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INLEDNING

Läsåret 2001/2002 arbetade jag som lärare i ett projekt för att stötta tonårsflickor som hade
problem att klara av sin skolgång. Det var ett mycket lärorikt år som gav mig inblickar i bland
annat Sociala förvaltningens arbete och beslutsprocesser. Framför allt kom jag i nära kontakt
med elever för vilka skolarbetet var ett i det närmaste oöverstigligt hinder; elever vars sociala
och/eller inre problem var så stora att det kändes futtigt att diskutera vikten av att läsa läxor
och komma ihåg att ta med sina skolböcker.
   Mitt arbete gick ut på att en till två gånger per vecka resa till hotellet där eleverna hade sina
praktikplatser, för att hålla i deras skolundervisning. Jag tyckte att min uppgift var svår,
eftersom jag inte var med eleverna hela tiden och det var svårt att lära känna dem ordentligt.
Samtidigt hade jag för lite erfarenhet för att kunna ge förslag till alternativa lösningar.
   Arbetet ökade dock mitt intresse för elevgruppen svårmotiverade ”högstadietjejer” som jag
hade stött på tidigare i samband med min slutpraktik i lärarutbildningen. Tanken väcktes att
undersöka andra insatser för dessa tjejer: tjejer som sällan dyker upp i klassrummet och när de
kommer sitter de, som det verkar, med tankarna på helt annat håll. Hur man än lirkar och
uppmuntrar verkar de inte finna något intressant i skolarbetet – man får intrycket att de från
början har bestämt sig för att det inte är någon idé att engagera sig.
   Jag funderade över varför vissa tjejer får en så destruktiv avslutning på sin grundskoletid
och vad man skulle kunna göra för att förhindra och vända denna utveckling. Dessa
frågeställningar var upptakten till följande uppsatsarbete.
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Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med uppsatsen är att verka för ökad kunskap om en ofta eftersatt
grupp i skolan. Mitt bidrag till detta är att undersöka insatser för att hjälpa och stödja flickor
med socioemotionell skolproblematik. Från mina egna erfarenheter av arbete och praktik i
skolan och från mina erfarenheter av arbete i tjejprojekt vet jag att det finns flickor som har
allvarliga problem att klara av en ”normal” skolsituation. Det är antingen tysta flickor som
inte märks särskilt mycket i skolan, eller utåtagerande stökiga flickor som i högre grad
upplevs som ett problem. De utmärker sig ofta genom mycket hög frånvaro och det
förekommer att elever helt slutar att gå till skolan. Inte sällan debuterar problemen sent i
grundskolan, t.ex. i årskurs åtta, och situationen upplevs ofta som ganska hopplös av både
flickorna själva och av skolan.1

   För att kunna undersöka insatser för att hjälpa och stödja flickor med socioemotionell
skolproblematik har jag formulerat ett antal frågeställningar som jag vill söka svar på:

Vilka olika verksamheter för flickor med socioemotionell problematik finns det i en utvald
svensk kommun?

Hur ser personalen i verksamheten på motiven till att den behövs?

Vad är målet med verksamheten?

Hur arbetar man för att uppnå målen?

Hur ser personalen i verksamheten på tjejerna och deras livssituation?

Vad har personalen i verksamheten för förhållningssätt till tjejerna?

Dessa frågeställningar kommer att bearbetas i en intervjuundersökning av fyra olika
verksamheter för flickor med socioemotionell problematik i en större kommun i södra
Sverige.

                                                  
1 Om flickors skolproblem se bland annat Berglund (2000) s.161ff.
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Terminologi

Här följer en redogörelse för och definition av några centrala och ofta förekommande ord och
begrepp i arbetet.

tjej/tjejer – flicka/flickor: Dessa ord används nästan alltid som synonymer och betyder ’inte
vuxna kvinnor’. I något enstaka fall där det framgår av sammanhanget betyder ’flicka’ att hon
ännu inte kommit i puberteten, d.v.s. att hon är yngre än ungefär 11 år. I resultatdelen och
diskussionsdelen använder jag ordet ’flicka’ när jag talar om flickor i generella termer, medan
’tjej’ används om deltagarna i verksamheterna. I övriga fall beror ordvalet antingen på
författarens eller intervjupersonens val av ord, eller på min önskan att variera språket.

elev/elever: Två av de verksamheter jag har undersökt tar emot både pojkar och flickor. Av
denna anledning har det ibland känts mer befogat att använda begreppet elev/elever om dem
som deltagit i verksamheterna. Detta eftersom de intervjuade inte eller sällan gjort åtskillnad
mellan tjejer och killar som deltar i verksamheterna.

verksamhet: Mitt begrepp för att få en sammanfattande benämning på de särskilda
skolformer jag har undersökt.

socioemotionell problematik: Ett ord med en diffus betydelse som skall sammanfatta den
ofta komplicerade problematik som tjejerna som deltar i de undersökta verksamheterna har.
Vid intervjutillfället diskuterades begreppet och de intervjuade ansåg att det kunde appliceras
på de deltagande eleverna. Andra ord som kan markera gränserna för vad jag (och
intervjupersonerna) anser inte ryms i begreppet ”socioemotionell” i detta fall är:
missbruksproblem, ätstörningar, ADHD, inlärningssvårigheter.
Terje Ogden2 har följande beskrivning av ”sociala och emotionella problem”:
”Variationer av allmänmänskliga problem eller av vanliga problem som rör uppfostran – men
i förstärkt form. Problemen förekommer oftare, är mer intensiva och svårare att komma till
rätta med.”
   Ogden diskuterar i samma bok just mångfalden av fackuttryck för att beskriva
problemelever. Han nämner ord som anpassningssvårigheter, beteendestörningar och
psykosociala svårigheter.

                                                  
2s.52 Asmervik, Ogden och Rygvold red. (1995)
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TEORETISK BAKGRUND

I följande kapitel vill jag ge en teoretisk bakgrund till min uppsats genom en sammanställning
av litteratur med anknytning till mitt undersökningsområde. Litteraturgenomgången börjar
med ett kapitel som beskriver flickors sociala och psykologiska utveckling, för att ge en
allmän bild av i vilket utvecklingsskede som tjejerna i de undersökta verksamheterna kan
förväntas befinna sig. Man kan säga att det kapitlet ger svar på frågan vad som är normala
problem för tonårsflickor. Därefter följer ett kapitel om flickors situation i skolan med fokus
på svårigheterna. Där går jag mer specifikt in på vilken problematik tjejerna kan ha och vad
svårigheterna kan bero på. Det tredje kapitlet diskuterar olika insatser för att hjälpa elever
med skolsvårigheter och detta skall ge ett teoretiskt underlag för min undersökning av
stödinsatser för flickor med skolproblematik.

Flickors psykologiska och sociala utveckling

Om generaliserande beskrivningar av mänsklig utveckling
När forskare vill beskriva flickor och unga kvinnor är det vanligt att de använder sig av en
vidareutveckling av Freuds psykoanalytiska teori om identitetsutveckling, den s.k.
objektrelationsteorin som beskrevs av Nancy Chodorow 1978.3 Också följande kapitel
beskriver flickors utveckling utifrån objektrelationsteorin, men ur ett köns- och
socialisationsteoriskt perspektiv huvudsakligen enligt Bjerrum Nielsen och Rudbergs
beskrivning.4

   Ett försök till en beskrivning av mänsklig utveckling kan dock aldrig bli annat än just ett
försök och en grov förenkling, något som Agnes Börjeson5 och Fanny Ambjörnsson6 vill
uppmärksamma oss på. Börjeson skriver att sådana teoribildningar riskerar att slå fast en
förenklad bild av i detta fall flickors intressen och behov eller ungdomars könssocialisation
överhuvudtaget. Generaliserande beskrivningar av könet som en social och kulturell
konstruktion kan lätt uppfattas som normer för hur kvinnligt och manligt bör vara.
   Dock är det uppenbart att även de generaliserande ramarna för identitetsutvecklingen
förändras. Nya familjemönster, utbyggd kollektiv barnomsorg, förlängd skolgång och
massmedias inflytande bidrar till nya socialisationsmönster. För dagens unga finns det en
mångfald av livsstilar och förebilder som både pojkar och flickor, män och kvinnor har att
förhålla sig till. Cjewman och Fürst har intervjuat unga kvinnor om deras tankar om
framtiden. De menar att dagens samhälle erbjuder en möjlighet till utveckling av könsrollerna,
men att denna möjlighet i kombination med de fortfarande ganska fasta könsidentiterna leder
till konflikter, inte minst för flickorna:7

    - ideologin om jämställdhet mellan könen kommer i konflikt med flickornas upplevelse av
    könssegregation och att tillhöra ett underordnat kön.
    - kvinnor förväntas vara yrkesverksamma, samtidigt som de har huvudansvaret för barnen.
    - i yrkeslivet tvingas kvinnor hävda sig på männens villkor för att uppnå de mål de önskar,
    samtidigt som de förväntas utveckla en kvinnlig identitet som mamma och hustru.
    - i den nya bilden av kvinnlighet ingår att hon är självständig, utåtriktad och gör karriär,
    samtidigt som de intervjuade flickorna starkt uttrycker önskan att utveckla nära relationer

                                                  
3 Ambjörnsson (2004)
4 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
5 Flickorna och frigörelsen (1998)
6 I en klass för sig (2004)
7 Cjewman och Fürst (1991)
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     till andra.
   Sammanfattningsvis kan man säga att det aldrig har funnits så stora möjligheter till
individuella val som nu, men aldrig tidigare har kraven heller varit så höga på de enskilda
individerna. Att bli kvinna är idag komplext och variationsrikt som aldrig förr och det blir
svårare att tala om kvinnlighet och flickors utveckling i generella termer. Men, som Agnes
Börjeson8 skriver, om vi vill verka för jämställdhet måste flickorna lyftas fram och
synliggöras. Därför följer nu en beskrivning, i generaliserande ordalag, av hur flickors
identitetsutveckling ser ut i samspel med den sociala omgivningen.

