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Skolsituationen på fem särskilda ungdomshem 

Författare: Diana Nikosjkova och Lena Nilsson 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the situation of the school for boys 15-21 years of age 

lacking compulsory school attendance and is being located at five residential care units from 

the pedagogues’ point of view. The study was conducted by interviewing four pedagogical 

leaders and two teachers. The results demonstrate that the boys can choose the subjects they 

study as well as the amount of time they spend on studying each week. The teachers include 

non-learning activities during their lessons. Some of the pedagogues’ teach at a ninth grade 

level regardless of the boys' actual level. The boys have access to books. The pedagogues 

explained that they have a good relationship with the boys and that they noticed a lack of 

interest from the care workers regarding the boys' education. Most of the situated boys lack 

complete grades from the ninth grade when they leave the residential care unit. The major 

findings of this study are that the residential care units don’t offer education in all subjects in 

ninth grade. The pedagogues’ describe that they are afraid of insulting and scare the boys 

away from the school which affects the education of the boys.   

Keywords: Residential care, public care, situation of the school, boys 

Nyckelord: Särskilda ungdomshem, samhällsvård, skolsituation, pojkar 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehåll 

Inledning ..................................................................................................................................... 6 

Bakgrund ................................................................................................................................ 6 

Problemformulering ................................................................................................................ 7 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 7 

Relevans för socialt arbete ...................................................................................................... 8 

Studiens positionering i det befintliga forskningsfältet .......................................................... 8 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 8 

Förkortningar .......................................................................................................................... 9 

Definitioner ............................................................................................................................. 9 

Tidigare forskning .................................................................................................................... 10 

Kapitlets disposition ............................................................................................................. 10 

Sökprocess ............................................................................................................................ 10 

Skolbetygens betydelse för samhällsvårdade ungas utfall ................................................... 11 

Faktorer som utgör negativa barriärer för samhällsvårdade ungas skolgång ....................... 11 

Faktorer som befrämjar positiv utveckling av samhällsvårdade ungas skolgång................. 13 

Forskning om high achievers ................................................................................................ 14 

Problematisering av tidigare forskning ................................................................................. 15 

Sammanfattning av tidigare forskning ................................................................................. 15 

Perspektiv och teoretiska begrepp ............................................................................................ 17 

Kapitlets disposition ............................................................................................................. 17 

Kontexten på särskilda ungdomshem ................................................................................... 17 

Den mest problemtyngda och svårbehandlade gruppen ungdomar .................................. 17 

Tvångsvårdade i en sluten miljö ....................................................................................... 18 

Skolgång på de särskilda ungdomshemmen ..................................................................... 18 

Den närmaste utvecklingszonen ........................................................................................... 19 

Risk- och skyddsfaktorer ...................................................................................................... 19 

Metod ....................................................................................................................................... 21 

Kapitlets disposition ............................................................................................................. 21 

Metodval ............................................................................................................................... 21 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 21 

Urval ..................................................................................................................................... 22 

Datainsamling ....................................................................................................................... 23 



4 

 

Databearbetning .................................................................................................................... 23 

Validitet ................................................................................................................................ 24 

Reliabilitet ............................................................................................................................ 25 

Generaliserbarhet .................................................................................................................. 25 

Vetenskapsteoretisk position ................................................................................................ 25 

Forskningsetiska reflektioner ............................................................................................... 26 

Resultat ..................................................................................................................................... 27 

Kapitlets disposition ............................................................................................................. 27 

Allmän information om de särskilda ungdomshemmen och deras skolverksamhet ............ 27 

De placerade pojkarnas skolbakgrund .................................................................................. 28 

Strukturella hinder för pojkarnas skolgång .......................................................................... 28 

Pedagogisk kartläggning ....................................................................................................... 29 

Spridning i kunskapsnivå ...................................................................................................... 30 

De fem särskilda ungdomshemmen ...................................................................................... 30 

Begränsad skolundervisning ............................................................................................. 30 

Att ta tillvara på den lilla motivation som finns ............................................................... 31 

Viktigt att aldrig kränka .................................................................................................... 32 

Tillgång till böcker ............................................................................................................ 33 

Goda relationer .................................................................................................................. 33 

Behandlingsassisternas intresse ........................................................................................ 34 

Ofullständiga skolbetyg .................................................................................................... 34 

Sammanfattning av pedagogernas uppgifter om skolsituationen ......................................... 36 

Analys ....................................................................................................................................... 38 

Kapitlets disposition ............................................................................................................. 38 

Skolundervisningens organisation ........................................................................................ 38 

Pojkarnas valmöjligheter .................................................................................................. 38 

Strukturella hinder ............................................................................................................ 38 

Hjälp till förbättrade skolresultat? ........................................................................................ 39 

Begränsad skolundervisning ............................................................................................. 39 

Krav ................................................................................................................................... 39 

Kunskapsnivå .................................................................................................................... 40 

Tillgång till böcker ............................................................................................................ 40 

Pedagogernas relationer till de placerade pojkarna........................................................... 41 



5 

 

Behandlingsassistenternas bristfälliga intresse för pojkarnas skolgång ............................... 41 

Ofullständiga skolbetyg ........................................................................................................ 42 

Diskussion ................................................................................................................................ 43 

Viktiga slutsatser och koppling till relevant forskning på området ...................................... 43 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 44 

Förslag till vidare forskning ................................................................................................. 45 

Referenser ................................................................................................................................. 46 

Bilaga – intervjuguide .............................................................................................................. 49 

 



6 

 

Inledning  

Bakgrund 
Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver behandling av ungdomar på SiS särskilda 

ungdomshem. Det finns 25 särskilda ungdomshem i Sverige med cirka 600 platser för pojkar 

och flickor som är placerade med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) och med stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård (LSU). Ungdomarna är placerade med anledning av psykosocial problematik 

eller då deras föräldrar inte bedöms kunna ge en bra uppväxt. De placerade ungdomarnas 

ålder varierar mellan 12-21 år och vårdtiderna varierar mellan några veckor till några år. (SiS, 

2012a; SiS, 2012b; SiS 2012c) Samtliga ungdomshem bedriver skolverksamhet som regleras 

av samma nationella styrdokument som den kommunala skolan (SFS 2010:800 Skollag). 

Institutionschefen på respektive ungdomshem ansvarar för skolverksamheten och utser en 

pedagogisk ledare som agerar som organisatör av lärarna och bedriver egen skolundervisning 

(Gerrevall & Jenner, 2001). Den praktiska skolundervisningen organiseras på olika sätt då 

några särskilda ungdomshem enbart erbjuder kurser i kärnämnen, medan andra erbjuder upp 

till femtiotal kurser (Hugo, 2010). 

    Läsåret 2010/2011 deltog 75 procent av de skolpliktiga ungdomarna i skolundervisningen 

och 62 procent av de icke skolpliktiga ungdomarna deltog (Statens institutionsstyrelse, 

2012a). Majoriteten av 15-21 åringar som är placerade på särskilda ungdomshem saknar 

fullständiga betyg från årskurs nio (Hugo, 2010). Forskning visar på att hälften av de unga 

män som har låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio förekommer i brottsregistret 

(Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010).          

     De särskilda ungdomshemmens gemensamma mål för skolundervisningen 2012 var att alla 

skolpliktiga ungdomar skulle ha en fullständig skolgång vilket definierades som minst 23 

timmars skolundervisning per vecka och att alla icke skolpliktiga ungdomar skulle erbjudas 

en fullständig skolgång (Statens institutionsstyrelse, 2012b). 

     De särskilda ungdomshemmen tar emot pojkar eller flickor och ett fåtal ungdomshem tar 

emot både pojkar och flickor på skilda avdelningar. Cirka 70 procent av de placerade 

ungdomarna är pojkar (Gerrevall & Jenner, 2011). År 2011 placerades 807 pojkar på SiS 

särskilda ungdomshem och 858 pojkar skrevs ut. De utskrivna pojkarna hade en genomsnittlig 

placeringstid på 144 vårddygn vid utskrivningen och medelåldern bland pojkarna var 16,8 år 

(Statens institutionsstyrelse, 2012a). 
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Problemformulering 
Forskning visar på en ökad risk för negativa utfall hos unga vuxna som har låga eller 

ofullständiga betyg från årskurs nio (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010) och det är oftare 

förekommande att pojkar har låga eller ofullständiga betyg än flickor (Farrell & Polat, 2003; 

Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011; Svensson, Lundberg & Jacobson, 

2001; Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). Utländsk forskning visar att pedagoger och 

behandlingspersonal ofta har låga förväntningar på placerade ungdomar och att det ofta 

saknas ett samarbete mellan pedagoger och behandlingspersonal avseende ungdomarnas 

skolgång (jmf Denecheau, 2011; Egelund, Skovbo Christensen, Böcker Jakobsen, Jensen & 

Fuglesang Olsens, 2009; Jackson & Martin, 1998; Martin & Jackson, 2002). Det finns ett 

samband mellan dåliga skolresultat för samhällsvårdade ungdomar och framtida negativa 

utfall som missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och beroende av ekonomiskt bistånd (Höjer, 

Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011; Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). 

     Forskning visar på att skolframgång utgör ett skydd för negativa utfall (Jackson & Martin, 

1998; Lagerberg & Sundelin, 2000) och pojkar som har gått ut årskurs nio med låga eller 

ofullständiga betyg utgör en riskgrupp för negativa utfall (Höjer, Johansson & Hill, 2011; 

Jackson & Cameron, 2011; Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). Det går sämre för placerade 

pojkar än för pojkar som inte har någon insats från socialtjänsten (Jackson & Cameron, 2011; 

Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). Majoriteten av de pojkar som placeras på särskilda 

ungdomshem saknar fullständiga betyg från årskurs nio vid placering (Hugo, 2010). Vi avser 

att söka svar på hur skolsituationen ser ut på SiS särskilda ungdomshem som tar emot pojkar i 

åldrarna 15-21 då denna åldersgrupp inte är skolpliktig vilket innebär att pojkarna själva kan 

välja om de vill gå i skolan eller inte. Vi vill undersöka hur de pedagoger som arbetar med 

pojkarnas skolgång vid särskilda ungdomshem beskriver att de hanterar denna situation.   

Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att utifrån uppgifter från pedagoger vid SiS särskilda ungdomshem 

undersöka hur skolsituationen ser ut för icke skolpliktiga pojkar i åldrarna 15-21.  

Frågeställningar: 

 Hur är skolundervisningen organiserad? 

 Hur beskriver pedagogerna behandlingsassistenternas intresse för pojkarnas skolgång?  

 Hur beskriver pedagogerna att de hjälper pojkarna att förbättra sina skolresultat? 
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Relevans för socialt arbete  
Socialtjänsten placerar ungdomar med psykosocial problematik som exempelvis kriminalitet 

och missbruk på särskilda ungdomshem (SiS, 2012a) och är ansvarig för den vård de 

placerade ungdomarna får för sin problematik. Socialtjänsten formulerar en behandlingsplan, 

följer upp vården och omprövar huruvida pojkarna ska fortsätta att vårdas med stöd av LVU 

var sjätte månad (LVU SFS 1990:52).  

Studiens positionering i det befintliga forskningsfältet 
Vi har valt att studera pedagogers syn på skolsituationen för pojkar som är placerade på 

särskilda ungdomshem med anledning av att tidigare forskning som vi har tagit del av i 

huvudsak inkluderar studier av barn och ungdomar som har varit placerade i familjehem och 

hem för vård eller boende (HVB) (Farrell & Polat, 2003, Jackson & Martin, 1998; Lagerlöf, 

2012; Martin & Jackson, 2002). Den tidigare forskningen har främst bestått av kvantitativa 

undersökningar där ungdomar som är placerade utanför det egna hemmet har jämförts med 

ungdomar som inte har någon insats från socialtjänsten (Lagerlöf, 2012; Vinnerljung, Berlin 

& Hjern, 2010; Vinnerljung, Hjern, Weitoft Ringbäck, Franzén & Estrada, 2006) och 

kvalitativa undersökningar av ungdomars egna erfarenheter av att vara placerade utanför det 

egna hemmet (Farrell & Polat, 2003; Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 

2011; Jackson & Martin, 1998; Martin & Jackson, 2002). Vi har således inte funnits någon 

tidigare forskning om pedagogers syn på placerade ungdomars skolsituation.  

Avgränsningar  

Vi har avgränsat oss till att enbart studera åldersgruppen 15-21 då ungdomarna som utgör 

denna åldersgrupp inte är skolpliktiga. Ungdomarna kan själva välja om de vill gå i skolan 

och hur många timmars undervisning de ska ha varje vecka och det kan vara så att det 

minskar deras möjlighet till att nå skolframgång. En avgränsning har gjorts till särskilda 

ungdomshem som enbart tar emot pojkar då 70 procent av de ungdomar som är placerade på 

särskilda ungdomshem är pojkar (Gerrevall & Jenner, 2011) och forskning visar på en större 

risk för skolmisslyckande för pojkar än för flickor (Farrell & Polat, 2003; Höjer, Johansson & 

Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011; Lagerberg & Sundelin, 2000; Svensson, Lundberg & 

Jacobson, 2001).  Med anledning av att vi inte har funnits några studier där pedagoger har 

uttalat sig om skolsituationen på de särskilda ungdomshemmen har vi avgränsat 

informanterna till att bestå av pedagoger. 
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Förkortningar 
SiS                                                                              Statens institutionsstyrelse 

Särskilda ungdomshem, ungdomshem                       SiS särskilda ungdomshem                        

HVB                                                                           Hem för vård eller boende  

Definitioner 
Pedagoger                                                 Med pedagoger avses pedagogiska ledare och        

                                                                  lärare som arbetar på särskilda ungdomshem.  

