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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I teoridelen behandiades ackulturation och flyktingbarns anpassning till det nya samhället. J.W. Berrys ackulturationsteori användes som grund
för arbetet. Föräldrarnas situation i det nya landet konstaterades inverka på barnens hälsa. Därför behandlades även det. Det sociala arbetets
betydelse för flyktingfamiljer behandlades också. En kvantitativ undersökning utfördes genom korrelations- och regressionsanalyser, med
material från en longitudinell undersökning. Sambandet mellan variabler och symtom, samt variablers påverkan på symtommängden
undersöktes. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som innverkar på välmåendet och leder till symtom hos flyktingbarn. Det
undersöktes också ifall det förekommer en ökning eller minskning av symtom med tiden.
Hypotes l: Ju negativare händelser barnen upplevt, samt ju flera negativa faktorer som finns med i bilden, desto mera symtom har barnen.
Hypotes 2: Marginalisering, förluster, traumatiska erfarenheter, samt föräldrarnas frånvaro (separation eller död) antogs vara av stor betydeise för
barnens mentala hälsa.
Resultaten visade att symtom ökade från tidpunkt ett till tidpunkt två. Psykiska problem hos modern påverkade symtom starkast i samband med
den första tidpunkten. Traumatiska erfarenheter och hastighet angående flykten påverkade symtom mest vid den andra tidpunkten. Förluster
visade sig inte påverka förekomsten av symtom. Ju flera negativa faktorer som fanns med, desto större visade sig sannolikheten vara för psykiska
problem. I samverkan med andra hade föräldrarnas närvaro, psykiska problem hos modern, föräldrarnas brist på kontakt med sina landsmän,
samt barnens kön och ålder ett betydande samband med symtomen hos flyktingbarnen. Även bristande socialt nätverk hos barnet visade sig ha
betydelse vid den första tidpunkten. Äldre barn hade mera symtom och symtomförekomsten var mycket större bland pojkar än bland flickor.
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