Småbarnsåldern9

För både flickor och pojkar har den allra första relationen, den till modern, en särskild
betydelse för den kommande utvecklingen. Modern är den spegel med hjälp av vilken barnet
så småningom upptäcker sig själv. För flickors del innebär identifikationen med modern en
upplevelse av likhet, av att vara av samma sort. Redan från treårsåldern kan man se att
flickors identitet knyts till likhet och intimitet, medan pojkars knyts till olikhet och
autonomi10. Denna grundläggande könsidentitet kommer att följa som en röd tråd genom den
psykologiska utvecklingen och i hög grad styra den.
   För flickan blir fadern viktig som den som kan hjälpa henne att frigöra sig från symbiosen
med modern. Genom honom kan hon nå autonomi. På så vis kommer för flickans del vägen
till autonomi att förknippas med det motsatta könet och det kvinnliga förknippas med
intimitet och närhet.
   I två- till fyraårsåldern genomgår barnet det så kallade triangeldramat. För flickans del
innebär det att hon förälskar sig i fadern, eftersom han representerar det som hon saknar i
relationen till modern.11 

Latensåldern
Både flickor och pojkar upplever ett nederlag i triangeldramat: de får inte gifta sig med
mamma/pappa! Nu riktar barnet i stället sin energi mot omvärlden. Mellan sex och tolv års
ålder är barnet i latensåldern, en period då de sexuella känslorna är mindre påtagliga men då
aktivitet och nyfikenhet är ledorden.12

   Flickors aktivitet och intresse riktas framför allt mot det relationella området. Flickorna i
latensåldern umgås intensivt och intimt i väninnedyader. De tränar kommunikation och socialt
samspel och utvecklar en socioemotionell kompetens som får betydelse i familjerelationer och
personliga förhållanden.
   Bjerrum-Nielsen och Rudberg menar att det ofta förbigås att de sociala färdigheter som
flickor uppnår i sin socialisation inte bara har betydelse för ett kommande familjeliv och i
personliga relationer. De menar att flickor skaffar sig en generell kommunikativ kompetens
som kan användas även i större grupper och för verbal kontroll. Denna kompetens
nedvärderas ofta och flickors ”tisseltassel” ses som mindervärdigt i förhållande till pojkarnas
mer rejäla ”nappatag”.
   När barnen närmar sig puberteten ökar de kroppsliga spänningarna, vilket märks på att
barnen blir mer svårkontrollerade för de vuxna och på att de i högre grad än tidigare följer
plötsliga impulser och verkar tappa hämningarna. Den sexuella nyfikenheten är stor, men

                                                  
8 Börjeson (1998)
9 Detta och två följande avsnitt bygger huvudsakligen på Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991).
10 autonomi = självständighet och oberoende
11 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
12 ibid.
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ännu så länge på distans. Det här är perioden för ett oupphörligt fnittrande flickor emellan: de
läser in sexuella betydelser i det mesta i omgivningen.13

   Flickor i prepuberteten14 har motstridiga känslor: längtan att få vara liten och bli
omhändertagen samtidigt med önskan att bli självständig. Konflikten visar sig i uppror mot
framför allt mamman och det är inte ovanligt att flickorna blir överdrivet kritiska mot sina
mödrar.15

   Flickor i denna ålder liknas ofta vid amasoner: de är starka både fysiskt och mentalt och ofta
huvudet högre än jämnåriga pojkar. Flickorna kan uppleva en viss osäkerhet i sin
könsidentitet och för omgivningen framstår hon inte sällan som ”pojkflicka”. Fitger16 skriver
att flickan betonar det pojkaktiga bland annat som ett skydd mot en återgång till symbiosen
med modern. Genom att identifiera sig med fadern får hon ”draghjälp” på vägen mot en egen
identitet.

Puberteten
I puberteten äger könsmognaden rum – den inleds när flickan får sin första menstruation. Hon
blir nu mer medveten om sin kvinnlighet, på två plan: en starkare identifiering med modern
(hon kan nu själv bli mamma) och hon uppfattar sin sexuella identitet som kvinna i
förhållande till män.17

   Dagens dominerande kvinnoideal i media stämmer bättre överens med den slanka och långa
”pojkflickan” än med den välutvecklade pubertetsflickan. Undersökningar visar också att
tidigt utvecklade flickor är mer missnöjda med sina kroppar och har lägre självkänsla. De
löper också högre risk att börja skolka, pröva droger och överhuvudtaget bryta normer och
tabun.18

   Den ökade upplevelsen av kroppslig likhet med modern, som puberteten innebär, kommer i
en period då flickan definitivt skall separera från henne. Detta gör att flickor i puberteten står
inför en tuffare uppgift än pojkar. Autonomikampen mot modern kommer också ofta att
handla om just det kroppsliga: om utseende, kläder och om vad kroppen skall göra
(hemkomsttider bl.a.). För att markera sin individualitet i förhållande till modern betonar ofta
flickan den sexuella sidan av kvinnligheten. Fadern blir återigen särskilt viktig för att stötta
flickan i separationsfasen under den tidiga puberteten.19

   I mötet mellan könen skall de båda få komma åt den del av psyket som varit underutvecklat
under latensåldern, då flickor umgicks främst med flickor och pojkar med pojkar, och de
fördjupade de könstypiska psykologiska dragen: flickorna intimitet och pojkarna autonomi.
Under en fas i puberteten överdrivs de könstypiska dragen enormt och flickorna väljer visa sin
kvinnlighet enligt traditionella normer.20

   För att pubertetsungdomen verkligen skall kunna frigöra sig, måste han/hon göra upp med
sin inre moraliska föräldrarepresentant – det s.k. överjaget, och så småningom skapa sina egna
inre moraliska normer – ett s.k. jagideal.21 Under denna period blir ungdomen ofta medvetet
provokativ och håller sig borta från föräldrarna. Intressen och aktiviteter som tidigare varit
viktiga bli ointressanta och i stället följer en för åldern typisk orkeslöshet. Man sover bort

                                                  
13 Fitger (1991)
14 prepubertet = slutfasen av latensåldern, före puberteten
15 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
16 Fitger (1991)
17 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
18 Ehrling (2001)
19 Fitger (1991)
20 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
21 se även Fitger (1991)
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stora delar av dagen. Apatin är en följd av att separationen från föräldrarna efterlämnar ett
slags psykologiskt tomrum.22

   Självständighetsprocessen är psykologiskt smärtsam och måste ske stegvis. Den präglas av
att känslorna svänger kraftigt och att även självkänslan pendlar mellan nedvärdering och
överdrivet självförtroende.23 Självupptagenhet – navelskåderi - är vanligt hos ungdomar i
högpuberteten och behövs kanske för att samla kraft inför språnget ut i vuxenvärlden.24

   Självupptagenheten och apatin varvas med en ny utåtriktning. Den energi som man tidigare
satsade på förhållandet till föräldrarna läggs nu på relationer till jämnåriga.25 Fitger beskriver
flickors intima väninnerelationer under tidig pubertet som en ersättning för den nära
relationen med modern.26 Bjerrum-Nielsen och Rudberg framhäver i stället att de många nya
bekantskaperna är tillfälliga och fungerar som en spegel för det egna jaget och ger
självbekräftelse. Ehrling och Hwang27 skriver om kamraternas betydelse som bollplank och
modeller för den egna identiteten.
   Förmågan att ha nära relationer är beroende av vad för slags modell föräldrarna utgjort och
hur relationen till föräldrarna har sett ut. Problem i föräldrabarn-kontakten ökar risken för
sociala och psykologiska problem i tonåren.28

   Som nämnts ovan har flickor ofta större svårigheter i puberteten än pojkar. Bjerrum-Nielsen
och Rudberg citerar en undersökning som visar att fler flickor än pojkar uppger att de har
problem med föräldrar, kamrater och vuxenstatus. Teorier om tonårsutvecklingen framhäver
ofta vikten av att utveckla oberoende och självständighet, medan teorier om kvinnors
psykiska utveckling betonar relationernas betydelse. Här speglas tonårsflickornas dilemma: de
ställs inför valet mellan separation = mognad och självständighet, och relation = samhörighet
och kvinnlighet. Andersson29 skriver att flickornas konflikt är valet mellan idealen om
självständighet och oberoende och konventionerna om kvinnlighet.
   För flickor är det mötet med det motsatta könet särskilt betydelsefullt som ett led i att bli
vuxen. Redan i småbarnsåldern lärde hon sig att förknippa självständighet med det manliga
könet. I frigörelseprocessen från föräldrarna kan hon välja sig pojkvänner som föräldrarna
anser olämpliga. Det är inte ovanligt att flickor går från att vara under föräldrarnas kontroll till
att vara underkastade en dominerande pojkvän. För flickan innebär detta ändå ett framsteg,
eftersom pojkens kontroll, till skillnad från föräldrarnas, utgör en del av vuxenlivet.30

   Mot slutet av puberteten börjar tonårsflickan att komma underfund med sig själv.
Känslosvängningarna är inte lika dramatiska som tidigare och självförtroendet stabilare. Hon
funderar nu på allvar över vad hon vill göra i framtiden och skaffar sig en alltmer realistisk
bild av sina egna chanser och möjligheter. Fitger skriver:
   ”... den identitet som flickan utvecklar under senadolescensen, uppstår i skärningspunkten
mellan individuella psykologiska behov och kollektiva, kulturella möjligheter.”31

   Nu brukar tonårsflickan småningom ”sluta fred” med föräldrarna – ett tecken på att den
svåra separationsfasen går mot sitt slut. Hon börjar utveckla sitt ”jagideal”, d.v.s. de inre
normer och värderingar som individen vill följa i sitt liv. Spår av de konflikter och

                                                  
22 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
23 Fitger (1991)
24 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
25 ibid.
26 Fitger (1991)
27 Ehrling och Hwang (2001)
28 ibid.
29 Andersson (1996)
30 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
31 s.35 Fitger (1991)
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erfarenheter hon haft finns kvar i psyket, och kommer att påverka vad hon i framtiden
upplever som viktigt och meningsfullt i tillvaron.32

Sammanfattning
Den bild av flickor som ges i kapitlet är grovt generaliserande och vill framför allt belysa
några viktiga skeenden och konflikter i flickors utveckling.
   På grund av flickors upplevelse av symbios med modern och att flickors identitet knyts till
likhet och intimitet, blir frigörelseprocessen – vägen mot självständighet – ofta svårare för
flickor. De mår sämre under tonårstiden och måste kämpa mer än pojkar med att finna en
identitet. I dagens samhälle med den mångfald livsstilar och ideal som står till buds blir denna
process än svårare.
   För flickor är nära relationer särskilt betydelsefulla, ett behov grundlagt i småbarnsålderns
symbios med modern. De umgås ofta i täta väninnedyader som blir en ersättning för och
motvikt till den nära relationen med modern. Flickor förknippar det motsatta könet med
autonomi och tonårens pojkvänner är ett led i frigörelseprocessen från föräldrarna.

                                                  
32 Fitger (1991)
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Forskning om flickors skolsituation, med fokus på flickors
skolproblematik

Följande kapitel ger en bild av flickors situation i skolan med fokus på att de problem som är
specifika för flickor. Det behandlar den typ av problematik som kan uppkomma på grund av
flickors sociala och emotionella utveckling, och alltså inte specifika inlärningssvårigheter som
t.ex. dyslexi eller andra handikapp. Inte heller behandlar jag mer psykiska problem som
förstås också kan kopplas till en problematisk skolsituation, som t.ex. depression eller
anorexi.
   Kapitlet ger, av förklarliga skäl, en ganska negativ bild av flickors skolsituation och den bör
ställas i relation till alla de positiva erfarenheter som flickor naturligtvis också gör i skolan.
Skolan är för de flesta en plats för lek och socialt umgänge; en plats för utmaningar och
triumf och en trygg rutin i vardagen. Men hälsan har en förmåga att tiga still…

Anpassade på ytan, men…
Forskningen visar, helt i linje med mångas erfarenhet, att flickor får mindre uppmärksamhet i
skolan än pojkar. Det gäller såväl positiv som negativ uppmärksamhet. Flickorna får utrymme
då pojkarna är ointresserade och de får främst svara på ja- och nej-frågor, medan pojkarna får
fler öppna frågor. Flickorna får stå ut med att bli avbrutna oftare, och deras inlägg leder till
mindre respons från lärare och klasskamrater. Trots detta presterar flickorna bättre och får
bättre betyg än pojkarna.33

