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Titel 
 

Möjligheternas skola – bakom låsta dörrar 

- om skolutveckling på ett särskilt ungdomshem 

 

English title 
 

The school of opportunities-behind locked doors 

-school improvement at a special residential home for young people 

 

Abstrakt 
 

Under mina elva år som lärare, på ett särskilt ungdomshem, har jag funderat över hur 

verksamheten bedrivs, leds och hur en utvecklande skolmiljö kan skapas för lärare och 

elever. Studiens syfte är att undersöka hur skolledare, lärare och elever på ett särskilt 

ungdomshem ser på den nuvarande och framtida utvecklingen av skolverksamheten. Jag 

vill även belysa de svagheter respektive styrkor, som skolledare, lärare och elever 

upplever inom skolverksamheten samt vilken roll specialpedagog och speciallärare kan 

ha inom verksamheten. Studien är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats som 

innebär att jag vill tolka och försöka sätta mig in i elever, lärare och skolledares 

upplevelser. Metoden som används är semistrukturerade intervjuer med tre elever, två 

lärare och en skolledare som alla är verksamma inom skolverksamheten som bedrivs av 

Statens institutions styrelse, SiS.  För att tolka det empiriska materialet har Antonovskys 

tre framgångsfaktorer, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, inom KASAM 

använts. Även von Wrights två perspektiv, det punktuella och det relationella har 

använts i tolkningen av det empiriska materialet.  

 

Studiens resultat visar att pedagogerna inom SiS aktivt arbetar med att eleverna ska 

uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i skolan. Vidare visar resultatet 

att pedagogerna har en syn på eleverna som ett vem, och använder sig av det relationella 

perspektivet i det dagliga mötet och i samspelet med eleverna. Pedagogerna och 

skolledare talar om vikten av att ha specialpedagoger och speciallärare anställda inom 

SiS, men synen är delad på hur detta ska kunna verkställas. Eleverna som deltar i 

studien framhåller lärarnas betydelse. De talar om att få känna att de lyckas och att de 

får mer uppmärksamhet, känner sig trygga och att det är mindre klasser inom SiS 

skolverksamhet. 

 

 

Nyckelord 
 

Elever, lärare, KASAM, punktuella och relationella perspektivet, skolledare, 

skolutveckling,särskilda ungdomshem. 
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Förord 
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lärare inom SiS haft förmånen att möta. Ni har gett mig så många ovärderliga 

erfarenheter, vilket har gjort att jag kan se världen med nya ögon. Vidare vill jag rikta 

mitt innerliga tack till elever, lärare och skolledare som ställt upp i denna studie. Ni har 

gett mig mycket intressant material att analysera och ta med mig i framtida studier.  

 

Jag vill också tacka min handledare Margareta Ekberg för alla goda samtal kring ämnet, 

samt för konstruktiv respons under hela skrivprocessen.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj. Mina fantastiska föräldrar för att ni alltid 

har funnits där, uppmuntrat, stöttat och trott på mig vad jag än har företagit mig. Min 

underbare make, Henrik, som kommit med kloka tankar och idéer, och inte minst 

korrekturläst alla sidor i denna studie. Utöver detta har han, åtskilliga gånger, servat mig 

med mat när jag suttit som fastklistrad framför datorn. Nu älskling, är det min tur att 

laga mat, ett bra tag framöver!       
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1. Inledning  
 

Under min utbildningstid till lärare hörde jag aldrig talas om någon annan typ av 

skolform eller skolverksamhet än den reguljära skolan, skolverksamhet som bedrivs av 

antingen friskolor eller kommuner. Som nyexaminerad lärare fick jag, av en slump, ett 

vikariat på en skola inom Statens Institutionsstyrelse (se bilaga 1). Inte kunde jag i min 

vildaste fantasi förstå vad jag hade gett mig in på. Idag, flera år senare, är jag oerhört 

tacksam över vilka insikter eleverna och lärarna, har gett mig. De är en stor anledning 

till varför jag beslöt mig för att läsa till specialpedagog. Visst finns det likheter mellan 

den reguljära skolan och skolan som bedrivs på de särskilda ungdomshemmen. I 

skollagen (2010) står det i kap 24, 8-9§ att undervisningen på de särskilda 

ungdomshemmen ska anordnas av huvudmannen och den ska med nödvändiga 

avvikelser motsvara utbildningen i grundskolan, särskola eller specialskola (Skollagen, 

2010). SiS skolverksamhet har Skolverket som tillsynsmyndighet men skillnaden i 

jämförelse mellan kommunala skolor är att de särskilda ungdomshemmen har SiS som 

huvudman. Men det finns också många olikheter och aspekter att ha i åtanke när man 

talar om förutsättningarna för hur skolverksamheten inom SiS är organiserad och hur 

arbetet för att utveckla verksamheten bedrivs.  

 

Precis som Hultén, Hultman & Eriksson (2007) menar tror jag på att det kritiska 

tänkandet som metod eller förhållningssätt kommer ifrån att våra kunskaper och 

levnadsvillkor är möjliga att både förändra och förbättra. Under mina år som lärare, på 

ett särskilt ungdomshem, har jag funderat över hur verksamheten bedrivs, leds och hur 

en utvecklande skolmiljö skapas för lärare och elever. Inom Statens institutionsstyrelse 

finns det inte många specialpedagoger eller speciallärare anställda. Detta kan tyckas 

anmärkningsvärt med tanke på dess verksamhet.  På senare tid har denna fråga 

aktualiserats. Denna studie är ett utvecklingsarbete genomfört på ett av de särskilda 

ungdomshem som bedrivs av Statens institutionsstyrelse.  

 

I skollagen (2010) står det i det inledande kapitlet att utbildningen inom skolväsendet 

ska främja alla barns och elevers lärande till utveckling vilket ska leda till livslång lust 

att lära. Vidare står det att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. Barn/elever 

ska ges stimulans och stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Skolväsendet 

ska sträva efter att uppväga skillnader i barns/elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (Skollagen, 2010 ). I skollagen från 2010 har man förtydligat barns/ 

elevers rätt till stöd så att de kan utvecklas så långt som är möjligt. Trots detta 

förtydligande upplever jag ofta att elever som kommer till de särskilda 

ungdomshemmen inte alltid fått det stöd och hjälp som de har varit berättigade till. Jag 

är medveten om att flera av dessa elever säkert har orsakat en hel del huvudbry på sina 

respektive hemskolor och ibland kunnat vara rätt utmanande av olika anledningar. Men 

trots detta har de som elever i den svenska skolan rätt till stöd och stöttning för att 

kunna utvecklas så långt som är möjligt. Flertalet av de elever, jag mött, upplever precis 

som de ungdomar som Ekberg (2010) intervjuat, i sin avhandling, att de redan är dömda 

på förhand av samhället. Redan i skolan upplever eleverna att de fått en stämpel på hur 

de är och varför de är som de är, samt att de många gånger upplevs som mindre 

begåvande elever. Att elever i den svenska skolan har skilda villkor för lärande, 

utveckling och socialisation blir så oerhört tydligt när jag tänker på flertalet av dessa 

elever. Jag har under årens lopp funderat på hur lärare och elever, inom SiS, skulle 

kunna hjälpas åt och samverka för att fortsätta utveckla skolverksamheten till att bli 



 

 

 

6 

 

ännu bättre än den är idag. Jag är intresserad av att ta reda på vad lärare och elever har 

för tankar kring detta samt vad de menar att specialpedagog/speciallärare kan tillföra 

utvecklingen av skolverksamheten.  

 

 

2. Bakgrund 

 

Jag kan konstatera att litteratur om skolutveckling inom skolan på de särskilda 

ungdomshemmen är oerhört begränsat. Därför insåg jag att jag var tvungen att vidga 

mitt område för att finna relevanta källor. Vidare fick jag söka relevanta källor inom 

behandling som kan vara av intresse. Exempel på sökord har varit ”behandling och 

skola” och ”negativa skolerfarenheter”. Jag har sökt relevant litteratur på nätet och dels 

via olika sökvägar som DiVa, LIBRIS och sökmotorn ERIC, men jag har även sökt 

under forskning och publikationer på Statens institutionsstyrelses hemsida. Det finns 

inte så mycket skrivit och forskat om just skolverksamheten inom Statens 

institutionsstyrelse, men glädjande nog har det de senaste åren kommit 

forskningsrapporter som berör skolverksamheten. De forskningsrapporter som hittats är 

från slutet av 1990- talet fram till 2014, dessa är finansierade av Statens 

institutionsstyrelse, vilket man ska se kritiskt på och fundera över dess resultat och 

relevans. Trovärdigheten på dess resultat förstärks dock av att SiS varje år satsar 20 

miljoner kronor på forskning och utveckling samt att forskningsansökningar granskas 

av SiS vetenskapliga råd som består av 11 personer som kommer både från SiS, men 

även från ledande universitet samt Karolinska institutet.  

 

 

2.1 Behandling och skola 
Hill (2005) anser att ungdomar vanligtvis inte söker hjälp självmant utan när de hamnar 

i behandling sker den oftast utan deras godkännande och ibland med tvång. Detta 

betyder att de för det mesta är omotiverade och oengagerade till att förändra sig. En 

trygg känslomässig anknytning sägs vara oerhört betydande för utvecklingen av ett gott 

självförtroende samt förmåga att kunna etablera relationer till andra, vilket i sin tur ger 

en grund att stå på i olika svåra situationer i livet. Hill anser, i sin studie, att de 

kriminella pojkarna hade en relativt störd relation eller ingen alls med sin fader. 

Förhållandet pojkarna hade till sina mödrar var i allmänhet ambivalent. Ett sådant 

relationsmönster tros bidra till att dessa pojkar vanligtvis uppfattar auktoriteter såsom 

föräldrar och lärare som störande och som straffar dem orättvist, vilket i sin tur leder till 

konflikter. Hill menar att kriminella och tvångsomhändertagna ungdomar inte har någon 

stark tillit till vuxenvärlden, vilket leder ungdomen till att testa vuxna i jämförelse med 

de tidigare erfarenheter den unge har med vuxna (a.a.). Enligt Hills undersökning anser 

eleverna hon varit i kontakt med att de tre viktigaste förhållningssätt som påverkar 

samarbetet i en positiv riktning mellan elever och personal är omtänksamhet, flexibilitet 

och trovärdighet. Den allra viktigaste egenskapen, enligt eleverna i Hills undersökning, 

är att stå för vad man har lovat. Att hålla löften uppfattas som viktigare än själva 

innehållet i löftet.  Om eleverna uppfattar det som att personalen håller sina löften, då 

går personalen att lita på och blir på så sätt mer förutsägbar. Eleverna utgår oftast ifrån 

att de ska bli svikna av vuxenvärlden men hoppas ändå att de inte ska bli det. En 

personal som alltid håller vad hon/han lovar blir en trygg person. Precis på samma sätt 

som en personal som inte håller sina löften blir en opålitlig personal som hos eleven 

skapar mycket aggressivitet och hatiska känslor (a.a.).  Andreassen (2003) skriver om 
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att institutioner som lägger stor vikt vid utbildning visar på bättre resultat. Vidare 

nämner Andreassen, att vid ett större forskningsprojekt, som omfattade 1 000 intervjuer 

med tvångsplacerade ungdomar, så framkom det att högst upp på önskelistan över vad 

ungdomarna ville ha hjälp med var just skolan. Andreassen konstaterar att om man inte 

lägger stor vikt vid ungdomars utbildning får det betydelse för både utvecklingen på 

institutionen och efter ungdomarna blivit utskrivna (a.a.). Andreassen diskuterar även en 

annan undersökning av 300 institutionsplacerade ungdomar där det framgår att de 

ungdomar som förbättrat sitt beteende under institutionsvistelsen och blivit intresserade 

av skolan, visade ett mer socialt beteende efter utskrivningen. Dessa ungdomar visade 

på mindre kriminalitet, färre nya institutionsplaceringar, mer intresse för skolan och 

hade mindre ångest och depressioner (a.a.). Andreassen understryker vikten av att det 

finns ett system för snabb informationsöverföring när ungdomen byter skola samt ett 

system för att bedöma behov av extra resurser (a.a.).   

 

 

2.2 Negativa skolerfarenheter och skolmisslyckande  
Elever som tidigare har misslyckats i skolan har ett psykologiskt motstånd till att söka 

sig till och engagera sig i en aktivitet, där det finns en stor risk att de upplever att de 

misslyckas igen (Cron m.f.l. 2005). I internationella studier har man kommit fram till att 

det är möjligt att få intagna på fängelser, som har ett starkt skolmotstånd, att under sin 

fängelsevistelse, utveckla en positiv inställning till skola och studier. Tidigare 

skolmisslyckanden skapar ett starkt behov av att respekteras och att lyckas med sina 

studier (Manger m.f.l. 2006). Henriksson (2004) har undersökt hur elever på det 

individuella programmet och elever inskrivna på särskilda ungdomshem upplever och 

tolkar sina skolmisslyckanden. Eleverna har både muntligt och skriftligt fått beskriva 

tillfällen då de upplevt att de misslyckats i skolan. Henriksson har sedan försökt tolka 

elevernas berättelser ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv (att vara så nära det 

man studerar som möjligt) med avsikten att verkligen försöka förstå vad som hänt eller 

verkat ha hänt. I sin studie har hon intervjuat fyra före detta studenter på det individuella 

programmet om deras erfarenheter. Henriksson har också fått möjligheten till att besöka 

två särskilda ungdomshem och elva av eleverna valde att medverka i hennes studie. 

Henriksson hade kommit i kontakt med lärare verksamma på olika särskilda 

ungdomshem, som gick en fortbildning i Växjö. Henriksson menar att dessa lärare 

kunde ge henne insikt om vilka pedagogiska utmaningar de som lärare dagligen mötte i 

mötet med eleverna på de särskilda ungdomshemmen. Resultatet av Henrikssons studie 

visar på vikten av att lärare måste bli medvetna om hur viktig deras roll är för huruvida 

eleverna ska uppleva skolmisslyckande eller inte. Det kan vara i sitt bemötande av 

eleverna, deras attityd gentemot eleverna trots deras olika ryggsäckar och vilka 

förväntningar man som lärare har på eleverna (Henriksson, 2004). 

 

 

2. 3 Motstånd och avhopp från skola 
För att få en bättre bild av varför unga inte avslutar sina studier, har Temagruppen Unga 

i arbetslivet gett ut skriften 10 orsaker till avhopp-379 unga berättar om avhopp från 
gymnasiet (2013). Temagruppen Unga i arbetslivet har skickat frågor till unga i 

Europeiska socialfondens (ESF) projekt. Syftet med undersökningen är att förmedla en 

bild av varför de har avbrutit sina studier och deras förslag på hur gymnasieutbildningen 

kan utformas bättre i framtiden. Totalt valde 379 ungdomar, som inte fullföljt sina 

gymnasiestudier, att delta i undersökningen. Studien pekar på de främsta 10 skälen till 
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avhopp. En majoritet, fler än hälften, anger mobbning som den främsta orsaken till att 

man inte fullföljer sina studier. I begreppet mobbning ingår att man känner sig utanför, 

kränkt, osynlig för andra i skolan, både klasskamrater och lärare, men även specifika 

orsaker som hot och våld. Därefter följer ”brist på pedagogiskt stöd” som skäl. Enligt 

studier upplever så många som en fjärdel av de unga att de inte fått tillräckligt stöd i 

skolan, eller att de inte blivit sedda av lärarna. Inom samma kategori är efterföljande 

skäl som ”Vuxna inte bryr sig”, ”Dåligt bemötande i skolan och ”Bristfällig pedagogiskt 

stöd i skolan efter långvarig frånvaro på grund av sjukdom eller missbruk”. De unga 

beskriver bemötandet från personalen på skolan som trött, respektlöst och oengagerat. 

Ett annat återkommande tema är ”Dålig arbetsmiljö”, där orsaker som för stora klasser, 

stökiga klasskamrater och otillräckliga lärare anges. De unga framhåller även att det 

borde finnas mer utrymme för praktik under skoltiden. De unga som svarat betonar 

värdet av bra lärare och vuxna som bryr sig om dem, lärare som ställer höga krav och 

tar fram det positiva i undervisningen och ser till att alla kan utvecklas efter egen 

förmåga. Det är också de här faktorerna som de unga lyfter fram som exempel på hur 

man skulle kunna förhindra ett avhopp från gymnasieskolan. Man lyfter fram faktorer 

som lärare som bryr sig och inte blundar för problem, tillräckligt pedagogiskt stöd i 

skolan, pedagogiskt stöd efter längre frånvaro på grund av sjukdom eller missbruk och 

inte minst en individuell och anpassade studieplan med flexibla tider och scheman 

(Temagruppen Unga i arbetslivet, 2013:2). 

 

Hugo (2007) har följt sju elever och deras tre lärare, på gymnasiet, under tre år. Dessa 

elever hade alla mycket negativa erfarenheter av grundskolan och till skolarbete 

överlag.  Eftersom eleverna var vana vid att omgivningen reagerade på deras beteende 

och med tanke på elevernas motstånd till skolan och skolarbete hade eleverna en 

medveten strategi att testa och provocera omgivningens gränser. En av lärarna sa att 

”det är viktigt att som lärare hela tiden försöka spegla elevernas positiva sidor och 

förstärka dem” (Hugo, 2007, sid 97). I studien framgår det tydligt att lärarna måste ha 

kompetens att möta alla elever och skapa en meningsfull relation för annars kommer 

inget lärande i ämnena att kunna ske. Hugo konstaterar att lärarnas arbete handlade till 

en början om att förändra elevernas negativa självbild.  Detta gjorde de genom att lägga 

mycket energi på att skapa goda relationer till eleverna. Hugo menar att det inte 

fungerar att möta eleverna med en kursplan utan att det handlar om att förstå vilka 

behov eleverna har och kunna möta dem, samt skapa meningsfulla möten med dem som 

man senare kan bygga vidare på (a.a.). Lärarna i Hugos avhandling betonar att 

samsynen mellan de undervisande lärarna är mycket viktig och att det skapar trygghet 

för eleverna. En av lärarna uttryckte det som ” [h]ar man god kontakt med eleverna 

märker de att man säger samma saker så accepterar de lärarna, men om vem som helst 

kommer in så skolkar bara eleverna”(a.a., sid 93).  Eleverna i Hugos avhandling kunde 

inse att de påverkades starkt av hur de uppfattade att de blev bemötta av lärarna. Hugo 

konstaterade att eleverna var i behov av täta, kontinuerliga och goda vuxenrelationer. 

