
92

Kapitel 4

BARNETS BÄSTA OCH NYANLÄNDA 
BARN - DIALOGINRIKTADE SEMINARIER 

SOM METOD OCH REDSKAP

Lisa Dahlquist

I denna artikel skildras hur dialoginriktade seminarier kan användas 
för att konkretisera principen om barnets bästa i mötet med nyanlända 
flykting- och invandrarbarn och deras familjer i Sverige. Avsikten är 
att belysa hur rättigheterna i barnkonventionen kan införlivas och 
göras användbara genom att visa på kopplingen mellan rättighe-
terna och det faktiska arbetet med barnen. Artikeln tar sin utgångs-
punkt i de samtal som har förts mellan olika aktörer runt barnen och 
föräldrarna vid dialogseminarier på BRIS. Seminarierna har berört 
olika aspekter av barnets bästa i förhållande till nyanlända barn och 
ungdomar som står inför att börja, eller har påbörjat, introduktionen 
i Sverige. Genomgående i artikeln diskuteras barnperspektivet i intro-
duktionen samt på vilket sätt en förbättrad samverkan mellan de 
olika aktörerna som möter barnen och ungdomarna kan komma att 
påverka densamma. Som teoretisk utgångspunkt används bland annat 
barnkonventionen samt litteratur rörande samverkan och barns behov. 
Tidigare undersökningar har visat att samverkan mellan olika aktörer 
i introduktionen inte fungerat tillräckligt bra. Bland annat får ofta 
skolan stå som ensam aktör när det gäller att utforma en individuellt 
anpassad introduktionsplan för barn och unga. Detta trots att barnet 
kan ha behov som faller utanför skolans områden. Det är viktigt att 
se till helheten i barnets livssituation när en introduktionsplan ska 
utformas. Artikeln visar att det behövs en ökad kunskap om barns 
rättigheter och behov samt forum att mötas och föra dialog kring dessa 
ämnen. Det krävs också att de olika aktörerna runt barnen och famil-
jerna får bättre kännedom om varandras arbeten och verksamheter. Då 
blir det bland annat lättare att hänvisa barnen och familjerna rätt då 
det föreligger behov. På så vis kan barns rättigheter och behov bättre 
tillgodoses samtidigt som barnperspektivet i introduktionen stärks. 

SÖKORD: asylprocess, nyanlända barn, barnets bästa, introduktion, 
samverkan 
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Inledning
Under 2007 fick sammanlagt 15 137 invandrar- och flyktingbarn 
och ungdomar uppehållstillstånd i Sverige.1 Var och en av dessa 
individer bär med sig en egen unik historia. Nyanlända2 invandrar- 
och flyktingbarn är ingen homogen grupp barn och unga men de 
har gemensamt att de står inför att påbörja en introduktion av något 
slag i det svenska samhället. När denna introduktion ska planeras 
anses det vara betydande att utgå från varje enskild individs behov 
och från vad för slags situation just han eller hon befinner sig i. 
Enligt styrdokument för introduktionen ska den utgå från artikel 2 i 
barnkonventionen (Convention on the rights of the child 1989) som 
slår fast att alla barn ska ha lika möjligheter till samma rättigheter 
(Integrationsverket 2006; Myndigheten för skolutveckling 2007: 5). 
Barns behov och egna förutsättningar skall alltså vara utgångspunkten 
i en individuellt anpassad introduktionsplan. Men är det så det ser ut i 
realiteten? Enligt barnkonventionen skall dessutom barnets bästa alltid 
komma i främsta i rummet vid alla åtgärder som rör barn. Men vad 
innebär egentligen principen om barnets bästa för de tjänstemän och 
frivilliga som möter nyanlända barn och ungdomar i ett sammanhang 
av asylprocess, mottagning och introduktion? 

Det är bland annat dessa frågor som har stått i fokus då tjänstemän 
från olika yrkesgrupper som möter nyanlända barn och deras familjer 
tillsammans med frivilliga från den ideella sektorn under ett och ett 
halvt års tid har träffats vid dialogseminerier på BRIS i Malmö.3 De 

1 Siffran är hämtad från Migrationsverket årsredovisning för 2007 
gällande barn under 18 år vilka fick beviljade tillstånd både för 
flyktingskäl och som anhöriginvandrare. Siffran gäller både barn i 
familj och barn utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande 
barn. 

2 Enligt Myndigheten för skolutveckling avser begreppet nyanländ de 
barn och ungdomar som börjar grund- eller gymnasieskola senast 3 
år efter sin ankomst till Sverige. 

3 Föreläsare på de dialogseminarier som ligger till grund för texten har 
varit: Lars H. Gustafsson – Barns behov och rättigheter, Ulla Jensen 
– Varför kontaktar barn och ungdomar BRIS?, Helen Rahm och 
Ann Lidgren – Att möta nyanlända barn och barn i asylprocessen 
– en modell, Anna Lundberg – Principen om barnets bästa med 
tyngdpunkten på barn i asylprocessen, Annelie Kungsman-Persson 
– Bemötandet av barn på mottagningsenheten, Krister Hellström – 
Rätten till familj och familjeåterförening, Marie-Louise Lundberg 
– Psykologisk bedömning och behandling av svårt traumatiserade 
flyktingbarn, Gilda Kasten – Introduktion av sent nyanlända barn 
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har träffats för att få mer kunskap, men också för att dela med sig av 
den kunskap som de redan besitter. Syftet med seminarierna har varit 
att ge de olika aktörerna möjlighet att knyta nya kontakter samt få en 
ökad kännedom om andras verksamheter. Detta skulle i sin tur kunna 
leda till en förbättrad samverkan dem emellan. 

Termen samverkan är således ett centralt begrepp i texten som 
enligt nationalencyklopedin betyder “gemensamt handlande för visst 
syfte” (Nationalencyklopedin). Idag menar flera av deltagarna att 
samverkan mellan olika yrkesgrupper som möter nyanlända barn och 
deras familjer behöver förbättras samt att det saknas forum där de kan 
träffas och föra dialog kring de ämnen som principen om barnets bästa 
aktualiserar. Följaktligen är samverkan ett nyckelord i detta, liksom 
andra, sammanhang där olika aktörer involveras omkring en person 
eller en grupp av människor. 

Den första tiden i det nya landet är betydelsefull i många avseenden 
för nyanlända flyktingar och invandrare. Det gäller för såväl barn som 
vuxna (Alfakir 2004: 33ff.). Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt 
att de tjänstemän som möter de nyanlända familjerna har kunskap och 
kännedom om barns behov och rättigheter för att kunna tillgodose 
dem på bästa sätt. Idag är det till exempel sällsynt att barn får indivi-
duella introduktionsplaner anpassade efter just deras behov, trots att 
de har rätt till det (Integrationsverket 2004: 71f., 98). 

Introduktionshandläggare som har deltagit vid seminarierna 
upplever att de behöver få mer kunskap kring hur de ska gå tillväga 
för att göra introduktionsplaner för barn. Andra som har deltagit vid 
seminarierna har istället upplevt att de behöver veta mer om hur man 
samtalar med barn i svåra situationer. Ytterligare några har velat lära 
sig mer om rätten till familj och familjeåterförening. Vidare har diskus-
sioner och samtal förts vid dialogseminarierna kring hur barnperspek-
tivet kan stärkas i introduktionen för barn och ungdomar med utgångs-
punkt i barns rättigheter och behov. Detta har aktualiserat frågan om 
varför samverkan på området introduktion och asylmottagning är 
viktigt samt på vilket sett denna samverkan kan ta sig uttryck? 

En underliggande ambition med föreliggande text är att bidra till 
en ökad kunskap om innebörden av barns rättigheter i ett användar-
perspektiv, det vill säga när dessa rättigheter omsätts i olika verksam-
heter inom området asylmottagning och introduktion. Med andra ord 
kan detta ses som ett försök att belysa introduktionen och asylmottag-
ningen utifrån ett barnperspektiv.4

och ungdomar samt Åsa Löwén – Meningsskapande hos asylsö-
kande barn. 

4 Ett stort tack vill jag rikta till alla deltagare och föreläsare som 
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Syfte, frågeställning och utgångspunkt 
Syftet med kapitlet är att skildra hur dialoginriktade seminarier 
kan användas för att konkretisera principen om barnets bästa och 
relevanta artiklar i barnkonventionen i mötet med nyanlända barn 
och deras familjer i Sverige. Jag vill i texten visa på kopplingen mellan 
rättigheterna och det faktiska arbetet med barnen, men också belysa 
dilemman och därigenom lyfta vad som eventuellt kan göras bättre när 
olika aktörer ska samverka för att skapa bästa möjliga introduktion 
för nyanlända barn och ungdomar. 