   Man kan alltså säga att flickorna i skolan verkar välanpassade och lugna. De räcker upp
handen innan de säger något och får på så sätt mindre sagt. De är bra på att läsa av lärarens
förväntningar och har lätt för att gå in i elevrollen, men svårare att göra sig hörda och
konkurrera i storgruppen. Klassrumssituationen passar dåligt med flickors vana att rikta sin
uppmärksamhet och visa förtrogenhet mot en bestämd person.34 De deltar sällan i
diskussioner i helklass men är aktiva vid individuellt arbete eller arbete i par. Flickorna är
intresserade av ämnen med personlig och känslomässig anknytning men dessa ämnen får litet
utrymme i skolans sakliga värld. Bjerrum-Nielsen och Rudberg skriver att den skillnad i
flickors och pojkars beteende som finns från första klass i skolan, förstärks under de första
skolåren genom särbehandling från de vuxnas sida.
   Fortfarande är det främst pojkarna som försöker kontrollera andras agerande i klassrummet,
bl.a. genom högljudda sexualiserande kommentarer, men det finns studier som pekar på att
det gamla könsmönstret att pojkarna dominerar i klassrummet håller på att förändras. Dessa
studier visar att det finns en variation i könsmönstren beroende på sammanhanget och
beroende på elevernas sociala bakgrund. Studierna visar på flickor som medvetet går i
konflikt med sina lärare och flickor som aktivt driver frågor och förändringar.35

   Generellt sett så har barn med arbetarklassbakgrund svårare att förena skolans teoretiska
inriktning med den egna gruppens ideal, och det är intressant att se hur social bakgrund och
kön samspelar i skolforskningssammanhang.36 Skillnaden mellan medelklassflickors och
arbetarklassflickors sätt att reagera på en skolsituation som de inte känner sig bekväma med
har studerats och man har sett hur medelklassflickorna blir tysta och gärna överdriver sin
hjälplöshet medan arbetarklassflickorna tar utrymme och gör sig hörda.37 Denna bild har dock

                                                  
33 Wernersson (1988)
34 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
35 Öhrn (2002)
36 Se t.ex. Öhrn (2002), Berggren (2001) och Ambjörnsson (2003)
37 Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991)
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kompletterats med studier som visar på en större variation i könsrolls- och klassmönstren där
även flickor från medelklassen är aktiva och drivande i klassrumssammanhang.38

Flickors skolprotest
Allmänt så är högstadietiden den period i livet då både flickor och pojkar ogillar skolan som
mest: 41 procent av flickorna och 47 procent av pojkarna i årskurs sju och åtta. Det
anmärkningsvärda med dessa siffror är dock att andelen flickor som ogillar skolan nu jämfört
med under mellanstadiet har ökat mycket mer än motsvarande siffror för pojkarna. Flera
undersökningar visar att lärare föredrar att undervisa pojkar framför flickor på högstadiet.
Flickorna beskrivs som ”föga samarbetsvilliga”, extremt stingsliga och lättsårade och ”tar
allting personligt”. Till skillnad från pojkar som visserligen är ”skräniga” och ”fräcka” men
ändå mer ”rejäla”.39

   Bjerrum-Nielsens och Rudbergs teori är att lärarnas inställning har att göra med de
strategier flickorna tar till när skolan tråkar ut dem. Flickorna har nämligen en förmåga att
vara på samma gång anpassade och upproriska. Deras psykologiska utveckling är inriktad på
relationer och deras skolprotest uttrycks ofta i ett spel med relationer till lärare och
klasskamrater och mer sällan mot skolarbetet och skolans regler.40

   Tallberg-Broman41 skriver också om detta fenomen i sin forskningsgenomgång.
Klassrummet är en offentlig scen där privata samtal inte förväntas förekomma i större
utsträckning. Flickornas enskilda smågruppsaktiviteter utestänger läraren och blir ett sätt för
flickorna att ta makten och kontrollen över sin situation i skolan. Läraren släpps inte in i
flickornas privata samtal utan riktar i stället uppmärksamheten mot pojkarna.

Relationernas betydelse
För flickor är relationerna - till läraren, kompisarna och ämnet - viktiga för inlärningen.
Tallberg-Broman skriver att för de socialt mindre privilegierade flickor som saknar stöd för
skolarbetet i hemmet, kan svårigheterna att skapa en kontinuerlig relation till lärarna i de
högre årskurserna vara förödande för studiemotivationen och resultaten. Att förstå och
uppleva mening med det man lär sig är vikigare för flickor än för pojkar.42

   Flera forskare visar att flickor har gemensamma strategier för att kunna hantera den
opersonliga och abstrakta miljön i skolan. Genom att samspela och hjälpa varandra lär de sig
att hantera de ”offentlighetens spel och regler” som gäller i skolan, samtidigt som de
utvecklar sin förmåga till nära kommunikation.43 Berggren och Hermansson har i en studie
följt en grupp kvinnor som inte kände sig hemma under skoltiden, bl.a. därför att de saknade
vänner i skolan att samspela med. De fick därför inte tillräcklig möjlighet att träna sin privata
kommunikationsförmåga, än mindre chansen att träna sig i att hantera den offentliga
kommunikationen i klassrummet. I stället flydde de skolan i tystnad och skolkade ofta delvis
eller helt.44

   Berggren45 betonar starkt kompisrelationernas betydelse för de högstadieflickor och ”unga
kvinnor” (gymnasieelever) från arbetarklassen som hon har studerat. De är starkt
känslomässigt engagerade i att få och bli erkända som riktiga kompisar46. Berggren skriver att
för att flickorna och de unga kvinnorna ska utvecklas som individer och få ett socialt nätverk
                                                  
38 Öhrn (2002) och Ambjörnsson (2003)
39 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
40 ibid.
41 Tallberg-Broman (2002)
42 ibid.
43 Berggren och Hermansson (1991), se även Öhrn (2002) och nedan Berggren (2001).
44 Berggren och Hermansson (1991)
45 Berggren (2001)
46 Kursiveringarna i texten som hänvisar till Berggren är hämtade från hennes avhandling.
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utanför familjen, krävs det att de satsar på kompisar och kompisaktiviteter.
Arbetarklassflickorna hon har studerat ser skolan i första hand som en plats för att umgås med
och träffa nya kompisar. För dem är det en stor omställning att börja högstadiet, då de ofta
byter skola och delvis skiljs från sitt lokala sammanhang. De tvingas jämföra sig med
ungdomar med annan social bakgrund än de själva och lära sig ett nytt sätt att studera. På
högstadiet förväntas de ta individuellt ansvar för sina studier, välja bland olika kurser och läsa
fler olika ämnen.47

I konflikt med skolan
Arbetarklassens flickor har som mål är att prestera genomsnittligt i skolarbetet. För att kunna
räkna sig till gruppen normala elever vill de varken prestera mer eller mindre än sina
närmaste kompisar. Berggren48 skriver att de under högstadietiden är fångade i konflikten att
vara en riktig kompis och en enskild elev som pluggar. Under mellanstadiet lärde de sig
genom spontant samarbete, prat och genom att härma. Pratet sinsemellan uppfattades som en
del i det sociala sammanhang som att vara en riktig kompis innebär. På högstadiet är detta
prat inte längre accepterat under lektionstid, eftersom det stör andra och stör lärarens
undervisning. När de nu ska vara tysta och lyssna och på egen hand försöka förstå, är det
några som inte orkar hänga med och då blir skolan tråkig. De försöker då på olika sätt – utan
att störa – göra motstånd mot tristessen (t.ex. genom att tänka på annat). Berggren är starkt
kritisk till skolans bemötande av dessa flickor. Hon skriver:
   ”Den teoretiska och individualiserade undervisningen passar dåligt in i flickornas
kollektiva gemenskap. (...) Den ... leder till att de inte alltid orkar hänga med utan blir
uttråkade och skoltrötta. Deras eget sätt att lära sig får inget erkännande utan förpassas till
marginalen.”49

   De arbetarklassflickor Berggren har studerat upplever förväntningar från sina respektive
familjer att de ska vara ordentliga döttrar som pluggar och sköter sina studier. Kraven finns
också från skolans håll. Kompisgruppen kommer då att fungera som ett slags buffert, en väg
bort från dessa krav, samtidigt som den också blir den ram inom vilken flickorna anpassar sig
och satsar på skolan.50 Berggren visar att de flickor som inte är en del i kompisgrupp också är
sämre integrerade i skolan. De ogillar såväl lektioner som raster och då är det lätt att ta till
skolk.
   Även Tallberg-Broman51 skriver om marginalisering och utanförskap i skolan. Hon
beskriver den marginaliserade eleven som en som har en negativ bild av sig själv som elev.
Genom skolk och passivitet skriver de själva ut sig ur skolsystemet. För framför allt flickor
menar hon att skolket kombineras med av föräldrarna accepterad frånvaro. Tallberg-Broman
citerar en skolledare:
   ”De här tysta tjejerna är då ofta barn till ensamstående mammor som själva har dålig
erfarenhet av skolan. Här kan det vara väldigt svårt att ha utvecklingssamtal därför att
mamman signalerar att skolan inte är viktig, se på mig, det gick inte, det är inte lönt. Man ger
sådana signaler vidare till sitt barn.”52

   En annan stressfaktor för dessa flickor och unga kvinnor är konflikten mellan att investera i
skolan och samtidigt i ett heterosexuellt förhållande. Flickorna vill både skaffa sig en
utbildning, för att kunna försörja sig själva, och skapa sig ordentliga kärleksförhållanden och

                                                  
47 Berggren (2001)
48 ibid.
49 ibid.333
50 ibid.
51 Tallberg-Broman (2002)
52 ibid.151



15

investera i en framtida familj. Denna konflikt bearbetar de i kompisrelationerna och försöker
utveckla strategier för hur de ska förhålla sig.53

   I Berglunds studie54 av 14 ”problemungdomar”, varav sex flickor, berättar fyra av flickorna
om en skoltid präglad av öppet krig mot lärarna och skolsystemet. De vägrade att acceptera att
någon annan skulle bestämma över dem och de tog tillvara alla tillfällen för att provocera.
Skolan blev en arena för att bli synlig, för att märkas och få visa upp sig, en symbol för en
förhatlig vuxenvärld och plats för maktdemonstration. I sina motståndsstrategier berörde de
känsliga personliga områden och var inte mottagliga för saklig diskussion. Två av flickorna
berättar hur de efterhand hade gått så långt att det inte fanns någon återvändo: de hade ”bränt
ljuset i bägge ändar”. Från årskurs åtta var de i praktiken aldrig närvarande i skolan.55

   Berglund har i sin undersökning även gått igenom socialtjänstens utredningsakter för 76
ungdomar. Utifrån dessa konstaterar han att pojkarna hade utmärkt sig som ”besvärliga”
elever genom hela skoltiden (47 av 48) medan de flesta flickorna inte haft dokumenterade
svårigheter förrän i högstadiet (ca 1/3 av 28). Pojkarna utmärkte sig alltså tidigt genom stökigt
beteende och konflikter och flickorna utmärkte sig sent genom frånvaro och skolk. När
flickorna en gång uppvisat skolproblem accelererar de ofta snabbt och får allvarligare
konsekvenser. Berglund menar att det beror på att det upplevs som mer negativt för flickor att
misslyckas i skolan och när de gör det hamnar de i den negativa spiralen av dålig självkänsla
– självdestruktiva handlingar – ännu sämre självkänsla. Fler lågpresterande flickor än pojkar
blir narkotikamissbrukare.56

Sammanfattning
På ytan verkar flickor välanpassade i skolan och i genomsnitt så presterar flickorna bättre i
skolan än pojkarna. Skolans arbetssätt och innehåll passar dock ofta dåligt med flickors
intressen och inriktning. För flickor som har otillräckligt stöd i hemmet kan skolsituationen
bli övermäktig, särskilt på högstadiet då kraven ökar.
   För flickor är relationer till andra människor centrala. Genom kompisrelationerna i skolan
lär sig flickorna att hantera de regler och krav som råder i skolan. Bristfälliga relationer till
lärare och jämnåriga kan leda till en känsla av utanförskap och skolk. Flickors
motståndstrategier när de inte trivs i skolan upplevs ofta som mer negativa än pojkars, bland
annat därför att flickor utnyttjar sin förmåga att spela på relationer. Flickor som misslyckas i
skolan hamnar ofta i en negativ spiral som snabbt kan leda till allvarliga problem.

