer den sig eller påminner det om vad studie- och yrkesvägledarna själva anser 

och stämmer den överens med deras erfarenheter? 
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Bilaga 1  
 

Missivbrev 
 

 
Till Studie och yrkesvägledare  

 

 

Vi är två studenter som läser på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet. 

Under pågående vårtermin ska vi skriva ett examensarbete. Arbetet kommer att handla om studie- och 

yrkesvägledares syn och erfarenhet av vägledning med nyanlända ensamkommande flyktingbarn.  

 

 

Vi anser att det är ett intressant och ett väldigt aktuellt ämne att diskutera och vi vill gärna ha dina 

synpunkter. Syftet med undersökningen är att utveckla ny kunskap om studie- och yrkesvägledarens 

syn på vägledningen med nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Vi hoppas att studien ska ge en 

bredare kunskap om hur det ser ut i svenska grundskolor och gymnasieskolor. 

 

Vi vill utföra intervjuer med studie- och yrkesvägledare och vi hoppas att DU vill medverka i studien 

med dina tankar och erfarenheter kring ämnet. Vi räknar med att intervjun kommer att ta cirka 40-60 

minuter. 

 

Givetvis är din medverkan frivillig och alla uppgifterna du lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Intervjun kommer att spelas in så att vi lättare ska kunna bearbeta informationen.  När 

arbetet blivit godkänt av examinatorn så kommer den inspelade intervjun att raderas. 

 

Vi kommer att kontakta dig via mejl eller telefon under nästa vecka för att boka en eventuell intervju. Om du 

har några frågor eller funderingar kring undersökningen eller intervjun  eller vill veta mer så får du gärna 

kontakta oss. 

 

Vi hoppas att du vill medverka i studien! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Angelica Mattsson   Melina Hillerberg 

Tel:xxx                            xxx 

E-post:xxx                            xxx  
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Bilaga 2  
 

Intervjumall  
 

- Berätta om ditt arbete och dina arbetsuppgifter. 

- Berätta om din erfarenhet av vägledning av nyanlända ensamkommande flyktingbarn. 

- Hur vägleder du elever nyanlända ensamkommande flyktingbarnen? 

- Hur mycket vägledning får de ensamkomande flyktingbarnen? Information, antal samtal? 

Skillnad mellan svenskfödda barn? 

- Vad anser du vara det viktigaste med vägledningen? 

- Utgår du ifrån någon speciellt karriärutvecklingsmetod? Vilken? 

- Skiljer sig bemötandet av nyanlända ensamkommande flyktingbarn och etniskt svenska barn? 

- Hur ser vägledningen ut med nyanlända? Skiljer den sig mot vägledning med övriga elever? 

- Berätta om ett lyckat vägledningssamtal med en ensamkommande flyktingelev! 

- Berätta om ett mindre lyckat samtal med en ensamkommande flyktingelev! 

- Vad var det som gjorde samtalet lyckat/ mindre lyckat? 

- Vad anser du om din vägledningsinsats för nyanlända?  

- Anser du att behövs mer eller mindre av något i vägledningssamtal med ensamkommande 

flyktingbarn? 

- Hur ser du på tidsperspektiv gällande vägledning? Har du ett annat tidsperspektiv när du 

vägleder ensamkommande flyktingbarn? Förklara hur du tänker! Exempelvis avsalg på 

asylansökan, ålder på dessa barn. 

- Har du mött några konflikter eller problem med vägledning med nyanlända ensamkommande 

flyktingbarn? 

- I vilken utsträckning tror du att vägledningen påverkar integrationen i det svenska samhället? - 

Gör den skillnad? 

- Vilka perspektiv har du i vägledningen med dessa barn? Utbildning och arbetsmarknad i 

Sverige/ utomlands/ hemland? Tid? 

 

 

 

 