Att som elev bli sedd och bekräftad som människa. Vidare insåg Hugo att eleverna 

tyckte det var oerhört viktigt att de fick bli delaktiga i sin egen kunskapsinlärning samt 

att lärarna ställde lagom höga krav på dem som eleverna kände att de kunde leva upp 

till. När eleverna kände detta släppte plötsligt spärrarna för dem och efter tre år på 

gymnasiet hade de blivit både ansvarstagande och motiverade elever (a.a.).  
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2.4 SiS elevers egna röster 
Under 2009 har Barnombudsmannen varit runt på ett par av de särskilda 

ungdomshemmen och lyssnat uppmärksamt på vad ungdomarna som bor där har att 

berätta. Bakgrunden till varför Barnombudsmannen fick upp ögon för de särskilda 

ungdomshemmen hade att göra med frågan om isolering på felaktiga grunder av 

eleverna (Barnombudsmannen, 2010). Barnombudsmannens slutsats utifrån vad 

ungdomarna berättade är att tvångslagstiftningen som möjliggör omhändertagandet av 

barn behöver reformeras. Det måste tydligt framgå vilka rättigheter som omhändertagna 

och placerade barn/ungdomar har. Ett barn som är omhändertaget ska självfallet ha 

samma rättigheter till god utbildning och hälsovård som alla andra barn i samhället har 

(a.a.). När det gäller ungdomarnas tankar om den skola de erbjuds på de särskilda 

ungdomshemmen säger en 17 årig kille att ”[d]et finns inte så mycket att göra så jag 

satsar så mycket tid som möjligt på skolan. Tv, skola och mat är de stora grejorna” (a.a.,  

sid 8). En majoritet av de intervjuade ungdomarna är nöjda med skolan de erbjuds på de 

särskilda ungdomshemmen. Två tredjedelar tycker skolan är bra. Flera ungdomar är 

mycket nöjda med skolan. Dock vill många ha fler timmar i skolan och erbjudas alla 

ämnena. Skolan upplevs bli viktigare för ungdomarna än vad den varit tidigare. Dels är 

det en aktivitet, dels är det en möjlighet att förbättra sina skolresultat och 

framtidsutsikter. Flertalet ungdomar som kommer till något av de särskilda 

ungdomshemmen har mycket negativa erfarenheter av skolan. Ofta har de stora 

kunskapsluckor och svårigheter att ta till sig undervisningen. Ungefär en fjärdedel av 

ungdomarna har någon gång gått om en klass och drygt hälften har fått specialanpassad 

undervisning. Nästan alla ungdomar upplever att de tycker skolan varit trist och att de är 

skoltrötta (a.a.). Den kritik som ungdomarna lämnat på skolundervisningen handlar om 

att det kan vara rörigt och att man har svårt att koncentrera sig. Vidare är ungdomarna 

kritiska till att de får för lite skola och att de inte får läsa alla ämnena. 

Barnombudsmannen är oerhört kritisk till att ungdomarna på de särskilda 

ungdomshemmen inte erbjuds utbildning i den omfattning som skollagen säger. Statens 

institutionsstyrelse har sedan de fick skarp kritik från Skolverket infört en ny 

skolorganisation och en timplan för undervisning inom myndigheten. Målet är att 

minska kvalitetsskillnaderna mellan de olika ungdomshemmen och att ge eleverna 

bättre förutsättningar att klara de nationella utbildningsmålen (a.a.).  

 

 

2.5 Elever och lärare inom SiS skolverksamhet  
Gerrevall och Jenner (2001) menar att den fråga som ligger till grund för mer eller 

mindre hela deras rapport är villkoren för skolverksamheten, inom de särskilda 

ungdomshemmen.Trots att det förekommer små grupper, oftast finns bra lokaler, ett 

begränsat antal lärare som bildar lärarlag undrar författarna om detta tas tillvara på bästa 

möjliga sätt. Forskarna i denna rapport drar slutsatsen att det finns mycket att 

vidareutveckla för att göra skolverksamhen inom särskilda ungdomshem ännu bättre 

(a.a.). Författarna föreslår istället att se skolan som en del av behandlingen, vilket oftast 

inte är fallet, så skulle behandlingen vara en del av skolverksamheten. Där går lärande 

och socialisering hand i hand och behöver inte delas upp på avdelning respektive skola. 
De menar att den pedagogiska verksamheten kan ses ur två perspektiv. Dels finns det ett 

samhälleligt uppdrag, dels finns den unges individuella uppdrag. För lärare på de 

särskilda ungdomshemmen är dessa uppdrag komplexa eftersom man har både skolans 

och socialtjänstens uppdrag att hantera (a.a.), vilket kan vara svårt att förhålla sig till. 

Gerrevall och Jenner menar vidare att skolverksamheten som bedrivs inom de särskilda 
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ungdomshemmen är den yttersta formen av specialpedagogik. De menar att eftersom 

tvångsvård är den starkaste åtgärden från samhällets sida kan också skolverksamheten 

ses som den yttersta specialundervisningen som en ungdom kan få. Men författarna 

betonar att det inte handlar om någon speciell pedagogik som lärarna använder sig av 

utan snarare handlar det om att ta hänsyn till de speciella förutsättningar som dessa 

elever behöver. Det är lärarnas förhållningssätt som är avgörande och inte någon 

speciell pedagogik. Författarna uttrycker att de ”goda exemplen från ungdomsvården 

kan behövas inom den kommunala skolan. Då kanske specialundervisningen får en 

annan form och ett annat innehåll…” (a.a., sid 129).  Författarna menar att lärarna har 

en genuin kommunikation som innebär att man kan se olika perspektiv och leva sig in i 

andra människors sätt att se och förhålla sig till omvärlden.  

 

Gerrevall och Jenner (2001) har i sin bok konstaterat att skolverksamheten på de 

särskilda ungdomshemmen till sin struktur har stora likheter med den vanliga 

högstadieskolan. Men författarna poängterar att skolverksamheten bedrivs på andra 

villkor än den vanliga högstadieskolan. Elevgrupperna är små, men elevgrupperna är 

ständigt i förändring på grund av att elever skrivs in och ut under hela året och 

lärartätheten är mycket högre än på en högstadieskola. Enligt de elever som författarna 

har varit i kontakt med så tycker dessa elever att lärarna, på de särskilda 

ungdomshemmen, är noga med att etablera och upprätthålla goda relationer till 

eleverna. Lärarna tar enligt eleverna hänsyn till deras förutsättningar och låter dem 

arbeta i sin egen takt med uppgifter som anpassas efter just dem. Eleverna anser då att 

de kan lära sig det som de tidigare misslyckats med i den vanliga skolan, vilket enligt 

författarna leder till att eleverna får en mer positiv bild av den vanliga skolan (a.a.). 

Dessvärre finns det, enligt författarna, en risk med detta eftersom när eleven kommer 

tillbaka till sin hemmiljö och den vanliga skolan, kommer undervisningen att ske på ett 

traditionellt sätt. Detta kan vara frustrerande för eleven eftersom denne vet att han/hon 

kan lära sig under andra förutsättningar men att dessa förutsättningar inte finns i 

samhället förutom inom till exempel tvångsvården. Författarnas farhågor är att de 

förhoppningar som väcktes av eleven under sin tid på ett särskilt ungdomshem riskerar 

att dö ut vid återkomsten till sin hemmiljö (a.a.).  

 

Svensson (2009) konstaterar att 50-70% av eleverna på särskilda ungdomshem har 

svårigheter med att läsa och skriva. Detta ska jämföras med elever inom det ordinarie 

skolsystemet där siffran är cirka 15-20 %. Svensson drar paralleller till intagna på 

fängelser där förekomsten av läs- och skrivsvårigheter är vanligt förekommande. 

Svenssons syfte med sin studie var att försöka öka läs- och skrivförmågan hos eleverna 

på särskilda ungdomshem. De särskilda ungdomshem som deltog delades i fyra olika 

grupper. En grupp fick ingen intervention, en annan grupp fick bara kompensatoriska 

hjälpmedel, den tredje gruppen fick lässtimulerande interventioner och den fjärde 

gruppen fick både kompensation och stimulerande interventioner. De kompensatoriska 

hjälpmedel som användes var läspenna, Daisy- spelare, bärbara datorer med olika 

program såsom talsyntes, typing master, stavningsprogram och mindfull och scanner. 

Av Svenssons resultat, som var svårt att säkerställa på grund av att flertalet av de elever 

som var med i den inledande delen av studien inte kunde följas upp senare eftersom de 

eleverna hade blivit utskrivna från de särskilda ungdomshem de varit på, framgår att 

eleverna på de särskilda ungdomshemmen främst är lässvaga på grund av en 

understimulans i hemmet och bristfällig skolgång, men det fanns inget belägg för att det 
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var en större andel elever på de särskilda ungdomshemmen som hade dyslexi, än elever 

i den reguljära skolan (Svensson, 2009).  

 

Hugo (2013) har undersökt om det går att utveckla en djupare kunskap om hur 

elevernas skolsituation på de särskilda ungdomshemmen skulle kunna förbättras genom 

insatser som görs under den skolförlagda delen under elevernas vistelsetid. Vidare är 

Hugo intresserad av hur lärandesituationer anordnas så att eleverna utvecklar ett intresse 

för skola och utbildning samt blir motiverade för lärande och upplever meningsfullhet i 

studiesituationen. Ett fokus riktas mot eleverna och ett annat mot lärarna som 

undervisar. Studien utgår ifrån en livsvärldsansats och tillvägagångssättet har varit 

etnografiskt. Hugo har spenderat mer än 400 timmar under hela skoldagar i åtta olika 

undervisningsgrupper. I studien ingår 59 elever och 36 lärare. 49 halvstrukturerade 

intervjuer har genomförts med elever och lärare. Hugo har i sin studie kommit fram till 

att eleverna ofta behöver lång tid på sig för att kunna uppnå resultat. De flesta elever har 

negativa erfarenheter från tidigare skolgång och ett dåligt självförtroende i skolarbetet. 

De ser sig själva som elever som inte kan lyckas i skolan. En nära relation till lärarna, 

där elever upplever tillit, är avgörande för att de ska kunna utveckla en mer positiv 

skolidentitet. Eleverna uttrycker att de är nöjda med skolan och tycker om att vara där. 

Framför allt säger eleverna att de trivs med att vara med lärarna och att skolan är en 

frizon. Eleverna säger att de möts med respekt av lärarna och för många elever är det en 

ny upplevelse att få känna stolthet och glädje över att lyckas i skolan. Hugo menar att 

vad som är framträdande är att mycket handlar om människosyn och förhållningssätt. 

Hugo konstaterar att många av lärarna är mycket duktiga på att möta eleverna utifrån 

varje enskild elevs förutsättningar och tidigare erfarenheter utav skolan. Hugo har 

uppmärksammat att praktiska och estetiska kurser är ett viktigt innehåll i 

undervisningen. Hugo har även uppmärksammat att det på de särskilda 

ungdomshemmen råder brist på ämneskompetenser inom svenska som andra språk och 

modersmål. Vidare har Hugo observerat att det finns behandlingsassistenter som inte 

värderar skolan som viktig eller har en negativ attityd till skolarbete, detta påverkar 

elevernas lärandemiljö negativt.  

 

 

2.6 Adolescent Drug Abuse Diagnosis  
ADAD är ett dokumentations- och uppföljningssystem inom ungdomsvården. ADAD 

står för Adolescent Drug Abuse Diagnosis och är ett strukturerat intervjuformulär som 

används med ungdomen vid inskrivning, utskrivning samt vid ett uppföljningstillfälle 

ett år efter utskrivning. Det är ett intervjuformulär och en tillhörande manual som SiS 

har översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden. SiS har dock själva 

utvecklat utskrivnings- och uppföljningsformulären. ADAD intervjuerna tar upp olika 

livsområden såsom: fysisk hälsa, skola, arbete/sysselsättning, fritid och vänner, 

familjeförhållanden, psykisk hälsa, brottslighet samt alkohol och narkotika. Det är tre 

syften med intervjun, det första är att göra ungdomen mer delaktig i sin vård och 

behandling. Det andra syftet är att intervjun ska kunna fungera som utrednings- och 

bedömningsinstrument som kan ligga till grund för behandlingsplanering. Det tredje 

syftet är att intervjun ska utgöra underlag för uppföljning (SiS, fokus nr 4, 2013).   

 

Under 2012 var det sammanlagt 1097 ungdomar som togs in på SiS ungdomshem, 

varav 293 var flickor och 804 pojkar. Samma år skrevs 1331 ungdomar ut, varav 1175 

av dessa ungdomar hade en vistelsetid på 14 dagar eller mer och därmed var aktuella för 
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att göra ADAD utskrivningsintervju.  Eftersom materialet består av nio olika 

livsområden och därför är väldigt stort har jag valt att i denna uppgift begränsa mig till 

att endast undersöka vad ungdomarna som skrevs in och ut ansåg om livsområdet skola. 

Av ungdomarnas uppfattning av sin skolsituation – grundskolan, är det 38 % som 

uppger att de går i grundskolan, 15 % har avbrutit eller hoppat av, vilket är 

anmärkningsvärt med tanke på att det råder skolplikt till och med årskurs 9. Siffran för 

avhopp skiljer sig inte åt mellan pojkar och flickor. Däremot har fler andelar pojkar gått 

ut grundskolan, vilket jag tolkar beror på att flickor i genomsnitt blir omhändertagna 

tidigare än pojkar. Genomsnittsåldern för flickor vid omhändertagandet är 15,5 år och 

för pojkar 16, 1 år.  46 % av ungdomarna har gått ut grundskolan.  När det gäller 

ungdomarnas uppfattning av sin skolsituation - gymnasiet (16 år och äldre) uppger 31 % 

att de inte börjat, 34 % att de går i gymnasiet och 33 % av ungdomarna har avbrutit eller 

hoppat av. Endast 2 % har gått ut gymnasiet. Detta beror på att de flesta ungdomar som 

placeras är just under åren man är i gymnasieåldern. Det är större andel flickor som 

väljer att hoppa av gymnasiet än pojkar, men det är också fler flickor som gått ut 

gymnasiet än pojkar. 31 % av ungdomarna har blivit avstängda från skolan 1-2 gånger. 

Andelen pojkar är något högre än flickor men inga stora skillnader, vilket man annars 

lätt hade kunnat förmoda. 24 % av ungdomarna har gått om en klass och 56 % har fått 

någon typ av specialundervisning. Under inskrivningsintervjun får ungdomarna även 

skatta om de anser att de har skolproblem. Följande skolproblem (indelade i tre grupper, 

skolprestationer/svårigheter, beteendeproblem och inställning till skolan) får 

ungdomarna ta ställning till om de har eller inte:  

 

 

 Misslyckats i skolan 

 Svårt att hänga med 

 Svårt att lära 

 Svårt med matematik 

 Lässvårigheter 

 Blivit mobbad 

 Skolkat i många ämnen 

 Störande i klassen 

 Problem med lärare 

 Använt sjukdom för att slippa skolan 

 Mobbat 

 Varit skoltrött 

 Struntat i att läsa läxor 

 Skolan tråkig 

 Omotiverad i skolan 

 Känt sig instängd  

 

Flera av dessa skolproblem skulle kunna passa in på väldigt många ungdomar och inte 

endast specifikt de ungdomar som kommer till de särskilda ungdomshemmen. Däremot 

är det anmärkningsvärt att så många procent 46 % och 33 % anser att de har 6-10 

problem eller 10 eller fler problem (SiS, fokus nr 4, 2013). 

  

Vid utskrivningsintervjun har ungdomarna uppgett att de fått mest hjälp med 

livsområdena: fysisk hälsa, skola och psykisk hälsa. 70 % av ungdomarna anser att de 
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har fått ganska mycket eller mycket hjälp med sin skola under sin vistelsetid på det 

särskilda ungdomshemmet. Att denna siffra är så hög är ett oerhört gott betyg för 

skolverksamheten och dess pedagoger inom SiS. Men man bör också vara medveten om 

att just livsområdet skola är något som ungdomar ser som ganska konkret till skillnad 

från vissa andra områden. Ungdomarna tycker inte att området skola är så laddat ämne 

till skillnad mot till exempel alkohol och narkotika (SiS, fokus nr 8, 2013).  

 

 

2. 7 Skolverksamheten inom SiS 
I dagens samhälle betonas ständigt vikten av utbildning. Vinnerljung, Berlin och Hjern 

(2010) påtalar att det starkaste enskilda sambandet mellan droganvändning, kriminalitet, 

självskadebeteende och arbetslöshet hänger ihop med vilket avgångsbetyg man har från 

grundskolan. Eleverna som kommer till SiS skolverksamhet tillhör en utsatt grupp och 

flertalet av eleverna har dåliga skolerfarenheter och låga meritvärden. Eleverna som 

kommer till skolan på de särskilda ungdomshemmen bor och lever ihop utanför skolan. 

De träffas alltså både på avdelningen och i skolan. Detta leder till att de delvis anses 

känna varandra. När jag skriver att de känner varandra avser jag att de i gruppen har 

skapat sig en kohesion, vilket innebär att eleverna har en samhörighet, en grupp eller 

teamkänsla (Thornberg, 2006). Eleverna har alla roller som de väljer att spela medvilligt 

eller motvilligt. Det är intressant att veta huruvida eleverna och lärare på de särskilda 

ungdomshemmen kan se skillnaden mellan en upplevd roll, utförd roll och den 

förväntade rollen som eleverna intar (a.a.). En upplevd roll kan vara hur eleven, med sitt 

agerande, får pedagogerna att placera in eleven i ett fack. Till exempel kan elevens sätt 

och agerande påminna lärare om några tidigare elever, och då använder sig lärare av de 

strategier som fungerat för de eleverna för att lyckas nå även denna elev. En utförd roll 

kan innebära att eleven tar på sig rollen som ledare för övriga elever och därmed uppför 

sig som en ledare, vilket kan vara på gott eller ont. En förväntad roll skulle kunna 

innebära att en elev från till exempel en okänd förort i Sverige uppvisar ett sätt som 

förknippas med de problem som förorten är känd för i media. Först och främst har 

eleverna inte självmant valt att komma till de särskilda ungdomshemmen. De är där 

under tvång och att försöka jobba med människor som mot sin vilja vistas där är inte det 

lättaste. Dessutom vet inte eleverna hur länge de ska stanna, till en början, vilket måste 

försvåra tillvaron ännu mer. Eleverna kommer ifrån hela Sverige och detta leder till att 

det under en och samma termin kan bytas ut elever, vilket gör att eleverna då måste 

ompröva sina roller som de har i gruppen (a.a.).  