                                                  
53 Berggren (2001)
54 Berglund (2000)
55 ibid.
56 ibid.
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Forskning om insatser för elever med skolsvårigheter

Följande kapitel ger en inblick i forskningen om insatser för att stötta elever med svårigheter.
Dels hur skolans elevvård är och bör vara organiserad, dels hur insatserna bör se ut till
innehåll och inriktning.

Skolans organisation och samarbete
En grundläggande byggsten för att skapa en god miljö för barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd är en god skolmiljö som kännetecknas av delaktighet och gemenskap. I en
utredning av elevvården konstaterar Margitta Edgren57 att det finns ett växande antal barn
som inte mår bra i skolan beroende på sociala, psykiska, emotionella och psykosomatiska
orsaker. Man anser att mellan tio och tjugo procent av alla barn har svårigheter i skolan, men
dessa siffror varierar stort mellan olika skolor och upptagningsområden.
   I intervjuer med lärare om situationen för barn i behov av stöd på den egna skolan, säger
många att oro, otrygghet, okoncentration eller aggressivitet är de vanligaste problemen för
eleverna. Tidsbristen uppges vara det främsta hindret att stötta dessa elever på ett bra sätt,
men även brister i samverkan med andra myndigheter och misslyckad pedagogik nämns. De
barn som inte får den hjälp de behöver är framför allt de vars föräldrar har dålig kontakt med
skolan. Även de tysta, snälla och försynta barnen (främst flickor) som inte är något problem
för klassen men som ofta inte själva får ut det de borde av sin skolgång, hör till dem som får
för lite stöd i skolan.58

   Edgrens viktigaste kritikpunkt är bristen på integration mellan pedagogisk verksamhet och
elevvården i skolan. Det är denna problematik som har gett namn åt betänkandet: Från dubbla
spår till elevhälsa. I sämsta fall är elevvården på en skola helt skild från övrig verksamhet på
så sätt att elever i behov av stöd ”lämnas över” till elevvårdpersonalen. I dessa fall ses eleven
ofta som orsak till problemet och skolorganisationen eller lärarens arbetssätt tas inte upp till
diskussion.59

   Denna individrelaterade förklaringsmodell kritiseras även av Skolverket, som menar att om
skolan förmår fullgöra sitt uppdrag att ge individuellt anpassad undervisning så skulle fler
elever känna motivation och fler skulle gå ut skolan med fullständiga betyg.60

   Sundell och Colbiörnsen61 har i en rapport undersökt samhällets stöd till elever med
psykosociala problem. De har bland annat studerat samverkan mellan skola och socialtjänst.
Deras slutsats är att olika myndigheter och organisationer ofta har svårt att samordna sina
insatser för barn med problem, trots att man vet att samma barn ofta har flera parallella
problem. Skolpersonalens kunskaper om anmälningsskyldigheten till socialtjänsten varierade.
Få av lärarna som visste hur en anmälan skulle gå till och alltför få av de elever som borde ha
gett upphov till en anmälan till myndigheterna enligt § 71 Socialtjänstlagen anmäls av skolan.
En förklaring till att skolorna låter bli att anmäla är att man upplever att man inte får feedback
från socialtjänsten på gjorda anmälningar.
   En modell för elevvården som har prövats i vissa kommuner är att socialförvaltningen har
anställt socialsekreterare som arbetar ute på skolorna. Fördelen med denna modell är att
kontakterna mellan skola och socialtjänst underlättas. Nackdelen är främst att
socialsekreterarnas arbete också innebär myndighetsutövning (utredningar, omhändertagande

                                                  
57 SOU 2000:19
58 ibid.
59 ibid.
60 Utan fullständiga betyg (2001)
61 Sundell och Colbiörnsen (2000)
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m.m.), vilket kan ge svårigheter med förtroendet från både skolpersonalens och elevernas
sida.62

   Den norske pedagogikforskaren Terje Ogden skriver i sin bok Social kompetens och
problembeteende i skolan63 om hur skolan skall bli bättre på att integrera elever i behov av
särskilt stöd i sin ordinarie verksamhet. Ogden är mycket kritisk till det rådande
individperspektivet i synen på dessa elever. Han förordar förändringar av skolans kultur enligt
en socialekologisk modell, som är helhetsorienterad mot barns och ungdomars hela
uppväxtmiljö. Detta innebär bland annat att en öppnare skola som i högre grad ser sin
betydelse och sitt ansvar i hela kommunens arbete för att hjälpa marginaliserade barn och
unga. Ogden skriver om en generalistansats där olika yrkesgrupper samt föräldrarna,
samarbetar om resurser, information och ansvar i insatserna för barn och ungdomar.
   Åsa Sjöberg Backlund64 har på uppdrag utvärderat ett samarbetsprojekt mellan social- och
bildningsförvaltningen i Håbo kommun. Projektet ”Råd och Stöd” (RoS) startades juli 1998
och pågick i en första fas till och med december 2000. Utvärderingen är intressant för min
uppsats eftersom den undersöker hur ett samarbete mellan olika myndigheter, kring barn och
ungdomar i behov av stöd, kan se ut. RoS ansvarade för kommunens hela råd- och
stödverksamhet till barn och ungdomar mellan noll och 20 år. Insatser från RoS skulle alltid
ske med föräldrarnas skriftliga samtycke. Till organisationen knöts psykologer,
specialpedagoger, kuratorer, skolhälsovården, elevassistenter och personliga assistenter m.fl.
Målen var att:

- sudda ut yrkesgränser
- förändra skolans arbetsmetoder runt barn i behov av stöd
- avdramatisera hjälpsökandet
- ”återupprätta föräldraansvaret”65

Utvärderingen visar att det runt projektet delvis har skapats en ny samverkansstruktur kring
barn och unga. Från skolans sida uttrycks att man efter skapandet av RoS blivit mer benägen
att lösa problemen i första hand inom skolans ram, och att samarbetet med föräldrarna blivit
mer fruktbart. Sjöberg Backlund menar att det visar på något nytt i elevvårdstänkande i
skolan, där man oftast har en tendens att individualisera problem och ”lämna över”
problematiska elevärenden till elevvårdsteamet.66

Innehåll och inriktning
”Amanda” hette en verksamhet i Eskilstuna för arbetslösa unga kvinnor i åldern 16 till 24 år.
Berggren och Hermansson67 har studerat verksamheten, som hade en socialpedagogisk
inriktning. De unga kvinnor som deltog i ”Amanda” hade känt sig utanför i skolmiljön och
reagerat med tystnad eller skolk. Eftersom de inte deltog i det formella samspelet i skolan och
ofta saknade umgänge med jämnåriga hade de inte fått tillräcklig träning i socialt samspel och
kommunikation utanför familjens ram.
   I ”Amanda” fick de integreras i en grupp och de möttes av handledare vars krav och
förväntningar var anpassade till deras förmåga. Handledarnas bemötande av kvinnorna
präglades av kontinuitet, närhet och konsekvens. Kontakten gav upphov till en förtroendefull
relation och en känsla av tillhörighet som kvinnorna saknat tidigare. Genom praktiskt och
kreativt arbete, gruppdiskussioner, undervisning och studiebesök fick kvinnorna i en första fas
vänja sig vid rutiner. Därefter fick de möjlighet att pröva på arbetsmarknaden genom olika

                                                  
62 SOU 2000:19
63 Ogden (2003)
64 Sjöberg Backlund (2002)
65 ibid.
66 ibid. jmfr. med slutsatserna i SOU 2000:19 och i Skolverkets rapport 202
67 Berggren och Hermansson (1991)
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praktikplatser, för att slutligen lära sig att stå på egna ben och söka jobb på den öppna
arbetsmarknaden. Författarna skriver att det viktigaste dock var att de unga kvinnorna hade
återfått sin livsglädje och självkänsla och fått ”ha hyggliga människor omkring sig”.68

   Christina Andersson69 visar med sin forskningsgenomgång, att det vid behandling av
flickor/kvinnor med psykiska eller sociala problem är viktigt att ta hänsyn till deras behov av
att skapa stabila och ”sanna” relationer som bygger på ömsesidighet, samt att
flickors/kvinnors relationsinriktning uppfattas som något positivt.70

   Andersson skriver också om hur man kan arbeta för att stärka flickors självkänsla. De
struliga flickorna hamnar ofta i en ond cirkel av allt sämre självkänsla, som har att göra med
kvinnliga förklaringsmodeller; kvinnor skyller på sig själva när de misslyckas och hänvisar
till tur när de lyckas. (För pojkar är det tvärtom.) Ett sätt är att öka flickornas upplevelse av att
ha inflytande över sina liv, t.ex. genom att de får vara med och definiera sina behov av
stöd/hjälp. Det är också av största vikt att betona flickornas resurser i stället för att fokusera
problemen.71

   Detta synsätt präglar också Stig-Arne Berglunds bok Social pedagogik72. Berglund har i sin
forskning följt en grupp ungdomar, sex flickor och åtta pojkar, med avvikande beteende.
Genom att följa ungdomarna under en treårsperiod, ville han komma nära deras egna
verklighetsupplevelser och förstå hur deras val av livsstil går till och hur de hanterar sina
problematiska uppväxtvillkor. Ungdomarna hade det gemensamt att de definierades som
socialt utsatta, omhändertagna och problematiska.
   Berglund konstaterar i sin bok att det finns en uppenbar skillnad mellan flickors och pojkars
livsprocesser och att de avvikande ungdomarnas berättelser i grunden handlar om att
utvecklas och bekräftas som flicka/kvinna och pojke/man. Eftersom flickor ofta har förbisetts
i forskning om avvikande beteende, har Berglund i sin forskning valt att lyfta fram och
prioritera dem.73

   Fundamentalt i Berglunds syn på behandling och bemötande av problemungdomar är att
fokusera på möjligheterna i stället för svårigheterna och att våga tro att individen intuitivt
försöker göra det bästa av sin situation, med sina erfarenheter i bagaget. Man bör ägna sig åt
färdighetsträning av positiva färdigheter - t.ex. klara av vardagssituationer – i stället för att
koncentrera sig på det problematiska beteendet. Målet är att ge individen resurser och metoder
att bättre kunna leva med och hantera problemsituationer. ”Identitet och självförtroende
skapas i vardagssituationer.”74

   Berglunds undersökning visar att det som betyder mest för ungdomarna är när de kommer i
kontakt med en annan människa som lyssnar uppmärksamt och visar att hon/han bryr sig om.
Dessa människor är långt ifrån alltid professionella socialarbetare, utan kan vara vem som
helst som har förmåga att bekräfta och se individen. När ungdomarna själva beskriver vad
som har påverkat deras val i livet, lyfter de ofta upp en person, någon eller några som de har
haft en personlig relation till, människor som har sett dem med intresse och engagemang,
oftast under en längre tidsperiod. Han skriver att: ”Det är i goda möten som goda skäl till
förändring uppstår.”75