Texten tar sin utgångspunkt i de dialogseminarier kring barnets 
bästa som har arrangerats under 2007 och 2008 inom ramen för 
projektet Från ord till handling – barnets bästa i asylprocessen. 
Seminariernas målgrupp har varit personal som möter nyanlända barn 
eller som har ett barn/föräldraperspektiv i sitt arbete, men även repre-
sentanter för frivilligorganisationer. I denna grupp finns skolpersonal 
såsom förberedelseklasslärare, IVIK-lärare och SFI-lärare, vårdper-
sonal, introduktionshandläggare, socialtjänstemän, personal från 
Migrationsverket samt frivilligorganisationer. Till varje seminarietill-
fälle har en gästföreläsare bjudits in och gruppen har sedan samtalat 
kring det förelästa ämnet. 

Dialogseminarierna är tänkt att fungera som en arena för 
konstruktiv dialog kring barnets bästa i mötet med nyanlända barn 
och/eller deras föräldrar. På så sätt kan även en ökad samverkan 
mellan olika aktörer främjas. Genom att bjuda in deltagare från 
blandade yrkesgrupper har diskussionen om barns behov och rättig-
heter öppnats upp från olika håll. Frågor som har dykt upp är bland 
andra: vilka problem och dilemman kan deltagarna ställas inför i 
mötet med nyanlända barn? Hur ser de på begreppet barnets bästa i 
sitt arbete? Vad finns det för hinder för implementeringen av barnets 
bästa i asylprocessen och introduktionen? Det är framförallt utifrån 
diskussioner kring dessa frågor och ovanstående föreläsningar som 
texten tar sin utgångspunkt. 

Metod och material
Seminarierna har idag arrangerats vid elva tillfällen under ett och ett 
halvt år. Vid dessa tillfällen har cirka 100 deltagare medverkat från vitt 
skilda yrkesgrupper som alla har gemensamt att de på ett eller annat sätt 
möter asylsökande och/eller nyanlända barn och/eller deras föräldrar i 

har medverkat vid dialogseminarierna och som har gjort denna 
text möjlig att skriva. Tack även till kollegorna på BRIS och Anna 
Lundberg som har läst texten och kommit med kloka kommentarer 
och synpunkter.  
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sitt dagliga arbete. Det innebär att det primära empiriska materialet i 
det här fallet består av anteckningar gjorda vid seminarierna samt av 
deltagarnas utvärderingar. Jag har också använt mig av relevant veten-
skaplig litteratur och tidigare forskning vilket kompletterar det primära 
empiriska materialet. Det sekundära empiriska materialet utgörs av 
introduktionens styrdokument, nationella riktlinjer och rapporter samt 
FN:s barnkonvention. Det sekundära empiriska materialet är tänkt att 
öka förståelsen för ämnet och fungerar också som ett slags ram för att 
analysera det primära empiriska materialet. Materialet bygger således 
på både vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vid en kvalitativ empirinära studie av detta slag är det viktigt att 
fråga sig hur man förhåller sig till den verksamhet och de individer 
som står i fokus för studien. För mig har det varit extra viktigt då 
jag själv både har arrangerat och till viss del även lett de seminarier 
kring barnets bästa som ligger till grund för texten. Att jag själv varit 
samtalsledare och därmed kunnat påverka samtalsämnena skulle 
kunna uppfattas som något problematiskt. Jag vill därför poängtera 
att min uppgift som samtalsledare i huvudsak har varit formell. 
Innehållsmässigt har jag stundtals frågat deltagare vad de anser om det 
diskuterade ämnet i förhållande till barnets bästa. Men då syftet med 
denna text inte är att granska en enskild organisation eller grupp, utan 
istället att förmedla vidare och analysera delar av det som framkommit 
vid de olika tillfällena när olika aktörer samtalat sinsemellan, anser 
jag att det istället kan vara en fördel att jag själv har medverkat vid 
seminarierna. Detta har bland annat lett till att jag förhoppningsvis 
kunnat fånga samtalens mer subtila nyanser. Att jag även noggrant 
beskriver hur jag insamlat och bearbetat det empiriska materialet ger 
förhoppningsvis även denna text en transparens. Min ambition är 
att ge exempel på vad som förefaller vara signifikanta, aktuella samt 
återkommande ämnen bland de tjänstemän och andra frivilliga som 
deltagit vid seminarierna och som arbetar med ett barnperspektiv 
inom området flyktingintroduktion. Att dessa ämnen även verkar 
vara relevanta i ett större sammanhang av barn och ungas asylprocess, 
mottagning och introduktion påvisar den litteratur som finns inom 
området. 

När det gäller den etiska aspekten av texten är de utvärderingar som 
ligger till grund för samtliga deltagarcitat anonyma. Samtliga deltagare 
har också blivit informerade om att utvärderingarna och anteckningar 
gjorda vid seminarietillfällena ligger till grund för förestående text samt 
vad syftet med texten är. Ingen av deltagarna har vid frågan kommit 
med några invändningar mot att materialet används. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Bland textens främsta inspirationskällor återfinns FN:s Barnkonvention 
samt teorier om samverkan. I SOU:n Asylsökande barn med uppgiven-
hetssyndrom (SOU 2006:114) sätter författarna utvecklingsekologisk 
teori, där barnpsykologen Urie Bronfenbrenner är en av de främsta 
förespråkarna, i ett samverkansperspektiv. Denna teori finner jag även 
vara lämplig i föreliggande text då den tar upp hur samverkan mellan 
olika aktörer runt en individ påverkar personens utveckling och välbe-
finnande. Samspelet mellan individen (barnet) och den omgivande 
miljön ses i den utvecklingsekologiska teorin som essentiellt för 
individens utvecklingsförlopp. Miljön kring barnet delas in i system 
på olika sammanhängande nivåer vilka kan liknas vid en cirkel. Likt 
en cirkel med flera skal återfinns makronivån ytterst och exonivån 
innanför. Innanför exonivån kommer i sin tur mesonivån och längst 
in, som en kärna, återfinns mikronivån. Mikronivån utgörs av barnet 
själv och dess omedelbara närmiljö med vilken barnet samverkar. En 
sådan närmiljö är till exempel barnets familj (Andersson 1986: 20).

De olika miljöerna (systemen) påverkar barnets utveckling både 
direkt och indirekt på olika sätt. För just asylsökande familjer påverkar 
det övergripande makrosystemet, vilket utgöras av de lagar och regler 
som tillämpas av Migrationsverket och Migrationsdomstolarna 
(däribland Utlänningslagen) både barnets och föräldrarnas liv. På 
exonivå påverkas barn indirekt av hur föräldrarna upplever miljön 
i den organiserade introduktionsverksamheten, såsom till exempel 
SFI-undervisningen. På mesonivån är det relationerna mellan olika 
närmiljöer som påverkar barnets utveckling. På denna nivå är en 
konstruktiv samverkan mellan de olika aktörerna som finns runt barnet 
eller familjen viktig för att barnet ska få en så gynnsam utveckling som 
möjligt. I ett sammanhang av asylprocess och introduktion kan dessa 
aktörer bland andra vara Migrationsverket, skola, förskola, hälso- och 
sjukvård samt frivilligorganisationer. En bra samverkan dem emellan 
framhålls här i syfte att skapa samsyn, förståelse och fungerande 
rutiner i arbetet (SOU 2006:114: 56ff.). Det är alltså samverkan mellan 
olika aktörer i mesosystemet och dess betydelse för barnets bästa som 
framförallt står i fokus för detta kapitel. 

