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Halvdelen af alverdens flygtninge er børn, som - uanset hvor forskelligartet  deres kulturelle og 
sociale baggrund er - deler den omstændighed, at de ufrivilligt og ofte på en voldsom måde har 
måttet  tage  afsked  med  deres  hjemland  for  efterfølgende  at  deltage  i  en  vanskelig 
immigrationsproces kendetegnet ved isolation og fattigdom. I højere grad end mange andre grupper 
er de udsat for at lide af psykologiske problemer.

Desværre  er  der  en tendens til,  at  indvandrere og flygtninge udnytter  sundhedstilbudene og de 
sociale velfærdstjenester i ringere omfang end andre grupper. Folkeskolelærere, som dagligt omgås 
børnene,  har  derfor  den  bedst  mulige  position  for  at  opdage  psykologiske  problemer  hos 
flygtningebørn på et tidligt tidspunkt.  Imidlertid er lærernes primære opgave at tilrettelægge og 
gennemføre  undervisning,  hvorfor  de  måske  er  mindre  tilbøjelige  til  at  opdage  og  forstå 
følelsesmæssige problemer, især depression og angst.

En  række  undersøgelser  har  vist,  at  der  er  sammenhæng  mellem indlæringsvanskeligheder  og 
følelsesmæssige problemer i de vestlige lande. Nyere undersøgelser har f.eks. vist, at totredjedele af 
alle børn med indlæringsvanskeligheder lider af depression. Andre undersøgelser har fundet klare 
relationer  mellem  dårlig  præstation  i  skolen  og  udadvendte  symptomer  som  aggression, 
adfærdsproblemer og hyperaktivitet.

Når det drejer sig specielt om flygtningebørn, er der dog flere forskere, som ikke har fundet nogen 
sammenhæng mellem børnenes psykologiske belastning og deres indlæringsvanskeligheder.

Forklaringen på de manglende sammenhænge kunne bl.a. være, at værtslandet og det oprindelige 
hjemland har vidt forskellige opfattelser af, hvordan emotionelle problemer giver sig udslag. Nogle 
kulturer opmuntrer til internalisering af følelsesmæssige vanskeligheder, mens andre lige modsat 
lægger op til en eksternalisering af følelser. 

En  anden  forklaring  kunne  have  med  værtslandets  og  skolens  forventninger  at  gøre.  Sådanne 
forventninger kunne påvirke de forskellige etniske grupper forskelligt. 

Tre  kvindelige  canadiske  forskere,  under  ledelse  af  Cécile  Rosseau,  har  afprøvet  ovennævnte 
forklaringer  i  en  undersøgelse  omfattende  syv  folkeskoler,  som  hver  havde  mere  end  25% 
flygtningebørn.  De  sammenlignede  100  børn  fra  Sydøstasien  med  56  børn,  som  kom  fra 
Mellemamerika. Forældrenes sociale og økonomiske forhold i de to grupper var på mange områder 
ens, bortset fra et større antal arbejdsløse og flere sprogproblemer hos asiaterne. Alle børn modtog 
en form for specialundervisning eller var indstillet dertil. 

Det viste sig, at der var enorme forskelle på børnene fra de to kulturområder.

De latinamerikanske børn havde gennemgående flere diagnosticerede indlæringsproblemer, men når 
det drejede sig om at lære fransk og matematik og om en intelligensprøve, klarede de to grupper sig 
lige  godt.  I  analysen  af  de  emotionelle  problemer  viste  det  sig,  at  de  asiatiske  børn  med 
indlæringsvanskeligheder  havde få  udadreagerende  problemer,  mens  depression,  indadvendthed, 



social isolation og psykosomatiske problemer var hyppige. De latinamerikanske børns problemer 
var oftest udadreageren og hyperaktivitet.