   Toril Jenssen76 skriver om ett norskt tjejprojekt för att komma till rätta med tjejers skolk
under grundskolans sista årskurser. Projektet präglades av flexibilitet och kombination av
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praktiskt arbete och teoretisk undervisning. Det speciella var att flickornas intressen och
frågeställningar var utgångspunkt för undervisningen. Målet var att flickorna skulle lära sig
att ta ansvar för sin egen situation och inse se egen betydelse i gruppgemenskapen. I centrum
stod en kvinnlig lärare som hade förmågan att skapa goda relationer i och till elevgruppen och
att göra det möjligt för eleverna att uppleva det meningsfulla i lärandet.
    Jenssen är kritisk till den moderna skolans opersonlighet och inriktning mot konkurrens och
prestation. Individens personliga och känslomässiga utveckling får alltför litet utrymme.
Hennes uppfattning är att ”Miniprosjektet” hon studerat lyckades därför att lärandet inriktade
sig på det som flickorna upplevde som relevant för deras eget liv: att de fick lära sig att ”være
seg selv” och att fungera i en grupp med andra. Jenssen beskriver en ”pike-terapeutisk
pedagogikk” som fokuserar på: Vad vill jag, vad önskar jag och hur uppfattas det jag gör och
säger.
   Jenssens slutsats är att det borde finnas utrymme i den vanliga skolan för en könsdimension
på undervisningen och att både flickor och pojkar har behov av att lära sig mer om sig själva
som individer: Hur de fungerar som kvinnor och män med kropp, förnuft och känslor. En
sådan pedagogik skulle ta den enskilda individen som utgångspunkt och därigenom göra det
möjligt för eleverna att uppleva delaktighet och gemenskap i skolan.

Sammanfattning
För individen är det känslan av delaktighet och av att bli sedd som är viktigast för att man
skall kunna komma ur en problematisk situation. Detta gäller inte minst för flickor. För dem
som arbetar med ungdomar med problem gäller det att fokusera det som är positivt och som
fungerar.
   För skolan i stort är samverkan och helhetslösningar målet: samverkan mellan yrkesgrupper
inom skolan och samverkan utåt med myndigheter och föräldrar. Skolan kritiseras för att
individualisera problematiken och frånsäga sig ansvaret, i stället för att se till de möjligheter
som står till buds inom skolan. Kanske skulle en ny inriktning på pedagogiken i skolan, med
ett personligare och relationsinriktat innehåll, göra att fler tjejer (och killar) upplevde skolan
som meningsfull.
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METOD

Här följer nu en redogörelse för hur jag har gått tillväga i arbetet med uppsatsen; hur urvalet
har gått till, vilken undersökningsmetod jag har valt och på vilka grunder och hur analysen har
gjorts.

Urvalet

En urvalsprocess
Från början var min tanke att begränsa min undersökning till grundskoleverksamheter,
eftersom jag själv är grundskolelärare. Inom ramarna för uppsatsen var det omöjligt att ta
kontakt med varje enskild skola för att få information om insatser med syfte att hjälpa tjejer
med socioemotionell skolproblematik. Jag fick i stället försöka få kunskap om ev.
tjejverksamheter från någon med överblick över situationen i kommunen.
   De personer jag valde att ta kontakt med var ordföranden för barns- och ungdomsenheten,
två utbildningsområdeschefer samt skolansvarig inom socialtjänsten. Av dessa personer fick
jag namn på kontaktpersoner som så småningom ledde mig till de två grundskole-
verksamheterna.
   Jag var lite förvånad över att det fanns så få verksamheter för tjejer, åtminstone sådana som
var kända på central nivå. Därför skickade jag ut e-post med förfrågan till ett antal skolchefer
och skolkuratorer vid kommunens större skolor för att försöka komma i kontakt med
eventuella lokala och mindre kända tjejverksamheter. På denna förfrågan fick jag ett positivt
svar, som dock visade sig innebära en annan typ av tjejverksamhet än jag ville undersöka.
   Vid min första intervju fick jag tips om de två gymnasieverksamheter som har kommit att
ingå i min undersökning. Eftersom jag hade ett så litet undersökningsmaterial från
grundskolan valde jag att bredda min undersökning till att även gälla gymnasiet.
Gymnasieverksamheterna var inte rena tjejverksamheter, men det var ändå flest tjejer som
deltog och man vände sig till elever med socioemotionella problem, därför ansåg jag att de
passade i min undersökning.
   Jag vågar påstå att mitt urvalsförfarande har gjort att undersökningen täcker in de större
insatserna för tjejer med socioemotionell problematik som finns inom skolan i den undersökta
kommunen. Intervjupersonerna (fem till antalet) valdes ut därför att det var dessa personer
som jag hade fått utpekade som kontaktpersoner för respektive verksamheter, eftersom de
hade arbetat där länge. I ett av fallen var det en slump att jag fick tag i intervjupersonen men
inte i hans kollega som har liknande arbetsuppgifter.
   Den urvalsmetod jag huvudsakligen har använt mig av kallar Bryman77 för snöbollsurval
eller kedjeurval. Det är en vanlig urvalsmetod vid kvalitativ forskning då man behöver
komma i kontakt med personer eller grupper som från början inte är kända.

Undersökningen

Val av metod
Undersökningen är en kvalitativ undersökning som bygger på semistrukturerade intervjuer.
Den väg jag går är den som Starrin m.fl.78 kallar upptäcktens väg. Eftersom mitt syfte är att få
kunskap om – upptäcka mer om - arbetssätt, motiveringar och förhållningssätt i
verksamheterna i kommunen, för att hjälpa tjejer med socioemotionell skolproblematik,

                                                  
77 Bryman (2001)
78 Starrin, och Dahlgren m.fl.(1991)



21

lämpar sig en kvalitativ metodik bäst. En kvalitativ ansats ger mig möjlighet att vara öppen
för de idéer som väcks och den kunskap jag får under datainsamlingen och låta detta påverka
den fortsatta undersökningen.79

   En intervjuundersökning kändes naturlig eftersom det är de personer som arbetar i
verksamheterna som sitter inne med den kunskap som är intressant för min uppsats. En
enkätundersökning skulle inte ha gett samma möjlighet att ställa följdfrågor och anpassa
frågorna efter vad de intervjuade upplever är viktigast i sitt arbete. Den semistrukturerade
intervjun ger intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och ger
intervjuaren frihet att variera ordningsföljden och ordalydelsen i de frågor han ställer.80

   Ett alternativ skulle ha kunnat vara att bygga undersökningen på deltagande observation,
men dels skulle en sådan inte ha rymts inom tidsramarna för uppsatsen och dels hade det varit
svårare ur etisk synpunkt eftersom de elever som deltar i verksamheterna har en svag och
utsatt position i samhället. Vid den första kontakten med en av de intervjuade uppstod en kort
stunds missförstånd då han trodde att jag ville komma och träffa elever. Innan missförståndet
hade hunnit klarats ut var han ganska tveksam till att låta mig få undersöka verksamheten,
vilket han inte alls var när det gällde att själv ställa upp på intervju. Överlag var de
intervjuade mycket positiva till att bli intervjuade och de ställde dessutom upp på att svara på
ytterligare följdfrågor via e-post och telefon efteråt.

Datainsamlingen
    Intervjuerna ägde i tre fall rum i verksamhetens lokaler efter skoltid, i ett fall skedde
intervjun på den skola där den intervjuade också arbetade. Det fanns inga elever på plats när
jag kom, vilket var avsikten, dels därför att jag inte ansåg det etiskt försvarbart att ha
elevkontakt i min undersökning, dels därför att vi behövde lugn och ro för själva intervjun.
Jag kunde på detta sätt få tillgång till de flesta utrymmena och skaffa mig en bild av hur
lokalerna såg ut.
   Vid intervjuerna hade jag med en bandspelare samt en intervjuguide (se bilagor) med ett
stort antal frågor inom fyra områden:

- Verksamhetens bakgrund
- Tjejerna som deltar
- Verksamhetens praktik
- Samarbete med myndigheter och andra

Vid utformningen av intervjuguiderna har jag fått stöd i den modell som redovisas i
Bryman.81 Han betonar bland annat vikten av att man förbereder sig noga inför den
semistrukturerade intervjun genom att formulera frågor och ordna dessa i teman, men
samtidigt skall man vara flexibel i intervjusituationen. En strukturerad intervjuguide
underlättar en jämförelse mellan flera intervjuer. Samtidigt skriver Bryman82 att frågorna i
intervjuguiden inte får vara så specifika att de förhindrar att alternativa idéer kan uppstå under
datainsamlingens gång.
   Intervjuguiderna har också utformats lite olika för de olika intervjuerna. Dels har jag fått lov
att anpassa vissa frågor efter vilken typ av verksamhet det rör sig om, dels gav framför allt
den första intervjun uppslag till nya frågor, som jag tog med i de andra intervjuerna.
   Min uppgift vid intervjun var att se till att jag fick svar på de flesta frågorna under varje
område, men frågorna ställdes inte i någon bestämd ordningsföljd och de olika frågeområdena
och frågorna fick olika tyngd vid de olika intervjutillfällena, beroende på hur
intervjupersonerna svarade. I tre av intervjuerna upplevde jag att intervjupersonerna pratade
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på ganska fritt, och jag behövde då i stort sett endast ställa följdfrågor. I ett fall var den
intervjuade inte lika villig att tala fritt utan intervjun blev mer styrd av mina frågor.
Intervjutiden varierade mellan 40 minuter och en dryg timme.
   Efter avslutad intervju har jag själv omgående transkriberat hela intervjun. Genom att
transkribera intervjuerna kort tid efter intervjutillfället var minnet av intervjun fortfarande
färskt vilket gjorde den första tolkningen av intervjumaterialet, som skedde vid
transkriberingen, fick stöd i det intryck intervjupersonerna hade gett. Vid transkriberingen
väcktes även en del nya frågor. Jag hade frågat om lov att få ta ytterligare kontakt med mina
intervjupersoner, och med samtliga hade jag antingen e-postkontakt eller telefonkontakt vid
minst ett tillfälle efter intervjun.
   En av de intervjuade bad att få läsa intervjuutskriften och hon fick också göra det, vilket
ledde till en del smärre förtydliganden av de svar hon hade lämnat vid intervjutillfället. Det
var definitivt inte fråga om någon form av censur, utan det blev en extra gardering mot
eventuella missförstånd av vad hon ville berätta i intervjun.