När det gäller olika aktörers förutsättningar att samverka på 
ett övergripande plan är det viktigt att det råder klarhet i vem som 
gör vad, när och varför det ska göras. De som ska samverka måste 
också uppleva att det finns ett behov av samverkan och det måste 
finnas en tydlig roll- och ansvarsfördelning (Modigh 2004: 48). Det 
finns i synnerhet tre faktorer som kan vara ett hinder när det gäller 
samverkan. Den första faktorn är den kunskapsmässiga. De som ska 
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samverka kan ha olika utbildning vilket inte bara kan innebära att man 
ser på problem och lösningar på olika sätt, olika personers kunskaps-
mässiga och professionella status i samhället kan också försvåra för 
samverkan. Den andra faktorn kan vara att det finns regler för samar-
betet som skiljer sig åt. För det tredje kan också den enes organisa-
toriska situation vara helt olik den andres. För att överbygga dessa 
samverkanshinder måste dessa faktorer lyftas fram, identifieras och 
diskuteras för att samverkan ska ha så bra förutsättningar som möjligt 
att lyckas (Danermark 2005: 12f.). 

Bland teorier kring barns behov, bland annat när det handlar om 
samtal med barn och barn och trauma, har jag framförallt använt mig 
av vedertagna utvecklingspsykologiska och sociologiska teorier. Av 
dessa framhålls särskilt Aaron Antonvoskys teori om KASAM -känsla 
av sammanhang. Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, bedrev 
under 1900-talet bland annat forskning kring vilka faktorer det är 
som främjar människors hälsotillstånd under motgångar och svårig-
heter i livet. Hans teori om KASAM grundar sig på att en känsla 
av sammanhang i livet är en viktig faktor för att motverka ohälsa. 
Begreppet KASAM fokuserar på hälsobringande aspekter och antar 
därmed ett salutogent5 perspektiv (se Antonvosky 1991). De olika 
teoretiska perspektiven hoppas jag kan bidra till en djupare förståelse 
för områdets komplexitet och mångfald. 

Introduktionen för barn och unga 
Introduktionens mål för nyanlända flyktingar och invandrare är att ge 
kvinnor, män, flickor och pojkar individuellt anpassade stödinsatser 
under den första tiden i Sverige samt att ge förutsättningar till egenför-
sörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet. Huvudmålet när 
det gäller barn och ungdomar (0-18 år) är att deras uppväxtvillkor 
ska vara uppmärksammade och att deras förutsättningar för ett gott 
liv i Sverige ska vara så gynnsamma som möjligt (Integrationsverket 
2006). Varje barns och ungdoms behov och egna förutsättningar skall 
också vara utgångspunkt för den individuella introduktionsplan som 
ska upprättas i nära samarbete med föräldrarna (Integrationsverket 
2006). Enligt måldokumenten står således individen och den enskildas 
situation och behov i centrum även när det gäller barn och unga. Det 
är sedan introduktionssekreterarens eller introduktionshandläggarens 
uppgift att upprätta en individuell introduktionsplan efter det att 
personens bakgrund och situation har klarlagts. 

När det gäller själva introduktionsplanen kan en sådan, förutom 
svenskundervisning, innehålla hälsofrämjande och/eller rehabilite-

5 Det latinska ordet salutogeneis betyder hälsans ursprung. 
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rande insatser, kontakt med studie- och yrkesvägledare, arbetsförbe-
redande insatser, validering samt yrkesprövning (Integrationsverket 
2007: 26). Insatser för vuxna särskiljs inte från insatser för barn och 
ungdomar förutom på så vis att det omnämns att även skolans indivi-
duella utvecklingsplan ska inkluderas i den individuella introduktions-
planen för barn och unga (Integrationsverket 2006). I huvudsak sker 
barn och ungas introduktion i någon form av skolverksamhet, men 
eftersom det tidigare inte har funnits några tydliga nationella riktlinjer 
har utformningen sett olika ut från kommun till kommun. 

Enligt Integrationsverkets utvärdering av introduktionen i Sverige 
är det dock endast en liten andel av de tillfrågade barnen och ungdo-
marna som faktiskt har fått en introduktion som varit anpassad efter 
deras individuella behov och förutsättningar.6 Samma rapport visar 
också att det finns brister i samverkan mellan olika aktörer i intro-
duktionen samt att det råder brister i uppföljningen av barn och 
ungdomars introduktion, bland annat i informationsöverföringen från 
Migrationsverket. Sammantaget visar rapporten att kommunerna har 
betydligt mindre kännedom om barns och ungdomarnas introduktion 
i jämförelse med vuxnas. I realiteten är det ofta skolan som ensam bär 
ansvaret för introduktionen (Integrationsverket 2004: 71f., 98). 

Det råder viss oklarhet kring begreppet introduktion och vilka 
grupper av nyanlända den omfattar. Enligt Integrationsverket bör intro-
duktionen inkludera alla nyanlända, inte bara de som kommunerna 
får statlig ersättning för; det vill säga flyktingar7 och vissa anhöriga 
(Integrationsverket 2007: 25). Enligt samma rapport innebär intro-
duktionen alla samlade stödinsatser som erbjuds individer i ett tidigt 
skede efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige (Integrationsverket 
2007: 26). Introduktionen anses därmed starta när en person får 
uppehållstillstånd och tillsammans med introduktionshandläggaren 
formulerar en individuell introduktionsplan. Detta bekräftas även 
av att kommunen då får en statlig ersättning per mottagen flykting 
för att svara för samhällelig introduktion. Likväl kan det tyckas att 

6 Utvärderingen är gjord 2004 och avser kommunernas introduktions-
verksamhet för nyanlända flyktingar och invandrare som bosatte sig 
i någon av landets 30 största flyktingmottagande kommuner under 
första tertialen 2001. 

7 Som flykting i Sverige räknas de individer som får asyl i Sverige i 
enlighet med 1951 års Flyktingkonvention (Genèvekonventionen). 
Men enligt Utlänningslagen kan även personer som inte är så kallade 
konventionsflyktingar få asyl i Sverige på grund av skyddsbehov 
i övrigt eller efter en mer samlad bedömning av deras synnerligen 
ömmande omständigheter. 
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för den asylsökande som befinner sig i en organisatorisk struktur av 
asylmottagning så har introduktionen i det svenska samhället redan 
börjat (Appelqvist 2006: 7). Att även asylsökande innefattas av intro-
duktionen framgår också av den centrala överenskommelse som 
har upprättats av berörda parter inom svenskt flyktingmottagande. 
Överenskommelsen har träffats mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Integrationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling, 
Statens skolverk och Sveriges Kommuner och Landsting. I överens-
kommelsen står att den har som syfte att utveckla introduktionen för 
målgruppen asylsökande och nyanlända invandrare (Appelqvist 2006: 
6; Överenskommelse 2006). Tanken bakom ett inkluderande av de 
asylsökande i introduktionen är att mottagandet av nyanlända och 
integration mer skall ses som en sammanhållen process (Appelqvist 
2006: 6). I föreliggande text avses introduktionen i dess vidaste bemär-
kelse och handlar därför inte bara om nyanlända barn som har fått 
uppehållstillstånd utan också om barn och unga som befinner sig i 
asylprocessen. 

När det gäller barnperspektivet i den centrala överenskommelsen så 
omnämns barn och ungdomar endast vid två tillfällen (Överenskommelse 
2006). Det framkommer under rubrikerna Utveckling av jämställd-
hetsperspektivet på två ställen att Integrationsverket tillsammans med 
Myndigheten för skolutveckling ska stimulera arbetet med utveck-
lingen av individuella introduktionsplaner för pojkar och flickor. I 
övrigt fokuserar överenskommelsen på att introduktionsinsatserna ska 
verka för en snabb och effektiv etablering och att den enskilde ska bli 
självförsörjande. Snabb etablering, ökad sysselsättningsgrad och arbete 
i nivå med den egna kompetensen är de mål som ska vara vägledande. 
Det är följaktligen de vuxnas introduktion i det svenska samhället som 
står i fokus (Överenskommelse 2006).

Inom Malmö stad arbetar introduktionssekreterarna än så länge 
inte med att göra individuella introduktionsplaner för barn.8 I Malmö 
stads lokala överenskommelse för samverkan i introduktionen av 
asylsökande, flyktingar och andra invandrare har det tidigare inte 
heller funnits något uttalat barnperspektiv. I och med att ett samarbete 
inleddes med projektet Från ord till handling – barnets bästa i asylpro-
cessen tillkom i den reviderade upplagen att förutsättningar ska ges 
för att barns och ungdomars behov synliggörs och tillgodoses samt 
att samverkan skall ske mellan myndigheter och frivilligorganisa-
tioner. Det tillkom också att man planerade samverkansinsatser med 
projektet vad gäller utbildning av personal som möter asylsökande 

8 Under 2008 har arbetet emellertid påbörjats med att göra 
barnplaner.
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och nyanlända barn och ungdomar. Värt att notera är dock att efter 
överenskommelsen återigen reviderats 2007 finns detta inte längre med 
och barnperspektivet lyser återigen med sin frånvaro.