 

För att kunna närma sig eleverna som går i skolan på de särskilda ungdomshemmen och 

få möjlighet att ta del av deras tankar och åsikter är det viktigt att skapa en god relation 

mellan lärare och elev. En god relation bottnar i en samverkansprocess. I denna process 

knyter eleven och läraren an till varandra och skapar tillit, trygghet och trovärdighet. 

När detta har skett växer en bärande relation fram (Rökenes & Hanssen, 2007). Vidare 

nämner Rökenes & Hanssen att i arbetet som pedagog behöver man ibland ägna mycket 

tid åt att arbeta upp en relation för att ens få möjlighet att påverka eller kunna nå fram 

till (a.a.).  

 

Berg & Scherp (2008) påtalar att erfarenheterna ifrån skolundervisning på de särskilda 

ungdomshemmen är att eleverna fungerar som bäst i skolsituationen. Detta beror enligt 

Berg& Scherp på att eleverna där får gå in i en strukturell roll, med positionen som elev, 

vilket innebär att rollen inordnar sig i en struktur där det finns gränser och ramar som 
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många gånger har saknats i elevernas familje- och fritidssituation (Berg & Scherp, 2008 

). Granström (a.a.) menar att en utvecklingsfaktor att beakta är det socialpsykologiska 

perspektivet. I detta perspektiv menar man att lärprocessen vinner på att man knyter an 

till eleverna och försöker sätta sig in i deras föreställningsvärld (a.a.).  

 

Arbetet med att försöka samverka för att på så sätt utveckla skolverksamheten inom de 

särskilda ungdomshemmen kan ha inriktningen av att vara en formativ utvärdering. 

Denna utvärdering av verksamheten har till syfte att kunna förbättra en pågående 

verksamhet (Karlsson, 1999). Vidare talar Karlsson om kunskap som ett  kulturellt 

perspektiv (a.a.). Att ha en ökad förståelse för vad som påverkar elever och pedagoger, i 

skolan på de särskilda ungdomshemmen, i deras dagliga miljö är av stor vikt för att 

kunna förstå hur och vad som påverkar deras resultat (hur undervisningen går, hur 

mottagliga eleverna är för undervisningen, vilka faktorer som spelar in och hur skolan är 

organiserad för att bäst möta varje elevs behov). Eftersom lärartätheten, inom skolan på 

de särskilda ungdomshemmen, är hög får eleverna dagligen återkoppling (feedback). 

Detta är det viktigaste inslaget i bedömning för lärande, även benämnt under begreppet 

formativ bedömning (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011). Grunden till all 

undervisning utgår ifrån en formativ bedömning där eleverna aktivt är med och planerar 

sina studier och dess innehåll, vilket hjälper eleverna att reflektera över sitt lärande och 

känna sig delaktiga i sin kunskapsutveckling (a.a.).  

 

 

3. Begreppsdefinitioner 

 

Några ord som behöver förtydligas i detta arbete är att när jag syftar på vanlig skola 

menar jag den typ av skola och undervisning som sker i den reguljära skolan runt om i 

Sverige. Jag nämner i arbetet olika benämningar på de elever som vistas vid de särskilda 

ungdomshemmen, bland beskrivs de som elever och ibland som ungdomar. Detsamma 

gäller för lärarna som arbetar på de särskilda ungdomshemmen, för det mesta benämner 

jag dem som lärare men ibland blir de benämnda som personal på grund av att de i den 

litteratur jag refererar till har benämnts som personal. Ord som ungdomshem, särskilt 

ungdomshem och institution används flertalet gånger i detta arbete. Dessa är alla tre ord 

på en och samma sak, ett hem för ungdomar som bedrivs av Statens institutionsstyrelse. 

 

 

4. Syfte  

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur skolledare, lärare och elever på ett 

särskilt ungdomshem ser på den pågående och framtida utvecklingen av 

skolverksamheten. Jag vill även belysa de svagheter respektive styrkor, som skolledare, 

lärare och elever upplever inom skolverksamheten samt vilken roll specialpedagog och 

speciallärare kan ha inom verksamheten.  

 

 

4.1 Frågeställningar    
 

 

 Vad anser skolledare och lärare att speciallärare och specialpedagoger kan ha för 
betydelse för utvecklingen av skolverksamheten?  
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 Vilka styrkor respektive svagheter upplever skolledare, lärare och elever att det 
finns inom skolverksamheten? 

 

 Vad anser skolledare, lärare och elever om den pågående och framtida 

utvecklingen av skolverksamheten?  

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

 

Ahrne & Svensson (2013) menar att en teoretisk ram är nödvändig för att empirin ska få 

något värde. Valet av teoretisk ram har sedan betydelse för hur man ser och tolkar sin 

undersökning.  Mina teoretiska utgångspunkter i denna studie utgår ifrån Antonovskys 

KASAM- begrepp och Von Wrights punktuella och det relationella perspektivet. Von 

Wrights båda perspektiv är en utveckling av Meads teorier om den symboliska 

interaktionismen. Att använda båda dessa teorier är för att lyfta fram förståelsen för att 

elevernas välbefinnande är av stor vikt i huruvida de klarar av att ta del av 

skolverksamheten, samt att visa på vad en relation mellan elev och lärare kan ha för 

betydelse.   

 

Aaron Antonovsky (2005) kom efter andra världskriget i kontakt med judiska kvinnor 

som suttit i koncentrationsläger. Han förvånades över hur kvinnorna som blivit så illa 

behandlade och  upplevt hemska förhållanden i lägren, ändå hade en relativt god 

psykiskt hälsa. Detta ledde till att Antonovsky började intressera sig av vilka faktorer 

det är som gör att människor förblir friska, trots att de varit med om hemska händelser. 

Antonovskys intresse innebar att han utvecklade sin teori om KASAM eller den 

salutogenetiska modellen. KASAM betyder känsla av sammanhang och delas in i tre 

begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

 

Den symboliska interaktionismen av George Herbert Meads innebär att det finns en 

relation mellan människa och samhälle. Människan är en social varelse och dess 
personlighet utvecklas i interaktion med andra människor. Interaktion anses vara 

grundläggande för lärande och utveckling (Schellenberg, 1980). Moira von Wright 

(2000) har vidareutvecklat Meads teorier och talar om det punktuella och det 

relationella perspektivet. Det punktuella perspektivet innebär att man ser på människan 

som ett objekt eller som ett vad. Det relationella perspektivet utgår ifrån att man ser 

människan som ett subjekt eller som ett vem. I kommande avsnitt följer fördjupningar 

av valda teorier samt varför de passar in i studien.    

 

 

5.1 Val av teori 
 Eftersom KASAM har visat sig ha betydelse för hur människor hanterar svårigheter 

anser jag att det är en teori som kan passa in för att försöka öka förståelsen för hur 

elever inom SiS skolverksamhet kan uppleva sin situation. Vidare menar jag att Von 

Wrights perspektiv, det punktuella och det relationella, är betydelsefulla att ha i åtanke 

när elever och lärare möts inom SiS och vilken betydelse det kan få.  
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5.2 Salutogenes och salutogent perspektiv  
Salutogenes kommer från latin och betyder hälsa. Inom den antika mytologin heter 

hälsans gudinna Salus. Inom salutogent perspektiv utgår man ifrån vad det är som gör 

att människor håller sig friska, trots att de varit med om påfrestningar, svårigheter och 

varit utsatta för riskfaktorer. Att vara frisk innebär att vara vid god hälsa och tillfreds 

med livet. Motsatsen till det salutogena perspektivet är det patogena perspektivet som 

istället beskriver varför människor blir sjuka (Antonovsky, 2005). Antonvosky utgick 

ifrån det salutogena perspektivet, och förespråkade att en människas välbefinnande är av 

större intresse än vad som orsakar att en människa blir sjuk. Det salutogena perspektivet 

menar att en människa befinner sig på en skala där man har mer eller mindre hälsa. 

Fokus ska ligga på hela människan och inte dennes eventuella sjukdomar. Genom att 

studera hela människan och dennes historia, upplevelser, livssituation och lidande, så 

förflyttas fokus till friskfaktorer, framtid och möjligheter istället för att se på vad som 

legat till grund för sjukdom. Hälsofrämjande arbete ska, enligt Antonovsky, leda till att 

förstärka de resurser som människan har. Antonvoskys forskning gick ut på att ta reda 

på varför en del människor är bra på att hantera stress och obehag jämfört med andra 

människor (a.a.). Antonovsky insåg att det inte är de stressade faktorerna i sig som 

skapar ohälsa utan på vilket sätt man hanterar situationen. Stressfaktorer eller stressorer 

kan se olika ut från individ till individ och kan handla om allt från virus till benbrott till 

tjatiga barn till upplevelser i koncentrationsläger. Dessa stressorer beskrivs som 

någonting som för in entropi, eller oreda, i systemet. Ett exempel på detta kan vara en 

livserfarenhet som består av bristande entydighet eller överbelastning utan möjlighet till 

medbestämmande. Stressorer i sig skapar inte dålig hälsa, utan det som avgör 

stressorers effekt på hälsan är, enligt Antonovsky (a.a.), hur människan hanterar dem. 

Detta ledde till att Antonovsky formulerade två begrepp. Det första begreppet kallas för 

generella motståndsresurser och innebär de resurser som ger människan kraft att 

bekämpa stress. Det andra begreppet kallas KASAM och innebär en känsla av 

sammanhang. Där motståndsresurserna är till exempel pengar, kulturell stabilitet och att 

människan får socialt stöd. KASAM har en viktig roll hur man som människa hanterar 

de uppkomna stressituationerna.  

 

 

5.3   Känsla av sammanhang 
Antonovsky (2005) definierar känslan av sammanhang, KASAM, som en global 

hållning som påtalar i vilken utsträckning man har en fortlöpande men dynamisk känsla 

av tillit till de stimuli som kommer från ens inre och yttre värld. Dessa är under livets 

gång strukturerade, förutsägbara och begripliga. Antonovsky menar vidare att de 

resurser som krävs för att människan ska kunna mäta de krav som stimuli kräver så 

behöver de finnas tillgängliga. Dessa krav är, enligt Antonovsky, utmaningar värda 

investering och engagemang.    

 

KASAM innehåller tre framgångsfaktorer: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfulhet. Jag har valt att beskriva dessa mer detaljerat under egna rubriker. För att 

förstå och kunna sätta mig in teorin bättre har jag valt att förklara ingående vad 
KASAM står för, samt hur man gått till väga för att arbeta fram det. För att mäta 

KASAM har ett frågeformulär med 29 frågor tagits fram. Av frågorna är det ungefär en 

tredjedel som handlar om begriplighet, en tredjedel som berör hanterbarhet och en 

tredjedel som tar upp meningsfullhet. Frågorna används både som ett 

självskattningsformulär och i intervjuer i flertalet länder. Förhållandet mellan de tre 
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begreppen kan skilja sig åt, beroende på hur individen hanterar olika situationer. Enligt 

Antonovsky (a.a.) är det tredje begreppet, meningsfullhet, det viktigaste. En människa 

med höga nivåer av de tre framgångsfaktorerna har en stark KASAM, och en människa 

med låga värden har en svag KASAM. Antonovsky menade att känsla av sammanhang, 

KASAM, utvecklades under en människas första 30 år i livet, därefter har människan 

fått en stabil placering på ”sjuk-frisk-skalan” som sedan inte förändras. Människor med 

höga värden blir bättre på att klara av spänningar innan de utvecklas till stress, vilket 

innebär att man rör sig från ohälsa mot hälsa inom ”sjuk-frisk-skalan”.  

 

Antonovsky (a.a.) menar att en människa som från början har höga nivåer av de tre 

framgångsfaktorerna kommer att finna vägar ur sina svårigheter, trots att stressorerna 

hela tiden pressar människan så kommer denne förbli stabil. En människa med måttliga 

nivåer av dessa tre framgångsfaktorer klarar inte alltid av att möta stressorerna, vilket 

leder till att människan då långsamt rör sig nedåt. En människa med låga nivåer av 

dessa tre framgångsfaktorer får ständigt uppleva misslyckande efter misslyckande och 

känslan av sammanhang kommer då hela tiden att bli lägre och lägre. Antonovsky 

(2005) anser att en människas känsla av sammanhang kan förändras, men att denna 

förändring endast är tillfällig och att man snart är tillbaka till utgångsläget igen. Vidare 

menar Antonovsky (a.a.) att en stark KASAM inte ska förväxlas med falsk eller rigid 

KASAM. Skillnaden mellan en stark och rigid KASAM är att en människa med stark 

KASAM utstrålar ett lugn, till skillnad mot en människa med rigid KASAM som 

uppfattar att alla problem går att lösa, samt att denne alltid förstår allting. Därför har en 

människa med rigid KASAM stora svårigheter att anpassa sig efter nya situationer, 

eftersom denna människa alltid tror sig förstått helheten. Människor med stark KASAM 

blir istället flexibla i sitt förhållningssätt, vilket leder till en bättre anpassningsförmåga 

utan att man far illa av det hälsomässigt.   

 

 

5.3.1 Begriplighet 
Det första begreppet, begriplighet, innebär att människan upplever världen som 

begriplig och strukturerad, inte som oförklarlig och kaotisk. Människor uppskattar att 

kunna förutsäga saker och händelser runt omkring sig. Har man en känsla av 

förutsägbarhet så leder det, enligt Antonovsky (a.a.), till begriplighet, vilket i sin tur 

utvecklas eftersom människan blir medveten om sammanhanget som finns. Händer 

något som överraskar människan så vill denne kunna förklara detta. För att människan 

ska må bra behövs det struktur och regelbundenhet.  Antonovsky (a.a.) ansåg att 

människor som är duktiga på att göra händelser i livet begripliga förblir i större 

utsträckning friska. En människa med hög begriplighet förväntar sig att det denne blir 

utsatt för kommer vara förutsägbart, eller går att klara upp även om det dyker upp 

plötsligt. Till skillnad ifrån en människa med låg begriplighet som upplever att dennes 

värld och det som sker är oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig och kaotisk. 

Begriplighet är den kognitiva komponenten i KASAM. Eleverna som kommer till SiS 

skolverksamhet har alla blivit uppryckta ifrån sitt sammanhang och sin begriplighet. 

Plötsligt befinner de sig i en ny värld som de ska försöka förstå, anpassa sig till och göra 

begriplig. Detta gör att jag anser att framgångsfaktorn begriplighet passar väl in på min 

studie. 
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5.3.2 Hanterbarhet 
När människan utsätts för krav eller det händer stressade och obehagliga saker krävs det 

att människan inte ser sig själv som ett hjälplöst offer. Varje människa behöver få 

uppleva att denne har resurser för att klara av motgångarna. En hög känsla av 

hanterbarhet kan, enligt Antonovsky (a.a.), handla om att man som människa inte 

känner sig som ett offer för det uppkomna. En människa som upplever att denne kan 

klara av livet blir mer motståndskraftig mot ohälsa. Begreppet hanterbarhet innebär att 

man upplever att det finns resurser för att klara av svårigheter som kan ge upphov till 

stress, att kunna möta dessa utmaningar, uppleva att man har kontroll och kunna lita på 

sina egna såväl som andras resurser. Hanterbarhet är i beroendeställning till begriplighet 

eftersom man måste kunna begripa det som händer i livet för att kunna agera på ett 

passande sätt. Hanterbarhet är den komponent inom KASAM som beskriver en 

subjektiv upplevelse, att människan innehar tillräckliga resurser för att möta olika 

situationer i livet. För eleverna inom SiS, som är tvångsomhändertagna, är det dels svårt 

att acceptera att de blivit tvångsplacerade till en miljö som skiljer sig markant åt ifrån 

vad de är vana vid, vilket försvårar känslan av att hantera eller klara av de situationer de 

hamnat i. Dels har flertalet elever inom SiS skolverksamhet haft olika 

skolmisslyckande, vilket innebär att de kanske inte har de resurser, som de tror, krävs 

för att klara av de utmaningar de ställs inför i skolan inom SiS. Även denna 

framgångsfaktor går att applicera på studien eftersom det kan användas i en analys av 

resultatet.    

 

 
5.3.3 Meningsfullhet 
Begreppet meningsfulhet innebär att människan är delaktig och medverkande i det som 

sker i livet, både i stort och smått. För att kunna må bra, enligt Antonovsky (2005), är 

det viktigt att uppleva att de utmaningar som man ställs inför är värda att lägga ner ork 

och energi på. Människan får en känsla av delaktighet i världen och anser att det är lönt 

att engagera sig. Människor som försöker finna en mening med de olyckliga händelser 

som dessa ställs inför är bättre än människor som inte gör det. Meningsfullhet innebär 

att inse att livet har en känslomässig innebörd som är värd att lägga engagemang och 

hängivelse åt. Att det är värt att vara medverkande och delaktig i det som skapar 

människans erfarenheter och öde. Antonovsky (a.a.) menade att begreppet 

meningsfullhet är av största betydelse för hälsan. Detta eftersom meningsfullhet gör att 

människan klarar av att kämpa i situationer som man inte riktigt vet hur man ska 

hantera. Meningsfullhet kan vara motivationsgivare till de två andra 

framgångsfaktorerna. Meningsfullhet är den emotionella och motivationsskapande 

komponenten inom KASAM.  För eleverna inom SiS skolverksamhet är känslan av 

meningsfullhet grunden till allt. Om inte eleverna känner meningsfullhet så är de inte 

mottaglig för varken skola eller behandling, vilket är själva syftet med att de blivit 

placerade på ett särskilt ungdomshem. Denna framgångsfaktor är precis som 

Antonovsky menar, den viktigaste komponenten i arbetet med elever på de särskilda 

ungdomshemmen, vilket gör att den har en självklar plats i min studie.     

          

De tre framgångsfaktorerna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samverkar, 

men är enligt Antonovsky (a.a.) inte beroende av varandra. De kan skilja sig åt mellan 

olika människor, vilket ger skillnader i hälsan. Så länge de tre faktorerna är på en hög 

eller låg nivå så uppkommer inga större problem, men när de tre faktorerna inte längre 

följs åt så kan problem uppstå. Om begriplighet och hanterbarhet befinner sig på en låg 
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nivå kan det ändå bli en positiv förflyttning på ”sjuk-frisk-skalan” eftersom 

meningsfullheten är hög. Är begripligheten hög och hanterbarheten låg så är det 

meningsfullheten som avgör om det blir en positiv eller negativ rikting på ”sjuk-frisk-

skalan”, detta är anledningen till varför Antonovsky menar att meningsfullheten är den 

viktigaste av de tre faktorerna.  