Analysen

I analysarbetet har jag inspirerats av framför allt Brymans83 metodbeskrivning av Grounded
Theory. Min analys gör dock inte på något sätt anspråk på att följa denna metod till punkt och
pricka, framför allt eftersom jag inom ramen för uppsatsarbetet inte har kunnat fortsätta min
datainsamling till det som Bryman kallar teoretisk mättnad. Därför finns det också vissa
”linjer” i materialet som jag funnit intressanta men inte kunnat följa så långt att de har kunnat
ingå i analysen. Mitt analysarbete har föregåtts av en längre tids studier av forskning och
litteratur med anknytning till undersökningsområdet, dessutom hade jag egen erfarenhet sedan
tidigare av arbete i tjejprojekt. Jag har på detta sätt haft med mig en förförståelse in i det
empiriska arbetet, vilket avviker från en ”ren” Grounded Theory-metod, som på svenska
brukar kallas: teorigenerering på empirisk grund.84

Kodning och kategorisering
Den verkliga analysen av intervjuerna påbörjades när alla intervjuer var transkriberade. Med
pennan i hand läste jag noggrant igenom intervjuutskrifterna gång på gång för att se vad som
verkligen framkom i intervjuerna – vad intervjupersonerna berättade. Utsagorna i intervjuerna
sammanfattades i marginalen med begrepp av typen: ”tålamod”, ”gemenskap”. De data som
på detta sätt benämns kallas i metodlitteraturer för indikatorer. Indikatorerna jämförs med
varandra och resulterar så småningom i ett kodat begrepp.85 När materialet på detta sätt kodas
får man en abstrakt bild av vad data innehåller.86

   Nästa led i analysprocessen var att jämföra intervjuerna med varandra för att finna likheter
och skillnader i innehållet. Tre av intervjuerna hade många begrepp gemensamma och det var
dessa intervjuer fick utgöra stommen i den kategorisering som inleddes efter den första
kodningen. När den fjärde intervjun kodades avvek den så mycket från de övriga att den
tillsvidare lämnades åt sidan.
   Kategoriseringen innebär att de begrepp – koder – som har benämnts, hänförs till olika
kategorier. En kategori kan rymma två eller flera begrepp vilka besitter gemensamma
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egenskaper.87 Vid kategoriseringen jämförs begreppen kontinuerligt med sina indikatorer,
alltså med det insamlade materialet.88 Kategoriseringen ledde slutligen till åtta kategorier:

A. Tjejer som inte passar in och inte syns
B. Tjejer med socioemotionell problematik
C. Vara tillsammans, skapa relationer, mötas och få bekräftelse
D. Studier, social träning och aktiviteter
E. Positivt tänkande, få självförtroende och att växa
F. Man får ha is i magen och pröva sig fram
G. Markera gräns: för verksamheten och gentemot elever
H. Samarbete med myndigheter och föräldrar

Dessa kategorier har som nämnts grundats i tre av intervjuerna. Därefter analyserades den
fjärde intervjun, med kategorierna som utgångspunkt. Den kunde då, eftersom den avvek en
hel del från de övriga, fungera som en motpol till de funna kategorierna eller ge ytterligare
belägg för dem. Denna typ av kodning kan jämföras med det som Starrin m.fl.89 kallar selektiv
kodning, genom att data nu kodas selektivt mot en (i mitt fall flera) huvudvariabel.
  I resultatdelen beskrivs kategorierna var för sig med ord och belyses med exempel ur data -
intervjucitat. De kodade begreppen markeras i resultatdelen med fet stil.
   Eftersom fokus för min studie inte är att jämföra och bedöma de olika verksamheterna
sinsemellan har jag valt att, med vissa undantag, inte särskilt markera från vilken av
intervjuerna citaten är hämtade. I huvudsak ser jag intervjumaterialet som en helhet som visar
på bredden i verksamheterna, men i vissa fall har jag sett det av intresse att analysera just
skillnaderna mellan de olika verksamheterna, detta gäller främst de två sista kategorierna.
(Mer om detta i resultatdelen och i diskussionsdelen.)

Etiska överväganden

Fyra etiska hänsyn
Jag har inför uppsatsarbetet tagit del av de forskningsetiska principer som utfärdats av
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.90 Informations- och samtyckeskraven har
tillgodosetts på så sätt att intervjupersonerna har informerats om syftet med intervjun och med
uppsatsarbetet. De har informerats om sin rätt att avstå från att medverka i intervjun och att
avbryta medverkan när de så önskar.
   Jag har varit särskilt tydlig med att jag inte har varit intresserad av elevuppgifter som på
något sätt kan kopplas till individer. De elever som deltar i de undersökta verksamheterna har
ofta en problematisk livssituation och information som berör denna kan uppfattas som särskilt
känslig. Därför har jag varit noggrann med att uppfylla konfidentialitetskravet, dels genom att
förvara mina data så att obehöriga inte kan ta del av dem, dels genom att anonymisera
materialet som presenteras i uppsatsen. Dessutom har jag ändrat en del faktauppgifter av liten
betydelse för resultatet, för att försöka undvika identifikation. Detta är i linje med
forskningsrådets rekommendationer.91

   Vad gäller intervjupersonernas integritet har jag upplevt det problematiskt att de olika
verksamheterna jag har undersökt i flera fall känner till varandra och i ett par fall samarbetar.
På detta sätt kan inte en viss risk för identifikation av data undvikas: det går inte att utesluta
att intervjupersoner identifierar en kollega ur en annan verksamhet. Här har jag dock resonerat
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så att uppgifterna för intervjupersonerna inte är personligt känsliga och att en eventuell
identifiering inte medför någon skada för individen.
   Det material jag har samlat kommer endast att användas i det syfte det var avsett för. På så
sätt är nyttjandekravet uppfyllt.
   De intervjuade har erbjudits möjligheten att ta del av resultaten och samtliga har tackat ja.

Metoddiskussion

I det följande diskuteras metodvalets fördelar och nackdelar samt arbetets tillförlitlighet.

Intervjuundersökning
Min ursprungliga tanke var att jag skulle använda dokument som datakälla och eventuellt
komplettera men någon intervju. På grund av svårigheten att få tag i dokument som beskriver
den typen av insatser som jag var intresserad av, fick jag lov att tänka om. Valet blev då att
göra en kvalitativ intervjuundersökning med dem som arbetar i de aktuella verksamheterna,
eftersom det var möjligt att hinna med inom undersökningens tidsramar samtidigt som det är
en öppen och flexibel metod. Att intervjua elever skulle inte ha tillfört någonting till mina
frågeställningar, men skulle naturligtvis vara mycket intressant i en annan undersökning.
    En intervjuundersökning med personalen i verksamheterna ger ett visst perspektiv på
verkligheten, vilket leder resultaten i en viss riktning. Det är därför väsentligt att betona att
arbetet beskriver insatser för tjejer med skolsvårigheter ur ett personalperspektiv; ej ett
renodlat lärarperspektiv (alla intervjuade är inte lärare) och inte heller ett rent
pedagogperspektiv. Denna spriding på olika yrkeskategorier har lett till en ökad bredd på
resultaten. Nackdelen med en intervjuundersökning är dock att jag då får en bild av
verkligheten sedd genom en viss persons ögon. Missförstånd på grund av olika språkbruk kan
uppkomma.92

   Mina frågeställningar skulle ha kunna besvarats genom en studie baserad på deltagande
observation. Ett sådant upplägg skulle ha kunnat ge kunskap som respondenterna av olika
anledningar inte redogör för i en intervju; kanske för att den tas för givet, är omedveten eller
undanhålls medvetet.93 En deltagande observation i en verksamhet med så pass utsatta och
svaga individer som eleverna skulle dock ha varit problematiskt ur etisk aspekt. Dessutom tar
deltagande observationer mycket tid i anspråk och ett sådant upplägg skulle inte ha rymts
inom denna uppsats ramar. En undersökning baserad på semistrukturerade intervjuer gav mig
ändå en god inblick i verksamheterna, utan att eleverna blev påverkade.
   Det hade varit en fördel om jag hade kunnat intervjua fler personer från de olika
verksamheterna för att få en ökad bredd på data. Fyra intervjuer framstod dock som rimligt ur
en tidsaspekt, och eftersom mitt syfte är att undersöka bredden av insatser i den aktuella
kommunen valde jag att sprida intervjuerna på så många olika verksamheter som möjligt.
   De semistrukturerade intervjuerna blev till sin natur i praktiken ganska öppna. Jag hade en
intervjuguide mot vilken jag efterhand ”checkade av” så att jag skulle få med de teman jag
ville. För övrigt så flöt intervjuerna till stor del fritt styrda av intervjupersonens intresse och
vilja. Detta kan vara en nackdel, eftersom det gör det svårare att jämföra intervjuerna
sinsemellan, men då detta inte var mitt syfte såg jag det inte som något stort problem. När
behovet uppstod hade jag dessutom möjlighet att ställa fler frågor i efterhand. Fördelen med
en så öppen intervju är att intervjupersonerna kan påverka innehållet i hög grad och på så sätt
ge sin bild av hur han uppfattar verkligheten. Mina intervjupersoner får då inta rollen som
”experter” på sin verksamhet.
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Kategorisering och analys
Larsson94 skriver om de två motpolerna innebördsrikedom och struktur. Innebördsrikedomen
är av centralt värde för kvalitativ forskningsmetodik. Samtidigt ställs krav på överskådlighet
och struktur för att inte komplexiteten skall ta överhanden. Mina kategorier utgör en
kompromiss mellan dessa krav och har tillkommit i en avvägningsprocess. Gränsdragningen
mellan de olika kategorierna är inte alltid självklar utan ett resultat av en avvägning mellan
kravet på struktur och tydlighet och önskan att visa fram materialets bredd.
   Med en kvalitativ metod följer alltid problem med subjektiviteten: vad jag finner intressant
och viktigt i ett datamaterial är inte nödvändigtvis det som en annan ”forskare” skulle ha
funnit. Ett sätt att hantera denna problematik är att låta flera personer bedöma ”fynden” under
arbetets gång, till exempel att låta någon bedöma kategoriernas giltighet. Jag har tyvärr inte
haft denna möjlighet och beklagar detta.
   En annan aspekt av subjektiviteten är den förförståelse och det perspektiv som jag har med
mig i analysarbete och tolkning. Larsson95 skriver om vikten av att vara medveten om och
redovisa denna förförståelse för att göra texten tillgänglig för kritisk granskning. Jag har i den
teoretiska bakgrunden redovisat den forskning som jag har tagit del av och funnit relevant för
min undersökning – en viktig del av min förförståelse på området. I bagaget har jag dessutom
det lärarperspektiv som jag tillägnat mig genom utbildning och arbete, inte minst som
undervisande lärare i ett tjejprojekt. Mitt lärarperspektiv underlättar min förståelse av de
personer jag har intervjuat eftersom vi har en del gemensamma erfarenheter. Här finns också
en fara att jag blir alltför okritisk och förstående, vilket jag medvetet har försökt undgå.
   Jag är också medveten om – som jag skrev i metodbeskrivningen ovan – att det finns vissa
linjer i intervjumaterialet som jag inte har kunnat följa. Jag har varit noga med att mina
tolkningar skall vara empiriskt förankrade, och vissa indikatorer i data har haft för litet
underlag för att stödja en tolkning.96 Det är möjligt att en förlängd intervjustudie för att
underbygga dessa indikatorer hade gett ett annat resultat än det som föreligger.
   Larsson97 använder begreppet konsistens för att beskriva spänningen mellan del och helhet i
en tolkningsprocess. Delarna blir i detta fall de empiriska utsagorna och för att
konsistenskriteriet skall vara uppfyllt bör dessa stämma väl in i tolkningen (helheten). Larsson
menar att det föreligger en spänning mellan konsistenskriteriet och kravet på empirisk
förankring, och att alla tolkningar innehåller detta problem. Det är svårt att inordna alla data i
en helhet utan att bortse från att vissa inte till fullo passar in.98

   Ett sätt att tillgodose kravet på empirisk förankring är triangulering, t.ex. att man bygger sin
tolkning på flera olika källor.99 I mitt fall skulle det ha kunnat innebära att förutom intervjuer
även göra observationer eller dokumentanalys. Av skäl som angetts ovan har detta dock inte
varit möjligt.
   Mitt sätt att uppfylla validitetskravet är att ge läsaren möjlighet att bedöma min tolkning
genom att ge exempel ur intervjuerna. Dessutom har jag funnit stöd för mina resultat i
angränsande forskning och jag anser därför att min tolkning och analys har en viss rimlighet.