 

Pojkar, placerade pojkar                           Med pojkar eller placerade pojkar avses icke   

                                                                  skolpliktiga pojkar som är placerade på särskilda    

                                                                  ungdomshem. 

 

Institution                                                 Med institution avses HVB i länder utanför Sverige.   
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Tidigare forskning 

Kapitlets disposition  
Presentationen av den tidigare forskningen inleds med ett avsnitt om hur tidigare forskning 

har eftersökts. Därefter sammanställs och presenteras den forskning som funnits utifrån 

skolbetygens betydelse för framtida utfall, vilka faktorer som befrämjar och hämmar skolgång 

och vilka faktorer som gör att före detta samhällsvårdade barn har påbörjat universitetsstudier. 

Dessa tematiseringar har gjorts för att få en tydlig överblick över de samhällsvårdade 

ungdomarnas skolgång. Avslutningsvis problematiseras och sammanfattas den tidigare 

forskningen.  

Sökprocess  
Forskning och litteratur har eftersökts i DiVA, LIBRIS, Google scholar, Databasen EBESCO 

där vi har sökt i Acadeic search premier, ERIC, Criminal Justice Abstracts, och CINAHL 

samt ProQuest social sciences som täcker in databaserna Applied Social Sciences Index and 

Abstracts (ASSIA), COS Scholar Universe, ERIC, International Bibliography of the Social 

Sciences (IBSS), Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), PAIS International, 

PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress, ProQuest Dissertations & 

Theses A&I: Social Sciences, PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycCRITIQUES, PsycINFO, 

Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. Sökord som har använts på svenska är: 

Ung*, utbildning*, ungdomshem, samhällsvård, skol*. Sökord som har använts på engelska 

är: Residential care, out of home care, educat*, youth, adole*, school, teachers, staff.  

     Vi har även eftersökt tidigare forskning genom kedjesökning som har inneburit att vi har 

använts oss av referenser från artiklar, böcker och avhandlingar (jmf Lööf, 2005). Två 

professorer som forskar inom social barnavård på Stockholms Universitet har kontaktats och 

gett förslag på tidigare forskning. Två kapitel från socialstyrelserapporter har använts vilka 

inte är peer-reviewed, men materialet har rapporterats i artikelformat i peer-reviewade 

tidskrifter. En avgränsning har gjorts genom att enbart använda forskning som publicerats från 

2001 då den nya socialtjänstlagen trädde i kraft med undantag från en studie från 1998 som 

ansetts vara av stor betydelse för studien. Vi har valt att inte inkludera forskning som enbart 

berör familjehemsplaceringar.  
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Skolbetygens betydelse för samhällsvårdade ungas utfall 
Vinnerljung, Berlin och Hjern (2010) studerade skolbetygens betydelse för unga vuxna. En 

jämförelse gjordes mellan barn som hade haft kontaktfamilj/kontaktperson (N=6455) eller 

som hade varit långvarigt placerade i social dygnsvård (N=6912) med en referenspopulation 

(N=899 495) som inte hade fått insatser från socialtjänsten innan 18 årsålder. I resultatet 

framkom det att det var två till tre gånger vanligare med låga betyg hos unga som varit 

placerade i social dygnsvård jämfört med referenspopulationen. Hälften av de unga män som 

hade låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio förekom i brottsregistret och åtta procent 

hade minst en indikation på missbruk. 26 procent av dem som hade låga eller ofullständiga 

betyg från årskurs nio studerade inte vidare på gymnasienivå jämfört med 0,5 procent i 

jämförelsepopulationen.  Det var dubbelt så vanligt att pojkar hade låga eller ofullständiga 

betyg från årskurs nio jämfört med flickor (se också Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson 

& Cameron, 2011).      

      Höjer, Johansson och Hill (2011) undersökte utbildningsvägar för unga vuxna som har 

varit placerade i samhällsvård och jämförde detta med unga vuxna som inte hade varit 

placerade i samhällsvård. I resultatet framkom att cirka 14 procent av studiepopulationen inte 

uppnådde fullständiga betyg i årskurs nio jämfört med tre procent i referenspopulationen. Var 

femte ungdom började gymnasiet på individuella programmet och 60 procent avslutade inte 

sin gymnasieutbildning. 13 procent av studiepopulationen påbörjade studier på 

universitet/högskola jämfört med 41 procent i referenspopulationen. Liknande resultat 

framkom även i Jackson och Camerons (2011) och Vinnerljung et al. (2006).  

Faktorer som utgör negativa barriärer för samhällsvårdade ungas skolgång 

Projektet Young People in Public Care: Pathways to Education in Europe (YiPPEE) pågick 

från 2008 till 2010 i Danmark, England, Spanien, Sverige och Ungern. Syftet med projektet 

var att studera utbildningsvägar för unga vuxna som hade varit placerade i samhällsvård och 

undersöka hur placerade ungas möjligheter att nå högre utbildning kunde förbättras. I varje 

land bekräftades hypotesen att unga människor som vårdats i samhällsvård var allvarligt 

missgynnade utbildningsmässigt vid jämförelse med jämngamla som inte varit placerade i 

samhällsvård. Möjligheter till utbildning hämmades på grund av avbruten skolgång och 

kunskapsluckor i grundskoleutbildning som skolsystemet inte kompenserade för då 

socialarbetare och vårdgivare bortprioriterade utbildning. Vidare framkom att unga i 

samhällsvård saknade råd och stöd avseende utbildning. (Jackson & Cameron, 2011) 
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     Lagerlöf (2012) studerade skolgången för HVB-placerade ungdomar och 

familjehemsplacerade ungdomar och jämförde resultatet med ungdomar som inte var 

placerade utanför det egna hemmet. I resultatet framkom att mindre än hälften av de 

ungdomar som var placerade på HVB ansåg att de fick hjälp med hemläxor. Det fanns högre 

risk för skolk bland ungdomar som vårdades i HVB eller familjehem jämfört med 

referenspopulationen. De placerade ungdomarna gick i större utsträckning i mindre 

undervisningsgrupper än referenspopulationen. I vissa fall skedde enskild undervisning hos en 

specialpedagog. Liknande resultat framkom i Egelund et al. (2009) forskningsöversikt som 

inkluderade cirka 600 studier om samhällsvårdade barn och ungdomar. I forskningsöversikten 

framkom att cirka två femtedelar av de unga som var placerade på institution hade särskild 

eller specialarrangerad skolundervisning. En majoritet av de placerade unga uppgav att de inte 

hade några hemläxor och ansåg att de saknade möjlighet att påverka sin skolgång.  

     I Höjer, Johansson och Hill (2011) framkom att barriärer för att samhällsvårdade 

ungdomar skulle nå högre utbildning var avsaknad av motivation, ofullständig tidigare 

skolgång, avsaknad av stöd från familj, familjehem/behandlingspersonal, socialtjänst och 

skola. Socialtjänsten fokuserade mer på sociala eller emotionella problem än på ungdomarnas 

skolgång vilket gjorde att skolproblem bortprioriterades. De flesta ungdomar som var 

placerade utanför det egna hemmet saknade föräldrar som visade intresse för deras skolgång 

och placeringar utanför det egna hemmet kompenserade inte för detta.   

     Denecheaus (2011) undersökte utbildningen för unga som var placerade på en institution i 

England och jämförde denna med utbildningen för unga som var placerade på en institution i 

Frankrike. I resultatet framkom att behandlingspersonalen i England hade negativa 

förväntningar på de placerade ungdomarna och att de ansåg att ungdomarna hade en låg 

kapacitet. I Frankrike fanns ingen strävan bland socialarbetare eller behandlingspersonalen 

om att ungdomarna skulle få utbildning då de ansåg att det vara pedagogernas ansvar och i 

England saknades ett samarbete mellan skolpersonal och behandlingspersonal. Detta kan 

jämföras med Egelund et al. (2009) forskningsöversikt där det framkommer att ett bättre 

samarbete mellan lärare, personal och eventuell skolpsykolog gynnar barns skolsituation. I 

Denecheaus studie (2011) framkom det även att behandlingspersonal från båda länderna 

ansåg att de saknade kunskap i hur de kunde stödja ungdomarna i deras utbildning och att 

erfarenhet från olika professioner kan vara viktig då den behandlingspersonal som värderade 

utbildning oftast hade erfarenheter av läraryrket. Vidare framkom det att Frankrike hade 
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mindre personaltäthet än England vilket medförde att behandlingspersonalen hade mindre tid 

för varje enskild ungdom.  

Faktorer som befrämjar positiv utveckling av samhällsvårdade ungas 

skolgång     
Farrell och Polat (2003) undersökte hur elever som hade gått på en institutionsskola anpassad 

för pojkar med beteende- och emotionell problematik i England uppfattade den utbildning de 

erhållit på skolan och deras erfarenheter efter att de hade skrivits ut från institutionen. I 

resultat framkom att majoriteten av eleverna var nöjda med kvalitén på utbildningen och att 

de hade en positiv syn på sin relation till personal och andra elever. De var positiva till 

uppmärksamheten från personalen, de små klasserna och undervisningsmetoderna. Många 

elever tyckte även om de sociala aktiviteterna som skolan organiserade som att paddla kanot, 

spela fotboll och bowla, vilket ungdomarna uppgav hjälpte dem att bli av med negativ energi. 

Skolan hjälpte till att förbättra pojkarnas beteendeproblem genom att hjälpa dem att utveckla 

självrespekt, självkänsla, lära dem att lugna ner sig och kontrollera deras temperament, kunna 

bibehålla uppmärksamheten under längre tid och respektera andra människor. Majoriteten av 

de unga vuxna hade haft minst ett jobb efter att de skrivits ut från institutionen. Deras arbeten 

bestod av arbeten utan krav på utbildning och arbeten med yrkesutbildningar. Majoriteten var 

nöjd med deras sysselsättning men hade en oro över att de saknade en fastanställning. 

Majoriteten i studiepopulationen saknade framtidsplaner på vidareutbildning eller strävan 

efter något drömjobb.  

     I YiPPEE projektet framkom att faktorer som ansågs vara viktiga för att det skulle gå bra 

för placerade ungdomar var stabilitet i placering och skolgång, att ha vårdare/behandlare som 

prioriterade utbildning, att de placerade ungdomarna kände att det fanns någon som brydde 

sig om deras skolprestationer och att de erhöll ekonomiskt stöd (Jackson & Cameron, 2011). 

Detta kan jämföras med Höjer, Johansson och Hill (2011) som fann att faktorer som 

befrämjade positiv utveckling var att de placerade ungdomarna erhöll stöd i skolan, blev 

lyssnade på och bemöttes med respekt, uppmuntrades från lärare, fick stöd från 

behandlingspersonal, föräldrar och vänner, att de inte behövde lämna vården efter avslutade 

gymnasiestudier samt att de erhöll ekonomiska och praktiska råd. Liknande resultat framkom 

även i Martin och Jackson (2002) som undersökte vilka faktorer som kan förbättra 

utbildningen för samhällsvårdade unga. I resultatet framkom att high achievers (för grundlig 

genomgång av begreppet se Martin & Jackson, 2002) hade en inre motivation då de ville 

prestera bra i skolan för att göra sina föräldrar stolta. 74 procent betonade vikten av att 
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behandlingspersonal/familjehemsföräldrar, socialsekreterare och lärare visade aktivt intresse 

för deras skolgång och gav dem stöd och uppmuntran att prestera bra i skolan. Många unga 

vuxna som tidigare hade varit institutionsplacerade berättade att behandlingspersonal hade 

haft låga förväntningar och avsaknad av intresse för deras skolgång. Mer än hälften berättade 

om avsaknad av skönlitterära böcker, skrivbord eller ett tyst rum där de kunde göra hemläxor 

och att deras möjlighet att delta i fritidsaktiviteter var begränsad på grund av avsaknad av 

ekonomiska resurser. 76 procent önskade mer stöd från lärarna. De flesta high achievers 

berättade att de hade etablerat en speciell relation med minst en person inom eller utanför 

vårdsystemet som lyssnade på dem och fick dem att känna sig värdefulla. Denna person 

agerade som mentor eller förebild och motiverade de unga att prestera bra i skolan och 

fortsätta att studera på universitetet. Det var viktigt att denna person hade en varaktig relation 

till den unge och följde den unge in i vuxenlivet. Majoriteten av undersökningsgruppen hade 

stött på flera problem vid högre utbildning så som avsaknad av ekonomiskt stöd (74 procent), 

avsaknad av boende (45 procent) och avsaknad av en vuxen som stöttade och uppmuntrade 

dem under universitetsstudier (32 procent).   