 

 

5.3.4 Det punktuella respektive det relationella perspektivet  
von Wright har vidareutvecklat  Meads symboliska interaktionism, som innebär att det 

finns en relation mellan människa och samhälle. Där människan är en social varelse som 

utvecklas i interaktion med andra människor. Interaktionen är grundläggande för 

lärande och utveckling (Schellenberg, 1980). von Wright (2000) talar om det punktuella 

och det relationella perspektivet. Det får konsekvenser för eleverna beroende på vilket 

perspektiv som pedagogerna intar. Intar en pedagog det punktuella perspektivet innebär 

det att man ser människan/elever som ett objekt eller som ett vad. Det innefattar att 

elevens förmågor skulle vara fristående från sociala sammanhang och inneboende i 

individen. Pedagogen försöker, utan elevens delaktighet, utveckla elevens kunskaper 

genom att finna och analysera bakomliggande brister och orsaker till elevens problem, 

och utifrån dem bestämma vilka åtgärder som ska sättas in. Om pedagogen anammar det 

relationella perspektivet så ser man människan/elever som ett subjekt eller som ett vem, 

vilket innebär att man försöker förstå eleven i relation till sitt sammanhang. Förmågor 

och egenskaper är inte fast förankrade i eleven utan de framträder i mötet mellan 

människor. Fokus ligger inte på att ta reda på elevens brister, utan istället försöker 

pedagoger med det relationella perspektivet utgå ifrån att elevens behov är knutna till ett 

visst sammanhang. Elevens behov ser olika ut i olika sammanhang och förändras över 

tid.  Pedagogen försöker förstå och frågar sig vem den andre är, så intar man den andres 

perspektiv. Pedagog och elev söker tillsammans efter elevens behov. Eleven blir då 

delaktig och perspektivet ger kommunikativa möjligheter, där ett mellanmänskligt möte 

sker mellan pedagog och elev, vilket är en förutsättning för lärande (von Wright, 2000).  

I det dagliga mötet som sker mellan elever och lärare, inom SiS skolverksamhet, är 

mötet förutsättningen för att skolarbete ska kunna ske. Därför passar von Wrights 

perspektiv in på min studie. Eleverna, inom SiS, är experter på att utröna vilken 

inställning lärarana har till sina elever. Känner eleverna av att det inte är en positiv 

inställning som lärarna har så kan det resultera i att eleven inte får något skolarbete gjort 

alls den dagen.       

 

 

6. Metodologiska överväganden  

 

Kvale (2007) talar om att forskaren, under sitt arbete, kan inta rollen som malmletare 

eller som resenär. Detta är två olika epistemologiska föreställningar om intervjuandet 

och dess process, där kunskap bildas. Kvale uppmanar att man ska hålla sig öppen för 

alla dilemman, uppfattningar och konflikter som uppstår under forskningsprocessen. I 

denna studie försöker jag vara medveten om detta och hålla mig öppen för alla dessa 

dilemman, uppfattningar och konflikter som jag kan tänkas stöta på i samband med 

formuleringen, utförandet och sammanställningen av det insamlade materialet. Jag 

tänker mig att jag får vara både en malmletare och en resenär (a.a.). Malmletaren 

behöver jag använda mig av för att samla in rena fakta som måste ligga till grund för 

min frågeställning. Resenären behövs när jag befinner mig mitt uppe i ”min resa” för att 
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kunna utforska vad de personerna sagt som är aktuella för mitt arbete. Dessutom 

behöver jag ha resenären i åtanke när jag ska återberätta vad jag kommit fram till under 

”min resa”/ mitt arbete (a.a.). Under denna rubrik kommer jag att beskriva mitt 

metodval. Jag kommer även att beskriva hur urvalet av intervjupersoner gått till. 

Därefter beskriver jag forskningsetiska riktlinjer, arbetets genomförande, dess 

tillförlitlighet samt hur jag bearbetat och analyserat min empiri. 

 

 

6.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Inom vetenskapligforskning kallas kunskapsteori för epistemologi. Enligt Bryman 

(2011) är epistemologiska frågor teorier om vad som ska ses som kunskap inom ett 

ämnesområde. Positivismen och hermeneutiken är två kunskapsteoretiska 

utgångspunkter. Positivismen har som utgångspunkt att förklara mänskligt beteende, 

medan hermeneutiken istället vill få förståelse för och av människors beteende. Enligt 

Thurén (2013) bör man ta i beaktande om huruvida den sociala verkligheten kan 

undersökas utifrån samma metoder som används inom den naturvetenskapliga 

forskningen. Thurén menar att positivisterna anser att det är viktigt att följa 

naturvetenskapens mönster för att samla in data, eftersom de tror på absolut kunskap. 

Hermeneutiken innebär en humanistisk tolkningsmetod (a.a.). Min studie är 

hermeneutisk eftersom jag vill försöka tolka och förstå de intervjuades upplevelser och 

beteenden. Enligt Bryman ska fokus ligga på att uppfatta saker och ting ur den sociala 

aktörens perspektiv (2011). Genom att använda mig av den hermeneutiska cirkeln eller 

spiralen, som är en aldrig avslutad cirkel eller spiral, ökar min förmåga att förstå olika 

företeelser, sätta in dem i resultatet, vilket leder till att delarna förstås på ett nytt sätt och 

med en fördjupad insikt som leder till nya forskningsfrågor (a.a.).  När jag ska besvara 

mina forskningsfrågor intar jag ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

 

6.2 Kvantitativ och kvalitativ ansats  
En studie behöver inte vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa står 

för mängd eller numeriskt värde och den kvalitativa innebär egenskaper och inre värde 

(Bryman, 2011). Ahrne & Svensson (2013) beskriver skillnaden mellan de två 

ansatserna som mjuk respektive hård data. Det ena alternativet är inte bättre eller sämre 

än det andra. Det som ska avgöra vilken eller om en kombination av ansatserna som ska 

användas är valet av undersökningsområde och hur frågorna i problemformuleringen är 

formulerade. Den vetenskapliga studien ska ha hög validitet, alltså mäta det som studien 

avser mäta.Inom kvalitativ forskning är intervjuer den vanligaste forskningsmetoden. 

Enligt Ahrne & Svensson (2013) kan den kvalitativa intervjun göras på många olika sätt 

beträffande fasta frågeställningar och huruvida följdfrågor används eller inte. Kvale 

(2007) menar att syftet med den kvalitativa ansatsen är att försöka öka förståelsen för 

informanternas livsvärld och deras relation till den. Fokus ligger i de verbala utsagorna, 

alltså orden som sägs, till skillnad från den kvantitativa ansatsen som fokuserar på det 

numeriska. Den kvalitativa ansatsen syftar till djupare förståelse och kunskap om 

människors tankar och att komma under ytan (Carlsson, 2014). Bryman (2011) menar 
att en svaghet med den kvalitativa ansatsen är att urvalet av information som 

informanten väljer att berätta om under intervjun kanske inte är helt sanningsenlig. En 

annan svaghet som nämns är att kvalitativa undersökningar inte kan generaliseras 

eftersom den endast baseras på ett fåtal informanter eller observationer.  
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Efter att ha vägt för och nackdelar med de två olika ansatserna kom jag fram till att min 

undersökning skulle utgå ifrån en kvalitativ ansats.  

 

 

6.3 Tekniker för insamling av material  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur skolledare, lärare och elever på ett särskilt 

ungdomshem ser på den pågående och framtida utvecklingen av skolverksamheten. Jag 

vill även belysa de svagheter respektive styrkor, som skolledare, lärare och elever 

upplever inom skolverksamheten samt vilken roll specialpedagog och speciallärare kan 

ha  inom verksamheten. Jag funderade över olika passande metoder för insamling av 

data, såsom fokusgrupper, intervjuer och deltagande observation. Fokusgrupper består 

av att flera deltagare får möjlighet att diskutera samma fråga, vilket kan vara bra för att 

få igång diskussioner inom ämnet. Vidare behöver inte varje person i fokusgruppen vara 

aktiva hela tiden, utan personerna kan turas om. Svårigheterna med fokusgrupper kan 

bestå i att det kan vara svårt för personerna i fokusgruppen att var helt öppna och ärliga 

i sina svar, samt att gruppeffekt lätt uppstår och det kan leda till att inte alla kan eller 

våga komma till tals (Bryman, 2011). Denna metod valdes bort eftersom jag var 

intresserad av att alla mina intervjupersoner verkligen skulle få komma till tals. Jag 

vågade inte riskera att de intervjuade skulle bli hämmade av varandra, både när det 

gällde positiva och negativa aspekter. 

 

 En annan metod är deltagande observation, vilket innebär att man deltar i 

respondenternas sociala miljö under en tid för att kunna studera och observera den 

kultur som råder där (Bryman, 2011). Även denna metod valdes bort eftersom jag insåg 

att observera en miljö och kultur som jag redan är insatt i, inte kan bli tillräckligt 

objektiv. Jag hade haft svårt att nollställa mig själv och inte ta med min förförståelse för 

skolverksamheten, eleverna och lärarna. Vidare vill jag ju ta del av vad elever, lärare 

och skolledare anser om verksamheten och dess möjligheter till utveckling och om jag 

hade valt att endast observera hade jag ju inte fått ta del av deras erfarenheter och 

tankar. Att både göra observationer och intervjuer hade kunnat vara ett alternativ, men 

föll bort på grund av min förförståelse för skolverksamheten. En tredje metod är 

intervjuer som är en mycket användbar metod inom kvalitativ forskning (a.a.). Efter att 

ha övervägt de olika metoder som passar för kvalitativa studier valde jag intervjuer. 

 

 

6.3.1 Intervjuer 
Genom intervjuer får jag möjlighet att samtala och föra en dialog med de jag intervjuar, 

vilket jag tror passar både skolledare, lärare och elever. Det som är positivt med 

intervjuer är att det är en flexibel metod och som eventuellt kan ge djupgående svar. 

Nackdelen kan vara att det är tidskrävande och att det kan vara svårt att analysera 

svaren/resultatet (Bryman, 2011). Dessa intervjuer har varit semistrukturerade intervjuer 

med en person i taget. En semistrukturerad intervju innebär att den utgår från i förväg 

genomtänkta frågor och där intervjuaren under intervjun ger möjlighet för ytterligare 

frågor inom temat (Kvale, 2007). Själva intervjuprocessen för semistrukturerade 
intervjuer är flexibel. Frågorna är allmänt formulerade och frågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan också ställas (Bryman, 2011). Vid formuleringen av intervjufrågorna 

(se bilaga 3 och 4) fick jag vara noggrann med att konstruera frågorna på ett sådant sätt 

att de inte gick att misstolka, och att frågorna var öppna frågor. Anledningen till att jag 

lämnade öppna frågor, var att jag i tidigare projekt gett svarsalternativ och trots min 
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uppmaning att endast välja ett svarsalternativ, så svarade de intervjuade med att ge fler 

än ett svarsalternativ. Detta försvårade sammanställningen av intervjuerna och detta 

misstag ville jag försöka undvika denna gång. Till skolledaren och lärarna hade jag 

förberett nio stycken frågor (se bilaga 3) och till eleverna hade jag sju frågor (se bilaga 

4). Anledningen till varför jag hade olika många frågor och att frågeformuleringen 

skiljde sig lite åt beroende på vem jag intervjuade var för att försöka skapa 

förutsättningar för att få in så genuina svar som möjligt från mina intervjupersoner. Om 

jag hade valt att använda mig av exakt samma frågor till mina intervjupersoner menar 

jag att risken hade varit stor att framför allt eleverna inte hade kunnat känna igen sig i 

frågorna, att de inte berörde dem och då hade detta påverkat deras svar samt möjlighet 

till en ärlig chans att medverka. Eleverna har ofta svårt att relatera till abstrakta frågor. 

Min önskan var att eleverna skulle känna sig viktiga och få lyckas med sina intervjuer. 

Att ställa abstrakta frågor hade lätt kunnat förstöra den känslan och en känsla av att ha 

misslyckas kan smyga sig in hos eleverna, detta ville jag till varje pris undvika.  

 

 

6.4 Urval  
 I denna studie har jag intervjuat tre elever och två lärare på ett särskilt ungdomshem, 

samt en av skolledarna inom myndigheten. Jag insåg att rektor inte är aktuell att 

intervjua eftersom SiS skolverksamhet inte är organiserade på samma sätt som till 

exempel de reguljära skolorna. Än så länge har skolverksamheten inte samma krav på 

att ha en rektor som den reguljära skolan. Därför valde jag istället att intervjua en av 

skolledarna. Jag valde att inte intervjua alla elever och lärare, utan gjorde ett urval. 

Urvalet av intervjupersoner gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Bryman (2011) innebär att de lärare, elever och skolledare som funnits tillgängliga och 

efter information om studien visat på intresse är de som valts ut. Dels tror jag inte att 

resultatet hade blivit annorlunda om alla elever och lärare på den utvalda skolan hade 

blivit intervjuade och dels hade det varit oerhört tidskrävande att sammanställa så 

många intervjuer. Med tanke på att eleverna är tvångsomhändertagna har jag valt att 

intervjua elever som är över 15 år, då föräldrarnas medgivande inte behövs. Detta är ett 

medvetet val, eftersom kontakten med elevernas föräldrar kan vara så olika. En del 

eleverna har tät kontakt med sina föräldrar, andra har lite mindre kontakt och andra 

kanske inte har någon kontakt alls med sina föräldrar. Eleverna som deltar i studien 

finns på en pojk- respektive flickavdelning.  

 

 

6.5 Forskningsetiska riktlinjer 
Jag utgår ifrån de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet tagit fram. Det finns 

fyra huvudkrav som fastställdes 1990. Dessa fyra handlar om kraven på information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2013). Inom kvalitativa 

studier så finns det svårigheter med etiken, detta gäller främst att skydda sina 

intervjuade personers identitet, alltså konfidentialitet. Till skillnad mot kvantitativa 

studier där till exempel enkäter används och respondenten lättare kan förbli anonym. 

Jag har varit medveten om dessa fyra krav och tagit hänsyn till dem under min studie. 
Särskilt i beaktande var dessa fyra krav när det gällde genomförande av intervjuerna och 

den efterföljande analysen. 

 

 ”Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om 

forskningsuppgiftens syfte ” (Vetenskapsrådet. s. 7). Elever fick till en början en 
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muntlig information, om studien, av sina respektive lärare och sedan fick de läsa 

missivbrevet jag skrivit till dem om syftet med studien. Efter detta fick eleverna 

lite betänketid innan jag stämde träff med dem för att fråga om de ville vara med 

i studien. I samband med detta berättade jag även om mig själv och min 

erfarenhet av skolverksamheten inom SiS. Lärarna fick vetskap om min studie 

under ett lärarmöte samt att missivbrevet delades ut. Skolledaren fick 

information om min studie via telefon samt att missivbrevet skickades till denne.  

 

 ”Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet. s. 9). De utvalda lärarna och 

skolledaren samt de tillfrågade eleverna informerades om att deltagandet i 

studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

att det skulle medföra några negativa konsekvenser. Vidare fick de utvalda veta 

vilken uppgift de har för själva studien. Valet av tid och plats för de respektive 

intervjuerna bestämdes i samråd med varje intervjuperson.  

 

 ”Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem.” (a.a., s.12). Jag meddelade intervjupersonerna att intervjuerna skulle 

komma att spelas in. Både personer och arbetsplats kommer att avidentifieras.  

Under själva transkriberingen så gjordes det på ett sätt som försvårade 

identifieringen av de enskilda intervjuade personerna. Alla personuppgifter har 

förvarats så att inga obehöriga har kunnat ta del av dem. Skolledaren benämns 

genomgående med ordet hen för att inte kunna röja personens identitet. Lärarna 

benämns ofta som lärare, en lärare eller den andre läraren för att inte avslöja 

deras identitet. Först hade jag tänkt ge dem fingerade namn, men insåg att trots 

detta så skulle deras identitet lättare kunna röjas av till exempel andra kollegor, 

om könet var känt. Likaså gjorde jag med de tre intervjuade eleverna. Att lova 

fullständigt skydd är näst intill omöjligt, men min intention är att skydda 
deltagarnas identitet och jag låter inga obehöriga ta del av studiens material.  

 

 

 ”Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in endast får användas 

forskningsändamål” (a.a. s. 14). Intervjupersonerna informerades om att 

inspelningarna som gjordes endast kommer att användas i denna studie. När 

denna studie är avslutad kommer det insamlade materialet att förstöras.  

 

Det krav som varit svårast att uppfylla är konfidentialitetskravet. Om en av de 

intervjuade personerna i undersökningen känns igen kan detta få konsekvenser för den 

personen, t.ex. i arbetslaget eller bland elevgruppen. För att undvika detta har jag fått 

vara ytterst försiktig när jag redovisar resultatet av studien, för att försöka försvåra 

identifieringen av någon av intervjupersonerna. 

 

6.6 Genomförande  
Eleverna som deltog i studien finns på en pojk- respektive flickavdelning och de fick 

först en muntlig information om studien via sina lärare samt läsa missivbrevet (se bilaga 
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2) jag skrivit till dem. Därefter avtalade jag tid med eleverna då jag fick komma och 

besöka dem i deras skollokal. Vid mötet med eleverna berättade jag lite om mig själv 

och hur länge jag jobbat som lärare inom SiS och vilka ämnen jag undervisar i. Detta 

gjordes för att eleverna skulle känna sig trygga med mig som intervjuare. Jag frågade 

dem om de läst mitt brev och om de ville vara med i min undersökning. Än en gång 

försäkrade jag mig om att de förstod att deltagande i studien var frivilligt och att de när 

som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Eleverna var positivt inställda till att 

vara med och var nyfikna på att jag ville prata med dem och att deras tankar och åsikter 

var så viktiga. Elevintervjuerna genomfördes på elevernas respektive skolenhet. 