Presentation av de undersökta verksamheterna

I detta avsnitt följer en kort presentation av de verksamheter som intervjupersonerna berättar
om. Presentationen tar upp hur många elever som deltar, vilken ålder man vänder sig till, kort

                                                  
94 Larsson (1994)
95 ibid.
96 ibid.
97 ibid.
98 Ibid.
99 ibid.
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om lokaliteterna och om typen av verksamhet och vilka yrkesgrupper som arbetar i
verksamheterna. Vissa fakta av mindre betydelse för undersökningen har ändrats för att
försvåra identifiering.
   Verksamheterna finns i samma kommun, en större kommun i södra Sverige. Uppgifterna i
presentationerna har lämnats av intervjupersonerna.

Tjejskolan – Resan
Skolan, som jag kallar Resan, har funnits i fyra år. Den är ett så kallat skoldaghem som
vänder sig till flickor i, i första hand, årskurs 7-9. På skolan finns 8 elever och fyra personal:
personalen, samtliga kvinnor, består av två lärare, en fritidspedagog och en förskollärare.
   Skolan ligger i kommunens centralort, en bit ifrån stadens centrum och ifrån andra skolor,
inrymd i en industrifastighet. Lokalerna är ljusa, rymliga och personligt inredda med många
av elevernas skaparalster i form av bilder, glaslyktor m.m. Det finns många olika rum med
olika karaktär och funktion. Man har ett eget kök och matrum.
   Skoldagen pågår mellan kl. 9 och 14 och undervisningen varvas med konstnärligt arbete,
matlagning och friluftaktiviteter, framför allt ridning.
   Tjejerna går på skoldaghemmet vanligtvis högstadiet ut, olika länge beroende på i vilken
årskurs de kommer.
   Min intervjuperson är lärare i 40 års åldern och hon har arbetat på Resan i stort sett sedan
starten, och har varit med och format verksamhetens inriktning.

Behandlingshemsskolan – Lövet
Verksamheten har funnits i över fyra år. Den består av undervisning i årskurserna 7-9 för
flickor som bor på ett behandlingshem för flickor med psykisk och social problematik.
Skolan, som jag kallar Lövet, bedrivs i lokaler i anslutning till behandlingshemmet som ligger
ett par mil norr om kommunens centralort.
   Undervisningen på Lövet sköts av två lärare, en manlig och en kvinnlig som båda arbetar på
den skola som har behandlingshemmet i sitt upptagningsområde. Intervjun, med den manlige
läraren, genomfördes på huvudskolan. Jag har alltså inte besökt behandlingshemmet eller haft
kontakt med någon därifrån.
   Undervisningen består i huvudsak av enskild eller smågruppsundervisning i svenska,
engelska, matematik, NO och lite SO.
    Samarbetet mellan behandlingshemmet och lärarna består i korta möten för
informationsutbyte om hur det går för eleverna i skolan, och om hur eleverna mår i allmänhet.
Intervjupersonen är noga med att berätta att han är väldigt lite insatt i elevernas behandling
och specifika problematik. Han har arbetat på Lövet i ett år.

Gymnasieverksamheten – Skeppet
Verksamheten har funnits i snart fyra år. Skeppet, som jag kallar verksamheten, är en del av
gymnasieskolans individuella program och är till för i första hand tjejer, men om man har
lediga platser så tar man även emot pojkar med samma typ av problematik.
    Skeppet bedrivs i industrilokaler en liten bit ifrån gymnasieskolan man tillhör. Lokalerna
består av flera olika rum i olika storlekar och med olika karaktär, bland annat har man ett litet
kök med matrum.
    På Skeppet arbetar två (en manlig och en kvinnlig) lärare och en socionom (man) och man
tar emot tjugo elever. Vid tidpunkten för intervjun har man tolv tjejer och åtta killar inskrivna.
Förmiddagarna består främst av arbete med skolämnena enligt individuella scheman och
eftermiddagarna av andra aktiviteter, praktiska eller sport.
   Jag intervjuade socionomen - en man i 40 års åldern - som har arbetat på Skeppet sedan
starten och varit med och satt sin prägel på verksamheten.
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Gymnasieverksamheten – Lugnet
Den verksamhet jag kallar Lugnet har funnits i snart ett år, vid tiden för mitt besök, och är en
del av gymnasieskolans individuella program. Man kan möjligen tänka sig att ta emot tio till
tolv elever, men den termin jag besöker Lugnet har man fyra tjejer och en kille inskrivna.
Lugnet är öppet för både tjejer och killar.
   På Lugnet arbetar två kvinnor, en lärare och en ungdomspedagog. Lokalerna är inrymda i en
gammal industrifastighet och består främst av ett stort och luftigt rum, med en soffgrupp och
två stora arbetsbord.
   Verksamheten består främst av arbete med skolämnena efter individuella scheman, men en
eftermiddag per vecka ägnar man åt andra aktiviteter (film, studiebesök m.m.) och en gång
per vecka har man gemensamt tema under rubriken livskunskap.
   Intervjun var en minigruppsintervju med de två pedagogerna tillsammans. Läraren har
arbetat på Lugnet sedan starten, ungdomspedagogen i ett halvår.
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RESULTAT

I detta kapitel beskrivs kategorierna: först ges en sammanfattande beskrivning av innehållet i
kategorierna och hur de kan relateras till varandra, därefter presenteras kategorierna var för
sig.

Kategorierna

Intervjuanalyserna har resulterat i åtta kategorier som beskriver olika aspekter av
verksamheterna: deras innehåll, inriktning och målbeskrivning. Kategorierna har relaterats till
varandra i följande modell, fig.1, som lyfter fram tre huvudaspekter på verksamheterna.

Fig.1 Schematisk bild av hur kategorierna förhåller sig till varandra.

För det första är det de deltagande tjejernas situation innan inskrivningen i verksamheten som
sammanfattas med begreppet UTANFÖRSKAP.  Detta utanförskap orsakas av och samverkar
med en social problematik och ofta emotionella problem har lett till en negativ självbild.
Utanförskapet har ur skolans synvinkel framför allt manifesterats genom skolk. Dessa begrepp
beskrivs nedan i kategorierna A och B.
   För det andra åskådliggör figuren det SAMMANHANG som verksamheten utgör, med dess
gränser och förutsättningar. I centrum för verksamheterna står relationen mellan eleverna
sinsemellan och mellan eleverna och personalen. Den goda relationens första syfte är att få
eleverna att trivas så att de kommer regelbundet. Man vill ge eleverna rutiner för skolarbete,
för att komma upp på morgonen, för måltider m.m. En viktig metod för att uppnå dessa mål är
samverkan med i första hand elevernas föräldrar, men även med myndigheter och
kontaktpersoner.
   Förutsättningarna för verksamheterna utgörs dels av de gränser och ramar som personalen
eller ev. ledning sätter upp för arbetet, dels de krav som man ställer och kan ställa på eleverna.
En grundförutsättning är att man har tålamod i mötet med eleven och att man är beredd att
pröva olika modeller för att nå målen för en elev. Modellens mitt utgör huvuddelen av
analysen och beskrivs utförligare i kategorierna C, D, F, G samt H.

SAMMANHANG

UTANFÖRSKAP FRAMTIDSTRO

tålamod

krav
prövande

gränssättning

relation
rutiner

samverkan

skolk

social problematik
negativ självbild

positiv självbild
självförtroende

mognad
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   Strävansmålet för arbetet med eleverna är att ge dem stöd så att de har en positiv självbild
och FRAMTIDSTRO när de lämnar verksamheten. De skall veta vart de är på väg och vad de
vill och framför allt skall de ha fått självförtroende tillbaka. Ett mål är att eleverna skall ha
fått ökad självinsikt och större mognad och vara bättre rustade för framtidens prövningar.
Dessa begrepp beskrivs nedan i kategori E.

Här följer nu beskrivningen av kategorierna och de funna begreppen – koderna. Dessa
markeras i texten med kursiv stil. Resultaten åskådliggörs med hjälp av intervjucitat. Varje
beskrivning av en kategori avslutas med en kort sammanfattning. Citaten markeras med liten
text och kursiv text i citaten betyder att utsagan är intervjuarens (min). ”I1” och ”I2” som
förekommer på ett par ställen står för Informant 1 och Informant 2 och används för att skilja
intervjupersonerna i minigruppsintervjun åt.

A. Tjejer som inte passar in och inte syns
Tre av de intervjuade arbetar med verksamheter som enbart eller i första hand riktar sig mot
tjejer. Den fjärde verksamheten tar emot både killar och tjejer, men har fler tjejer som deltar.
Alla intervjuade uttrycker att de elever de tar emot inte har passat in i den vanliga skolan eller
i andra skolverksamheter. Orsakerna till att de inte passar in kan vara olika, men framför allt
säger man att det är tysta tjejer som inte märks i skolan och därför inte får hjälp när de inte
mår bra. Ofta handlar det om att de inte får utrymme när andra mer utåtagerande elever,
främst pojkar, tar plats (2). Men det rör sig också om flickor som själva är utåtagerande, men
som ändå inte passar in i andra verksamheter, eftersom de ofta domineras av pojkar (1).

(1) Man hade fått ett behov, för det var en flicka som var utagerande, som inte kunde vara i klassrum. Hon blev
portad på sin skola helt enkelt. Och hon passade inte in i de andra skoldaghemmen som fanns då, för de var så
grabbiga, det var bara killar där. Och hon hade också det här att hon spelade ut både killar och män. Så det fanns
ingenstans för henne.

(2) Och vad vi såg när vi arbetade på L---100 var att just tjejer kom lite till korta i en sån verksamhet där killarna oftast
mer var mer dominerande och mer utåtagerande (…) speciellt de som är lite tystare, de fick inte plats riktigt där.

Att göra en åtskillnad mellan kategorierna A och B är inte självklart. I det enskilda fallet går
det oftast inte att göra en åtskillnad mellan den socioemotionella problematiken och känslan
av att inte passa in i skolmiljön. Känslan av utanförskap blir en del av problemet. Den
flytande övergången synliggörs med hjälp av följande citat (3):

(3) De har ju berättat om sin skolgång tidigare, innan de kom till behandlingshemmet och vad man har fått veta då,
och har kunnat räkna ut, är ju alltså att de... Deras skolgång har ju blivit väldigt eftersatt på grund av den problematik
som de har, helt enkelt. De har väl kanske inte passat in eller kommer efter det ena har väl gett det andra.

Citatet gör tydligt hur tjejernas socioemotionella problematik samspelar med deras känsla av
utanförskap i skolan. De har någon form av problematik som inverkar negativt på förmågan
att klara skolan. De upplever att de inte passar in i skolmiljön och slutar därför att gå till
skolan, eller de klarar inte av studierna och kommer efter och upplever därför att de inte
passar in. Det går oftast inte att se en tydlig punkt då problemen börjar utan det ”ena ger det
andra”. När det har gått för långt har upplever tjejerna inte längre att de har någon
valmöjlighet, de ser inte någon väg tillbaka och de slutar ”bry sig” (4).