Forskning om high achievers 
Jackson och Martin (1998) undersökte unga vuxna i England som hade varit placerade på 

institution och ansågs vara high achievers och jämförde dessa med unga vuxna som hade varit 

placerade på institution och haft negativa utfall. Syftet med studien var att försöka förstå vilka 

faktorer som utgjorde risk- respektive skyddsfaktorer avseende skolgång. I resultatet framkom 

att 89,5 procent av high achievers hade tillgång till böcker jämfört med 40,9 procent i 

referenspopulationen. Det fanns ingen skillnad gällande ägande av böcker, men high 

achievers utnyttjade biblioteket i högre utsträckning än referenspopulationen, vilket visade på 

vikten av egen motivation. High achievers erhöll mer uppmuntran för fortsatta studier från 

vuxna än referenspopulationen. Biologiska föräldrar till high achivers var signifikant mer 

villiga att gå på skolaktiviteter och visade ett större intresse för barnets utbildningsframgång 

än referenspopulationens föräldrar. 81,6 procent erhöll karriärsråd jämfört med 31,8 procent i 

referenspopulationen. Referenspopulationen var signifikant mer trolig att ha blivit reglerad 

från skolan (63,6 procent) än den studerade populationen (23,7 procent). 97,3 procent av 

referenspopulationen lämnade skolan vid 16 årsålder eller tidigare medan 55, 3 procent av den 

studerade populationen fortsatte i skolan efter 15 årsåldern. 2,6 procent av high achievers var 

arbetslösa jämfört med 72, 7 procent i referenspopulationen. Jackson och Martin (1998) fann 

skyddsfaktorer i studien och dessa identifierades som stabilitet och kontinuitet i skolgång, att 
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lära sig läsa vid tidig ålder, att ha en förälder eller någon behandlingspersonal som värderade 

utbildning, att ha vänner utanför vården som presterade bra i skolan, att utveckla 

fritidsintressen, att träffa en signifikant vuxen som gav stöd och uppmuntran och agerade som 

en förebild och att gå i skolan regelbundet. Enligt Jackson och Martin (1998) är tidig läsvana 

avgörande för ungdomar som placeras i samhällsvård på grund av avsaknaden av 

uppmärksamma vuxna och den torftiga kvalitén på deras utbildning. Då ungdomarna läste 

minskade deras beroende av uppmärksamhet från vuxna och det gav dem också en inblick i 

andra sätt att leva och en tillflyktsort från stressen av att bo på institution. Majoriteten av high 

achievers hade lärt sig att läsa före sexårsåldern och tyckte om att läsa. De flesta high 

achievers berättade att de hade en speciell relation till en vuxen som pratade med dem och 

lyssnade på dem.       

Problematisering av tidigare forskning 
Flera av de studier som redovisats inkluderar både pojkar och flickor i sin 

undersökningsgrupp (Farrell & Polat, 2003; Jackson & Martin, 1998; Martin & Jackson, 

2002) och problematiserar inte huruvida studien hade fått ett annat utfall om pojkar och 

flickor hade studerats var för sig. I samtliga studier som undersöker unga vuxna som placerats 

i samhällsvård studeras en ålderskategori som delvis faller utanför vår studiepopulation då 

ungdomar inom de studerade åldersgrupperna delvis är yngre eller äldre (Farrell & Polat, 

2003; Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011; Vinnerljung, Berlin & 

Hjern 2010; Vinnerljung et al., 2006) än den grupp som studeras. En stor del av forskningen 

avser ungdomar som har varit placerade på familjehem och HVB (Farrell & Polat, 2003, 

Jackson & Martin, 1998; Lagerlöf, 2012; Martin & Jackson, 2002). Vi har valt att inte 

använda oss av forskning om familjehemsplacerade ungdomar då de flesta 

familjehemsplacerade ungdomarna studerar på kommunala skolor och ofta har mindre 

problematik än ungdomar som är placerade på särskilda ungdomshem. HVB skiljer sig från 

särskilda ungdomshem då de drivs av privata utförare, kommuner eller landsting (SiS, 2011), 

men forskning kring HVB-placerade ungdomar har ansetts vara relevant då 

skolundervisningen sker under liknande former.  

Sammanfattning av tidigare forskning  
Flera studier visade på att placerade ungdomar saknade fullständiga betyg från årskurs nio 

vilket skapade en risk för psykosociala problem som missbruk och kriminalitet. (jmf Höjer, 

Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011; Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010) Det 
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var vanligare förekommande med ofullständiga betyg från årskurs nio hos pojkar än hos 

flickor. (jmf Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011; Vinnerljung, Berlin 

& Hjern, 2010)  

      Flera forskare har erhållit resultat som har visat på att det finns brister i de placerade 

ungdomarnas skolgång. Gemensamma förklaringar som identifierades var att ungdomarna 

inte hade kompenserats för tidigare kunskapsluckor och att behandlingspersonal och lärare 

hade låga förväntningar på de placerade ungdomarna. Ytterligare förklaringar var att lärare 

och behandlingspersonal inte samarbetade kring de placerade ungdomarnas utbildning och att 

de placerade ungdomarna saknade en vuxen med intresse för deras skolgång. (jmf Denecheau, 

2011; Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011, Jackson & Martin, 1998; 

Martin & Jackson, 2002)  

     Det fanns även studier som visade på faktorer som gör att det går bra för ungdomar som 

varit placerade utanför det egna hemmet. Några gemensamma faktorer var stabilitet i 

placering och skolgång, att lärare och behandlingspersonal stöttade ungdomarna i deras 

utbildning, att de placerade ungdomarna bemöttes med respekt och fick hjälp att utveckla 

självkänsla, självrespekt och respekt för andra människor samt att de hade tillgång till böcker. 

(jmf Farrell & Polat, 2003; Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011, 

Jackson & Martin, 1998; Martin & Jackson, 2002 )      
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Perspektiv och teoretiska begrepp  

Kapitlets disposition 

Då vi avser att utgå från att uppgifterna från pedagogerna måste betraktas utifrån den kontext 

som de placerade pojkarna befinner sig i inleds presentationen av perspektiv och teoretiska 

begrepp med en kort beskrivning av hur kontexten ser ut. Därefter följer en presentation av 

det teoretiska begreppet den närmaste utvecklingszonen som är ett pedagogiskt begrepp som 

har bedömts som lämpligt för att analysera hur pedagogerna ställer krav och arbetar med att 

kompensera kunskapsluckor för de icke skolpliktiga pojkarna. Avslutningsvis presenteras de 

teoretiska begreppen risk- och skyddsfaktorer som kommer att användas för att jämföra 

pedagogernas beskrivningar av skolsituationen med tidigare forskning om faktorer som 

hämmar och befrämjar skolframgång.  

Kontexten på särskilda ungdomshem 

Den mest problemtyngda och svårbehandlade gruppen ungdomar 

Ungdomar placeras på särskilda ungdomshem efter att socialtjänsten har ansökt hos 

förvaltningsrätten om att ungdomarna ska omhändertas enligt LVU och vårdas med tvång ”då 

miljön utgör en omedelbar fara för den unges hälsa eller utveckling (§ 2) eller att den unge 

utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende (§ 3)” (Gerrevall & Jenner, 2001:6). Ungdomar kan även placeras på särskilda 

ungdomshem då de döms till sluten ungdomsvård enligt LSU av tingsrätten. I båda fallen sker 

placering mot den unges egen vilja då han/hon har utsatt sig själv eller sin omgivning för 

omedelbar fara (SiS, 2012b). De ungdomar som hamnar på särskilda ungdomshem beskrivs 

oftast som den mest problemtyngda gruppen ungdomar och en placering på ett ungdomshem 

anses vara den yttersta åtgärden för socialtjänsten eller ett straff för ett brott som skulle ha gett 

fängelse om ungdomen hade varit myndig. De ungdomar som placeras på särskilda 

ungdomshem har ofta tidigare varit placerade i familjehem eller på privata HVB som inte har 

kunnat bryta ungdomarnas destruktiva utveckling (Gerrevall & Jenner, 2001). Orsaker till 

placering är utåtagerande beteende, våld, missbruk och kriminellt beteende och många av de 

placerade ungdomarna kommer från familjer som inte har kunnat ge dem en god uppväxt 

(SiS, 2012d). Vårdtiden varierar från några veckor till några år.  
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Tvångsvårdade i en sluten miljö 

En placering på ett särskilt ungdomshem innebär att den placerade ungdomen avskiljs från 

samhället och hamnar i en sluten miljö (Andersson Vogel, 2012). De särskilda 

ungdomshemmen består av låsbara behandlingsavdelningar och låsta akut- och 

utredningsavdelningar (Gerrevall & Jenner, 2001). Ungdomarna som är placerade på särskilda 

ungdomshem har liten rörelsefrihet och gränserna mellan boende, fritid och skolgång suddas 

ut (Andersson Vogel, 2012). Ungdomar som placeras enligt LVU och LSU bor på samma 

avdelningar vilket gör att gränsen mellan behandling och bestraffning blir otydlig då en del 

ungdomar placeras för behandling och andra ungdomar placeras för att avtjäna ett straff 

(Severinsson, 2010). Behandlingsassistenternas arbetsuppgift är att på uppdrag av 

socialtjänsten ge pojkarna daglig omvårdnad på avdelningen (SiS, 2012b). De särskilda 

ungdomshemmen har disciplinära befogenheter som att isolera en ungdom då han/hon anses 

vara utåtagerande. Vistelsen på institutionen ska förbereda de placerade ungdomar för ett liv 

utanför institutionen som ”fungerade samhällsmedborgare” (Andersson Vogel, 2012). Om de 

särskilda ungdomshemmen inte klarar av att bryta den destruktiva utvecklingen är ”samhällets 

möjligheter att åstadkomma en positiv utveckling i det närmaste uttömda” (Gerevall & Jenner, 

2001:6). 

Skolgång på de särskilda ungdomshemmen 

Majoriteten av de ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem har haft omfattande 

skolproblematik och ungdomarna själva uppger att de har skolproblem som  

skoltrötthet, skolk, misslyckats i skolan och svårt att följa med i skolundervisningen (Gerevall 

& Jenner, 2001). Många ungdomar har läs- och skrivsvårigheter som har uppstått på grund av 

skolovana. Skolan utgör en del av behandlingen på de särskilda ungdomshemmen och skolan 

och avdelningarna förväntas arbeta tillsammans för att undervisa och fostra ungdomarna så de 

kan återgå till den reguljära skolan (Severinsson, 2010), men forskning visar att det finns 

tydliga gränser mellan skola och behandling och skollokalerna ligger vanligtvis åtskilda från 

behandlingsavdelningarna (Gerevall & Jenner, 2001).  

     Lärartätheten är betydligt högre på ungdomshemmen jämfört med den reguljära skolan 

vilket gör att skolan på ungdomshemmen har små elevgrupper. Grupperna är föränderliga 

eftersom placerade ungdomar löpande skrivs in och ut vid de särskilda ungdomshemmen.           

     Vi avser att tillämpa detta perspektiv för att försöka förstå pedagogernas beskrivningar av 

de icke skolpliktiga pojkarnas skolsituation utifrån den kontext pedagogerna och pojkarna 

befinner sig i.  
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Den närmaste utvecklingszonen 
Den närmaste utvecklingszonen är ett nyckelbegrepp i Vygotskijs pedagogiska 

utvecklingsteori. Begreppet utgår från att all skolundervisning bör ske utifrån barns potential 

(Bråten, 1998) och genom samspel mellan lärare och elev i syfte att varje elev ska stimuleras 

till att nå högre i sin individuella utveckling (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Läraren bör 

utföra skolaktiviteter tillsammans med varje enskild elev för att lära känna hans/hennes 

individuella utvecklingsnivå och på så sätt kunna planera skolundervisningen på en 

kunskapsnivå som gör att eleven gradvis gör en större insats i undervisningen (Bråten, 1998). 

Skolans uppgift blir att skapa möjligheter för en elev att flytta sig från den kunskap han/hon 

redan har till den kunskap han/hon saknar (Dale, 1998). Undervisningen anses vara 

meningslös om den inte ställer större krav på eleven än vad han/hon för tillfället kan uppfylla 

(Dale, 1998). Enligt den närmaste utvecklingszonen ska varje elev vara aktiv i den 

pedagogiska processen och det är viktigt att utgå från varje elevs enskilda utvecklingshistoria 

vid planering av skolundervisning (Thurmann-Moe, 1998).   

     Begreppet den närmaste utvecklingszonen valdes tidigt i forskningsprocessen vilket gör att 

intervjuguiden delvis består av frågor som kan vara till stöd för analys av hur pedagogerna 

arbetar utifrån den kunskapsnivå som pojkarna befinner sig på och vilka krav som 

pedagogerna ställer på pojkarna. 

     Det kan bli problematiskt att använda begreppet då det inte tar hänsyn till att en majoritet 

av de placerade pojkarna har ett skolmisslyckande från tidigare skolgång vilket kan försvåra 

för pedagogerna att motivera pojkarna att vara aktiva i den pedagogiska processen.  

Risk- och skyddsfaktorer 

Risk- och skyddsfaktorer är ett vanligt förekommande begrepp i forskning om 

samhällsvårdade barns förhållande och inte minst gällande skolgång. 

     Med riskfaktorer avses ”socialt, psykologiskt eller biologiskt förhållande som kan leda till 

problem inom hälsa, utveckling, anpassning eller beteende.” (Lagerberg & Sundelin, 

2000:379). Goodyer (1995) menar att hänsyn måste tas till barns ålder och utvecklingsstadium 

för att förstå en risk då samma risk kan ha flera olika orsaker och effekter vid olika åldrar. 

Barn som utsätts för två eller fler belastningar får en ökad risk för beteendeproblem. Ett barns 

reaktion kan även ha att göra med akut risk, sårbarhet, motståndskraft och skyddande 

förhållanden i miljön. Då risk- och skyddsfaktorer samspelar blir den individuella risken inte 

detsamma för en person som för en annan. Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) är 



20 

 

skolmisslyckande, kriminalitet och asocialt beteende vanligare förekommande bland pojkar 

än bland flickor.       

     Med skyddsfaktorer avses faktorer som befrämjar hälsa, välbefinnande och att barn 

utvecklas positivt trots ogynnsamma omständigheter (Lagerberg & Sundelin, 2000). Då 

skyddsfaktorer interagerar med riskfaktorer lindrar de risken för att barn ska råka illa ut. 

Ihärdighet, psykisk energi och nyfikenhet anses vara skyddande karaktärsegenskaper (Stattin 

& Magnusson 1996).  