I tidigare studier har det lyfts fram att det i Malmö finns en funge-
rande samverkan samt en kommunal samordningsfunktion när det 
gäller mottagandet av barn och unga och skolintroduktionen (Modigh 
2004: 65f.; Blob 2004: 20). Emellertid blev det för oss i projektet 
tydligt i diskussioner med tjänstemän och aktörer i den lokala överens-
kommelsen att det förelåg ytterligare behov av kompetensutveckling 
och ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper som möter nyanlända 
barn. Vi såg gemensamt ett behov av en utbildningsserie, vilken skulle 
vända sig till samtliga yrkesgrupper som möter nyanlända barn och 
ungdomar, där de kunde få utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter 
och samtidigt inhämta ny kunskap om barns rättigheter och behov. Vi 
utgick från att samtal och utbyte av erfarenheter om olika aspekter av 
barnperspektivet i mötet med nyanlända barn och/eller deras familjer 
var rätt väg att gå för att ge principen om barnets bästa ett mer reellt 
innehåll. Förslaget om en sådan utbildningsserie togs väl emot av 
aktörerna i den lokala överenskommelsen och planeringsarbetet kunde 
påbörjas. Efter mycket arbete med att finna nyckelpersoner inom 
de olika aktörernas arbetsområden och få kontakt med presumtiva 
deltagare kom det första seminarietillfället att hållas på våren 2007. 

Seminariemodellen 
Seminarierna kring barnets bästa har arrangerats på BRIS i Malmö 
i en lokal som rymmer cirka trettio personer. Lokalens storlek har 
lett till att vi inte alltid har kunnat tillmötesgå efterfrågan på platser, 
i synnerhet allt eftersom seminarierna kommit att bli mer etablerade. 
Trots det har vi valt att fortsätta att arrangera seminarierna på BRIS 
eftersom vi har funnit vinsterna så pass stora med att vara där. Delvis 
för att BRIS är en neutral och icke-statlig organisation med lång och 
gedigen erfarenhet av arbete med barnrättsfrågor, men även på grund 
av BRIS långa erfarenhet av att ge stöd åt barn i utsatta situationer. 
Den atmosfär av barnperspektiv som råder på BRIS stärker förhopp-
ningsvis deltagarnas känsla av sammanhang. Vi har också sett en vinst 
med att hålla deltagarantalet runt trettio för att samtliga medverkande 
ska få möjlighet att komma till tals. Ett inte allt för högt deltagarantal 
samt en stor variation av olika yrkesgrupper närvarande tror vi resul-
terar i att gemenskapen och dynamiken i gruppen ökar. Under de två 
timmar som seminariet äger rum ägnas en timme åt föreläsning och 
ytterligare en timme åt dialog och frågestund. En del av deltagarna har 
önskat att seminarierna skulle hålla på längre så att det hade funnits 
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mer tid och utrymme för dialog. Emellertid möjliggör antagligen det 
kortare formatet för flertalet deltagare att kunna lämna sina arbets-
platser för att delta vid seminarierna, vilket också har bekräftats i 
samtal med arbetsgivare. 

Ett stående inslag vid varje tillfälle är en presentationsrunda där 
samtliga deltagare får möjligheten att presentera sig närmare samt 
berätta vad de arbetar med. Detta moment, som vi kallar för verksam-
hetskännedom, är återkommande vid varje seminarietillfälle. Vid 
flertalet seminarier har också extra utrymme getts till vissa utvalda 
deltagare där de mer detaljerat har kunnat berätta om sina verksam-
heter. Det har visat sig vara betydelsefullt att olika yrkesgrupper som 
möter nyanlända barn och föräldrar har förståelse för, och insikter i, 
hur andra verksamheter och organisationer arbetar. Särskilt när det 
gäller frågor om ansvarsfördelning men också för att ge “ett ansikte” 
åt en verksamhet. Flera av deltagarna menar att detta sedan under-
lättar mycket för vidare kontakter.

Vid varje seminarietillfälle har deltagarna också möjlighet att skriva 
upp sina kontaktuppgifter som sedan läggs ut på projektets hemsida 
för att underlätta nätverksbyggande och framtida kontakter mellan 
deltagarna. 

Återkommande lärdomar 
Dialogseminarierna på BRIS tar sin utgångspunkt i samtal kring barnets 
bästa i förhållande till nyanlända barn. Men vad innebär egentligen 
principen om barnets bästa? En källa att gå till är barnkonventionens 
grundpelare, det vill säga de artiklar som av FN:s barnrättskommitté 
beskrivits som grundläggande principer för hela barnkonventionen. 
Dessa är artikel 2 – principen om icke diskriminering, artikel 3 – vid 
alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet, 
artikel 6 – alla barn har rätt till liv och utveckling samt artikel 12 – 
barn har rätt att komma till tals och få säga sin mening i frågor som 
rör dem. De här artiklarna kan sägas utgöra en slags allmängiltig ram 
vid frågor om samtal som rör barnets bästa (SOU 1997:116: 133f.).9

Föreläsningarna och samtalen vid dialogsemiarierna har på ett eller 
annat sätt haft sin utgångspunkt i dessa artiklar. Principen om barnets 
bästa och barnkonventionen är tätt förankrade med varandra. Att ge 
artiklarna i konventionen en mer konkret innebörd och att visa på 
kopplingen mellan rättigheterna och det faktiska arbetet med barnen 
har varit en av ambitionerna med dialogseminarierna på BRIS. På så 

9 Se Lundberg denna skrift för en vidare diskussion om de utmaningar 
som det innebär att använda barnets bästa-principen som ett 
konstruktivt verktyg. 
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sätt har seminarierna kunnat ge ökad förståelse för vad ett barnper-
spektiv kan innebära i ett sammanhang av asylprocess, mottagning och 
introduktion. Vid seminarietillfällena har vissa teman ständigt varit 
återkommande i samtalen. Jag har valt att redovisa och analysera dessa 
teman, eller lärdomar om man så vill, under rubrikerna: Skolans roll 
för asylsökande och nyanlända barn, Hälsoperspektivet, Att samtala 
med barn och Föräldraperspektivet. 

Skolans roll för asylsökande och nyanlända barn 
De nationella målen för all introduktionsverksamhet för barn och 
ungdomar är uttryckligen framtagna i enlighet med artikel 2 i FN:s 
barnkonvention som fastslår att alla barn ska ha lika rättigheter och 
värde oavsett barnets eller föräldrarnas etnicitet, hudfärg, kön, språk, 
religion, nationella, politiska eller sociala ursprung (Myndigheten för 
skolutveckling 2007: 5; Integrationsverket 2006).

Det nationella huvudmålet är att nyanlända barn och ungdomars 
uppväxtvillkor synliggörs och att deras förutsättningar för ett gott 
liv i Sverige blir så bra som möjligt (Myndigheten för skolutveckling 
2007: 5; Integrationsverket 2006). I Sverige är det skolan som är 
ytterst ansvarig för nyanlända barn och ungdomars introduktion, men 
fram till att Myndigheten för skolutveckling lade fram ett förslag med 
riktlinjer i juli 2007 har det inte funnits något tydligt nationellt direktiv 
när det gäller introduktionen för barn och unga. I förslaget står nu att 
barn och ungdomars introduktion ska ske i förskole- och skolverk-
samhet och att de ska ges likvärdiga möjligheter att nå skolans mål 
(Myndigheten för skolutveckling 2007). 

I och med att introduktionen för barn och ungdomar sker i skolan 
spelar naturligtvis skolan också en viktig roll för seminarierna kring 
barnets bästa. Barns rätt till skola och utbildning fastslås i artikel 
28 i barnkonventionen medan artikel 29 tar upp vad utbildningen 
skall syfta till. Skolans funktion för nyanlända flykting- och invand-
rarbarn och ungdomar har vid seminarietillfällena diskuterats utifrån 
flera olika perspektiv. Bland annat har vikten av en stärkt moders-
målsundervisning för nyanlända barn och ungdomar diskuterats. När 
det gäller just språk har det framkommit på seminarierna att det är 
viktigt att se barnets flerspråkighet, det vill säga både det nya språket 
(svenskan) och modersmålet, som en tillgång och något som ska 
uppmuntras. I barnkonventionen står det till exempel i artikel 29 c 
att barnets utbildning ska syfta till att utveckla respekt för den egen 
kulturella identiteten och det egna språket. Parallella språkprocesser 
är bra utifrån både ett kunskapsmässigt och ett språkligt perspektiv 
för barnet. Modersmålsanvändningen är också viktig därför att den 
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stärker barnets självkänsla och så kallade bindestrecksidentitet vilken 
innebär identiteten både som svensk och den ursprungliga nationella 
identiteten (Myndigheten för skolutveckling 2007: 20; Rodell-Olgaç 
1995: 20; SOU 2003:77: 36; Jönsson 2007: 45f.; Mannikoff 2005: 
10). 