Eleverna och jag hade avtalat att intervjuerna skulle genomföras under sommarskolans 

första vecka och vara förlagd under eftermiddagspasset eftersom det då inte var så 

många elever i skolverksamheten. Eleverna fick själva välja var intervjun skulle vara, 

detta för att öka deras tillit och trygghetskänsla. Båda eleverna valde att intervjun skulle 

genomföras i deras eget klassrum/studierum.    

  
Lärarna blev informerade om studien vid ett lärarmöte och missivbrev (se bilaga 2) 

delades ut.  Jag lät alla lärare få ta del av missivbrevet och i min kommande studie hade 

jag Brymans kvalitetskriterier (se avsnittet om tillförlitlighet) i åtanke. Min förhoppning 

var att skapa en medvetenhet kring min studie, dess innehåll och eventuella resultat och 

att dessa resultat skulle på så sätt få en bättre grogrund. Jag valde sedan att fråga två av 

lärarna om de kunde tänka sig att medverka i min studie och båda lärarna var positiva 

till detta. Vid detta tillfälle och även vid intervjutillfället försäkrade jag mig om att de 

förstod att deras intervjusvar, trots konfidentialitetskravet, skulle eventuellt kunna 

härledas till dem med tanke på att studien är gjord på ett särskilt ungdomshem och 

lärarna är en väl sammansatt grupp. Detta förstod lärarna och det såg inte detta som 

något problem eftersom de svarade utifrån sin professionalitet. De två lärarna som jag 

har valt att intervjua är dels en lärare som har arbetat en längre tid på det särskilda 

ungdomshemmet och dels en lärare som är relativt ny på sin tjänst. Jag valde dem med 

tanke på deras olika erfarenheter av skolverksamheten inom SiS. Båda lärarna var direkt 

positiva till att medverka i studien. Lärarintervjuerna genomfördes under lärarnas 

nertrappningsvecka, då eleverna har påbörjat sin ledighet. Detta val gjordes medvetet av 

mig för att lärarna skulle kunna slappna av och inte vara stressade över allt som ska 

hinnas med innan skolavslutningen. Intervjuerna genomfördes på en av skolenheterna. 

Vi satt vid ett runt bord i ett av de klassrum som finns i det lilla skolhuset, som visade 

sig vara en fördetta arbetarbostad . 

 

Primärmaterialet består av intervjuerna med elever, lärare och skolledare. De sex  

intervjuerna skedde vid sex olika tillfällen. Jag räknade med att varje intervju skulle ta 

cirka 30-40 minuter. Vid varje intervju påminde jag om att jag skulle spela in intervjun. 

Jag trodde att själva inspelningsmaskinen skulle göra sig påmind och att det kanske 

skulle kännas lite ovant, för mina intervjupersoner. Att de skulle svara på mina frågor 

och att allt spelades in, men det upplevdes inte som att de  blev hämmade av detta. För 

att försöka underlätta för mig vid transkriberingen så var jag noga, under varje intervju, 

att läsa upp varje fråga så att jag lättare skulle kunna hålla ordning på vilka svar som 

hörde till vilka frågor. Under intervjuerna hade jag även med mig penna och papper ifall 

tekniken helt plötsligt skulle sluta fungerar. Då kunde jag snabbt göra anteckningar och 

riskerade inte att missa något som sades. Jag hade i förväg pratat med skolledaren samt 

skickat missivbrev till denne. Skolledaren godkände detta utan några invändningar. Vid 

själva intervjutillfället med skolledaren gick jag och denne och satte oss i ett av de 
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samtalsrum som finns på skolan. Det var sköna soffor och en lugn och behaglig miljö, 

utan att någon ser, hör eller stör.  

 

 6.7 Bearbetning och analys  
Studiens resultat redovisas i ett antal olika teman som jag upptäckt under själva 

transkriberingen. Att transkribera innebär att ändra materialet från en form till en annan. 

När man transkriberar muntligt tal till skrift är det, enligt Kvale (2007), viktigt att vara 

medveten om de språkliga svårigheter som kan ske i samband med transkriberingen. 

Därför är det ytterst viktigt att transkribera exakt vad som sägs. Transkriberingarna har i 

stort sett skett ordagrant, vilket innebär att materialet blev ganska omfattande.  Själva 

transkriberingarna skedde någon eller några veckor efter själva intervjun. Efter att 

intervjuerna hade transkriberats läste jag igenom dem ett flertal gånger för att kunna 

utröna mönster i de intervjuades svar på intervjufrågorna. Forskningsfrågorna utgår 

ifrån elever, lärare och skolledares upplevelser av skolverksamheten inom SiS.  

 

Ahrne & Svensson (2013) menar att analysen består av att begripliggöra materialet från 

intervjuerna. Att tolka teorin kan ses som att ta på sig ett par glasögon som visar på 

vissa aspekter och låter andra vara i bakgrunden, men en teori förklarar inte allt. Enligt 

Bryman (2011)  sker detta ofta vid kvalitativa undersökningar. Inom kvalitativ 

forskning kan man använda sig av ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att 

användbara teorier framkommer vid bearbetningen av materialet. Min analys utgår ifrån 

Antonovskys (2005) känsla av sammanhang, KASAM. Där använder jag de tre 

framgångsfaktorerna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vidare utgår min 

analys ifrån von Wrights (2000) två perspektiv, det punktuella och det relationella, men 

även annan litteratur som nämnts i kapitel 2 ”bakgrund” tas upp för att förstå, tolka och 

analysera studiens resultat.   

 

För att få fram studiens resultat har jag bearbetat de transkriberade intervjuerna genom 

att läsa dem om och om igen för att kunna utröna mönster/teman som jag sedan 

redovisar i kapitlet resultat. I analysen försöker jag förstå varför intervjupersonerna har 

svarat och uppfattat intervjufrågorna som de gjort utifrån valda teorier. Från början 

tänkte jag skriva fram resultatet och analysen tillsammans, men denna tanke övergav jag 

när jag insåg att texten blir svårläst och svår att följa. För att visa på vad 

intervjupersonerna verkligen uttryckte har jag använt mig av citat från 

intervjupersonerna i redovisningen av reultaten. Citaten är helt obearbetade för att 

verkligen belysa intervjupersonernas egna ord och tankar.    

 

 

6.8 Tillförlitlighet 
I en kvalitativ undersökning där endast ett fåtal intervjuer görs får forskarens 

trovärdighet och hantverksskicklighet en avgörande betydelse. Hela 

forskningsprocessen ska genomsyras av valideringen. Att validera innebär att anta en 

kritisk syn på sin egen analys och att visa sitt perspektiv på det undersökta ämnet samt 

att kontroller gjorts för att försöka motverka felaktiga tolkningar (Kvale, 2007). Enligt 
Bryman kan validitet och reliabilitet, som vanligtvis används i den kvantitativa 

forskningen, ersättas av tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen (2011).   Inom 

den kvalitativa forskningen är Brymans kvalitetskriterier kända. Dessa handlar om 

tillförlitlighet. Bryman har delat in dessa i fyra olika kategorier som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten till att styrka och konfirmera. 
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 Trovärdighet innebär att människor ska kunna känna en tillförlitlighet till 
resultatet som studien uppvisar. Studien behöver också utföras enligt de regler 

som finns, där de människor som deltagit i studien ska få ta del av resultaten 

samt bekräfta att de stämmer överens med verkligheten (Bryman, 2011). För att 

öka trovärdigheten har jag ansträngt mig lite extra för att få med alla steg i 

processen och vara noga med att motivera dessa. Eftersom ett urval är gjort i 

denna studie finns det en risk för att det inte är representativt. För att stärka 

trovärdigheten har jag varit noga med att redovisa urvalet.  

 

  Överförbarhet innebär att den som gör studien lämnar en tydlig redogörelse 

samt en noggrann redovisning av de resultat som framkommit. Motsvarigheten 

till överförbarhet inom kvantitativa studier är extern validitet. Detta innebär att 

så noga som möjligt beskriva undersökningen så att de som tar del av den kan 

bedöma hur överförbara resultaten är i en annan miljö. Eftersom kvalitativa 

studier oftast består av en liten grupp individer med vissa gemensamma 

egenskaper, i det här fallet ett par elever, lärare och skolledare inom SiS 

skolverksamhet, alltså har studien ett djup istället för bredd. Detta innebär att 

det behövs innehållsrika beskrivningar för att öka trovärdigheten och för att 

kunna få en större överförbarhet till likande verksamheter (a.a.) Jag har försökt 

uppnå detta genom att noggrant beskriva förberedelserna, intervjuerna, 

analysprocessen och i resultatdelen förstärkt intervjupersonernas ord med citat.  

 

  Med pålitlighet menas med att studiens tillvägagångssätt ska beskrivas, på ett 
ingående sätt. Pålitlighet är den kvalitativa studiens motsvarighet till reliabilitet. 

Att utgå ifrån ett granskande synsätt på sin egen studie. För att kunna 

kontrollera pålitligheten kan man låta sina forskarkollegor granska 

undersökningen, eller ett annat sätt är att tydligt redovisa arbetets process (a.a.). 

Jag har försökt att säkerställa pålitligheten genom en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla steg i forskningsprocessen.  

 

  Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att den som gör studien är 
medveten om att det inom samhällsvetenskaplig forskning inte är möjligt att 

hålla sig helt objektiv, men att man ska försöka vara så objektiv som möjligt, 

och inte låta sina egna åsikter och tankar synas i studien (a.a.).  Eftersom jag är 

medveten om detta har jag aktivt arbetat med mina egna tankar, värderingar och 

åsikter inte ska lysa igenom i denna studie. Under intervjuerna har jag varit 

medveten om att så kallad intervjuareeffekt, där informanten omedvetet eller 

medvetet inser vilka svar som förväntas, kan uppstå samt att jag är medveten 

om att min tolkning kanske inte är helt objektiv då jag tolkar utifrån min egen 

erfarenhet (Ahrne & Svensson 2013, Thurén, 2013). 

 

 

7. Resultat  

  
I detta avsnitt redovisas resultatet från min studie. Utifrån de teman som utkristalliserats 

under bearbetningen presenteras de intervjuades tankar och erfarenheter. De citat som 

belyser resultatet är talspråk, och har inte bearbetats språkligt. Jag har valt att redovisa 

lärare och skolledares svar tillsammans och elevernas svar för sig. Jag har även 
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medvetet valt att alternera om jag börjar redovisa elevernas svar eller lärare och 

skolledares svar, detta för att påvisa att svaren är av lika vikt och lika betydelsefulla. I 

två av temana finns inga svar från eleverna, detta beror på att några av intervjufrågorna 

skilde sig åt beroende på om de ställdes till elever eller lärare och skolledare. Elevernas 

intervjufrågor berör inte utvecklingen av skolverksamheten, till skillnad från lärarna och 

skolledarens intervjufrågor, utan går direkt in på vad som är positivt och mindre bra 

med skolverksamheten inom SiS. Detta innebär att eleverna inte förekommer lika 

frekvent i resultatredovisningen. För att se intervjufrågorna i sin helhet hänvisar jag till 

bilaga 3 och 4. För att underlätta läsningen av resultatet har jag valt att redogöra för de 

två första intervjufrågorna i detta stycke. De två första intervjufrågorna berör hur länge 

skolledare, lärare och elever arbetat/ undervisats i skolverksamheten inom SiS samt hur 

många skolor de arbetat/undervisats i innan de kom till skolverksamheten inom SiS. 

Resultatet visar att spridningen på hur länge skolledare och lärare arbetat hos SiS 

sträcker sig från 1 år till 19 år. Spannet mellan elevernas undervisningstid inom 

skolverksamheten inom SiS varierar från 3 månader till 1 år. Skolledare och lärare har 

arbetat på 0-3 skolor innan de började hos SiS och eleverna har gått på mellan 2-6 

skolor innan de började i skolverksamheten inom SiS.   

 

 

7.1 Skolverksamheten och lärarnas betydelse för eleverna 
Eleverna nämner att vad som är positivt är att det är fler lärare och att de får mer hjälp. 

De behöver inte sitta och vänta på lärare när de behöver hjälp utan det finns alltid någon 

tillgänglig, och lärarna kan ge eleverna mycket mer uppmärksamhet. En elev säger sig 

få mycket mer gjort i skolan. En annan elev menar att det är: 

 
”bra att ha något att göra på dagarna.” 

 
En tredje elev tycker om att varje elev har möjlighet till ett eget studierum. En av 

eleverna säger att:  

 
”lärarna är bra och vi lär oss mycket inom ämnena.” 

 

En annan anser att det är en trygg miljö som är avslappnad och att man kan ta det i sin 

egen takt.  Två elever uttrycker att det är bra att de nu går i en mindre klass. En elev 

tycker det är bra med att det är samma tider som gäller hela veckan, medan en annan 

elev menar att det är bra om tiderna varierade dag för dag. En elev menar att det är bra 

att det inte förekommer så mycket läxor. En elev anser att det är både positivt och 

negativt att man kan jobba självständigt. Eleven säger att:  

 
”jag har min egen studieplanering och kan jobba på i min takt i de olika ämnena, det är bra. 

Ibland är det lite tråkigt att inte kunna jobba med andra elever eftersom alla är på olika 

nivåer.” 

 

 

7.2 Lärare och skolledares syn på utvecklingen av skolverksamheten 
Både skolledaren och lärarna i allmänna ordalag ser positivt på utvecklingen av skolan 

inom SiS. Två av intervjupersonerna har var och en jobbat länge inom myndigheten och 

har lång erfarenhet av verksamheten. Däremot tolkar man frågan på lite olika sätt, vilket 

kanske är naturligt eftersom de har olika ansvarområden och kunskapsområden. 

Skolledaren är väldigt fokuserad vid styrning och ledningsfrågor och återkommer vid 
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flera tillfällen hur positivt det är med en utveckling som lett fram till central styrning av 

skolverksamheten. Hen menar att skolverksamheten flyttat fram sina positioner inom 

organisationen och inte enbart ses som någon form av serviceinstitution. Det fanns 

tidigare, anser hen, en kultur att skolan var något som eleverna kunde fördriva sin tid 

med under dagarna, i väntan på behandling. Hen menar att:  

 
”Kampen mellan behandling och skolverksamhet är inte lika (upptagen) som den var för några 

år sedan. Nu har skolan en självklar plats i verksamheten.” 

 

En av lärarna tar likt skolledaren upp aspekten med att skolverksamheten under senare 

år blivit mer upp styrd och centralt styrd än den var för ett par år sedan. Läraren ger 
några konkreta exempel på centralt styrda frågor såsom timplanen, att varje elev 

grundskolelev ska erbjudas 23 timmar undervisning i veckan samt erbjudas alla 

grundskoleämnena. Vidare talar läraren om lärarlegitimationskravet och hur SiS ska 

klara av den utmaningen med tanke på att olika institutioner är olika stora och har olika 

antal lärare. Idag har de icke skolpliktiga eleverna större valmöjligheter, om de ville gå i 

skolan eller inte.  Tidigare sågs skolverksamheten som en daglig verksamhet dit alla 

gick oavsett om du var skolpliktiga eller ej. Den andre läraren är mer skeptisk till den 

skolutveckling som skett inom det särskilda ungdomshemmet. Läraren uttrycker 

farhågor över att verksamheten handlar mer om att överleva dagen. Att det ofta saknas 

framförhållning eller att det lokalt saknas visioner. Läraren uttrycker en önskan om:  

 
”en mer lokal långsiktig utvecklingsplan skulle finnas för att skolan ska fortsätta att utvecklas.” 

 

Vidare uttrycker läraren önskemål om att inte bara utgå ifrån varje elevs 

utvecklingskurva under sin tid på ungdomshemmet, utan att jämföra flera elever för att 

på så sätt få nyckeltal som kan användas för att jämföra och utveckla pedagogerna samt 

hela skolverksamheten i sig.  

 

 

7.3 Lärares och skolledares tankar kring ”lilla gruppen” och v ikten av 
relation 
Skolledaren lyfter fram det lilla sammanhanget i verksamheten och det positiva med 

mötet mellan en vuxen och ungdom. Hen pratar mycket om vikten att inge ungdomarna 

och eleverna hopp och tro på sig själva. Att skapa en trygghet och förtroende mellan 

vuxna och ungdomar. Hen menar att många ungdomar har en negativ bild av skolan och 

att det gäller att vända det till något positivt. Precis samma linje är lärarna inne på. De 

framhåller det positiva med den lilla gruppen och möjligheten till mötet mellan vuxna 

och ungdomar. Framför allt är de glada för att det finns tid för att skapa ett förtroende, 

för det är en förutsättning menar lärarna. Lärarna talar om att man har lättare att möta 

eleverna och jobba med den pedagogiska relationen här, vilket en av lärarna anser vara: 

 
”den stora tjusningen och fascinationen med att jobba här. Jämfört med den kommunala 

skolan, där det är lite av en löpande bands princip med en mall som alla ska passa in. Medan 

här kan vi utforma och har större möjligheter.” 

 

En av lärarna uttrycker att här finns det bättre resurser för att kunna tillgodose elevernas 

behov. Den andre lärare säger nästan samma sak när hen säger att: 

 
”det är bra med individualiseringen och att man kan se till varje elevs behov.” 
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En av lärarna återkommer vid flera tillfällen till vikten av att skapa en relation med sina 

elever och varför det är så viktigt. Vikten av att visa respekt och omtanke. Att det är 

viktigt att det första man gör på morgonen är att hälsa eleverna god morgon, att se varje 

individ. Bemötandet är en väldigt central bit i relationen som man hela tiden bör kunna 

återkoppla till, såväl när eleven är i fas med sig själv och när den inte är i fas med sig 

själv. För att stärka sina argument ytterligare hänvisar läraren till att även forskningen 

har kommit fram till att relationen är a och o. Läraren menar att om man inte har en 

relation med eleverna så spelar det ingen roll, vilket läraren anser är något som ständigt 

återkommer inom skolverksamheten inom SiS. Läraren säger: 

 
”att lyckas få eleven att känna sig trygg i skolmijön är det första du som lärare måste göra. Då 

handlar allt om att sakta men säkert bygga upp relationen med eleven, sen kommer skolarbetet 

av sig självt.” 

  

En annan styrka, som en av lärarna, nämner är kunskapsbanken som finns inom 

myndigheten kring elever med särskilda behov och elevernas bakgrunder som kan vara 

en mix av droger, kriminalitet, neuropsykiatriska funktionshinder och social misär. 

Vidare talar lärarna om att: 

 
”man får jobba med en mångfald av pedagogiska lösningar med elever som har det svårast i 

samhället.” 