     Garmezy (1993) menar att förekomsten av en vårdande vuxen och yttre stöd exempelvis 

från en granne, lärare eller från någon institutionspersonal utgör en skyddsfaktor. Det finns 

faktorer som kan fungera både som skyddsfaktor och riskfaktor, ett exempel på detta är skola 

då skolframgång utgör en skyddsfaktor och skolmisslyckande utgör en riskfaktor (Lagerberg 

& Sundelin, 2000). Skolan kan stödja barn som befinner sig i en riskzon genom att läraren 

visar omtanke för eleven och har förväntningar på att eleven ska lyckas. Barn som har en 

negativ bild av sig själva avseende skolprestationer behöver få stöd i skolan i att känna att de 

duger. (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003) 

     Begreppen kommer att användas för att se om pedagogerna beskriver faktorer som 

litteraturen pekar ut som risk- och skyddsfaktorer avseende skolgång. Analysen kommer att 

ske på en gruppnivå då vi saknar kunskap om hur det förhåller sig för varje enskild pojke. Det 

kan bli problematiskt att använda risk- och skyddsfaktorer då ett fenomen kan anses vara en 

riskfaktor för en ungdom samtidigt som det inte utgör någon risk för en annan ungdom. Då 

risk- och skyddsfaktorer interagerar med varandra är det nästintill omöjligt i den kommande 

studien att veta vilka risk- och skyddsfaktorer ungdomarna har med sig då de placeras på de 

särskilda ungdomshemmen. 
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Metod 

Kapitlets disposition 
Presentationen av den metod som har använts i denna studie består av metodval, 

tillvägagångssätt, urval, datainsamling och databearbetning följt av en diskussion om studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter följer ett resonemang kring varför vi inte 

har använts oss av ett vetenskaplig övervägande och avslutningsvis presenteras 

forskningsetiska ställningstaganden.  

Metodval 
Kvalitativ metod har använts i form av individuella samtalsintervjuer med fyra pedagogiska 

ledare och två lärare. Med anledning av att vi ville samla in information om skolsituationen på 

särskilda ungdomshem genomfördes en informantundersökning. Vi har använts oss av en 

intervjuguide som bestod av allmänna frågor och individuella frågor där informanten ombads 

att tänka på en specifik ungdom (se bilaga). Metodens flexibilitet har breddat 

kunskapsinsamlingen då vi utöver intervjuguiden har ställt förtydligande frågor, följdfrågor 

och nya frågor utifrån de svar som har erhållits. (jmf Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007) Dock gör de kompletterande frågorna att det kommer att vara svårt för 

andra forskare att reproducera denna undersökning. Metoden har bedömts som mest lämplig 

med anledning av att vi har avsett att erhålla så mycket information som möjligt från 

pedagogerna om skolsituationen på de särskilda ungdomshemmen.   

Tillvägagångssätt 
Inför studien kontaktades en professor på Stockholms Universitet som forskar inom social 

barnavård för att kontrollera om det tilltänkta syftet med studien var relevant och om studien 

skulle kunna fylla en kunskapslucka i tidigare forskning. Därefter använde vi SiS hemsida för 

att kartlägga vilka särskilda ungdomshem som uppfyllde vårt urvalskriterium, att enbart ta 

emot pojkar 15-21 år. Vi fann att målgruppen motsvarade nio särskilda ungdomshem.  

     Ett brev som innehöll information om undersökningen, om hur hänsyn skulle tas till 

intervjupersonernas konfidentialitet och en förfrågan om medverkan skickades med e-post till 

institutionscheferna på de nio särskilda ungdomshemmen (jmf Esaiasson et al., 2007). Fyra 

särskilda ungdomshem valde att medverka och datum och tid för intervjutillfällen bokades. 20 

dagar efter utskicket av brevet skickades en påminnelse ut till de fem särskilda ungdomshem 

som inte hade svarat. Ytterligare två särskilda ungdomshem valde att medverka och datum 
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och tid för intervjutillfällena bokades. Då inget svar erhölls från de tre resterande 

ungdomshemmen saknas kunskap om varför dessa ungdomshem valde att inte medverka.  

     Då samtliga ungdomshem är förlagda i olika delar av Sverige intervjuades informanterna 

under en tvåveckors period (vecka 47-48 2012). Under datainsamlingen ställdes tåg till en av 

intervjuerna in på grund av väderförhållande och tidsbrist gjorde att ett nytt intervjutillfälle 

inte kunde bokas. Datainsamlingen kom alltså att ske med hjälp av intervjuer av informanter 

från fem särskilda ungdomshem och informanterna fick välja plats för intervjuerna. På ett 

ungdomshem intervjuades både en pedagogisk ledare och en lärare då den pedagogiska 

ledaren inte bedrev egen skolundervisning och vi behövde komplettera de svar vi erhöll. Fyra 

intervjuer ägde rum inom skolans lokaler och två intervjuer ägde rum på informanternas 

kontor.  

     Inledningsvis presenterade vi oss och förklarade syftet med studien, hur empirin skulle 

användas, att intervjun skulle spelas in och hur de särskilda ungdomshemmens och 

informanternas anonymitet skulle bevaras samt att publikation skulle ske på Stockholm 

universitets databas DiVA. Informanterna erbjöds även att få enskilda utskick av den färdiga 

versionen av uppsatsen.  

     En av oss agerade som intervjuare och ställde frågor utifrån vår intervjuguide (se bilaga) 

och kompletterade dessa frågor med förtydligande frågor, följdfrågor och nya frågor utifrån 

de svar som erhölls. Samma person agerade intervjuare under samtliga intervjutillfällen. Den 

kortaste intervjun pågick 30 minuter och den längsta intervjun pågick i 120 minuter.  

Urval 

Det har gjorts ett totalurval av nio särskilda ungdomshem som enbart tar emot icke 

skolpliktiga pojkar 15-21 år (jmf, Esaiasson et al., 2007), fem av ungdomshemmen medverkar 

i studien.  

     Urvalsprincipen är byggd på centralitet vilket innebär att vi redan under studiens 

inledningsskede bedömde att pedagogerna var de viktigaste informanterna i den kommande 

studien (jmf, Esaiasson et al., 2007). Tre intervjuer genomfördes med pedagogiska ledare som 

både ansvarade för organisation av lärarna och bedrev egen skolundervisning. En intervju 

genomförde med en pedagogisk ledare som ansvarade för organisation av lärarna men inte 

bedrev egen skolundervisning. En intervju genomfördes med en lärare som användes som 

komplement till den pedagogiska ledare som inte bedrev egen undervisning. En intervju 

genomfördes med en lärare då den pedagogiska ledaren inte hade möjlighet att medverka.  
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     Information har erhållits om skolsituationen på de särskilda ungdomshemmen i olika delar 

av landet då informanterna arbetar i fem kommuner som är förlagda i olika regioner. 

     Urvalet har begränsats till ungdomshem som enbart tar emot pojkar. Denna målgrupp har 

valts med anledning av att 70 procent av de placerade ungdomarna på särskilda ungdomshem 

är pojkar (Gerrevall & Jenner, 2001) och tidigare forskning visar på att det finns 

könsskillnader avseende skolprestationer (Farrell & Polat, 2003; Höjer, Johansson & Hill, 

2011; Jackson & Cameron, 2011, Lagerberg & Sundelin, 2000).  

     Då urvalet består av pedagoger medför det att vi enbart får en yrkesgrupps perspektiv på 

skolsituationen. Om behandlingsassistenter och de placerade pojkarna hade ingått i urvalet 

skulle det ha gett ett bredare perspektiv.  

Datainsamling  
Empirin samlades in med hjälp av öppna individuella intervjuer i form av samtalsintervjuer. 

Intervjuerna ägde rum på fem ungdomshem och informanterna fick välja plats för intervjun 

för att balansera den ojämlika relationen mellan forskare och intervjuperson (Holgersson, 

2011). Inledningsvis informerades informanterna om syftet med studien, de fick en förfrågan 

om samtycke till att spela in samtalet, upplysning om konfidentialitet och en förfrågan om de 

hade några frågor innan intervjun började. Varje intervju utgick från en intervjuguide (se 

bilaga) och intervjuguiden kompletterades med förtydligande frågor för att se om vi hade 

uppfattat det som intervjupersonen hade sagt korrekt, följdfrågor som användes för att följa 

upp intressanta svar och nya frågor som användes för att få mer information om pedagogernas 

syn på skolsituationen på de särskilda ungdomshemmen. Metodvalet gav på så sätt en bred 

information om pedagogernas syn på skolsituationen på de särskilda ungdomshemmen (jmf 

Esaiasson et al., 2007). Intervjuerna pågick mellan 30-120 minuter. Efter intervjuerna 

tillfrågades informanterna om de ville förtydliga eller tillägga någon information.  

     Intervjuerna spelades in med diktafon för att förenkla för oss att fokusera på det som sades 

under intervjun och kunna ställa relevanta följdfrågor. Vidare gjorde inspelningarna att vi 

kunde transkribera intervjuerna och inte gå miste om någon information samt reflektera över 

den information som framkommit.  

Databearbetning  
Varje intervju transkriberades vid ett tillfälle samma dag som den hade genomförts (Ehn & 

Öberg, 2011) och vid två tillfällen lyssnades det inspelade materialet igenom samtidigt som 
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den transkriberade texten lästes igenom. Hummanden och suckar transkriberades inte då det 

inte ansågs vara relevant för att besvara studiens frågeställningar. 

     Empirin tematiserades under en presentation av allmän information och under rubriker 

som formulerades med hjälp av det material som framkom. De svar som erhölls från 

intervjuguidens (se bilaga) allmänna frågor och de frågor där informanterna ombads att tänka 

på en enskild ungdom integrerades i resultatredovisningen. Resultatredovisningen avslutades 

med att sammanfatta det viktigaste resultatet i en tabell.  

     Ungdomshemmen presenterades med fingerade namn och pedagogiska ledare och lärare 

benämndes som informanter eller pedagoger av anonymitetsskäl. Då en pedagogisk ledare 

och en lärare har deltagit från samma ungdomshem har de presenterats som en informant av 

anonymitetsskäl.  

     Resultatet har analyserats utifrån den kontext ungdomarna befinner sig i och med stöd av 

de teoretiska begreppen den närmaste utvecklingszonen och risk- och skyddsfaktorer samt 

jämförts med tidigare forskning vilket har skapat fördjupad förståelse av den empiri som har 

erhållits. Analysen har kategoriserats utifrån det resultat som sammanfattats i tabellen i 

resultatdelen.  

Validitet 

Under datainsamlingsprocessens inledningsskede fick informanterna bestämma var 

intervjuerna skulle genomföras för att minska den maktasymmetri som fanns mellan forskare 

och intervjuperson. (jmf Kvale & Brinkmann, 2009) 

     Då vi var pålästa om skolsituationen på särskilda ungdomshem kunde tydliga frågor ställas 

under varje intervjutillfälle, vilket gjorde att relevanta svar erhölls. Följdfrågor ställdes för att 

validera den tolkning som gjorts av pedagogernas svar, vilket kan ha bidragit till att en analys 

i linje med pedagogernas intention med sitt utlåtande har gjorts. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och lyssnades igenom samtidigt som den transkriberade texten lästes igenom 

vid två tillfällen för att säkerställa att viktig information inte hade gått förlorad.  

     Det finns en tveksamhet om huruvida studien uppnår god extern validitet med anledning 

av att den intervjumetod som använts lämnar utrymme för intervjupersonernas subjektiva 

utsagor (jmf Esaiasson et al., 2007). Vi har försökt att stärka validiteten genom att förenkla 

för läsaren att ta del av den information som framkommit under intervjuerna och använda oss 

av mycket citat så att läsaren kan skapa sig en tydlig bild av skolsituationen på de särskilda 

ungdomshemmen (jmf Larsson, 2005).  
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Reliabilitet 
Ett neutralt förhållningssätt har antagits under intervjutillfällena för att undvika att våra 

personliga egenskaper skulle förvränga de frågor som ställdes och de svar som erhölls. 

Konsistensen i svaren prövades genom att ställa frågor som liknande varandra (Larsson, 2005) 

och tydliga frågor ställdes för att minska risken för att informanterna skulle ändra sina svar 

under en pågående intervju. Ledande frågor undveks då dessa kan inverka på de svar 

informanterna ger (Kvale och Brinkmann, 2009). Dock varierade följdfrågor och nya frågor 

mellan olika intervjutillfällen vilket försvagar reliabiliteten.  

     Transkriberingarna av intervjuerna skedde samma dag som intervjuerna genomfördes och 

en kvantifierad reliabilitetskontroll gjordes då en av oss transkriberade en intervju och 

därefter lyssnade igenom intervjun samtidigt som den transkriberade texten lästes igenom. 

Den av oss som inte hade transkriberat intervjun lyssnade därefter igenom intervjun samtidigt 

som texten lästes igenom (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Generaliserbarhet  
Samtalsintervjuer användes som datainsamlingsmetod vilket begränsar generaliserbarheten till 

att göra försiktiga uttalanden om det resultat som erhållits (Larsson, 2005). Vidare begränsas 

generaliserbarheten då enbart fem av de särskilda ungdomshemmen har medverkat i studien. 

En naturlistisk eller en analytisk generalisering är möjlig då det resultat som framkommit ger 

samma bild som tidigare forskning och därmed en antydan om hur skolsituationen kan se ut 

på övriga särskilda ungdomshem (jmf Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vetenskapsteoretisk position 
I denna studie har samtalsintervjuer med informanter använts för att erhålla information om 

skolsituationen på särskilda ungdomshem. Ett kritiskt förhållningssätt har intagits vid analys 

av materialet i form av att vi har uppmärksammat då informanterna har uppgett olika bilder av 

ett fenomen och analyserat vad detta kan bero på. Vi har även jämfört pedagogernas 

beskrivningar med tidigare forskning för att se huruvida materialet ger samma bild som den 

tidigare forskningen eller inte.  