När det gäller skolans roll behandlades vid ytterligare ett seminarie-
tillfälle ämnet meningsskapande10 hos asylsökande barn. Även här 
framkom vilken betydelsefull roll skolan spelar för asylsökande- och 
nyanlända barn. I en doktorsavhandling (Löwén 2006) beskriver 
författaren, som även medverkade vid seminarietillfället, på vilket 
sätt skolan är ett mycket viktigt stöd och en resurs för de asylsökande 
barnen under den tid som den många gånger påfrestande asylprocessen 
pågår. Skolan kan för barnet bli en “normal” och bestående plats i 
en tillvaro som i övrigt kan upplevas som osäker. Det verkar generellt 
sett råda samstämmighet kring att skolan och lärarna spelar en mycket 
betydelsefull roll för asylsökande och nyanlända barn (Löwén 2006: 
151; Angel och Hjern 2004: 229ff.; Mannikoff 2005: 3ff.). Skola och 
utbildning är betydande förutsättningar för att på ett bra sätt komma 
in i det svenska samhället. Men skolan är också betydelsefull för de 
asylsökande barn och ungdomar som inte får uppehållstillstånd i 
Sverige och som måste återvända till hemlandet (Jönsson 2007: 20). 

Överlag har det vid seminarietillfällena uppkommit mycket funde-
ringar och tankar kring så kallade “sent anlända” barn och ungdomars 
introduktion, det vill säga de som anlänt till Sverige sent under sin 
skoltid och således är i stånd att påbörja gymnasiestudier. De flesta 
börjar i så kallade IVIK-klasser11 som är en del av gymnasieskolans 
individuella program. Flera av deltagarna som i sitt arbete möter 
sent anlända ungdomar menar att det finns svårigheter i att skolan 
ensam ska stå för hela introduktionen. I synnerhet när det gäller äldre 
barn och ungdomar. Det är kommunens uppgift att göra en introduk-
tionsplan, men i regel brukar det innebära det samma som skolintro-
duktionen. Hos flera av deltagarna finns en önskan att sent anlända 
ungdomar borde få ett introduktionssamtal, precis som vuxna, där 
man gör en individuellt anpassad plan efter just deras behov och förut-
sättningar och alltså inte enbart ser till deras språkmässiga kvalifika-

10 Med begreppet meningsskapande avses hur människor finner mening 
i livet även i svåra och utmanande situationer. Det vill säga hur en 
person hanterar den situation i vilken han eller hon befinner sig i 
(Löwén 2006: 21).

11 IVIK (Individuella programmets introduktionskurser för invandrare) 
bedrivs på gymnasieskolor för att ge nyanlända ungdomar behörighet 
till vidare studier på de nationella programmen.
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tioner. Idag är möjligheterna för skolorna att upprätta en individuell 
studieplan begränsad. Istället blir det oftast en och samma lösning för 
alla (Modigh 2004: 30). 

Det har även uppkommit många tankar och funderingar på semina-
rierna kring den situation som ensamkommande ungdomar12 befinner 
sig i förhållande till skolan. Vissa menar att det kan vara svårt att få 
ungdomarna att komma till skolan. Detta skulle kunna bero på att 
ungdomarna inte mår psykiskt bra, men det förekommer också tankar 
om att en del av dem helt enkelt inte vill gå i skolan. Andra menar 
istället att på de kommunala boendena för de ensamkommande 
ungdomarna har de har haft ungdomar som gärna har velat gå till 
skolan men som har fått vänta alldeles för länge på en skolplacering. 
Vid seminarierna har skolpersonal och personal från de kommunala 
boendena kunnat diskutera och samtala med varandra vilket förhopp-
ningsvis kan leda till att det blir lättare att ta kontakt med varandra 
vid framtida behov. Här finns olika versioner av verkligheten och ett 
påtagligt behov av bättre samverkan mellan de olika aktörerna runt 
barnen. 

Att döma av de samtal som förts vid seminarierna går det inte att ta 
miste på att skolan är viktig för nyanlända barn och barn som befinner 
sig i asylprocessen. Skola och utbildning är också en fråga om grund-
läggande mänskliga rättigheter som den svenska staten förbundit sig 
att leva upp till utan att diskriminera någon. Många av deltagarna 
på seminarierna arbetar i någon form av skolverksamhet och för dem 
är det tydligt att det finns mycket kvar att arbeta med när det gäller 
barnperspektivet i introduktionen samt en fungerande samverkan. 
Det gäller både samverkan mellan skolan och övriga aktörer runt 
de asylsökande och nyanlända barnen, såsom Migrationsverket, 
hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer, samt mellan skolan 
och barnens föräldrar. Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv 
främjar en konstruktiv samverkan mellan de olika aktörerna runt 
barnet och familjen i det så kallade mesosystemet barnets utveckling 
och välmående (SOU 2006:114: 56). Barnet uppfattar inte de olika 
närmiljöerna i mesosystemet som separata enheter utan som del av 
en integrerad helhet, till exempel när det gäller skolan och hemmet 
(Andersson 1986: 26). Hur barnet upplever skolan påverkar även livet 
i hemmet och vice versa, vilket gör att hur väl skolan och föräldrarna 
kan samverka med varandra spelar roll för att tillgodose barnets bästa. 

12 Ensamkommande är de barn och ungdomar som kommer till Sverige 
utan vårdnadshavare. Det är från och med juli 2006 kommunerna 
och inte Migrationsverket som har ansvaret för mottagningsverk-
samheten för ensamkommande barn. 
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För skolans del är det också viktigt ur ett samverkansperspektiv att de 
känner till vilka organisationer och myndigheter som de kan vända 
sig till i de fall barnet eller familjen skulle behöva extra stöd (SOU 
2006:114: 68). 

Hälsoperspektivet 
Barns rätt till att åtnjuta bästa möjliga hälsa samt rätt till sjukvård 
återfinns i barnkonventionens artikel 24. Artikel 22 tar upp flykting-
barns rätt till skydd och bistånd medan artikel 39 specifikt handlar 
om rätten till fysisk och psykisk rehabilitering för bland annat krigs- 
och tortyrskadade barn. Artikel 27 fastslår barns rätt till en värdig 
levnadsstandard. 

Samtal kring olika aspekter av hälsa är ett ständigt återkommande 
ämne vid seminarierna. I ett sammanhang av nyanlända barns intro-
duktion och skolgång är det viktigt att ha i åtanke att oavsett om 
flykten eller migrationen till Sverige har varit traumatisk eller ej så har 
barnet flyttat till ett nytt land och bär på så vis med sig ett uppbrott 
av något slag. Andra aspekter än bara de språkmässiga, såsom barnets 
psykosociala hälsa måste därför också läggas till bilden när barnet 
introduceras i det svenska samhället (Myndigheten för skolutveckling 
2007: 5; Jönsson 2007: 37). Att lämna hemlandet, vänner, släktingar 
och trygghet är en förlust och en sorg som ofta påverkar barn mer 
än vuxna. Barn kan ha svårt att bearbeta skälen till uppbrottet från 
hemlandet och det är inte heller säkert att de vuxna har förklarat skälen 
för dem (Al-Baldawi 2003: 118). När barn, samtidigt som de ska lära 
sig ett nytt språk, också bearbetar sina minnesbilder eller upplevelser 
från flykten innebär det att språkinlärningen kan försvåras. Vid behov 
behöver barnet därför få möjlighet att bearbeta det som han eller hon 
varit med om, vilket innebär att skolan kan behöva samverka med 
andra aktörer som kan tillgodose barnets behov av särskilt stöd och 
hjälp (Rodell-Olgaç 1995: 9). Betydelsen av en bra samverkan mellan 
aktörerna runt de asylsökande barnen betonas särskilt utifrån ett hälso-
perspektiv för att upptäcka och förebygga ohälsa (SOU 2006:114: 
56ff; jfr. Jönsson 2007: 37f., se även Ekblad denna skrift). 