 

Vidare nämner en av lärarna att arbetet är så varierat och säger att: 
 

”man aldrig vet vad som inträffar med dessa elever.” 

 

Den andre läraren säger vidare att man som lärare på ett ungdomshem bör vara extremt 

handlingskraftig och att man kan improvisera mycket.  Både lärare och skolledare 

framhåller den pedagogiska friheten som finns inom verksamheten. Det är viktigt och 

ibland helt avgörande för ett bra resultat, att kunna fatta snabba beslut och kunna dela 

med sig av erfarenheter.  

 

 

7.4 Elevernas önskemål om blandade grupper och att vara ute på rasterna  
Av elevernas önskemål framgår det tydligt att de vill att man blandar tjejer och killar 

mer i skolverksamheten. En av eleverna önskar att skola och avdelning inte låg i samma 

hus, och att man inte alltid går till samma skolhus eller klassrum. Att det finns större 

klassrum som fler elever kan vistas i. En elev önskar större rum där rasten är. Två av 

eleverna anser att det borde: 
 

”vara raster oftare och att de kunde få vistas ute varje rast.” 

 

En annan elev önskar mer praktiska saker och mer samarbeten. En elev önskar ”fler 

ungdomsböcker, spel och musikanläggning”. En elev tycker inte eleverna ska få välja 

vad de vill arbeta med utan det ska läraren göra istället. En annan elev önskar att det 

fanns fler läroböcker att välja mellan så att de själva kan avgöra vilken de tycker passar 

bäst, samt fler datorer till eleverna. Önskemål nämns om att det kunde göras fler 

studiebesök och besök till biblioteket. En elev önskar att man kan få läsa fler 

gymnasiekurser som inte hör till grundämnena.  



 

 

 

30 

 

 

7.5 Lärarnas funderingar kring skollokaler och blandade klasser  
Lärarna anser att det är en svaghet att de är utspridda på flera skolhus, vilket gör det mer 

sårbart om någon lärare är borta. Önskan om ett större skolhus nämner båda lärarna, 

som har ett symboliskt värde, inte bara ett pedagogiskt värde. Den andre läraren 

uttrycker att det kanske dröjer och inte är realistiskt att önska ett större skolhus, men 

önskar att lärarna skulle ha gemensamma lärarrum med en gemensam samlingslokal 

som blir en naturlig samlingspunkt. Det är dit man går på morgonen och stämmer av 

med sina lärarkollegor innan man går ut till de olika skolhusen. Läraren uttrycker en 

saknad av de informella mötena och att det inte finns så mycket utrymme för denna typ 

av möten, eftersom lärare inte får en chans att mötas på grund av att de är utspridda på 

området. Vidare talar läraren om en förhoppning om att i framtiden inte behöva städa 

skollokalerna och toaletterna där man undervisar. Det räcker att man städar i det 

lärarrum där man har sitt skrivbord. En av lärarna pekar på en annan brist med att vara 

små enheter och grupper, läraren menar:  

 
”att de samlade resurserna inom verksamheten inte används tillräckligt. Det gäller både 

erfarenheter mellan personal och användning av varandras lokaler och pedagogiska verktyg.” 

 

På andra institutioner har man större skolhus med fler lärare och elever.  Att jobba med 

könsblandade elevgrupper nämns och för och nackdelar med detta som behöver tas med 

i beräkningen. Till exempel finns det elever som av olika anledningar inte klarar av/mår 

bra/känner sig trygga/ när det är en könsblandad skola. Men att denna fråga behöver 

vara levande och ständigt behöver omprövas. Där man väger för och nackdelar, att 

beslutet som tas inte behöver bli statiskt utan att en stor flexibilitet bör finnas inför 

detta. En av lärarna funderar över hur länge och huruvida det är försvarbart och lagligt 

att separera könen i skolverksamheten. Som det är på det aktuella ungdomshemmet så är 

skolan uppdelad i pojk- respektive flick- skolor. Det kommer alltid att vara så att några 

elever inte kommer att klara detta, men att generalisera och separera könen är det 

rimligt, och kan man uttrycka det i lagtext så att man inte kan kringgå, då kanske det 

påskyndar att det efterliknar den reguljära skolan.   

 

 

7.6 Lärare och skolledares tankar kring rekrytering av nya kollegor  
De styrkor som finns inom skolverksamheten och dess utveckling kan också innebära 

svagheter. Det menar skolledaren i sitt vidare resonemang. Det är inte en självklarhet 

för en utbildad pedagog eller lärare att kunna jobba i mindre grupper eller lyckas skapa 

goda relationer och förtroende med elever och ungdomar. Arbetssituationen ställer inte 

bara höga krav på utbildning och erfarenhet, utan även på individen. Vid en 

rekryteringsprocess är det: 

 
”lika viktigt att individen passar in i sammanhanget och verksamhet, som att personen i fråga 

har rätt utbildning och erfarenhet.” 

 
Den kombinationen kan lätt bli en belastning, när det samtidigt ställs mycket höga krav 

på både ämneskompetens och legitimationskrav. Bristerna, blir desto tydligare, menar 

lärarna, när det dessutom ställs krav på att tillgodose verksamhet för både skolpliktiga 

och icke skolpliktiga ungdomar, flickor som pojkar, som dessutom är i varierande 

åldrar. Skolledaren menar att det är svårt att täcka in alla de behov som ställs på 

verksamheten. 
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7.7 Lärarnas oro över icke skolpliktiga elever 
Lärarna uttrycker en oro över de elever som inte längre är skolpliktiga och som väljer 

bort skolan, trots att de inte har fullständiga grundskolebetyg eller gymnasiebetyg. Hur 

ska man kunna peppa och motivera dessa elever till studier eller annan typ av daglig 

verksamhet såsom praktikplats och så vidare?  Lärarna är inne på att detta arbete inte 

bara kan vara deras ansvar utan att detta måste vara något som hela institutionen arbetar 

med. Till exempel att avdelningspersonalen stöttar och uppmuntrar eleverna till att vilja 

ha en meningsfull vardag med antingen skola eller praktik. Minst lika viktigt är att:  

 
”övrig personal talar gott om skolan och dess verksamhet och gör den till något bra och 

viktigt.” 

 

Vidare talar lärarna om att på vissa avdelningar ligger avdelning och skola i samma hus 

och vissa avdelningar har ett separat skolhus, vilket kan påverka både elever och 

personals inställning till skolverksamheten. Dessutom önskar lärarna att det borde finns 

alternativa sysselsättningar för icke skolpliktiga elever som väljer bort att gå i skolan.  

 

 

7.8 Lärare och skolledares tankar kring samarbete 
Skolledare och lärare uttalar en önskan om vikten av att ett bättre samarbete mellan 

skol- och behandlingsavdelningarna skapas. Man framhåller bland annat att ett bra 

samarbete gynnar eleverna och ungdomarnas utveckling. Samtidigt är det då viktigt att 

man har en samsyn på skolverksamheten och den kan man inte få om det inte finns 

regelbundna kontakter och erfarenhetsutbyten. Lika viktig är samsynen på den tid 

eleven och ungdomen har utanför skolverksamheten. Finns det inte gemensamma 

rutiner och strukturer på vad som gäller, är det oftast skolverksamheten som förlorar på 

detta i längden. Skolledare och lärare anser: 
 

”att samarbete mellan skola och avdelning är mycket betydelsefullt.” 

 

Däremot utgår man inte i sina svar ifrån hur ett samarbete kan gynna utvecklingen av 

skolverksamheten. Istället betonar man vikten av att samarbete mellan skola och 

avdelning gynnar elevens utveckling. Därför är det viktigt att det finns gemensamma 

rutiner, strukturer och samsyn.  

 

I framtiden menar en av lärarna att skolverksamheten kommer att bli än mer enhetlig. 

Det ska inte spela någon roll på vilket särskilt ungdomshem en elev blir placerad på, 

skolverksamheten inom SiS ska kunna erbjuda en likvärdig skola för alla sina elever. 

Att skolan inom SiS ska bli mer lik den vanliga (reguljära) skolan. Att SiS 

skolverksamhet inte längre har en egen paragraf i skollagen, utan att verksamheten råder 

under samma lagar som gäller för den reguljära skolan. En fördel, anser en av lärarna, är 

att det blir enklare för eleverna att anpassa sig när de kommer tillbaka till den reguljära 

skolan, eller när det kommer nya elever till ungdomshemmen. Läraren syftar främst på 

att all skoldokumentation då bör vara mer i sin ordning och inte som nu där det kan 
komma elever som det inte finns någon dokumentation över. Läraren ställer sig frågan 

hur: 

 
” det är möjligt att det finns elever som kommer till SiS utan att tidgare skolor skött sina 

uppgifter att dokumentera kring eleven.När det i dagens skola råder dokumentationshysteri.” 
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7.9 Lärare och skolledares syn på behov av speciallärare och 
specialpedagoger 
När det gäller synen på behovet av speciallärare och specialpedagoger inom SiS är 

synen delad. I huvudsak är intervjupersonerna positivt inställda. Man anser till och med 

att det finns alldeles för få inom SiS- verksamhet. Skolledaren medger att det inom 

myndigheten diskuteras behovet av dessa resurser. Enligt skolledaren vore det önskvärt 

med en sådan resurs vid samtliga ungdomshem och i alla arbetslag: 

 
” men det handlar om både användandet av befintliga lärarresurser, rekryteringsläge och 

organisationen av den lokala skolverksamheten. Hur dessa pedagoger kan få legitimitet, 

anställas och verka inom myndigheten.” 

 

Hen anser att det är en viktig strategisk fråga. Skolledaren tror dock att det är svårt att 

erbjuda tillräckligt attraktiva platser och att det därmed är svårt att behålla speciallärare 

och specialpedagoger inom verksamheten. Skolledaren menar att det optimala vore att 

den pedagogiska ledaren, som ska finnas på alla särskilda ungdomshem, är utbildad 

specialpedagog. En av lärarna diskuterar till en början skillnaden mellan 

specialpedagogens och speciallärares arbetsuppgifter, som läraren uppfattat det. Att en 

specialpedagog skulle handleda lärarkollegiet, kunna komma med tips och idéer kring 

hur upplägget av undervisning kan planeras och bedrivas för elever. Läraren säger att 

den handledning som psykologerna haft med lärarkollegiet är bra på många sätt, men att 

den pedagogiska biten saknas. Läraren anser:  

 
”att med specialpedagoger och speciallärare skulle den specialpedagogiska kunskapen få sig 

ett lyft och lättare vinna gehör.” 

 

Den andre läraren tänker genast på utredningar och vikten av att veta vad som ska 

utredas och varför. Läraren konstaterar att i den vanliga lärarutbildningen får man inte 

lära sig att göra utredningar och här på det särskilda ungdomshemmet kommer det ju 

specialelever och därför är det av stor vikt att det finns specialpedagoger och 

speciallärare inom verksamheten. De som är specialpedagoger och speciallärare ska ju 

kunna stötta och hjälpa övriga pedagoger. Läraren ger ett exempel på detta, att om en 

utredning av en elev visar på följande så kan undervisningen av den eleven göras på 

följande sätt, på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Vidare talar läraren om 

osäkerheten kring pysparagrafen (Skollagen, 2010:800, kap 10, 21§ vid betygsättning 

kan enstaka delar av kunskapskraven bortses ifrån om särskilda skäl förekommer såsom 

funktionsnedsättning eller andra liknade personliga förhållanden som inte är av tillfällig 

natur.), när och hur den ska användas och att specialpedagog och speciallärare skulle 

kunna vara behjälpliga med att tolka när den ska användas eller inte.  Lärarna 

konstaterar, med glimten i ögat, att: 

 
”vi alla är speciella lärare som arbetar på ett ungdomshem, men trots det gör det oss inte till 

speciallärare.” 

 

Både speciallärare och specialpedagoger borde finnas inom SiS skolverksamhet, att det 

inte finns fler och att deras uppdrag vore en självklarhet anser lärarna märkligt. Det kan 

bli svårt för de mindre institutionerna att ha råd med detta, men specialpedagoger kunde 

ju ansvara för fler än en institution, resonerar en av lärarna. En av lärarna konstaterar att 

det borde finnas minst en speciallärare med inriktning mot läs- och skriv och en med 
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inriktning mot matematik eftersom flertalet av eleverna som kommer till SiS har 

svårigheter med detta.     

 

 

7.10 Lärare och skolledares funderingar kring skolverksamhetens 
ledarskap 
Enligt skolledaren kommer ett förtydligande av rektorsansvaret, utnämnande av rektorer 

samt befattningsutbildning innebära en större likvärdighet, kvalitetssäkrad 

myndighetsutövning och bedrivande av utbildning enligt skollag, läroplaner och 

förordningar. Detta innebär, enligt hen, att: 
 

”elevens rätt till utbildning tydliggörs, samt att denna genomförs med bättre kvalitet.” 

 

Dessutom tydliggörs SiS ansvar att bedriva en utbildning som svarar mot elevens behov 

utifrån styrdokumenten. Skolledaren berättar att i nuläget är det ett antal pedagogiska 

ledare som börjat eller är i begrepp att börja sin rektorsutbildning. Skolledaren säger sig 

märka i sina möten med dessa pedagogiska ledare att det är en ökad ledarkompetens, en 

ny syn på verksamheten, en ambition om korrekt myndighetsutövning och ett ökat 

intresse för skolutveckling, vilket tyder på utbildningens betydelse.  

 

Lärarna menar att det är mer eller mindre ett omöjligt uppdrag att som institutionschef 

(IC) vara chef/huvudansvarig för både skola, behandling och hälsa och sjukvård. Det är 

inte rimligt att en person ska var expert och insatt i så många olika områden och 

yrkeskategorier samtidigt. Lärarna ser gärna att det tillsätts en utbildad rektor till 

skolverksamheten och som chef över lärarna. Denna person bör självfallet ha gått en 

rektorsutbildning. Precis som kravet på lärarlegitimation, anser lärarna att det bör finnas 

ett krav på en rektorslegitimation för den som ska vara chef över skolverksamheten. Det 

ska inte finnas något undantag av en utbildad rektor inom skolverksamheten hos SiS. 

Lärarna önskar att: 

 
”denna rektor ska arbeta med skolutveckling, likvärdig skola för alla elever, ta del och 

förmedla nya forskningsrön, lyfta fram det pedagogiska tänket, vara insatt i ekonomi, 

personalfrågor samt kunna och vilja driva verksamheten framåt.” 

 

En av lärarna tar upp aspekten med att det kan bli svårt för mindre institutioner att ha en 

rektor, och menar att rektorn kanske ska verka som rektor, för skolverksamheten, på fler 

än en institution för att göra det ekonomiskt möjligt.  

 

 
7.11 Sammanfattning av resultaten  
Utifrån studiens frågeställningar har resultatet sammanställts i olika teman. Dessa teman 

tydliggör vilka svar som framkommit under intervjuerna.  

När det gäller skolverksamheten och lärarnas betydelse för eleverna, framhåller 

eleverna själva i synnerhet vikten av att det finns många lärare och att de får mer hjälp. 

De nämner också kärnord som tillgänglighet, mer uppmärksamhet, trygg miljö och 

mindre klasser.Synen på utvecklingen av skolverksamheten ser både lärare och 

skolledare ljust på. Däremot tolkar man frågan på olika sätt. Skolledaren är väldigt 

fokuserad på styrning och ledningsfrågor, medan lärarna betonar vikten av långsiktiga 

utvecklingsplaner för att skolan ska utvecklas. Vidare framhåller skolledare och lärare 
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vikten av relation och mötet mellan vuxen och ungdom inom skolan. Man betonar den 

”lilla gruppens” positiva sidor och vikten av att inge ungdomar och elever hopp och tro 

på sig själva. 

 

När det gäller blandande och samkönade skolgrupper, framgår det tydligt att eleverna 

vill att man blandar tjejer och killar mer i skolverksamheten. Lärarna anser att denna 

fråga behöver vara levande och ständigt måste omprövas. När det gäller rekrytering av 

nya kollegor är både lärare och skolledare inne på att man inte får stirra sig blind på 

utbildning och erfarenhet, utan att man också ställer höga krav på individen eftersom 

arbetssituationen kräver det.Samarbetet mellan skolan och behandlingsavdelningarna 

kan bli ännu bättre eftersom det gynnar utvecklingen. Det menar både skolledare och 

lärare. Men det förutsätter regelbundna kontakter och erfarenhetsutbyten. Båda betonar 

också vikten av gemensamma rutiner, strukturer och samsyn. Avslutningsvis har både 

lärare och skolledare tydliga funderingar på skolverksamhetens ledarskap. Lärarna ser 

gärna att det tillsätts en utbildad rektor för skolverksamheten. Det är inte rimligt, som i 

dag, att en institutionschef ska vara chef och huvudansvarig för både skola, behandling 

och hälsa och sjukvård, menar dem. Skolledaren ser ljust på framtiden eftersom flera 

pedagogiska ledare visat ett stort intresse för att påbörja sin rektorsutbildning. 

 

 

8. Analys 

 

Frågeställningarna i denna studie handlar om vad elever, lärare och skolledare anser om 

dagens och framtidens skolverksamhet inom SiS. I analysen kommer studiens resultat 

att sättas in i teoretiska sammanhang samt kopplas till litteraturen i bakgrunden, i 

kapitel två.  Min teoretiska utgångspunkt härrör främst ifrån Antonovskys salutogena 

perspektiv och de tre framgångsfaktorer inom KASAM, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet samt von Wrights punktuella och relationella perspektiv.   