     Den fenomenologiska tolkningen utgår från ett okritiskt förhållningssätt på respondenters 

upplevelsevärld vilket har gjort att den inte har varit användbar i denna studie. Den 

postmoderna tolkningen har inte heller varit användbar i studien så den utgår från att det inte 

finns en given verklighet och syftet med att använda informanter har varit att få en bild av 

verkligheten. Datainsamlingsmetoden i den hermeneutiska tolkningen består av tolkning av 

texter eller berättelser och databearbetningen i den hermeneutiska tolkningen är inriktad på 
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förståelse av det studerade fenomenet och enligt teorin finns ingen absolut sanning, vilket har 

gjort att hermeneutiken inte har varit användbar i denna studie (jmf Sohlberg & Sohlberg, 

2009). 

Forskningsetiska reflektioner 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk -

samhällsvetenskaplig forskning (HSFR) med fokus på individskyddskravet under 

forskningsprocessen. Detta för att skydda våra informanter från förödmjukelse och kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2012). 

     Inför studien skickades brev per e-post med initial information om studien och att 

informanterna skulle anonymiseras i studiens resultatredovisning samt förfrågan om 

medverkan till de nio ungdomshem som utgjorde målgruppen för denna studie.  

    Varje intervju inleddes med information om studiens syfte, hur studien skulle genomföras, 

frivillighet i deltagande, att intervjupersonerna hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville 

samt att materialet enbart skulle användas i forskningssyfte. Intervjupersonerna informerades 

även om att forskningen skulle offentliggöras genom publikation på DiVA, Stockholms 

universitets databas. (jmf Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2012) 

och tillfrågades om de ville ta del av den färdiga forskningsrapporten (jmf Vetenskapsrådet, 

2012).  

     Ungdomshemmen har presenterats med fingerade namn och samtliga informanter har 

anonymiserats då vi har avstått från att uppge namn, kön och om de arbetar som pedagogiska 

ledare eller lärare. Då en pedagogisk ledare och en lärare har deltagit från samma 

ungdomshem har de presenterats som en informant av anonymitetsskäl (jmf Esaiasson et al., 

2007; Vetenskapsrådet, 2012).  

     Konfidentialiteten har värnats hos de människor och situationer som pedagogerna har 

nämnt då personlig data som har framkommit i intervjuerna som exempelvis namn på 

ungdomar som är placerade på de särskilda ungdomshemmen har anonymiserats (Larsson, 

2005).  

     Inspelningar och utskrifter har förvarats på ett sätt som har gjort att enbart studiens 

författare har haft tillgång till dessa. Inspelningarna kommer att raderas när de inte längre 

behövs (jmf Esaiasson et al., 2007) och det insamlade materialet kommer endast att användas 

i denna studie (jmf Vetenskapsrådet, 2012).      
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Resultat 

Kapitlets disposition 
Presentationen av resultatet inleds med allmän information om de fem särskilda ungdomshem 

som har deltagit i studien, information om skolbakgrunden hos de pojkar som är placerade på 

ungdomshemmen och information om skolverksamheten på de särskilda ungdomshemmen. 

Därefter tematiseras resultatet utifrån det material som vi erhållit och likheter och skillnader 

mellan ungdomshemmen presenteras under varje rubrik. De särskilda ungdomshemmen 

presenteras med fingerade namn i form av Alfagården, Betagården, Gammagården, 

Deltagården och Epsilongården. Avslutningsvis sammanfattas de viktigaste resultaten i en 

tabell.  

Allmän information om de särskilda ungdomshemmen och deras 

skolverksamhet 
De fem särskilda ungdomshemmen som deltar i studien har två till sex akut-, utrednings- och 

behandlingsavdelningar och tar emot pojkar 15-21 år som placeras enligt LVU och LSU. 

Pojkarna placeras på de särskilda ungdomshemmen på grund av psykosocial problematik som 

missbruk och kriminalitet.  

     Ungdomshemmen har 3-11 heltidstjänster för lärare och majoriteten av lärarna är behöriga. 

Ungdomshemmen har olika antal lärartjänster i förhållande till antal placerade pojkar. På ett 

ungdomshem finns det fem heltidstjänster för lärare och det särskilda ungdomshemmet kan ta 

emot 20 pojkar. På ett ungdomshem finns det tre heltidstjänster för lärare och det särskilda 

ungdomshemmet kan ta emot 20 pojkar. På ett ungdomshem finns det tio heltidstjänster för 

lärare och ungdomshemmet kan ta emot 31 pojkar. På ett ungdomshem finns det tio 

heltidstjänster för lärare och det särskilda ungdomshemmet kan ta emot 40 pojkar. På ett 

ungdomshem finns det elva heltidstjänster för lärare och det särskilda ungdomshemmet kan ta 

emot 30 pojkar. 

      Det minsta ungdomshemmet kan ta emot 20 pojkar och det största ungdomshemmet kan ta 

emot 40 pojkar. På två av ungdomshemmen består de placerade pojkarna av både skolpliktiga 

och icke skolpliktiga pojkar. På två av ungdomshemmen går fyra femtedelar av de icke 

skolpliktiga pojkarna i skolan och på två andra ungdomshem går två respektive tre femtedelar 

av de icke skolpliktiga pojkarna i skolan. På ett ungdomshem framgick inte hur stor andel av 
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de icke skolpliktiga pojkar som går i skolan då intervjun genomfördes med en lärare som 

saknade kunskap om detta.  

     Orsaker till att pojkar inte går i skolan är att en del pojkar har valt att inte gå i skolan och 

en del pojkar får inte gå i skolan då de är drogpåverkade, våldsamma eller oroliga. 

Aktiviteterna för de pojkar som inte går i skolan varierar mellan programverksamhet, arbete 

utifrån olika teman, tv- och dataspelande, att se på film eller spela spel.  

     På fyra av fem ungdomshem får de icke skolpliktiga pojkarna själva välja hur många 

timmar i veckan de vill gå i skolan och vilka skolämnen de vill läsa. Pojkarna går i skolan 

mellan 1-27 timmar per vecka, antalet timmar varierar mellan varje pojke. Ett ungdomshem 

skiljer sig från de övriga ungdomshemmen då samtliga pojkar som är placerade på 

behandlingsavdelningarna går i skolan och har totalt 24,5 timmars teoretisk och praktisk 

skolundervisning per vecka. Informanten beskriver att 

Utanför den här institutionsvärlden så väljer man gymnasieskola, då gör man 

det frivilligt, men har du valt det då är det inte frivilligt längre. Så är det här 

också. De allra flesta eleverna väljer att gå i skolan här, även om de har 

kraftfull skolallergi när de kommer. Så det brukar ta några dagar eller veckor 

så är de ändå med här och går hela skoldagar också.   

Fyra av fem ungdomshem erbjuder både enskild undervisning och undervisning i grupp. På 

ett ungdomshem närvarar tre pojkar vid varje undervisningstillfälle. På samtliga ungdomshem 

undervisar en pedagog högst tre pojkar samtidigt.  

De placerade pojkarnas skolbakgrund 

Samtliga informanter berättar att majoriteten av pojkarna som kommer till de särskilda 

ungdomshemmen ofta har ofullständiga skolbetyg från årskurs nio. Det är vanligt 

förekommande att pojkarna har varit placerade på familjehem, HVB och andra särskilda 

ungdomshem innan de har placerats på det befintliga ungdomshemmet vilket gör att pojkarna 

ofta har gått i flera skolor och läst samma ämne vid flera tillfällen men aldrig fått något betyg 

i ämnet. Pojkarna har ofta en negativ bild av skolan och av sig själva som skolelever.  

Strukturella hinder för pojkarnas skolgång 
På två ungdomshem saknas pedagoger och skollokaler för att kunna erbjuda samtliga 

placerade pojkar skolundervisning. På ett av ungdomshemmen berättar informanten att  

Det ligger en liten paradox här alltså och det är att vi måste erbjuda alla 

elever skolgång. Vi har ju inte de resurserna, så det här ska jag egentligen inte 
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säga men det är bra att alla inte vill gå i skolan för att vi kan inte ta emot 

allihopa. 

På ett annat ungdomshem berättar informanten att det finns tre lärartjänster och att 

ungdomshemmet har plats för 20 pojkar och en lärare kan undervisa högst tre pojkar på en 

gång. Informanten berättar vidare att det inte går att anställa fler lärare då det saknas 

undervisningslokaler för fler än tre lärare.  

     På ett ungdomshem uppger informanten att en del praktiska skolämnen är populärare än 

andra och då det enbart finns en pedagog som undervisar i varje praktiskt ämne kan det hända 

att en del pojkar får köa för att få läsa ett specifikt praktiskt ämne.  

     De fem särskilda ungdomshemmen erbjuder skolämnen från årskurs nio, men det finns 

inget ungdomshem som har lärare som har befogenhet att ge betyg i alla ämnen vilket gör att 

ungdomarna inte kan få skolbetyg i samtliga ämnen från årskurs nio.  

     De särskilda ungdomshemmen har olika utbud avseende gymnasiestudier. Två 

ungdomshem skriver in samtliga icke skolpliktiga pojkar på introduktionsprogrammet. Ett av 

dessa ungdomshem erbjuder även fem gymnasiala yrkesinriktningar. Två ungdomshem 

erbjuder gymnasieprogram utifrån de placerade pojkarnas intresse och ett ungdomshem 

erbjuder samhälls- och naturvetenskapliga programmet.  

     Samtliga ungdomshem erbjuder praktik. Tre av ungdomshemmen erbjuder de placerade 

pojkarna praktik utanför ungdomshemmet. Två av ungdomshemmen erbjuder praktik som 

vaktmästare på ungdomshemmet. Ett av dessa ungdomshem erbjuder även praktik i köket på 

ungdomshemmet.  

Pedagogisk kartläggning 
När en icke skolpliktig pojke placeras på något av de fem särskilda ungdomshemmen som 

medverkar i studien blir han uppsökt av en pedagogisk ledare eller lärare som inventerar om 

pojken vill gå i skolan. Om pojken väljer att gå i skolan undersöks hur långt pojken har 

kommit i sin skolgång, vad han har för behov och vilket/vilka skolämnen som han vill läsa. 

Det kan uppstå problem då flera av de placerade pojkarna saknar kunskap om sin tidigare 

skolgång. När en informant ska konkretisera vad det betyder för en konkret pojke så beskriver 

han det som att 

Ibland är de här uppgifterna otillräckliga i den meningen att eleven i fråga inte 

ens vet var han har gått och hur mycket han har gått och vilka betyg han har 

fått.  
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Pedagogerna behöver samla in information om pojkens skolbakgrund från andra skolor och 

samtliga informanter uppger att det tar mycket tid.      

Spridning i kunskapsnivå 

På samtliga fem särskilda ungdomshem görs individuella studieplaner för varje pojke var 

sjätte vecka. På ett ungdomshem berättar informanten hur den individuella studieplanen för en 

specifik pojke kan utformas ”Man sitter tillsammans med sin elev. Hur känns det? Hur tycker 

du att det har gått? Orkar du öka upp lite? Går det för fort fram?”. 

     Samtliga ungdomshem bedriver individuell undervisning utifrån den individuella 

studieplanen. En informant förklarar det som att  

Vi försöker tillgodose alla elever. Vad är det du ska läsa? Vilka mål är det vi 

ska läsa mot? Och då blir det individuellt, så är det ju. De kommer och går, 

våra elever hit, så då gäller det att göra studieplan just för den eleven och då 

blir det individuell undervisning.  

     Orsaker till att undervisningen bedrivs individuellt uppges vara att pojkar placeras och 

skrivs ut när som helst under en termin och att de placerade pojkarna ligger på olika 

kunskapsnivåer. En informant berättar  

Just nu har jag en analfabet, jag har en som läser SFI på B-nivå, jag har två 

gymnasieelever som har olika typer av svenskundervisning, jag har en som är 

ny och påbörjade svenskan för två veckor sedan, jag har en som är i 

sluttampen i svenska i årskurs nio. Det är kränkande att sätta de här eleverna i 

samma svenskgrupp.  

Andra orsaker uppges vara att flera av pojkarna har neuropsykiatriska funktionshinder vilket 

gör att de har olika behov. En informant berättar att 

Alla lär sig på olika sätt. En del tycker inte om böcker, det liksom blir en 

blockering när de ska hålla i en bok, men då får det väl va stenciler…så vi 

skräddarsyr lösning för varje elev, utifrån dennes styrka och förutsättningar. 

De fem särskilda ungdomshemmen 

Begränsad skolundervisning 

På fyra av fem ungdomshem uppger informanterna att skolundervisningen anpassas efter hur 

mycket varje pojke orkar delta. På Alfagården berättar informanten att lektionstiden är 

begränsad.   
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På schemat kan det se ut som att de har väldigt mycket skola, men i praktiken 

så orkar de bara tio minuter varje pass…sen får man spela schack hos oss, 

teckna, rita, läsa en bok…bara vi har de här i skolan. 

På Betagården berättar informanten att han/hon kan avbryta en lektion efter 30 minuter då 

han/hon ser att en pojke inte orkar ha mer skolundervisning med en förevändning om att det 

är informanten själv som inte orkar.  

     Informanten på Gammagården använder sig mycket av ljudböcker. Informanten berättar 

”många (pojkar) orkar ju inte en hel skoldag liksom, så då kan man få lov att sätta sig och 

lyssna på en bok de sista timmarna eller sådär”.  