Enligt tidigare studier (Modigh 2004: 30f., Integrationsverket 2004: 
98) fungerar ibland inte samverkan mellan olika aktörer när det gäller 
att utforma introduktionsplaner för barn och unga. Trots att barnet 
kan ha en del andra behov som faller utanför skolans område blir det 
ofta skolan som ensam får ta ansvaret för introduktionen, vilket också 
har framkommit vid seminarierna.
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En av seminariedeltagarna menar att det är svårt att måla upp en 
bild kring hur hela samverkansarbetet ser ut för barn som söker asyl 
eller som befinner sig i mottagningsprocessen. Deltagaren menar att 
en sådan bild hade underlättat när det gäller att se till olika aktörers 
ansvarsområden och hur de kan komplettera varandra. Genom att 
verksamhetskännedom är ett stående inslag på seminarierna har 
förhoppningen varit att den bilden ska tydliggöras något. Flera av 
deltagarna menar också att deras kunskap om andras verksamheter 
har ökat efter seminarierna och att de fått tips på olika organisa-
tioner, myndigheter och personer som de kan vända sig till vid behov. 
I en av Integrationsverkets rapporter framkommer att bland de vanli-
gaste förslagen från introduktionshandläggare på insatser som borde 
ha vidtagits för att öka måluppfyllelsen för barn och unga i intro-
duktionen är tillgång till psykolog, att handläggarna själva skulle ha 
haft mer kontakt med barnen samt att boendesituation skulle ha lösts 
(Integrationsverket 2004:01: 38). 

Boendesituation för nyanlända flyktingar och invandrare i Malmö 
och övriga Skåne har vid återkommande tillfällen diskuterats vid 
seminarietillfällena. Enligt tidigare nämnda artikel 27 i barnkonven-
tionen har alla barn i Sverige rätt till den levnadsstandard som krävs 
för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 
Idag är flera av deltagarna på seminarierna bekymrade för den rådande 
situation av bostadsbrist som gör att många av de nyanlända barnfa-
miljer som de träffar tvingas bo många personer på en liten yta. Vissa 
av de tillfällighetsboenden som tilldelas familjerna, såsom hotell eller 
liknande boendeformer, håller dessutom ofta en mycket låg standard. 
Under våren 2008 anmäldes missförhållandena på ett av boendena i 
Malmö för att det ansågs strida mot lagen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (Persson 2008). 

I vissa fall innebär också bostadsbristen att familjerna ofta tvingas 
flytta vilket i sin tur kan leda till att barnen får lång väg till den 
skola där de skrivits in från början. En seminariedeltagare tog vid ett 
tillfälle upp att den långa vägen till skolan och det faktum att man i 
trångboddhet måste samsas om hygienutrymmena, kan innebära att 
barnen kommer för sent till skolan på morgonen. Trångboddheten 
kan dessutom leda till att det är svårt att göra läxor eftersom det inte 
finns någon avskild plats där barnet kan få studiero. Det har också 
uppmärksammats att barn i en del fall bor separerade från föräldrarna. 
Diskussioner har förts på seminarierna kring hur man skulle kunna 
lösa denna i längden ohållbara situation som många nyanlända barnfa-
miljer befinner sig i. Förslagen har varit lika många som de uppgivna  
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suckarna då vanmakten tagit vid. För de allra flesta är det emellertid 
viktigt att man inte fråntar de nyanlända familjerna möjligheten av 
att själva välja var i landet de vill bosätta sig. För tillfället kvarstår 
problemen med att hitta boende till många nyanlända familjer både 
i Malmö och i andra delar av landet. Utifrån ett barnrättsperspektiv 
och barnets bästa är det av yttersta vikt att en lösning på problemet 
kommer till stånd inom snar framtid. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att för att rätten till hälsa 
ska få en verklig innebörd i ett sammanhang av nyanlända barns 
och ungdomars mottagning och introduktion i Sverige krävs att man 
belyser varje barns unika situation. Alla nyanlända barn är inte i 
behov av stöd och hjälp, men för de som behöver är det viktigt att 
sådan finns att tillgå. Barns psykosociala hälsa måste läggas till bilden 
i samband med att introduktionen planeras och det är betydelsefullt 
att samverkan mellan olika aktörer runt barnet fungerar, i synnerhet 
utifrån ett hälsoperspektiv. Detta innebär att de som möter barnet och/
eller föräldrarna måste veta vem som gör vad och vart de kan hänvisa 
vidare vid behov. Det innebär också att barnets och familjens boende-
situation måste lyftas fram i ljuset i de fall den påverkar barnets hälsa 
och mående. 

Att samtala med barn 
I enlighet med artikel 12 i barnkonventionen har alla barn rätt att 
komma till tals och göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Barns rätt 
att komma till tals är ett komplext ämne, i synnerhet i ett sammanhang 
av asylprocessen. Det råder delade meningar om huruvida det alltid 
är bra för barn att komma till tals i en intervjusituation, vem som är 
bäst lämpad att göra utredningen samt vilka frågor som kan tas upp 
i intervjun (se Lundberg denna skrift). Vid ett seminarietillfälle disku-
terades att det kan ta lång tid för ett barn att berätta om svåra saker 
som han eller hon har upplevt. Tid som idag tyvärr inte alltid finns när 
det gäller en asylprövning som präglas av korta handläggningstider. 
Något som har diskuterats på seminarierna vid flertalet tillfällen är att 
det krävs insikter i och förståelse för hur man ska gå tillväga i samtal 
med barn som eventuellt har varit med om svåra upplevelser. Det gäller 
naturligtvis under de särskilda förutsättningar och påfrestningar som 
asylprocessen innebär, men också i andra situationer såsom i skolan. 
Vid ett flertal tillfällen har deltagarna pratat om hur man egentligen 
närmar sig känsliga ämnen i samtal med barn? 

Vid samtal med barn har det framkommit att det först och främst 
är viktigt att visa respekt för barnet, men respekten får emellertid inte 
övergå till en rädsla för att inte våga prata med barnet om det som 
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han eller hon har upplevt av den anledningen att vi vuxna inte orkar 
höra. Fenomenet conspiracy of silence (tystnadens konspiration) har 
behandlats specifikt vid två av seminarietillfällena när det gäller krigs- 
och tortyrskadade barn. När det handlar om barn som varit utsatta 
för övergrepp under krig och i krigsliknande situationer klarar många 
gånger vuxna människor inte av smärtan som det innebär att lyssna på 
barnens berättelser. Istället skickas barnet vidare till någon annan med 
ursäkten, som det uttrycktes vid ett seminarium, att “det här ligger inte 
på mitt bord” eller “det här är inte mitt område”. Det gör att barnen 
tenderar att bli omkringslussade bland olika behandlare, pedagoger, 
läkare och politiker för att ingen egentligen vågar ta upp problemet 
eller traumat som barnet varit med om. Här understryker forskning 
att det är av stor vikt för barnet att just få sätta ord på traumat för att 
sedan kunna gå vidare i livet (Herman 1992). 

Att få sätta ord på och berätta sin historia skapar en känsla av 
struktur och begriplighet i barnets liv. Barnet får på så sätt även 
möjlighet att se sig själv i ett större sammanhang samt att reflektera 
kring sin situation och kanske så småningom se nya möjligheter. Tre 
begrepp anses vara avgörande för hur en person hanterar motgångar 
och svårigheter i livet; begriplighet, hanterbarhet och menings-
fullhet. Dessa tre begrepp är tätt förankrade med varandra och utgör 
tillsammans KASAM (Antonovsky 1991; Iwarsson 2007: 23f.). BRIS 
erfarenheter visar att det är sällan som barn förmedlar att vuxna på 
något sätt gjort dem illa genom att ställa frågor kring det som varit 
jobbigt. Det är däremot många av barnen som ifrågasätter att ingen 
vuxen har vågat prata med dem om deras problem när de behövde 
någon som lyssnade. Konsekvensen av att inte våga ställa frågor till 
barnet kan vara att barnet känner sig övergivet när han eller hon egent-
ligen skulle behöva stöd. Att inte våga ställa frågor kan också innebära 
att barnet inte får den professionella hjälp som han eller hon eventuellt 
skulle behöva (Iwarsson 2007: 57f.).