Lærerne følte sig overbebyrdede og mente ikke, at de havde tid til at tage sig af børnenes sociale og 
følelsesmæssige  problemer.  De  pegede  på,  at  indlæringsproblemerne  skyldtes  tre  forhold: 
Forældrenes lave uddannelsesnivau, sprogvanskeligheder og familieproblemer. Lærerne opfattede 
familierne fra Latinamerika som disintegrerede og konfliktfyldte og så de asiatiske familier positivt 
som nogle, der holdt sammen. Psykologerne pegede på de potentielle traumatiske oplevelser og 
børnenes mange tab som årsager til skoleproblemerne.

Forældrene havde oftest den opfattelse, at skolen var i stand til at klare undervisningen godt  og 
sørge  for  en  god  disciplin.  De  latinamerikanske  forældre  tog  sig  ikke  meget  af  de 
indlæringsmæssige problemer, mens de asiatiske forældre ofte slog deres børn, hvis de klarede sig 
dårligt  i  skolen.  Fra  begge  kulturområder  var  der  langt  større  forventninger  til  drengenes 
præstationer. Overraskende nok klarede pigerne sig ikke bedre end drengene. Det skyldes muligvis 
de store krav, der stilles til pigernes indsats i hjemmene.

Trods  stort  set  ensartede  indlæringproblemer  fik  de  latinamerikanske  flygtningebørn  oftere 
specialundervisning  i  skolen,  fordi  lærerne  i  højere  grad  fortolkede  deres  vanskeligheder  som 
støttekrævende, mens en gruppe kendetegnet ved depression og social isolation blev opfattet langt 
mindre støttekrævende. Vores kulturelle forventninger er med til  at  påvirke hjælpen til  børn fra 
andre kulturer på en måde, som ikke altid er hensigtsmæssig. 

En anden ny canadisk undersøgelse, ledet af Nicole Pawliuk, kan måske være med til at kaste lys 
over  tilpasningsprocessen  set  fra  flygtningenes  og  indvandrernes  side.  Gruppen  undersøgte 
kulturtilegnelsesprocessen hos 34 asiatiske immigranter og deres 48 børn ved at spørge om deres 
foretrukne sprog i  forskellige situationer,  deres valg af fritidsmuligheder og valg af etnisk eller 
canadisk  livsstil.  På  baggrund  af  svarene  blev  både  børn  og  voksne  kategoriseret  som  enten 
integrerede, assimilerede, marginaliserede eller separerede.

Næsten halvdelen af forældrene havde en separerende stil, mens ca. 40% havde en integrativ stil. Ni 
procent havde en assimilerende stil, og tre procent en marginaliserende stil. Kulturtilegnelsen målt 
på denne måde havde ingen sammenhæng med forældrenes køn, antal år i Canada eller barnets 
alder. 

Når det drejede sig om børnene, så billede meget anderledes ud. Mere end halvdelen brugte en 
integrativ stil og 40% en assimilerende stil; seks procent brugte en marginaliserende stil, og ingen 
anvendte en separerende stil.

Hvis forældrene var accepterende overfor værtslandets kultur, klarede børnene sig godt socialt set. 
Mange af de børn, som havde store adfærdsproblemer, var kendetegnet ved at have forkastet deres 
etniske kultur. Selvom den sidst omtalte gruppe drejede sig om indvandrere og ikke flygtninge, 
havde selv disse børn et meget højt niveau af psykologiske, behandlingskrævende vanskeligheder.
ae

Kilder:
Rosseau,  C.,  Drapeau,  A. & Corin,  E.  (1996):  School Performance and Emotional Problems in 
Refugee Children. American Journal of Orthopsychiatry, 66 (2), 239-251.



Pawliuk,  N.,  Grizenko,  N.,  Chan-Yip,  A.,  Gantous,  P.,  Mathew,  J.  &  Nguyen,  D.  (1996): 
Acculturation Style and Psychological Functioning in Children of Immigrants. American Journal of  
Orthopsychiatry, 66 (1), 111-121.


	Flygtningebørn i folkeskolen - hvem skal hjælpe dem? (1997, 6(1))