 

 

8.1 Salutogena perspektivet och KASAM 
I skollagen står det i det inledande kapitlet att utbildningen inom skolväsendet ska 

främja alla barns och elevers lärande till utveckling vilket ska leda till livslång lust att 

lära. Vidare står det att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov. Barn/elever ska 

ges stimulans och stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Man ska inom 

skolväsendet sträva efter att uppväga skillnader i barns/elevers förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen (Skollagen, 2010). Majoriteten av eleverna som kommer 

till de särskilda ungdomshemmen är tvångsomhändertagna enligt socialtjänstlagen. Att 

bli uppryckt från sin hemmiljö och bli placerad i en ny miljö med nya människor, som 

inte är självvald, kan enligt Antonovsky (2005) leda till stress och entropi, oreda i 

systemet. Dessutom har flertalet av eleverna upplevt olika slags skolmisslyckande i 

tidigare skolor. Elevernas erfarenheter handlar om att de har upplevt att med deras 

bakgrund har de redan fått en stämpel på hur de är och varför de är som de är, samt att 

de bedöms som mindre begåvade elever. Detta kan, enligt Antonovsky (2005), betyda 

att eleverna inom SiS har faktorer som tyder på att de redan i utgångsläget har en låg 

KASAM. Sett ur det salutogena perspektivet innebär det att eleverna inom SiS har en 

större ohälsa. De har varit med om erfarenheter som påverkat deras möjligheter till 

medbestämmande.  
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Antonovsky (2005)  betonar att KASAM utvecklas under en människans första 30 år i 

livet och under denna tid kan man påverka en människas placering på ”sjuk-frisk-

skalan”. Därefter förändras inte tillståndet på skalan. Därför är det av intresse att se om 

elever vid särskilda ungdomshem ges möjlighet att utveckla ett starkt KASAM under 

placeringstiden, vilket gör eleverna flexibla i sitt förhållningssätt, ökar deras 

anpassningsförmåga och stärker deras möjligheter att hantera framtida svårigheter. 

 

 

8.2 Begriplig verksamhet 
Begreppet begriplighet innebär, enligt Antonovsky (2005), att människan upplever 

världen som begriplig och strukturerad och inte som oförklarlig och kaotisk.   

 

Inom SiS är samarbete mellan skola och avdelning, enligt lärare och skolledare, mycket 

betydelsefullt, eftersom gemensamma rutiner, strukturer och samsyn, leder till 

begriplighet för hela verksamheten. Detta i sin tur skapar begriplighet för eleverna och 

gynnar i längden deras fortsatta utveckling. Ytterligare ett sätt att frambringa 

Antonovskys begriplighet är att eleverna ska erbjudas 23 timmars undervisning i veckan, 

samt erbjudas alla 16 grundskoleämnen. Ett annat sätt att skapa struktur och regelbundenhet 

är att undervisningen genomförs under samma tider varje dag i veckan. Elever uttrycker en 

känsla av förutsägbarhet när de talar om att det alltid finns lärare till hands om de behöver 

hjälp med skolarbetet. De behöver inte sitta och vänta på lärare när de behöver hjälp, vilket 

resulterar i att eleverna får mer gjort. Berg & Scherp (2008) anser att eleverna på de 

särskilda ungdomshemmen fungerar bäst i skolsituationen. Detta beror på att eleverna där 

får gå in i en strukturell roll, med positionen som elev, vilket innebär att rollen inordnar sig i 

en struktur där det finns gränser och ramar som många gånger har saknats i en elevernas 

familje-och fritidssituation. Denna inramning ger eleverna en strukturerad och begriplig 

vardag. 

 
I resultatet uttrycker lärarna en önskan om bättre struktur och förutsägbarhet, vilket 

enligt Antonovsky (2005) skapar begriplighet. För att öka sin begriplighet önskar 

lärarna att en utbildad rektor tillsätts till skolverksamheten och som är chef över lärarna. 

Lärarna påtalar att denna ska ha gått en rektorsutbildning och ska arbeta med frågor som 

berör skolutveckling, likvärdig skola för alla elever, ta del och förmedla nya 

forskningsrön, lyfta fram det pedagogiska tänket, vara insatt i ekonomi, personalfrågor 

samt kunna och vilja driva verksamheten framåt. 

 

 

8.3 Hantera sin skolsituation 
Begreppet hanterbarhet innebär, enligt Antonovsky (2005), att man upplever att det 

finns resurser för att klara av svårigheter, som kan ge upphov till stress och kunna möta 

dessa utmaningar. Hanterbarhet är den komponent som beskriver en subjektiv händelse.    

 

För många elever inom SiS är det svårt att acceptera att de blivit tvångsplacerade till en 

miljö som skiljer sig markant åt ifrån vad de är vana vid. Det kan i sig försvåra känslan 

av att hantera eller klara av de situationer de hamnat i. Många av eleverna har varit med 

om olika skolmisslyckande, vilket innebär att de inte tror att de har de resurser som 

krävs för att klara av de utmaningar som de kommer mötas av i skolverksamheten. 

Många elever in om SiS har inte upplevt trygghet i tidigare kontakt med 

skolverksamhet, vilket har bidragit till att dessa elever har ett sämre självförtroende över 

lag. Hill (2005) menar att en god och trygg skolmiljö utvecklar eleverna positivt och 
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kan bidra till ett ökat självförtroende även utanför skolans verksamhet. Detta gör elever 

mer motståndskraftiga och bättre förberedda på att klara av svåra situationer i livet.  

Hugo (2013) anser att en nära relation till lärarna, där eleverna upplever tillit, är 

avgörande för att de ska kunna utveckla en mer positiv skolidentitet. 

 

Resultatet visar vidare att elevernas egna resurser förstärks genom att det finns fler 

tillgängliga läraren inom skolverksamheten, därmed ökar deras känsla av 

motståndskraftighet att hantera svårigheter i skolan. En elev uttrycker att man kan ta 

skolarbetet i sin egen takt och inte behöver stressa. Elever som befinner sig i en trygg 

och avslappnande miljö, har enligt Antonovsky, bättre förutsättningar att klara av 

stressade och oförtutsedda händelser i skolan. Skolledare och lärare talar om att inge 

eleverna tro och hopp på sig själva, vilket är en grundförutsättning för att våga använda 

sig av sina resurser. Enligt Antonovsky (2005) behöver varje människa få uppleva att 

denne har resurser för att klara av motgångar. 

 

 

8.4 Meningsfull delaktighet 
Begreppet meningsfullhet, står enligt Antonovsky (2005) för individens delaktighet. 

Denna framgångsfaktor är en emotionell motivationskomponent som gör att människan 

känner motivation att anta utmaningar. Om en elev har motivation eller hög 

meningsfullhet är det troligt att individen blir engagerad och mer motiverad att förstå 

och hantera en situation. 

 
Det kan vara svårt att motivera sig för arbete i skolan, för eleverna som 

tvångsomhändertagna, men motivationen kan ök då undervisningen anpassas efter elevernas 

behov. Resultatet visar att eleverna anser att de har goda förutsättningar att kunna vara 

med och påverka sin skolsituation. Eleverna framhåller till exempel möjligheterna till 
egenarbete och eget studierum i skolan. Vidare framgår det i resultatet att eleverna har 

möjligheter att lämna kontinuerliga synpunkter och önskemål på skolverksamheten. 

Exempelvis så nämner eleverna att de önskar vara ute på rasterna och att pojkar och 

flickor ska blandas i skolan.  
 

Hugo (2007) betonar vikten av att eleverna är delaktiga i sin kunskapsinlärning, eftersom 

detta förstärker deras ansvarstagande och ökar deras motivering till skolarbete, vilket är i 

enlighet med vad eleverna uttrycker i min studie. Lindström, Lindberg & Pettersson (2011) 

menar att grunden till all undervisning utgår från en formativ bedömning, där eleverna 

aktivt är med och planerar sina studier och dess innehåll. Detta hjälper eleverna att 

reflektera över sitt lärande och känna sig delaktiga i sin kunskapsutveckling.  Lärarna 

uttrycker en oro över de elever som inte är skolpilktiga, och som har valt bort att gå SiS 

skolverksamhet. Lärarna menar att det leder till ett utanförskap och att eleverna hamnar i ett 

vakuum. Lärarna funderar över hur de ska få eleverna att känna motivation och 

engagemang för att hantera sin situation.  

Till SiS skolverksamhet kommer en del specialelever med särskilda behov som bland 

annat kräver en noggrannare dokumentation och utredning. Lärarna framhåller därför 

vikten av att verksamheten får fler specialpedagoger och speciallärare till sig. 

Specialpedagoger och speciallärare, skulle enligt lärarna, framför allt kunna hjälpa 

övriga pedagoger med upplägget av undervisningen. På det sättet kan övriga pedagoger 

bli ännu bättre på att se eleverna, både på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. 

Detta skulle enligt lärarna leda till en bättre delaktighet och på sikt en bättre 

meningsfullhet för det pedagogiska arbetet i skolan och en bättre hjälp för dem själva. 
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Med tillsättning av specialpedagoger och speciallärare utvecklas skolverksamheten, 

vilket enligt Karlsson (1999), är en formativ utvärdering som har till syfte att förbättra 

och utveckla en pågående verksamhet. 

 

 

8.5 Vikten av att skapa relation 
Inom SiS skolverksamhet består elevernas vardag av rutiner för att skapa säkerhet, lugn 

och möjligheter att lära sig nya saker. Enligt von Wright (2000) kan en pedagog, i mötet 

med en elev, anta det punktuella perspektivet eller det relationella perspektivet. I det 

punktuella perspektivet ser pedagogen eleven som ett vad och vilka brister eleven har. I 

det relationella perspektivet tar pedagogen reda på vem eleven är och tillsammans tar de 

reda på vilka behov eleven har. Beroende på vilket perspektiv pedagogen intar så får det 

konsekvenser för eleven.  

 

I resultatet framkommer det att både skolledare och lärare talar om vikten av det 

relationella perspektivet och vikten av det mellanmänskliga mötet (von Wright, 2000). 

Exempelvis framhåller skolledare och lärare den lilla gruppens betydelse i mötet mellan 

vuxen och ungdom, och den samhörighet det skapar, vilket benämns som kohension 

(Thornberg, 2006). Enligt skolledaren och lärarna skapas förutsättningar för en formativ 

bedömning (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011), i det lilla sammanhanget, det vill 

säga där elever aktivt kan planera och påverka sina studier och dess innehåll. Vilket 

innebär att eleverna är delaktiga i sin kunskapsutveckling. Skolledare och lärare är ense 

om att det lilla sammanhanget och samspelet mellan pedagoger och elever är viktig för 

skolutvecklingen.Vidare belyser de vikten av att skapa en god relation mellan 

pedagogerna och eleverna för att kunna samverka och få ta del av deras tankar, åsikter 

och föreställningsvärld (Rökenes & Hanssen, 2006 och Berg & Scherp, 2008). Inom SiS 

skolverksamhet finns det gott om tid och utrymme för detta, enligt lärarna, till skillnad 

från den reguljära skolan. Men det är inte en självklarhet för en utbildad pedagog eller 

lärare att kunna arbeta i mindre grupper eller lyckas skapa goda relationer och 

förtroende med elever och ungdomar. Arbetssituationen ställer inte bara höga krav på 

utbildning och erfarenhet, utan även på individen. Dessa krav ställer till problem vid 

nyrekrytering, eftersom individens lämplighet är lika viktig som individens kompetens 

och utbildning. Ett sätt att förbättra nyrekrytering kan vara att använda sig av det som 

Karlsson benämner som formativ utvärdering (1999). 

 

Vikten av att skapa en relation med sina elever, visa respekt och omtanke, framkommer 

i resultatet. En av lärarna påtalar att en relation är a och o. För att stärka sina argument 

hänvisar läraren till att även forskningen kommit fram till samma slutsats. Till exempel 

påtalar Hugo (2013) att en nära relation till lärarna, där elever upplever tillit, är 

avgörande för att de ska kunna utveckla en mer positiv skolidentitet. Hugo menar att 

vad som är framträdande är att mycket handlar om människosyn och förhållningssätt. 

Hugo konstaterar att många av lärarna är mycket duktiga på att möta eleverna utifrån 

varje enskild individs förutsättningar och tidigare erfarenheter utav skolan. Vidare 

menar Gerrevall och Jenner (2001) att lärarna inom SiS har en genuin kommunikation, 

som innebär att man kan se olika perspektiv och leva sig in i andra människors sätt att 

se och förhålla sig till omvärlden. Även Henriksson (2004) visar på vikten av att lärare 

måste bli medvetna om hur viktig deras roll är för huruvida eleverna ska uppleva 

skolmisslyckande eller inte. Det kan vara i sitt bemötande av eleverna, deras attityd 
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gentemot eleverna trots deras olika ryggsäckar och vilka förväntningar man som lärare 

har på eleverna. 

 

Att finna exempel på von Wrights punktuella perspektiv i studiens resultat var svårt. 

Det som kan härledas till detta perspektiv handlar om hur ledning och lärare hanterar 

elevernas önskemål om att könsblanda elevgrupper. Anledningen till att detta kan 

försvåras är att det finns det elever som av olika anledningar inte klarar av/mår 

bra/känner sig trygga/ när det är en könsblandad skola. Lärarna menar dock att denna 

fråga behöver vara levande och ständigt diskuteras.  

 

 

9. Diskussion 

 
Under denna rubrik kommer först en diskussion över vald metod, dess betydelse för 

resultatet, tillförlitligheten och förslag på förbättringar. Därefter följer en 

resultatdiskussion som tar upp vilka pedagogiska konsekvenser studiens resultat kan 

leda till samt en jämförelse med tidigare forskning.  Avslutningsvis följer förslag på 

fortsatt forskning inom detta område och ett slutord.   

 

 

9.1 Metoddiskussion 
I denna forskningsprocess har jag använt mig av Kvales (2007) metafor om malmletare 

och resenär. Malmletaren har jag använt mig av vid insamling av fakta som har legat till 

grund för min frågeställning. Resenär har jag varit när jag har försökt sammanfatta, 

tolka och analysera studiens material. Studien har varit hermeneutisk eftersom jag har 

försökt tolka och förstå de intervjuades upplevelser och beteenden. Genom att använda 

mig av den hermeneutiska cirkeln eller spiralen så har min förmåga att förstå olika 

företeelser att förstå resultatet ökat. Detta har också lett till att jag fått upp ögonen för 

nya forskningsfrågor. Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde jag den 

kvalitativa forskningsintervjun som metod. Intervjuerna har varit semistrukturerade, 

vilket har gett de intervjuade stort utrymme att utveckla intervjun åt olika håll (Kvale, 

2007), vilket jag anser är en intervjuform som passar de intervjuade personerna väl. Vad 

som är positivt med intervjuer är att det är en flexibel metod och som eventuellt kan ge 

djupgående svar. Nackdelen är att det är tidskrävande och att det kan vara svårt att 

analysera resultatet (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes i en lugn och avslappnad 

miljö där de intervjuade kunde fokusera på intervjufrågorna och inte blev störda eller 

avbrutna. 

 

När jag funderade över tekniker för insamling av material övervägde jag även 

fokusgrupper och deltagande observation som möjliga tekniker att använda. 

Fokusgrupper valdes bort då jag ansåg att de intervjuade kunde bli hämmade av 

varandra, både när det gällde positiva och negativa aspekter. Att observera en likande 

miljö som jag är väl insatt i kunde försvåra min objektivitet, vilket ledde till att även 

denna teknik valdes bort. Vid formuleringen av intervjufrågorna var jag noggrann med 

att formulera öppna frågor, detta eftersom jag i en tidigare studie gett svarsalternativ och 

trots min uppmaning att endast välja ett svarsalternativ så svarade de intervjuade med 

att ge fler än ett svar, vilket försvårade sammanställningen. Detta misstag önskade jag 

undvika denna gång. Hade jag gjort om studien och haft mer tid på mig hade jag gärna 
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vidgat mitt område med att göra fler intervjuer med lärare och elever på ett par olika 

särskilda ungdomshem runtom i Sverige.  

 
Konfidentialitetskravet, som ingår i de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2013) 

är det krav som har varit svårast att uppfylla. Jag har för att försvåra identifieringen av 

intervjupersonerna benämnt skolledare och lärare under begreppen, hen och lärare för att 

försvåra identifiering av deras kön, eftersom detta kan leda till att deras identitet kan röjas. 

Oftast används fingerade namn på intervjupersonerna i resultatdelen, men för att försvåra 

identifieringen av de intervjuade går de istället under benämningen lärare/lärarna och elev/ 

elever.  

 

För en god tillförlitlighet (Ahrne & Svensson, 2013) innebär det att det går att följa hur 

forskaren redogör och motiverar sin val i forskningsprocessen, hur undersökningen 

genomfördes, och hur mitt resonemang gått till i analysprocessen. I kapitlet 

genomförande finns en noggrann redogörelse för mitt tillvägagångssätt varvid jag anser 

att kravet på tillförlitlighet är uppfylld. Tillförlitligheten har stärkts av att de intervjuade 

har alla själva gjort ett aktivt val att medverka i studien. Samtidigt kan det ge en ensidig 

bild av verksamheten eftersom endast de som faktiskt vill dela med sig är de som hörs. 

Det hade varit intressant att få veta om bilden av verksamheten hade skiljt sig åt, om 

intervjuer hade gjorts med personer som inte aktivt valt att delta. För att höja 

tillförlitligheten ytterligare så skulle jag behöva utveckla min roll som forskare. Jag har, 

under studien, försökt att förhålla mig neutral, trots min förförståelse och min erfarenhet 

av skolverksamheten inom SiS eftersom det är en påverkansfaktor. Men jag menar att 

min förförståelse och erfarenhet av skolverksamheten och dess elever har gett mig nya 

infallsvinklar och följdfrågor. Dessa kan visserligen påverka tolkningen av resultatet 

och analysen, men jag anser att det också lett till att jag haft möjligheten att ställa än 

mer relevanta frågor. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare, lärare och elever på ett särskilt 

ungdomshem ser på den nuvarande och framtida utvecklingen av skolverksamheten, 

samt vilken roll specialpedagog och speciallärare kan ha inom verksamheten. Avsikten 

är dels att studiens resultat ska kunna bidra till att utveckla skolverksamheten inom SiS. 

Vidare är avsikten att belysa skolvardagen för lärare och elever vid ett särskilt 

ungdomshem inom SiS. 

 

9.2.1 Eleverna 
Resultatet av mina intervjuer visar att eleverna framhåller vikten av en trygg skolmiljö, 

där eleverna har bättre förutsättningar att lyckas med sitt skolarbete. De framhåller att 

lärare alltid finns till hands, att eleverna får jobba i mindre grupper och att de snabbt får 

uppmärksamhet av lärarna. Enligt Gerrevall & Jenner (2001) är lärare inom särskilda 

ungdomshem noga med att etablera och upprätthålla goda relationer till sina elever. 