    Informanten på Deltagården berättar att skolan arbetar mycket med motivation vilket 

innebär att skolan inte enbart bygger på undervisning.  

Det kan vara att man åker och bowlar, gå på teater eller att man räknar 15 

minuter och sen spelar pingis i fem, men sen räknar. Allt utifrån hur eleven 

bäst lär sig.  

Informanten berättar vidare att det förekommer att pojkar kommer till skolan och 

enbart läser en bok eller tittar på filmer under åtta veckor. 

     Epsilongårdsskolan skiljer sig från övriga ungdomshem då lektionerna kan vara 

upp till 40 minuter. Informanten berättar att  

Min lektionsplanering skiljer sig väll inte så enormt mycket från en vanlig 

skola. Man lägger upp strukturen på en lektion. Vi har 40 minuters pass här 

inte längre. 

Att ta tillvara på den lilla motivation som finns 

På Alfagården uppger informanten att det är viktigt att hitta rätt kunskapsnivå i 

undervisningen så att de icke skolpliktiga pojkarna inte blir skrämda. Krav ställs på pojkarna 

utifrån vad de klarar av och det är inte någon idé att ställa högre krav. Informanten berättar att 

om han/hon skulle ställa högre krav på de placerade pojkarna så skulle majoriteten av de 

pojkar som går till skolan inte gå till skolan och att det gäller att ta till vara på den lilla 

motivationen som finns hos de pojkar som har valt att gå i skolan. Liknande resultat 

framkommer på Gammagården där informanten uppger att de icke skolpliktiga pojkarna som 

går i skolan och bedöms vara omotiverade motiveras genom att pedagogerna sänker de krav 

de har på pojkarna. Informanterna på Deltagården och Epsilongården uppger också att de 

ställer krav utifrån den kunskapsnivå de icke skolpliktiga pojkarna befinner sig på för att varje 
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pojke ska lyckas med det första han gör i skollokalerna. Därefter undervisar informanterna 

strax över den kunskapsnivå som pojken befinner sig på för att han ska känna att han har 

åstadkommit något och inte enbart gjort det han ska.   

     Betagården skiljer sig från övriga ungdomshem då informanten kartlägger pojkarnas 

kunskapsnivå och ger dem lite svårare material. Informanten berättar  

Genom att vi (pedagoger) finns som stöd hela tiden så kan man nästan alltid ge 

lite för svårt material så att de får sträcka på sig.     

Viktigt att aldrig kränka  

Pedagogerna på Alfagården och Epsilongården uppger att de inte arbetar med att kompensera 

de placerade pojkarna för tidigare kunskapsluckor. Informanten på Alfagården berättar  

Vi jobbar direkt med årskurs nio här, vi skulle aldrig utsätta de här (pojkarna) 

för att säga det är årskurs sex…och får vi någon som inte har nått upp mer än 

till årskurs sex då betar vi av de mål som går i årskurs nio…lika lätt att nå 

målen i samhällskunskap i årskurs nio som i årskurs sex.  

     På Betagården skiljer sig delvis arbetssättet då informanten uppger att han/hon 

kompenserar de placerade pojkarna för tidigare kunskapsluckor parallellt med att 

undervisa i årskurs nio för att inte förödmjuka pojkarna. Informanten berättar att det 

är viktigt att aldrig kränka en pojke och att istället bygga på de styrkor som han har.  

Är det någon som är jätteduktig berättare då är det väl bra att den får skriva 

sina berättelser till en början och så kanske man går in och rättar något fel och 

sedan när det gått en period så rättar du ett fel till och tillslut så har du någon 

som både skriver bra berättelser och kan stava och sätta punkt och hela köret.  

     Gammagårdens och Deltagårdens arbetssätt skiljer sig från övriga ungdomshem då 

pedagogerna uppger att de arbetar med att kompensera de placerade pojkarna för tidigare 

kunskapsluckor innan de lär ut ny kunskap. När informanten på Gammagården ska 

konkretisera vad det här betyder för en specifik pojke så beskriver han/hon att 

Även om han har gått till årskurs sex i skolan så kanske han ligger på årskurs 

fyras nivå och då ska man börja där. Man får alltid möta de (pojkarna) där de 

finns, det tycker jag att vi har lyckats bra med.   
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Tillgång till böcker 

På samtliga fem ungdomshem finns ett bibliotek på skolans område och ungdomshemmen 

besöker även det kommunala biblioteket. På samtliga ungdomshem berättar informanterna att 

de placerade pojkarna är läsovana. På Alfagården, Deltagården och Epsilongården läser 

många pojkar skönlitterära böcker på avdelningarna. Gamagården och Betagården skiljer sig 

från de tre övriga ungdomshemmen då det inte är lika vanligt förekommande att pojkarna 

läser på avdelningarna.  

     På Betagården framkommer att informanten låter pojkarna träna läsning på olika sätt. 

Informanten berättar 

Vi har illustrerad vetenskap, det är jättekul att sitta och bläddra i och så ser de 

(pojkarna) någon konstig bild och så läser man tillsammans texten och det kan 

vara ganska avancerat språk, men pratar man runt och de får läsa högt och vi 

kommenterar i efterhand, så får vi in lite nya ord.  

Betagårdsskolan köper även in fotbollstidningar och biltidningar för att stimulera de placerade 

pojkarna till att läsa. Liknande resultat framkommer även på Gammagårdsskolan, 

Deltagårdsskolan och Epsilongårdsskolan som köper in alla typer av böcker och många 

exemplar av varje bok. Informanten på Deltagårdsskolan köper även in lättlästa böcker och 

tidningar då det finns pojkar som har lässvårigheter. Informanten berättar  

Vi prenumererar på alla typer av tidningar de kan tänka sig. Om de kan lära 

sig läsa i någon bilsport så är det skitbra liksom. Så sitter man ner och det är 

lika seriöst att läsa det som att läsa Dostojevskij, det är lika häftigt vilket som.  

På Epsilongårdsskolan får de placerade pojkarna tala om för pedagogerna när de har läst ut en 

bok och får då läsborgarmärken utifrån antal böcker som de har läst. Epsilongården skiljer sig 

från övriga ungdomshem då inte enbart skolan, utan även avdelningarna köper in skönlitterära 

böcker. 

Goda relationer  

På Alfagården uppger informanten att han/hon har goda relationer till de placerade pojkarna. 

Informanten beskriver att för en specifik pojke så innebär det att pojken har ett stort 

förtroende för och litar på pedagogen och hans/hennes kollegor. Liknande resultat 

framkommer på Gammagården. Då pedagogen ombeds att tänka på en specifik pojke berättar 

han/hon att ”Vi har fått en bra relation och han kommer ofta till mig när han vill prata om 

någonting eller om det är någonting som har hänt och han vill berätta”. Liknande resultat 
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framkommer även på Deltagården och Epsilongården där informanterna beskriver att de har 

starka, öppna och varma relationer till pojkarna.   

     Betagården skiljer sig från övriga ungdomshem då informanten berättar att han/hon har 

både bra och dåliga relationer till de placerade pojkarna och att ”Man får en relation så att 

man tål att vara ovänner bitvis och kan gå och va lite sura på varann” .  

Behandlingsassisternas intresse 

De icke skolpliktiga pojkar som är placerade på Alfagården får inga hemläxor från skolan och 

informanten uppger att det beror på att de saknar egen motivation och att 

behandlingsassistenterna inte motiverar pojkarna till att göra hemläxor. Liknande resultat 

framkommer även på Betagården och Deltagården där informanterna beskriver att 

behandlingsassistenterna inte hjälper pojkarna med läxläsning. 

     Informanten på Alfagården önskar att behandlingsassistenterna skulle visa större intresse 

för de placerade pojkarnas skolgång och berättar att en del behandlingsassistenter inte tycker 

att det är någon idé att pojkarna går till skolan. Liknande resultat framkom på Betagården och 

Deltagården där informanten berättar att behandlingsassistenterna sällan är intresserade av de 

placerade pojkarnas skolgång och att det saknas någon som frågar pojkarna om hur skoldagen 

har varit. Informanten beskriver att behandlingsassistenternas bristfälliga engagemang beror 

på att en del behandlingsassistenter saknar utbildning.  

Det finns ju behandlingsassistenter som själva kommer från en tråkig 

skolbakgrund, som har en sorglig syn på skola och som tycker att det är väl 

ändå inte det viktigaste.     

     På Gammagården skiljer sig delvis resultatet då informanten uppger att de flesta 

behandlingsassistenterna visar intresse för pojkarnas skolgång, men att det finns undantag. 

     Epsilongården skiljer sig från övriga ungdomshem då informanten uppger att pojkarna får 

hjälp med hemläxor av behandlingsassistenterna och att behandlingsassistenterna är 

intresserade av pojkarnas skolgång. Behandlingsassistenterna ställer alltid upp på att följa 

med på aktiviteter som skolan anordnar utanför Epsilongårdens område. 

Ofullständiga skolbetyg  

På Alfagården berättar informanten att han/hon sätter upp mål för undervisningen i samråd 

med de placerade pojkarna och ibland kan målen bestå av att uppnå betyg i ett eller flera 

skolämnen. Det är sällan någon pojke har haft fullständiga betyg från årskurs nio när han har 
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lämnat Alfagården. Informanten uppger att när pojkarna skrivs ut från Alfagården så kan 

pojkarna välja mellan att läsa på Komvux eller att arbeta.  

     På Betagården berättar informanten att de icke skolpliktiga pojkarna brukar hinna få fyra 

till fem betyg från årskurs nio under sin placeringstid. Om en pojke uppnår tillräckliga betyg 

för att söka in på gymnasiet får han hjälp av informanten i ansökningsprocessen. Informanten 

berättar att det kan förekomma att en pojke avråds från att söka till ett gymnasium då 

informanten bedömer att han saknar den vilja som behövs för att klara av gymnasiestudier. 

Informanten hjälper de pojkar som vill med att ordna praktikplats eller att titta på 

folkhögskolor. 

     Gammagårdsskolan arbetar inte med att pojkarna ska ha grundläggande behörighet till 

gymnasieskolan. Informanten berättar 

Våra killar är ju så pass gamla så när de kommer ut härifrån så är de 18, 19 

år, det blir lite komplicerat för dem att komma på ett gymnasium där 16år…de 

passar liksom inte in där.  

Informanten berättar att pojkarna kan gå ut i praktik eller arbete när de skrivs ut från 

Gammagården.  

     Informanten på Deltagårdsskolan uppger att pojkarna ofta hinner få några skolbetyg, men 

att det är beroende på hur lång tid de är placerade på ungdomshemmet och hur många ämnen 

de hinner läsa. Informanten berättar att folkhögskolor är ett alternativ för de pojkar som skrivs 

ut från Deltagården och att de flesta pojkarna kommer att arbeta med yrken utan krav på 

utbildning.  

För att förutsätta att alla de här killarna ska gå på universitetet det är ju inte 

relevant liksom….men rimligt är nog att pojkarna vill jobba på lager.      

Informanten på Epsilongården berättar att pojkarna inte är placerade särskilt lång tid på 

Epsilongården vilket gör att de inte hinner få så många skolbetyg. Epsilongården har en 

syovägledare som pratar med alla pojkar som är placerade på behandlingsavdelningarna kring 

vad de vill ha för sysselsättning när de skrivs ut från ungdomshemmet. Informanten uppger att 

med rätt hjälp och med mycket stöd så har pojkarna goda möjligheter att få fullständiga betyg 

från årskurs nio i deras framtida skolgång.  
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Sammanfattning av pedagogernas uppgifter om skolsituationen 
 

 Alfagården Betagården Gammagården  Deltagården Epsilongården 

Pojkarnas 

valmöjligheter 

när det gäller 

deras skolgång 

Pojkarna får 

välja om de vill 

gå i skolan, 

vilket/vilka 

ämnen de vill 

läsa och hur 

många timmars 

undervisning de 

vill ha varje 

vecka.    

Pojkarna får 

välja om de vill 

gå i skolan, 

vilket/vilka 

ämnen de vill 

läsa och hur 

många timmars 

undervisning de 

vill ha varje 

vecka.    

Pojkarna får 

välja om de vill 

gå i skolan samt 

vilken av de 

praktiska 

inriktningarna 

som erbjuds 

som de vill läsa.    

Pojkarna får 

välja om de vill 

gå i skolan, 

vilket/vilka 

ämnen de vill 

läsa och hur 

många timmars 

undervisning de 

vill ha varje 

vecka.    

Pojkarna får 

välja om de vill 

gå i skolan, 

vilket/vilka 

ämnen de vill 

läsa och hur 

många timmars 

undervisning de 

vill ha varje 

vecka.    

Strukturella 

hinder 

Saknar lärare 

som har 

befogenhet att 

ge betyg i 

samtliga ämnen 

i årskurs nio. 

Saknar resurser 

för att erbjuda 

skolgång för 

samtliga 

placerade 

pojkar. 

Saknar lärare 

som har 

befogenhet att 

ge betyg i 

samtliga ämnen 

i årskurs nio. 

Saknar resurser 

för att erbjuda 

skolgång för 

samtliga 

placerade 

pojkar. 

Saknar lärare 

som har 

befogenhet att 

ge betyg i 

samtliga ämnen 

i årskurs nio. 

Saknar resurser 

för att erbjuda 

en del praktiska 

ämnen för 

samtliga 

placerade 

pojkar. 

Saknar lärare 

som har 

befogenhet att 

ge betyg i 

samtliga ämnen 

i årskurs nio. 

Framkommer 

inte om det 

finns resurser 

för att erbjuda 

samtliga 

placerade pojkar 

skolgång. 