Men det är också viktigt att komma ihåg att gå försiktigt fram 
när det gäller att samtala med barn om sådant som det är svårt att 
prata om. Det är naturligtvis inte alltid som varken barn eller vuxna 
vill prata om svåra upplevelser. Den som lyssnar har därför i uppgift 
att möjliggöra för berättandet genom att vara lyhörd och aldrig sätta 
någon press på barnet (Dyregrov 1997: 93). Det kan också anses 
vara direkt oetiskt att prata om eventuella trauman om det inte finns 
möjlighet till uppföljande samtal (Angel och Hjern 2004: 215f.). För 
små barn kan andra former än just samtalet vara ett sätt att bearbeta 
traumatiska upplevelser, såsom att leka och teckna, vilket också har 
framkommit ett flertal gånger vid seminarierna. För många barn är 
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det genom leken som de tryggt kan bearbeta det som de har upplevt 
(Angel och Hjern 2004: 181f.; Dyregrov 1997: 79, 87f.; Herbert 2006: 
210). 

Kring ämnet att samtala med barn och ungdomar har det 
uppkommit en mängd frågor och funderingar på seminarierna. Det är 
många som känner igen symptomen på posttraumatisk stress (PTSD) 
från barn och föräldrar som de arbetar med, både i skolan och på 
andra håll. BRIS erfarenheter från stödverksamheten13 visar att bland 
det viktigaste i samtal med barn är att inte vara rädd för tystnaden som 
ofta kan uppstå när man närmar sig känsliga ämnen. Detta bekräftas 
även under seminarierna där olika aktörer som möter asylsökande och 
nyanlända barn möts. En av deltagarna som också är jourare i BRIS 
hjälptelefon för barn menar att det viktiga är att barnet får känna att 
någon faktiskt har tid att lyssna, men också att barnet får ta samtalet i 
sin egen takt. Samtalet måste få ta tid. Lyssna, bekräfta, berömma och 
uppmuntra är nyckelord när BRIS utbildar frivilliga till sin stödverk-
samhet. Dessa ord torde vara precis lika gångbara i samtal med barn i 
BRIS hjälptelefon som i samtal med barn på Migrationsverket liksom i 
samtal med barn och ungdomar i skolan. Det viktiga är att den vuxna 
kan förmedla att barnets känslor är viktiga och, när så är möjligt, 
också hjälpa till att sätta ord på känslorna. 

Enligt barnkonventionens artikel 12 är det en mänsklig rättighet 
för barn och unga att få komma till tals. Det är också enligt artikel 22 
en rättighet för flyktingbarn att få hjälp och bistånd vid behov. Det är 
staten genom dess myndigheter som har ansvar för att införliva rättig-
heterna, men om dessa ska realiseras bör alla vuxna som möter barn ta 
ansvar för att hjälpa barnet att få sina rättigheter tillgodosedda. På så 
sätt kan barnets bästa få ett större genomslag. 

Föräldraperspektivet 
I FN:s barnkonventions inledning står att familjen är den grund-
läggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess 
medlemmar och särskilt för barnens utveckling och välfärd. Barns rätt 
att inte åtskiljas från sina föräldrar uttrycks i artikel 9 medan artikel 
10 fastslår rätten till familjeåterförening. I flera av barnkonventionens 
artiklar poängteras också att föräldrar har det huvudsakliga ansvaret 
för barnets bästa och barns utveckling. Staterna som tillträtt konven-
tionen ska respektera föräldrarnas rättigheter och skyldigheter när det 
kommer till att se till barnets bästa (se bland annat artikel 5, 14). 

13 Till BRIS stödverksamhet räknas barnens hjälptelefon, BRIS vuxnen-
telefon om barn, BRIS-mailen samt diskussionsforum vilken nås via 
BRIS hemsida (www.bris.se). 
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Vilka verktyg och redskap behövs för att bättre beakta barnets bästa 
för barn som kommer till Sverige från andra länder tillsammans med 
sina föräldrar och syskon? Svaret på den frågan menar flera av semina-
riedeltagarna är ett nära och bra samarbete mellan aktörer i offentlig 
och ideell sektor och barnens föräldrar. Från seminariedeltagarna som 
arbetar med föräldrarna och som inte möter barnen har det uttryckts 
att det oftast är kring barnens mående och familjens boendesituation 
som föräldrarna oroar sig. Detta bekräftas också av Integrationsverkets 
intervjustudie bland barnfamiljer som fått uppehållstillstånd efter 
att ha vistats lång tid i Sverige. Samtliga informanter i undersök-
ningen utrycker att barnens framtida situation, utbildning, boende 
och sammanhang är det som varit viktigast för dem i hela processen. 
I rapporten uttrycks att barnen ofta varit anledningen till att man 
orkat kämpa vidare och inte har gett upp när det har varit jobbigt, till 
exempel i väntan på beslut om uppehållstillstånd (Integrationsverket 
2007: 57). Deltagare som möter barnen i skolan, talar i sin tur om hur 
viktigt det är att de får reda på hur föräldrarnas hälsosituation ser ut. 
En deltagare menar att om en förälder mår psykiskt dåligt och är under 
behandling kan det vara viktigt att skolpersonalen får reda på detta 
eftersom det också kan komma att påverka barnet. Barn tenderar ofta 
att ta på sig föräldrarnas mående. Här framkommer det från några 
av deltagarna att sekretessen olika yrkesgrupper emellan och olika 
aktörers bristande förutsättningar att samarbeta och samverka, ibland 
kan vara ett hinder för att tillgodose barnets bästa. 

När det gäller samverkan mellan föräldrar och skola visar erfaren-
heter att en god samverkan dem emellan bidrar till bättre skolre-
sultat och är samtidigt viktig för barnets identitetsutveckling. För de 
nyanlända föräldrarna, som kanske ännu inte har ett etablerat socialt 
nätverk i Sverige, kan en god kontakt med skolan vara mycket betydel-
sefullt (jfr. Angel och Hjern 2004: 209; SOU 2006:114: 58). För 
skolans del bidrar en bra kontakt med föräldrarna till att barnet bättre 
kan ses i sitt hela sammanhang. Samverkan mellan skolan och föräld-
rarna är på så sätt betydelsefull på många plan (Angel och Hjern 2004: 
237; Herbert 2006: 217; Myndigheten för skolutveckling 2007: 12; 
Modigh 2004: 49f.; Jönsson 2007: 50). 

I de diskussioner som förts vid seminarierna menar flera av delta-
garna att föräldrarna behöver få mer information om hur skolan 
fungerar. Men kanske är det inte bara mer information till föräldrarna 
som krävs utan också att dialogen mellan föräldrar och skola ökar? 
Dialogen mellan lärare och föräldrar är viktig när det gäller att se 
till barnets bästa eftersom det är oftast är föräldrarna, utöver barnen 
själva, som har mest kunskap om dem som i det här fallet är de vikti-
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gaste – barnen (Myndigheten för skolutveckling 2007: 12). Mötet och 
dialogen mellan lärare och föräldrar måste därför präglas av öppenhet 
och ett intresse för varandra. Dialog är inte bara ett sätt att skapa mer 
kreativa och effektiva organisationer (Simonsson 2002: 71). Genom 
dialog kan även graden av delaktighet öka vilket skulle kunna bidra 
till att lärare och föräldrar kan mötas på mer lika villkor (Alfakir 
2004: 38). Dialog är också ett verktyg för att tänka och reflektera 
tillsammans vilket har många fördelar. Bland andra för att komma 
fram till förändringar inom eller mellan organisationer (Simonsson 
2002: 73; Isaacs 2000: 30). Här kan exempelvis föräldramöten vara ett 
bra forum för föräldrarna och skolans personal att träffas och samtala 
med varandra.

När det gäller familjeperspektivet, eller helhetsperspektivet runt 
barnet om man så vill, spelar rätten till familj och familjeåterförening 
en stor roll i detta sammanhang. Vid ett mycket uppskattat seminari-
etillfälle fick deltagarna chansen att lära sig mer om de folkrättsliga 
och nationella regler som gäller vid rätten till familj och familjeåter-
förening samt vad Röda Korset gör i Sverige på området. Vid detta 
tillfälle diskuterades bland annat vad som händer med ett barn som 
kommit ensam till Sverige och som är på väg att fylla 18 år men som 
ännu inte har hunnit återförenas med sin familj. Detta är ett problem 
som personalen på de kommunala boendena för ensamkommande 
flyktingbarn och ungdomar ibland ser. Vid seminarietillfällena har de 
fått chansen att fråga deltagare från Migrationsverket vilka regler och 
vilken lagstiftning det är som egentligen gäller. 