Lärarna tar hänsyn till elevernas förutsättningar och låter dem arbeta i sin egen takt med 

uppgifter som har anpassats efter varje individ. Hugo (2007) menar att när lärare och 

elever träffas inom SiS, går det inte att möta eleverna med en kursplan. Istället handlar 

det om att förstå elevernas behov och därigenom skapa meningsfulla möten, som senare 

leder till att lärare och elever får en relation. Hugo menar att mycket handlar om 

lärarnas människosyn och förhållningssätt, gentemot eleverna. 
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Eleverna upplever vidare att de har goda förutsättningar att kunna vara med och påverka 

sin skolsituation. Eleverna framhåller till exempel möjligheterna till egenarbete och eget 

studierum i skolan. Vidare framgår det i resultatet att eleverna har möjligheter att lämna 

kontinuerliga synpunkter och önskemål på skolverksamheten. Exempelvis så nämner 

eleverna att de önskar vara ute på rasterna och att pojkar och flickor ska blandas i 

skolan. Enligt Hugo (2013) är en nära relation mellan lärare och elever, där eleverna 

upplever tillit, avgörande för att de ska kunna utveckla en mer positiv skolidentitet. 

Vidare påtalar Hugo att elever inom SiS är nöjda med skolan, att de trivs med lärarna 

och att skolan är en frizon. Eleverna säger att de möts av respekt av lärarna och för 

många elever är det en ny upplevelse att få känna stolthet och glädje över att lyckas i 

skolan. 

 

I arbetsrelationen och skolarbetet med elever som är tvångsomhändertagna vid ett 

särskilt ungdomshem, är det av yttersta vikt att eleverna får känna att de är delaktiga i 

upplägg och planering av sina studier. Detta för att öka deras känsla av delaktighet och 

att få dem att uppleva att de kan vara med och påverka sin vardagssituation, trots att de 

är omhändertagna. Som lärare är det oerhört viktigt att man är genuint intresserad av 

dina elever, för annars kommer man inte nära dem, varken som människa eller elev. 

Eleverna är experter på att läsa av vuxna och har många gånger dåliga erfarenheter av 

vuxenvärlden och har vid upprepade tillfällen blivit svikna av vuxna. Därför tar det tid 

att lära känna individen. Tillit mellan lärare och elev är av stor betydelse och det är 

mycket viktigt att läraren inte ger upp trots att eleverna bitvis kan bete sig mycket illa. 

Hill (2005) menar att tvångsomhändertagna ungdomar inte har någon stark tillit till 

vuxenvärlden. Detta leder till att ungdomen testar vuxna för att jämföra med sina 

tidigare erfarenheter av vuxna. 

 

 

9.2.2 Skolledare och lärare 
Jag hade föreställt mig att lärare och skolledares intervjusvar skulle skilja sig åt 

beroende av deras olika yrken och arbetsuppgifter, men när jag sammanställde deras 

svar upptäckte jag flera likheter. Både lärare och skolledare ser positivt på den 

utveckling som skett inom skolverksamheten de senaste åren. Dock tolkar de frågan ur 

olika perspektiv. Skolledaren har fokus på styrning och ledningsfrågor, medan lärarna 

önskar långsiktiga utvecklingsplaner som kan föra skolans verksamhet framåt. Både 

skolledare och lärare betonar vikten av den ”lilla gruppens” fördelar, där elever och 

lärare får möjlighet att lättare skapa en relation.  Många elever vid de särskilda 

ungdomshemmen har skolmisslyckanden bakom sig. De saknar helt eller delvis 

skolidentitet och har inga goda erfarenheter av skolan. Samtidigt har många ett stort 

behov att bli bekräftade, men litar inte på sin egen förmåga att lyckas. Detta gör att 

många elever ständigt söker bekräftelse på att de gör rätt saker. Den ”lilla gruppen” gör 

att lärarna har bättre resurser att snabbt kunna tillgodose eleverna behov och därmed 

bekräfta dem. För eleverna är det viktigt med en god lärmiljö och den kan skapas när 

pedagoger undanröjer hinder och utvecklar möjligheter för lärande. I studien som 

Temagruppen unga i arbetslivet (2013:2) står bakom, deltar närmare 400 ungdomar som 

inte fullföljt sina gymnasiestudier. Där framgår att skäl till avhopp från skolan beror på 

att eleverna upplevt att det inte fått tillräckligt stöd i skolan, eller blivit sedda av lärarna. 

De talar om vuxna som inte bryr sig och att de blivit dåligt bemötta. Fördelen med den 

”lilla gruppen” inom de särskilda ungdomshemmen är att varje elev blir sedd och 
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bekräftad. Den ”lilla gruppen” möjliggör att lärarna helt kan anpassa studierna efter 

individens behov. 

 

Avslutningsvis har både lärare och skolledare tydliga funderingar på skolverksamhetens 

ledarskap. Lärarna ser gärna att det tillsätts en utbildad rektor för skolverksamheten. Det 

är inte rimligt, som i dag, att en institutionschef ska vara chef och huvudansvarig för 

både skola, behandling och hälsa och sjukvård, menar dem. Skolledaren ser ljust på 

framtiden eftersom flera pedagogiska ledare visat ett stort intresse för att påbörja sin 

rektorsutbildning. Tillsättningen av en utbildad rektor kan leda till att man förbättrar och 

utvecklar en pågående verksamhet (Karlsson 1999). 

 

 

9.2.3 Specialpedagoger och speciallärare  
Vidare visar resultatet av studien att skolledare och lärare anser att speciallärare och 

specialpedagoger behövs inom SiS skolverksamhet. Enligt skolledaren vore det 

önskvärt med en sådan resurs vid samtliga ungdomshem och i alla arbetslag, men det 

handlar om både användandet av befintliga lärarresurser, rekryteringsläge och 

organisationen av den lokala skolverksamheten. Med tillsättning av specialpedagoger 

och speciallärare utvecklas skolverksamheten, vilket enligt Karlsson (1999), är en 

formativ utvärdering som har till syfte att förbättra och utveckla en pågående 

verksamhet. 

 

Inom SiS finns det inte många specialpedagoger eller speciallärare anställda. Detta kan 

tyckas anmärkningsvärt med tanke på dess verksamhet. Dock har denna fråga på senare 

tid aktualiserats. Skolledaren tror att det är svårt att erbjuda tillräckligt attraktiva platser 

och att det därmed är svårt att behålla speciallärare och specialpedagoger inom 

verksamheten. Till skillnad från skolledaren anser jag att det finns både utrymme och 

möjligheter att skapa attraktiva tjänster för speciallärare, så vidare man är tydlig med 

vad man söker vid nyrekrytering av lärare till SiS. Speciallärarna innehar kunskap som 

saknas inom SiS. 

 

Skolledaren menar vidare att det optimala vore att den pedagogiska ledaren, som ska 

finnas på alla särskilda ungdomshem, är utbildad specialpedagog.  I specialpedagogens 

uppdrag ingår det att organisera verksamheten utifrån ett organisations- grupp och 

individ nivå vilket skapar bättre förutsättningar för den pedagogiska ledaren att utveckla 

verksamheten.   

Enligt lärarna i studien borde det finnas speciallärare och specialpedagoger inom SiS 

skolverksamhet. Lärarna anser det märkligt att det inte finns fler och att deras uppdrag 

vore en självklarhet. Även om det är en ekonomisk fråga för mindre institutioner så 

menar lärarna att möjlighet borde finnas att samordna dessa tjänster.  Lärarna 

konstaterar, med glimten i ögat, att: 

 
”vi alla är speciella lärare som arbetar på ett ungdomshem, men trots det gör det oss inte till 

speciallärare.” 

 

Framtiden inom SiS skolverksamhet står inför många utmaningar till exempel 

legitimationskravet och att kunna rekrytera rätt personer till våra elever och vår 

skolverksamhet. För att lyckas med detta krävs en formativ utvärdering, som kan leda 

till att vår skolverksamhet och dess pedagoger bättre kan ta vara på varandras 

erfarenheter och kompetenser, vilket i sin tur gagnar våra elevers utveckling, både 
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socialt och kunskapsmässigt. Jag menar att den fortsatta skolutvecklingen inom SiS 

måste, precis som Hugo (2013) observerat ta vara på de goda förutsättningar som finns 

inom verksamheten och utnyttja de resurser och möjligheter som finns. Utgångspunkten 

för detta anser jag behöver utgå ifrån en samverkansprocess (Rökenes & Hansen, 2006) 

som bygger på goda relationer.  

 

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under senare år har skolverksamheten inom SiS genomgått stora förändringar, vilket 

bland annat lett till den fastställda timplanen för eleverna, inrättandet av skolledare samt 

pedagogiska ledare. Många positiva förändringar och förbättringar har kommit tillstånd, 

men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Dels när det gäller frågan om tillsättning 

av en utbildad rektor, och dels frågan om behovet av att anställa speciallärare och 

specialpedagoger inom skolverksamheten. I denna studie talar lärarna bland annat om 

sin oro över de icke skolpliktiga eleverna som valt att inte komma till skolan. Det hade 

kunnat vara en intressant framtida studie att forska i hur olika institutioner hanterar 

detta, med tanke på att all forskning visar att den enskilt starkaste skyddsfaktorn för 

utsatta barn är att de får klara av och lyckas i skolan.       

 

 

9.4 Slutord 
Jag väljer att avsluta denna studie med en dikt som en av alla elever inom SiS 

skolverksamhet skrivit. Denna dikt och flera andra berättelser finns att läsa i den årliga 

bok, som ges ut från SiS, där eleverna får möjlighet att medverka. Boken är inte till 

försäljning, men går att beställas gratis från SiS (www.stat-inst.se).  

 

 

 

 

Jag har rätt att få vara just 

den som jag är. 

Med allt som jag upplevt och det 

tankar jag bär. 

Jag har rätt att få trivas och 

bli vänligt bemött, 

och få vila om jag blir för trött. 

 

Jag har rätt att få höras, 

så sätt dig ibland 

bredvid mig och lyssna 

och håll i min hand. 

Utan bråk, utan skrik vill jag 

tala med dig 

om det som är allvar för mig. 
 

Jag vill få skratta när jag 

känner mig glad. Men ibland 

vara ensam bakom min fasad 

och ingen får håna eller reta 

http://www.stat-inst.se/
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mig för hur jag ser ut eller 

eller det som jag gör. 

 

Alla är speciella, alla har någonting bra. 

Vi är värdefulla, hela livet, var da. 

Och ingen får ta det ifrån mig 

Nån´ gång genom hot, genom slag och tvång. 

 

Jag har rätt att få vara just den som jag är. 

Med allt jag har upplevt och de tankar jag bär. 

Och får jag följa de vägar som jag helst vill gå, 

Finns det drömmar som jag kommer att nå! 

 

(Peréz ur Jag har hittat mitt svar…) 
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Bilaga 1 

 

Statens institutionsstyrelse (SiS)  

All information om Statens institutionsstyrelse är hämtat från Statens 

institutionsstyrelses hemsida, www.stat-inst.se den 18/5 2014. 

 

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bildades 1993. 

Myndigheten bedriver tvångsvård, utredning och behandling av ungdomar och vuxna 

missbrukare. Det finns 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM hem runt om i Sverige. 

Uppdraget är att, i samverkan med socialtjänsten, ge bättre förutsättningar för ett socialt 

fungerade liv utan missbruk och kriminalitet. Varje år ansvarar man också för påföljden 

av sluten ungdomsvård (LSU). Cirka tusen barn och ungdomar kommer årligen till 

något av SiS särskilda behandlingshem. Det som skiljer statens ungdomshem från andra 

öppna behandlingshem, är främst att SiS har låsbara vårdplatser. Till dessa statliga 

ungdomshem kommer ungdomar i åldern 12 till 21 år, som i regel har en svår bakgrund 

med missbruk, kriminalitet och psykosociala problem. 

 

Hos SiS erbjuds ungdomarna behandling och får möjligheten att gå i skolan. SiS är även 

huvudman för skolan, vilket är en viktig del i ungdomsvården. Många ungdomar har 

ofta en bristfällig skolgång, men hos SiS får de möjligheten att ta igen förlorade år. 

Undervisningen är individuellt utformad. Myndigheten ska se till att varje pojke och 

flicka får behandling och skolundervisning utifrån sina behov. I början av vistelsen kan 

vårdbehoven vara så stora att skolundervisningen måste anpassas.  

 

SiS har ungefär 2 800 tillsvidareanställda. Den största yrkesgruppen är 

behandlingsassistenterna som svarar för omvårdnaden av ungdomarna/klienterna och 

det dagliga livet på avdelningen. På varje institution finns också personal med högre 

utbildning: avdelningsföreståndare, biträdande avdelningsföreståndare (oftast utbildade 

socionomer), lärare, psykologer, sjuksköterskor med flera.  

 

 En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla 

metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Kent 

Ehliasson. SiS är indelat i tre verksamhetsområden, ett för LVM (lagen om av vård av 

missbrukare)och två för ungdomsvården, region syd och region nord.  Regionerna 

ansvarar bland annat för planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Varje 

region har varsin regionchef och en skolledare, dessutom finns det en central skolledare 

som ska samordna och leda de myndighetsövergripande skolfrågorna. Myndigheten hör 

till socialdepartementets verksamhetsområde.  

 

SiS och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har fått i uppdrag av regeringen 

att under tre år utveckla och pröva en modell för att stärka skolförankringen för de 

ungdomar som vårdas hos SiS (SiSam). 

 

 

LSU och LVU 

Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) innebär att tingsrätten kan döma 

ungdomar i 15–17-årsåldern som begår allvarliga brott till sluten ungdomsvård i stället 

http://www.stat-inst.se/
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för till fängelse. Den maximala strafftiden är fyra år och straffet avtjänas på speciella 

avdelningar på de särskilda ungdomshemmen. SiS erbjuder individuell behandling och 

vården bedrivs utifrån olika gruppers särskilda behov. De flesta av de ungdomar som 

vårdas på något av de särskilda ungdomshemmen, är omhändertagna enligt LVU (Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga). Skälet för ett omhändertagande enligt 

LVU kan vara antingen att den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis 

missbruk eller kriminalitet (3 §, de så kallade beteendefallen) eller att den unges 

föräldrar inte kan ge det stöd som krävs för en bra uppväxt (2 §, de så kallade 

miljöfallen). Ett mindre antal har ansökt om frivillig vård enligt SoL (socialtjänstlagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

48 

 

Bilaga 2 

 

Missivbrev 

 

 

 

Bankeryd 17/5-14 

 

Till dig som är elev/lärare/skolledare på ett särskilt ungdomshem 

– förfrågan om medverkan i en undersökning.  

 

Skolverksamheten inom SiS har under de senaste åren fått en ännu viktigare del utav 

ungdomsvården. Det har bland annat inom myndigheten införts en timplan på 23 

timmar i veckan som garanterar att alla skolpliktiga ungdomar erbjuds undervisning. 

Vidare har varje institution en pedagogisk ledare. Mycket har hänt, men mer finns att 

göra för att utveckla skolverksamheten.  

 

I min utbildning till specialpedagog ingår det att avslutningsvis skriva ett självständigt 

arbete på 15 hp som förväntas bli klart i oktober 2014. Arbetet sker med stöd av en 

handledare som följer mitt arbete från början till slut.  

 

Under mina år som lärare på ett särskilt ungdomshem har jag funderat på hur lärare och 

elever skulle kunna hjälpas åt och samverka för att fortsätta utveckla vår 

skolverksamhet till att bli ännu bättre än den är idag. Jag är intresserad av att ta reda på 

vad mina lärarkollegor och våra elever har för tankar kring detta. Vad ser de som 

positivt med vår skolverksamhet och vad skulle kunna utvecklas mer samt hur ser en av 

skolledarna på skolverksamhetens utvecklingsmöjligheter? Därför finner jag det ytterst 

relevant att i mitt självständiga arbete undersöka möjligheten till skolutveckling och vad 

en specialpedagogs uppdrag kan vara på ett särskilt ungdomshem, vilket i sin tur kan 

vara vägledande för andra ungdomshem och myndigheten som helhet. 

 

Jag kommer att använda mig av intervjuer för att samla in mitt material. Och undrar om 

du har möjlighet att bidra med dina tankar och erfarenheter? Dina upplevelser och 

erfarenheter är oerhört viktiga och värdefulla. Jag följer de gängse forskningsetiska 

riktlinjer som finns. Jag kommer att fingera namnen på de intervjuade så att ingen annan 

än jag vet vilka de är. Om du vill inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, 

är du i din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Jag beräknar att intervjun tar 

cirka 20 minuter och för att jag inte ska missa någon viktig information spelas intervjun 

in. Jag låter inga obehöriga ta del av materialet och när arbetet är godkänt kommer det 

insamlade materialet att förstöras. Om du är intresserad, skickar jag gärna ett exemplar 

till dig när arbetet är klart. 

 

Jag kommer att återkomma till dig om ett par dagar för att höra om du vill vara med i 

undersökningen eller om du har frågor du undrar över som berör mitt arbete.  

    

Lisa Fallegård  Handledare: Margareta Ekberg  

Tel: 010 4535386  Tel: 0470 708178 

   Mail: margareta.ekberg@lnu.se 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 
 

Skolledaren+ Lärarna: 

 

    

1. Hur länge har du arbetat i skolverksamheten inom SiS? 

 

2. Hur många skolor har du arbetat på inom du började inom SiS? 

 

3. Hur ser du på utvecklingen av skolan inom SiS? 

 

4. Kan du ge exempel på styrkor du ser inom SiS skolverksamhet? (positivt) 

 

5. Kan du också se eller ge några exempel på svagheter inom samma 

skolverksamhet? 

 

6. Hur tror du att skolverksamheten ser ut inom SiS inom de närmsta åren? 

 

7. Om du själv fick bestämma. Hur vill du se skolverksamheten i framtiden? 

 

8. Hur viktigt är det med speciallärare och specialpedagoger inom SiS-verksamhet? 

(Vilken roll ska en specialpedagog eller speciallärare ha inom SiS) 

 

9. Vilken betydelse kan en chefsutbildning ha för skolverksamheten?  
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor 
 

 

 

Eleverna: 

 

1. Hur länge har du undervisats i skolverksamheten på detta ungdomshem? 

 

2. Hur många skolor har du gått på innan du kom till denna skola? 

 

3. Om du jämför med andra skolor du gått i, vilka skillnader ser och märker du? Ge 

gärna exempel på bra och dåliga skillnader. 

  

4. Finns det något bra från tidigare skolor du gått i som du skulle vilja ha på denna 

skola? I sådana fall ge exempel 

 

5. Vad tycker du är bra med skolan på detta ungdomshem?     

 

6. Vad tycker du är mindre bra med skolan här? 

 

7. Om du fick bestämma hur verksamheten på denna skola skulle se ut. Hur skulle den 

då se ut/vara organiserad? 

 

 

 

 
 

 