Saknar lärare 

som har 

befogenhet att 

ge betyg i 

samtliga ämnen 

i årskurs nio. 

Framkommer 

inte om det 

finns resurser 

för att erbjuda 

samtliga 

placerade 

pojkar 

skolgång. 

Begränsad skol-

undervisning                

På schemat kan 

det se ut som 

att de icke 

skolpliktiga 

pojkarna har 

väldigt mycket 

undervisning, 

men i praktiken 

så orkar de bara 

tio minuter 

varje pass. 

Pedagogerna 

kan avbryta en 

lektion efter 30 

minuter om en 

pojke inte orkar 

ha mer 

undervisning. 

Många pojkar 

orkar inte ha 

undervisning en 

hel skoldag, då 

kan de få lyssna 

på en ljudbok de 

sista timmarna.  

 

En del pojkar 

har lektion 15 

minuter och 

därefter spelar 

de pingis i fem 

minuter och 

sedan har de 

lektion igen.  

De icke 

skolpliktiga 

pojkarna har 

upp till 40 

minuters långa 

lektioner.  

     Krav Ställer låga 

krav för att inte 

skrämma bort 

pojkarna. 

 

Ställer höga 

krav för att 

pojkarna ska få 

sträcka på sig.  

Ställer låga krav 

för att motivera 

pojkarna. 

 

Ställer låga krav 

för nyplacerade 

pojkar och ökar 

sedan kraven. 

Ställer låga krav 

för nyplacerade 

pojkar och ökar 

sedan kraven. 
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Kunskapsnivå 

på skol-

undervisning 

Undervisar på 

årskurs nios 

nivå oavsett 

kunskaps-

luckor för att 

inte kränka 

pojkarna. 

 

Kompenserar 

tidigare 

kunskapsluckor 

parallellt med 

undervisning för 

årskurs nio för 

att inte 

förödmjuka 

pojkarna. 

Undervisar på 

den nivå där 

pojkarna 

befinner sig.  

 

Undervisar på 

den nivå där 

pojkarna 

befinner sig.  

 

Undervisar på 

årskurs nios 

nivå oavsett 

kunskapsluckor 

för att inte 

kränka 

pojkarna. 

 

Tillgång till 

böcker 

Det finns 

tillgång till 

böcker. 

Det finns 

tillgång till 

böcker och 

tidskrifter. 

Det finns 

tillgång till 

böcker. 

Det finns 

tillgång till 

böcker och 

tidskrifter. 

Det finns 

tillgång till 

böcker. 

Pedagogernas 

allmänna 

beskrivning av 

sina relationer 

till pojkarna 

Har förtroliga 

och tillitsfulla 

relationer till 

pojkarna.  

Har både bra 

och dåliga 

relationer 

pojkarna. 

Har förtroliga 

relationer till 

pojkarna. 

Har starka 

relationer till 

pojkarna. 

Har varma och 

öppna relationer 

till pojkarna. 

Behandlings-

assistenternas 

intresse för 

pojkarnas 

skolgång 

Behandlings-

assistenterna 

tycker inte att 

det är någon idé 

att pojkarna går 

i skolan. 

Det saknas 

någon som 

frågar pojkarna 

om hur 

skoldagen har 

varit. 

De flesta 

behandlings-

assistenterna 

visar intresse för 

pojkarnas 

skolgång, men 

det finns 

undantag. 

Behandlings-

assistenterna är 

sällan 

intresserade av 

pojkarnas 

skolgång. 

Behandlings-

assistenterna är 

intresserade av 

pojkarnas 

skolgång. 

Ofullständiga 

skolbetyg 

Det är sällan 

någon pojke har 

haft 

fullständiga 

betyg från 

årskurs nio när 

han har skrivits 

ut från 

ungdoms-

hemmet. 

Pojkarna brukar 

hinna få fyra till 

fem betyg från 

årskurs nio 

under sin 

placeringstid. 

Arbetar inte 

med att pojkarna 

ska ha 

grundläggande 

behörighet till 

gymnasieskolan. 

Pojkarna hinner 

få några 

skolbetyg 

beroende på hur 

lång tid de är 

placerade och 

hur många 

ämnen de hinner 

läsa. 

Pojkarna är inte 

placerade 

särskilt lång tid 

vilket gör att de 

inte hinner få så 

många 

skolbetyg 
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Analys 

Kapitlets disposition  

Presentationen består av analys av den empiri som har framkommit i studien. Analysen är 

tematiserad utifrån rubriker som avser att besvara studiens forskningsfrågor och underrubriker 

som har bedömts representera de viktigaste resultaten som har framkommit i studien.  

Skolundervisningens organisation  

Pojkarnas valmöjligheter 

På samtliga fem särskilda ungdomshem får de placerade icke skolpliktiga pojkarna själva 

välja om de vill gå i skolan. På fyra ungdomshem får de pojkar som har valt att gå i skolan 

välja vilka ämnen de vill läsa och hur många timmar i veckan de vill ha undervisning. Denna 

valfrihet skiljer sig från den reguljära skolan då pojkarna kan välja att enbart läsa ett ämne en 

timme i veckan eller välja bort skolan helt. De flesta pojkar som placeras på särskilda 

ungdomshem har ofta upplevt ett skolmisslyckande vilket gör att de inte är motiverade till att 

gå i skolan (Gerevall & Jenner, 2001). En möjlig tolkning är att pojkarnas valmöjlighet i 

kombination med bristande egen motivation kan hindra pojkarna från att nå skolframgång. 

     Det finns ett särskilt ungdomshem som skiljer sig från övriga ungdomshem då samtliga 

icke skolpliktiga pojkar som går i skolan har 24,5 timmars skolundervisning i veckan. 

Informanten beskriver att det obligatoriska antalet timmars skolundervisning kan jämföras 

med den reguljära gymnasieskolan då det är frivilligt att gå på gymnasiet, men har man valt 

att gå på gymnasiet så är det obligatorisk närvaro. Det skulle kunna vara så att detta 

ungdomshem skiljer sig från övriga ungdomshem då pedagogerna resonerar på ett annat sätt 

kring pojkarnas valmöjlighet. En möjlig tolkning är att det obligatoriska antalet timmars 

skolundervisning kan vara en befrämjande faktor för att de icke skolpliktiga pojkarna ska nå 

skolframgång som utgör en skyddsfaktor för negativa utfall (jmf Lagerberg & Sundelin, 

2000). 

Strukturella hinder   

På samtliga fem ungdomshem uppger informanterna att skolan saknar lärare som har 

befogenhet att ge betyg i samtliga ämnen i årskurs nio. På två ungdomshem uppger 

pedagogerna att de saknar resurser för att kunna erbjuda samtliga icke skolpliktiga pojkar 

skolgång och på ett ungdomshem saknas resurser för att erbjuda specifika praktiska ämnen till 

samtliga placerade pojkar. Majoriteten av de pojkar som placeras på särskilda ungdomshem 
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saknar fullständiga betyg från årskurs nio (Hugo, 2010) och då pojkarna är placerade på en 

låsbar eller låst avdelning (Gerrevall & Jenner, 2001) saknar de möjlighet att gå i en reguljär 

skola vilket gör att deras enda möjlighet till att nå skolframgång under placeringstiden är att 

erhålla fullständig skolundervisning på de särskilda ungdomshemmen. Om ungdomshemmen 

vill befrämja pojkarnas möjligheter till att nå skolframgång så måste alla icke skolpliktiga 

pojkar ha möjlighet till att gå i skolan och det måste finnas lärare som undervisar i samtliga 

ämnen i årskurs nio och har befogenhet att ge skolbetyg.  

Hjälp till förbättrade skolresultat? 

Begränsad skolundervisning 

På fyra av fem ungdomshem framkommer att pedagogerna anpassar lektionerna till huruvida 

de bedömer att pojkarna orkar ha skolundervisning eller inte. Då pedagogerna bedömer att 

pojkarna inte orkar ha skolundervisning erbjuds motiverande aktiviteter. Eftersom pojkarna är 

placerade på de särskilda ungdomshemmen mot deras egen vilja (SiS, 2012b) och har en 

skolhistorik som består av skoltrötthet (Gerevall & Jenner, 2001) kan motivation för att få de 

icke skolpliktiga pojkarna att gå till skolan utgöra en central fråga för pedagogerna. En möjlig 

tolkning är att de motiverande aktiviteterna gör att fler icke skolpliktiga pojkar väljer att gå i 

skolan, men då antalet timmar skolundervisning begränsas av kortare lektionspass kan det 

utgöra ett hinder för att pojkarna ska nå skolframgång  

Krav 

På två särskilda ungdomshem beskriver pedagogerna att de ställer krav på skolprestationer 

utifrån vad de bedömer att de icke skolpliktiga pojkarna klarar av och att det inte är någon idé 

att ställa högre krav då det finns risk att pojkarna väljer bort skolan. På två andra 

ungdomshem beskriver pedagogerna att de ställer låga krav på nyplacerade pojkar för att i ett 

senare skede öka kraven. En del pedagoger sänker kraven om pojkarna bedöms vara 

omotiverade i skolan. Enligt det teoretiska begreppet den närmaste utvecklingszonen bör 

utgångspunkten i all skolundervisning vara att pedagogerna hjälper barn att förbättra deras 

kunskapsnivå genom att ställa höga krav (Bråten, 1998). Ett sätt att se på kraven är, att liksom 

en del av pedagogerna beskriver, att undvika att sätta höga krav för att pojkarna inte ska bli 

avskräckta från att gå till skolan. Detta kan förstås utifrån den kontext de placerade pojkarna 

befinner sig i då de själva har uppgett att de har haft svårt att följa med i tidigare 

skolundervisning och skolkat från skolan (Gerevall & Jenner, 2001). Ett annat sätt att se på 

kraven är utifrån det teoretiska begreppet den närmaste utvecklingszonen vilket innebär att 
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avsaknaden av höga krav kan leda till att pojkarna inte utvecklas kunskapsmässigt och som en 

följd av detta inte får fullständiga betyg från årskurs nio.  

Kunskapsnivå  

På två särskilda ungdomshem undervisar pedagogerna utifrån årskurs nios läroplan oavsett 

vilka kunskapsluckor de placerade pojkarna har i respektive skolämne. På ett ungdomshem 

undervisar pedagogerna utifrån årskurs nios läroplan parallellt med att kompensera för 

tidigare kunskapsluckor. Pedagogerna beskriver att upplägget beror på att de inte vill kränka 

pojkarna genom att ge dem undervisningsmaterial från en lägre årskurs. Tidigare forskning 

visar att ungdomar som är placerade på särskilda ungdomshem ofta har haft svårt att följa med 

i tidigare skolundervisning (Gerevall & Jenner, 2001) och att avsaknad av kompensation för 

tidigare kunskapsluckor utgör en risk för skolmisslyckande (Jackson & Cameron, 2011). 

Enligt begreppet den närmaste utvecklingszonen är det viktigt att pedagogerna utgår från 

varje pojkes individuella utvecklingshistoria (Thurmann-Moe, 1998). Barn som har en negativ 

bild av sig själva som skolelever behöver få stöd i skolan i att känna att de duger (Broberg, 

Almqvist & Tjus, 2003). En möjlig tolkning är att pedagogernas beskrivning av att de är rädda 

för att kränka pojkarna gör att de inte utgår från den kunskapsnivå som varje enskild pojke 

befinner sig på vilket kan försvåra skolgången och som en konsekvens av detta självkänslan 

avseende skolprestationer.  

Tillgång till böcker 

På samtliga fem särskilda ungdomshem uppger informanterna att det är vanligt att de 

placerade pojkarna är läsovana vilket ger samma bild som resultatet i Gerrevall och Jenners 

(2001) studie. Samtliga skolor på ungdomshemmen har någon eller några bokhyllor med 

skönlitterära böcker som pojkarna kan låna och ett av ungdomshemmen har skönlitterära 

böcker på avdelningen. Detta är en annan bild än det som framkommer i till exempel Martin 

och Jackson (2002) som visar på att det är vanligt att institutionsplacerade ungdomar inte har 

tillgång till skönlitterära böcker. Tidigare forskning har visat att tillgång till skönlitterära 

böcker är en faktor som befrämjar för institutionsplacerade ungdomar att uppnå högre 

utbildningsnivå (Jackson & Martin, 1998). Utifrån pedagogernas beskrivning har skolorna på 

de särskilda ungdomshemmen tillgång till skönlitterära böcker vilket kan vara ett tecken på att 

pedagogerna vill hjälpa pojkarna att träna upp sin läsvana. Då läsförmåga utgör en 

förutsättning för att söka kunskap själv och studera vidare utgör det en befrämjande faktor för 

skolframgång (Jackson & Martin, 1998).  



41 

 

Pedagogernas relationer till de placerade pojkarna 

Samtliga informanter på de fem särskilda ungdomshemmen uppger att de har goda och 

förtroendefulla relationer till de icke skolpliktiga pojkarna, vilket enligt Broberg, Almqvist 

och Tjus (2003)  är en faktor som befrämjar skolframgång. Pedagogernas beskrivning av sina 

relationer till de placerade pojkarna ger en annan bild än tidigare forskningsresultat (Höjer, 

Johansson & Hill 2011; Jackson & Cameron, 2011; Martin & Jackson, 2002). Då 

pedagogerna beskriver de placerade pojkarna framstår de som vilka pojkar som helst som går 

i den reguljära skolan och ingen av pedagogerna problematiserar det faktum att samtliga 

pojkar är tvångsplacerade. Att pedagogerna beskriver att de har goda och förtroendefulla 

relationer måste ses utifrån att pojkarna vårdas mot deras egen vilja. En möjlig tolkning är att 

det finns ett frågetecken kring om relationerna kan vara så bra som pedagogerna beskriver 

dem och om de placerade pojkarna skulle ge en annan bild av relationerna till pedagogerna 

om de blev tillfrågade.  