I ett sammanhang av nyanlända flyktingars asylprocess, mottagning 
och introduktion torde det vara av yttersta vikt att se individerna i en 
familj utifrån ett helhetsperspektiv. Det vill säga, hur barn och föräldrar 
mår påverkar naturligtvis varandra. För att tillgodose barn deras rättig-
heter och behov behöver man se till helheten i barnets livssituation. 
Med helhet menar jag här alla olika delar som finns i ett barns liv, 
såsom familj, skola, hem och fritid. I den helheten spelar naturligtvis 
föräldrarna en stor och viktig roll för barnen och det blir också viktigt 
att samverkan och dialogen fungerar mellan olika aktörer som både 
möter barnen och föräldrarna. Helhetsperspektivet är också genom-
gående i barnkonventionen där rättigheterna anses vara odelbara från 
varandra. Konventionen ska se till hela barnet och dess möjligheter att 
utvecklas både fysiskt, psykiskt, moraliskt, anligt och socialt. Därför 
krävs det att olika vetenskapliga discipliner samverkar med varandra i 
större utsträckning, såsom exempelvis juridiken med psykologin, men 
också att vuxna människor överlag kan samverka med varandra, vilket 
även FN-kommittén har uttalat sig om (Englundh 2008: 99).
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 Dialogseminarier kring barns rättigheter och behov kan vara ett 
sätt generera nätverksbyggande och kontaktskapande vilket är en 
viktig del i samverkansprocessen olika människor och yrkesgrupper 
emellan. Det kan också vara en bra plats för att diskutera eventuella 
samverkanshinder, men också samverkansmöjligheter. När samverkan 
mellan olika yrkesområden fungerar ökar också helhetssynen både på 
individen och på familjen. Emellertid är det utifrån ett rättighetsper-
spektiv i detta sammanhang viktigt att understyrka att barn är enskilda 
individer med egna behov och rättigheter. Om dessa rättigheter skall 
få någon reell innebörd måste barn först och främst betraktas som 
egna individer och rättighetsinnehavare, men detta måste också stå 
i balans med att barn i högre utsträckning än vuxna befinner sig i 
sårbara och utsatta situationer. Det innebär att barn är i större behov 
av det omgivande samhällets skydd och stöd och att det finns vuxna 
runt omkring dem som klarar att ta ansvar för att barnets bästa kan 
tillgodoses. 

Avslutning 
Min ambition med den här texten har varit att skildra hur dialog-
inriktade seminarier kan användas för att konkretisera principen 
om barnets bästa och de för texten relevanta artiklarna i barnkon-
ventionen. Genom att visa på kopplingen mellan rättigheterna och 
det faktiska arbetet med nyanlända barn och deras familjer är min 
förhoppning att rättigheterna får en tydligare innebörd, samtidigt 
som de olika aktörerna som möter barnen och ungdomarna blir mer 
medvetna om att det faktiskt är rättigheter som de arbetar med. 

Det har visat sig att barnkonventionen är en bra utgångspunkt och 
plattform för samtal om olika aspekter av barnets bästa när det gäller 
nyanlända barn och ungdomar. Störst vikt i samtalen vid seminarierna 
har fästs vid de rättigheter som avser barns behov av och rätt till en 
värdig boendemiljö, barn och ungas behov av och rätt att komma 
till tals, nyanlända barns rätt till hjälp och bistånd vid behov, rätten 
för barn att uppnå bästa möjliga hälsa, rätten till en skola och en 
utbildning som stärker barnets fulla identitet, samt inte minst barnets 
rätt till sin familj och sina föräldrar. De relevanta artiklarna i barnkon-
ventionen har fått en reell innebörd genom konkreta exempel från 
deltagarnas egna erfarenheter i mötet med barnen och familjerna samt 
utifrån föreläsarnas ämneskunskaper. 

Flera deltagare har uttryckt att de genom seminarierna har fått ny 
kunskap om barns rättigheter och behov som de sedan har kunnat 
applicera i sitt arbete. Dels genom den erfarenhetsbaserade kunskapen 
som andra har delat med sig av, men också genom vetenskapliga 
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rön vilka vid seminarierna har satts i ett användarperspektiv. Detta 
torde vara betydelsefullt för att sedan kunna omsätta barnets bästa 
i praktiken och för att lyfta fram barnfrågor ute i verksamheterna. 
En ökad kunskap kring - och fokus på - barn kan i sin tur leda till 
att arbetet med barnfrågor i introduktion får ett större utrymme och 
blir en naturlig del i den löpande verksamheten. Genom att låta olika 
yrkesgrupper mötas och utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter 
ökar helhetssynen i arbetet. De olika aktörerna får möjlighet att lyfta 
fram, identifiera och diskutera de samverkansbehov som de själva kan 
se. Därmed skapas också bättre förutsättningar för att arbeta med 
dessa. Men det förutsätter också en kontinuerlig dialog mellan de 
olika aktörerna eftersom förutsättningarna snabbt kan ändras liksom 
det ständigt tillkommer ny kunskap kring barn behov och rättigheter. 

Seminariedeltagare har uttryckt att det har betytt mycket för dem 
att träffa andra aktörer som också möter familjerna som de arbetar 
med. Den helhetsbild som då uppstår kan bidra till att barnets bästa 
för det enskilda barnet bättre kan tillgodoses, blanda annat genom att 
det vid behov blir lättare att hänvisa barnet eller familjen till någon 
som man faktiskt har träffat och har ett ansikte på. En ökad kännedom 
om varandras verksamheter leder till mer och bättre samverkansmöj-
ligheter som i sin tur kan göra att barnets rättigheter och behov bättre 
tillgodoses. Detta bör sannolikt vara viktigt när det gäller att utforma 
en introduktionsplan för det enskilda barnet, men det kan också 
handla om mottagningshandläggaren på Migrationsverket som får 
kännedom en frivilligorganisations grupparbete med flyktingbarn och 
därefter kan kontakta dem vid behov. På så sätt anser jag att en ökad 
samverkan mellan olika yrkesgrupper och frivilligorganisationer som 
möter nyanlända barn och deras familjer kan påverka att barnperspek-
tivet i introduktionen stärks. 

Det finns fortfarande mycket som kan bli bättre när det gäller 
barnperspektivet i introduktionen. Det är inte alltid som samverkan 
mellan olika aktörer som möter barnen fungerar bra och det är heller 
inte alltid som barn och unga får en individuellt planerad och anpassad 
introduktion såsom de har rätt till. I introduktionens styrdokument 
framträder en bild av barnperspektivet som underordnat vuxenper-
spektivet. Kanske är det så att barnen i många fall mer ses som en del 
av familjen, eller som en slags kollektiv enhet och inte som enskilda 
individer med egna behov och rättigheter? Introduktionshandläggare 
uppger att de känner sig vilsna inför att deras arbete också ska 
innefatta barnen, inte bara de vuxna. I ett sammanhang av nyanlända 
flykting- och invandrarbarn lever inte heller staten alla gånger upp till 
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sina åtaganden när det gäller barnkonventionen, i synnerhet inte när 
det handlar om alla barns rätt till en värdig levnadsstandard.

 De utvecklingsbehov som flest deltagare själva uttryckt att de ser 
inom sina respektive arbetsområden när det gäller barn är mer kunskap 
om barns rättigheter och behov, mer och bättre samverkan mellan olika 
yrkesgrupper som möter barn i asylprocessen och nyanlända barn samt 
forum för att träffas och föra dialog med varandra. Dialogseminarier 
kan vara ett sätt att skapa kontaktytor och förbättra kommunika-
tionen mellan olika yrkesgrupper, men seminarierna i sig är inget själv-
ändamål. Det är först när kontakterna används i det dagliga arbetet 
för utbyte av kompetens som samverkan blir verkningsfull när det 
gäller att tillgodose barnets bästa. Om barnen själva upplever att deras 
rättigheter och behov bättre tas tillvara i introduktionen genom att de 
aktörer som möter dem får mer kunskap och samverkar med varandra i 
större utsträckning hade varit en intressant fråga för fortsatta studier. 
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