Behandlingsassistenternas bristfälliga intresse för pojkarnas skolgång 
På tre ungdomshem beskriver pedagogerna att behandlingsassistenterna inte är intresserade av 

de placerade pojkarnas skolgång och på ett ungdomshem uppger pedagogen att enbart en del 

av behandlingsassisterna visar intresse. Pedagogerna beskriver att behandlingsassistenterna 

inte frågar pojkarna om hur skoldagen har varit, om pojkarna har några hemläxor eller om 

pojkarna behöver hjälp med eventuella hemläxor. En pedagog beskriver att en del 

behandlingsassistenter inte tycker att det är någon idé att pojkarna går i skolan. Tidigare 

forskning har kommit fram till liknande resultat och visat på behandlingsassistenternas brist 

på intresse för samhällsvårdade barns skolgång utgör en risk för skolmisslyckande (se 

exempelvis Denecheau 2011; Egelund et al., 2009; Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & 

Martin, 1998; Martin & Jackson, 2002).  

     Då pojkarna är placerade på låsta eller låsbara avdelningar (Gerrevall & Jenner, 2001) 

begränsas deras umgänge till att främst bestå av kontakt med behandlingsassistenter och de 

pojkar som har valt att gå i skolan har även kontakt med pedagoger. Skolan och avdelningarna 

förväntas arbeta tillsammans för att undervisa ungdomarna så att de kan återgå till studier på 

den reguljära skolan (Severinsson, 2010), men forskning visar att det finns tydliga gränser 

mellan skola och behandling (Gerevall & Jenner, 2001). Tidigare forskningsresultat visar på 

att samarbete mellan lärare och behandlingspersonal kring placerade ungdomarnas utbildning 

utgör en befrämjande faktor för att samhällsvårdade barn ska nå skolframgång (Denecheau 

2011; Egelund et al., 2009).   
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     På ett ungdomshem uppger pedagogen att behandlingsassistenterna visar intresse för 

pojkarnas skolgång och hjälper till med eventuella hemläxor. Detta svar skiljer sig från övriga 

svar och från tidigare forskning vilket gör att en möjlig tolkning skulle kunna vara att 

informanten har svarat efter social önskvärdhet eller att det finns ett särskilt ungdomshem där 

det arbetar behandlingsassistenter som är engagerade i pojkarnas skolgång.      

Ofullständiga skolbetyg 
På samtliga fem särskilda ungdomshem uppger informanterna att de flesta icke skolpliktiga 

pojkar har ofullständiga betyg från årskurs nio när de skrivs ut från de särskilda 

ungdomshemmen vilket ger samma bild som det resultat som framkommit i tidigare forskning 

(Hugo, 2010; Höjer, Johansson & Hill, 2011; Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010). Tidigare 

forskning visar att låga och ofullständiga betyg från årskurs nio utgör en stor risk för 

psykosociala problem som kriminalitet och missbruk (Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson 

& Cameron, 2011; Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010).  
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Diskussion 

Viktiga slutsatser och koppling till relevant forskning på området 
Som svar på vår första frågeställning om hur skolan är organiserad fann vi att pojkarna själva 

får välja hur många timmar de vill gå i skolan varje vecka och vilka skolämnen de ska läsa. 

Det saknas lärare som har befogenhet att ge betyg i samtliga ämnen i årskurs nio och några av 

skolorna på ungdomshemmen saknar resurser för att erbjuda skolundervisning för samtliga 

icke skolpliktiga pojkar.  

     Som svar på vår andra frågeställning om hur pedagogerna beskriver 

behandlingsassistenternas intresse för pojkarnas skolgång fann vi att behandlingsassistenterna 

har en avsaknad av intresse för pojkarnas skolgång.  

     Som svar på vår tredje frågeställning om hur pedagogerna beskriver att de hjälper pojkarna 

att förbättra sina skolresultat fann vi att pedagogerna avbryter skolundervisningen till förmån 

för andra motiverande aktiviteter, att en majoritet av pedagogerna ställer krav på pojkarna 

utifrån var de uppfattar att pojkarna befinner sig kunskapsmässigt även om det innebär låga 

krav, att en majoritet av pedagogerna inte lägger upp skolarbetet så att de kompenserar 

pojkarna för tidigare kunskapsluckor, att pojkarna har tillgång till skönlitterära böcker och att 

pedagogerna beskriver att de har goda relationer till de placerade pojkarna.       

     Majoriteten av de icke skolpliktiga pojkarna har ofullständiga betyg från årskurs nio då de 

 skrivs ut från de särskilda ungdomshemmen.  

     Att de icke skolpliktiga pojkarna själva utformar sina skolscheman och då pedagogerna 

kan avbryta lektionerna i förtid innebär att pojkarna läser färre ämnen och har färre 

undervisningstimmar än ungdomar som går i reguljär skola. Skolfrånvaron skulle kunna 

utgöra en avgörande faktor för ofullständiga betyg då en förutsättning för att få betyg är 

skolnärvaro. De placerade pojkarna som inte har skolbetyg i de skolämnen där 

ungdomshemmen saknar lärare som har befogenhet att ge betyg har inte möjlighet att uppnå 

fullständiga betyg i årskurs nio och flera ungdomshem har inte möjlighet att bedriva 

skolundervisning för samtliga icke skolpliktiga pojkar på grund av avsaknad av resurser. De 

strukturella hindren utgör faktorer som pojkarna själva inte kan påverka och faktorerna kan 

hindra pojkarna från att få fullständiga betyg i årskurs nio. Då pedagogerna ställer krav på 

pojkarna utifrån var de uppfattar att pojkarna befinner sig kunskapsmässigt och inte lägger 

upp skolarbetet så att det kompenserar pojkarna för tidigare kunskapsluckor kan det utgöra ett 

hinder för fortsatt kunskapsutveckling (Jackson & Cameron, 2011) då pojkarna inte tillägnar 
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sig ny kunskap. Pedagogerna uppger att det finns tillgång till skönlitterära böcker på skolorna 

på de särskilda ungdomshemmen och att ungdomshemmen även besöker de kommunala 

biblioteken. Enligt brittiska forskare kan skönlitterär läsning visa samhällsvårdade ungdomar 

att det finns andra sätt att leva på och hjälpa dem att fly från den stress som det innebär att 

vara tvångsomhändertagen (Jackson & Martin, 1998). Pedagogerna beskriver att de har goda 

och förtroendefulla relationer till pojkarna. Tidigare forskning visar på att det utgör en 

befrämjande faktor för institutionsplacerade ungdomar att få stöd från en lärare för sin 

skolgång (Martin & Jackson, 2002), men det kan diskuteras huruvida de placerade pojkarna 

delar pedagogernas beskrivning då de är placerade på ungdomshemmet mot deras egen vilja. 

Pedagogernas beskrivning av behandlingsassisternas avsaknad av intresse för pojkarnas 

skolgång kan innebära att pojkarna saknar en vuxen utanför skolan som uppmuntrar dem 

avseende studierna. Tidigare forskning visar på att avsaknaden av en vuxen som visar intresse 

för elevernas skolgång utgör en faktor som kan leda till skolmisslyckande (jmf Denecheau, 

2011; Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & Cameron, 2011, Jackson & Martin, 1998; 

Martin & Jackson, 2002).  

     Tillgång till skönlitterära böcker och goda relationer till pedagogerna kan utgöra 

befrämjande faktorer för skolframgång, men då en majoritet av de icke skolpliktiga pojkarna 

har ofullständiga skolbetyg när de skrivs ut från ungdomshemmen skapar det risk för framtida 

negativa utfall som missbruk och kriminalitet (Höjer, Johansson & Hill, 2011; Jackson & 

Cameron, 2011; Vinnerljung, Berlin och Hjern, 2010). 

     Pedagogerna beskriver en blandad bild av de icke skolpliktiga pojkarnas skolsituation. Det 

finns strukturella problem då de särskilda ungdomshemmen inte kan erbjuda skolundervisning 

i samtliga ämnen från årskurs nio och en del ungdomshem inte kan erbjuda samtliga placerade 

icke skolpliktiga pojkar skolundervisning. Vidare beskriver pedagogerna att de har goda 

relationer till pojkarna, men att de samtidigt är rädda för att kränka pojkarna och skrämma 

iväg pojkarna från skolan. Avslutningsvis framkommer att pedagogerna uppger att 

behandlingsassistenterna saknar intresse för pojkarnas skolgång.  

Metoddiskussion  
Metoden individuell samtalsintervju har möjliggjort insamling av den information som har 

eftersökts då vi har kunnat ställa obegränsat antal frågor och följdfrågor utifrån de svar 

informanterna har givit. Detta har samtidigt medfört att metoden har försvårat reproducering 

av forskningen för andra forskare vid andra tillfällen då vi har ställt många frågor som inte 

framkommer i intervjuguiden.  
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     Med anledning av att vi inte har funnits tidigare forskning som utgår från pedagogernas 

syn på skolsituationen på särskilda ungdomshem har undersökningsmetoden begränsats till att 

enbart bestå av samtalsintervjuer med pedagoger. Då enbart pedagogernas bild av 

undervisningen erhållits har vi enbart fått en grupps perspektiv vilket gör att det saknas en 

bredare bild. En bredare bild hade kunnat erhållas om även behandlingsassistenter och 

placerade ungdomar på de särskilda ungdomshemmen hade intervjuats. Den valda metoden 

gjorde att vi inte kunde se hur den praktiska skolundervisningen ser ut vilket hade varit 

möjligt om deltagande observation av de icke skolpliktiga placerade pojkarnas skolsituation 

skulle ha använts som ett komplement till samtaljsintervjuerna.  

Förslag till vidare forskning 
I denna studie har pedagogers syn på skolsituationen på särskilda ungdomshem framkommit 

vilket har varit positivt då vi inte har funnit tidigare studier med fokus på pedagogernas 

perspektiv. Dock är det svårt att dra några slutsatser om det resultat som framkommit är giltigt 

för de särskilda ungdomshem som har undersökts då vi enbart fått information från en 

yrkesgrupp. Det skulle vara intressant att göra en större studie i framtiden som kunde 

inkludera behandlingsassistenters och placerade ungdomars syn på skolsituation på de 

särskilda ungdomshemmen.  
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Bilaga – intervjuguide 

Allmänna frågor: 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur många pojkar bor på institutionen?  

3. Motiveras samtliga pojkar att gå i skolan eller är det upp till de själva?  

4. Hur många pojkar ansvarar du för? 

5. Har det gjorts någon pedagogisk kartläggning på de pojkar som går i skolan? Om ja, vad 

kom den fram till? Om nej, varför inte? 

6. Hur stor är en skolklass?  

7. Har pojkarna gemensam undervisning eller individuell? Vad innebär det? 

8. Hur många pojkar har fullständig undervisning, och hur många timmar innebär det per 

vecka?  

9. Vilka årskurser finns det möjlighet att läsa på er skola? 

10. Vilka ämnen och kurser erbjuds på er skola? 

11. Har eleverna tillgång till något bibliotek inom institutionens område?  

12. Uppmuntras ungdomarna att läsa skönlitterärt vid sidan av skolan? Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte? 

13. Har du möjlighet att skicka hem pojkarna från skolan? Om ja, använder du dig av denna 

möjlighet? I vilka situationer då? 

14. Beskriv din kontakt med behandlingspersonalen, hur ser överlämningen ut? Har ni 

överlämning avseende pojkarnas skolgång? 

15. Visar behandlingspersonal, familj eller socialsekreterare intresse för pojkarnas skolgång? 

Hur uttrycks detta/ varför inte? 

16. Får eleverna hemläxor som de ska göra utanför den schemalagda skolundervisningen? 

17. Finns det någon som stödjer pojkarna i hemläxor eller utövar andra typer av 

studiebefrämjande aktiviteter med de så som högläsning, museumbesök etc? Om ja, vem då? 

18. Knyts undervisningen an till pojkarnas framtid på något sätt? (exempelvis pratar ni om 

vad ungdomen vill arbeta med i framtiden, konsekvenserna av avsaknad av utbildning) 

19. Gör någon/några av pojkarna framsteg i skolan? Vilken typ av framsteg gör de?  
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20. Följer du upp pojkarnas skolgång systematiskt, och i så fall vilka är resultaten?  

21. Hur stor andel av de pojkar som varit placerade under din tid här som pedagogisk ledare 

har haft fullständiga grundskolebetyg när de lämnat ungdomshemmet? 

22. Märker du av någon förändring hos pojkarna från att de börjar i er skola tills att de slutar i 

er skola? 

Individuella: 
Utgå från en icke skolpliktig pojke som har haft dåliga erfarenheter av skolan och besvara 

följande frågor. 

1. Vilken information har du fått om hans tidigare skolgång? 

2. Hur ser skoldagen ut för honom? 

3. På vilket sätt får han vara med att utforma sin skolundervisning?  

4. Vad är målet med hans skolundervisning?  

5. På vilket sätt arbetar du med att utveckla hans självständiga tänkande? 

6. Beskriv din relation till pojken. 

7. På vilket sätt stöttar du honom till att stärka hans självkänsla avseende studier? 

8. Får han beröm då han presterar bra och i så fall av vem? 

9. Hur ser du på hans förmåga att utvecklas intellektuellt? Vilka svårigheter ser du? 

10. Hur ser du på möjligheten för honom att uppnå fullständiga grundskolebetyg? 

 