(4) Förhistorierna oftast när det gäller tjejerna som går då: det är mobbade grundskola, varit hemma. De har haft
fungerande skolgång upp till årskurs sex, då har de varit i skolan. Sjuan, åttan, nian då har de börjat vara hemma. (…)
Och de brukar oftast säga ja då till allting, för att sedan bryr de sig inte och det är ju inte det att de inte vill utan att de
inte kan det då. Utan då hamnar de i en vanlig IV-grupp och sen fungerar inte det och så brukar vi komma in och då
brukar man kontakta oss.

                                                  
100 En annan verksamhet inom individuella programmet.
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Den intervjuade ger en bild av hur skolgången ofta har sett ut för tjejerna i verksamheten. Det
handlar i detta fall om de så kallade ”tysta tjejerna”; om hur de gradvis blir allt mindre
närvarande i skolan och att de inte får några slutbetyg från grundskolan. Utan
grundskolebetyg kan de endast söka till individuella programmet på gymnasiet, ett program
som skall utformas olika efter vars och ens individuella behov. Svårigheten för dessa tjejer är
att de inte vet vad de vill, eller att de inte tror att de kan och de ger därför intrycket att de inte
”bryr sig”. Studier i en ”vanlig IV-grupp” fungerar inte och tjejerna fortsätter sin vana att inte
komma till skolan. I detta läge kan de erbjudas möjlighet att delta i den speciella
verksamheten.
   Jag har valt att göra två kategorier av denna ”väv”, av skolproblematik och socioemotionell
problematik, därför att jag ser en pedagogisk vinst med att betona tjejernas upplevelse av att
inte passa in i skolan. Skolans uppdrag att vara en skola för alla ställs här på sin spets. Är det
möjligt att skapa en skola där också dessa tjejer upplever att de hör hemma? Hur bör i så fall
den skolan se ut? Med denna uppsats hoppas jag kunna ge uppslag till idéer om hur skolan
kan bemöta och fånga upp även dessa tjejer.

Sammanfattning
Många av tjejerna hör till de tysta eleverna som inte märks så mycket i skolan, men en del har
i stället varit utåtagerande. Gemensamt för dem är känslan av utanförskap som samspelar med
social och emotionell problematik, som gör att de hamnar i en ond cirkel av misslyckande och
dåligt självförtroende.

B. Tjejer med socioemotionell problematik
Generellt är de intervjuade försiktiga med att berätta om tjejernas sociala situation, man
betonar att det rör sig om ”vanliga” ungdomar i botten. Det man ändå berättar tyder på att det
åtminstone ibland rör sig om tjejer som kommer från hem med social problematik. Det kan
handla om bristande föräldraengagemang, frånvarande föräldrar, drogproblem eller sexuella
övergrepp. Ofta handlar det om svårigheter att kommunicera inom familjen - att föräldrarna
vill sina barn väl, men inte vet hur de ska bemöta dem – eller om svårigheter med
gränssättning:

(1) Något generellt är nog det sista jag sa, att det är föräldrar som inte riktigt orkar sätta gränser. Ibland har de
föräldrar som är kompisar hellre än föräldrar. De är föräldrar som vill. De vill sina barn så väl, men de har liksom
inte… Men sen så är det ju annat. Jag menar det finns föräldrar som har grava drogproblem, det är föräldrar som är
alkoholister, föräldrar som inte finns i livet, det finns vad som helst.

Citatet (1) visar att det ofta finns någon slags familjeproblematik i bakgrunden. Svårigheter
med gränssättningen gentemot ungdomen betonas speciellt och dessutom räknar den
intervjuade upp en rad andra typer av familjeproblematik som kan förkomma i tjejernas
familjer.
   De intervjuade beskriver gång på gång att tjejerna (ja, alla elever) i verksamheten mår
dåligt. Framför allt uttrycker man att de har dåligt självförtroende och att de inte tycker att
duger någonting till. Man berättar också att tjejerna far illa i sin sociala situation och att de
kan ha psykiska problem (2).

(2) Det är också ett problem att de mår lite bättre när de kommer hit, för det här väcker, det kan också väcka gamla
saker. Tiden rinner ifatt dem när de kan slappna av här. Det är inte så ovanligt med sexuella övergrepp och incest och
sådana här grejer på de här tjejerna och det poppar upp när de börjar här. Och det blir värre, för de börjar må lite
bättre. Förut har de säkert mått så dåligt hela tiden så att det har varit en liten del då.

Den intervjuade skildrar hur tjejerna kan ha med sig ”lager” av problem. När den akuta
situationen med skolproblematiken i förgrunden har åtgärdats i verksamheten kommer
undantryckta ”lager” av tidigare svåra upplevelser till ytan. Den intervjuade berättar hur
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tjejerna då kan komma att må ännu sämre en period, därför att de inte längre upptas av de
akuta problemen.
   De akuta problemen handlar dock om skolsvårigheter, i form av skolk eller störande
beteende:

(3) För det var det som var det stora problemet: flickorna skolkade. De gick inte på lektioner, de sabbade för sig
själva, de sabbade för andra och de var i en väldig riskzon för att råka ut för droger och utnyttjanden och allt möjligt.

Här kopplas skolproblematiken – skolk och störande beteende - samman med ökad risk att
råka ut för droger och ”utnyttjanden”. Skolproblematiken är ofta en indikator på andra
problem som t.ex. missbruk. När tjejerna befinner sig i riskzonen blir deras behov av särskilt
stöd påtagligt och rektorer, skolkuratorer, sociala myndigheterna och föräldrar börjar söka
efter möjliga vägar till stöd. Tjejerna själva kan ha en något annorlunda bild av sin situation,
där svårigheterna i skolan ses som det centrala:

(4) Ja, väldigt många säger att de började skolka av den ena eller andra anledningen och så kom de efter och sen
var det omöjligt att komma in i skolan igen. Man hade kommit efter för mycket. Det är vad man säger först. Men sen
får man väl säga att många gånger så är det ju att man har kanske inte den stöttningen hemifrån som har gjort att man
inte har fixat skolan fullt ut. Att man har andra saker som ligger utanför skolan som har stört så mycket ens mentala
tankeverksamhet så att man har inte orkat att ta tag i det där med skolan, så är det ju många gånger.

Den intervjuade ger här sin syn på saken: skolproblemen är orsakade av annat som ligger
utanför skolan, även om eleverna kanske själva uttrycker att skolan är det huvudsakliga
problemet – att man har ”kommit efter”. På de olika skolorna där tjejerna tidigare gått har
man försökt med olika former av stödåtgärder, undervisning i liten grupp etc. Deras problem
yttrar sig inte sällan i form av koncentrationssvårigheter, särskilt i stora grupper. Samtliga
intervjuade berättar om svårigheterna att undervisa tjejerna i en stor grupp. De har väldigt
stort behov av individuellt stöd och dessutom uppstår det ofta konflikter mellan eleverna som
hindrar undervisningen.
   Det är vanligt att eleverna i verksamheten har eller har haft annat stöd eller någon form av
behandling för sina socioemotionella eller psykiska problem. Det kan vara kontakt med barn-
och ungdomspsykiatrin, med socialtjänsten eller ett behandlingshem (5).

(5) Ja, i regel om man säger rent på skolan så har det ju i regel varit så att man har ju försökt väldigt mycket, med små
grupper, enskild undervisning, ja mycket. Många av flickorna har kontakt med socialen och Råd- och Stöd. En del
har haft i kontakt med BUP innan. Flera har kontaktpersoner även klart när de kommer hit.

Det handlar alltså oftast om tjejer som är vana att vara föremål för olika typer av utredningar
och stödinsatser. Hur detta har påverkat tjejerna framkommer inte direkt i någon av
intervjuerna. Med lite fantasi kan man dock föreställa sig att det borde bidra till att öka
tjejernas känsla av utanförskap, genom att de på detta sätt utpekas som annorlunda.

Sammanfattning
Tjejerna som deltar i verksamheterna har en blandad social problematik som har fått negativa
konsekvenser på skolgången. De har haft hög frånvaro och ibland ett störande beteende i
skolan och de fungerar ofta inte i traditionell klassundervisning. Innan de kommer till
verksamheten har man försökt hjälpa tjejerna på olika sätt i skolan, hos sociala myndigheterna
och inom sjukvården.

C. Vara tillsammans, skapa relationer, mötas och få bekräftelse
Det är tydligt att en viktig del i arbetet är att de vuxna finns till hands för tjejerna och att det
finns tid för att bara vara tillsammans. I tre av verksamheterna är skoldagen upplagd så att
personal och elever är tillsammans i stort sett hela tiden. Man äter tillsammans och kanske
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även förbereder maten tillsammans. Lokalerna har i dessa fall inte någon tydligt uppdelning i
elevdel och personaldel, även om det finns såväl personalrum som uppehållsrum för eleverna.
Det syfte de intervjuade anger till att vara så mycket tillsammans är främst att skapa relationer
till eleverna samt att de skall uppleva trygghet och våga slappna av.

(1) Utan tillsammans med de här tjejerna så har vi hittat olika sätt att får hit dem lite grand. Och det visar sig att efter
en och en halv månad när man har skapat en relation mycket genom att bara vara med dem då, så börjar det öppna
upp lite grand, och det visar sig att de blir mer och mer, det här blir en trygg tillvaro för dem som de väljer att komma
till då.

Den intervjuade menar att genom att vara mycket tillsammans utan att ha krav på att tjejerna
ska prestera något (”bara vara”) så börjar tjejerna efter en tid att känna trygghet. Genom att
diskutera med tjejerna om hur de vill bli bemötta, får man dem att av eget val komma
regelbundet till verksamheten, till skillnad från under tidigare skolgång. Genom att ”bara
vara” en trygg punkt i tillvaron och en vuxen som vill lyssna, lyckas man skapa en relation till
tjejerna. De ”öppnar upp” den ofta ganska slutna fasaden och börjar visa vilka de är och vad
de har för behov.
   I åtminstone tre av verksamheterna ser man den förtroendefulla relationen mellan personal
och elev som en grundförutsättning för att eleven skall kunna ägna sig åt skolarbetet.

(2) När de kommer sen så får man en kontaktperson. Och man börjar inte i lokalen här utan den träffar man på stan.
Kanske åker till B-ort och går en promenad eller äter glass och börjar prata och prata och prata och bygger upp en
positiv relation.
En kontaktperson är någon av er?
Ja, någon av oss. Och sen när man har byggt upp den relationen så börjar man långsamt att skolas in i skolan.

Den intervjuade beskriver hur inskolningen i verksamheten har organiserats så att man först
bygger upp en relation, innan eleven får komma med i verksamheten fullt ut. På detta sätt
betonar man relationens betydelse för att tjejerna skall må bra och orka med skolarbetet. I
övriga verksamheter är inskolningen inte fullt så strukturerad, men man förväntar sig att ägna
särskilt mycket tid till samtal i inledningsskedet. Syftet är då att både lärare och elev skall få
chans att lära känna varandra och prova sig fram till på vilken nivå skolarbetet skall vara och
vilka behov eleven har.
   Överhuvudtaget betonas samtalet starkt som metod för att stötta eleverna, nå fram till dem
och få dem att må bra. Tjejerna ska få en chans att berätta för en vuxen som har tid och som
lyssnar. I samtalet sker ett möte och mötet mellan vuxen och ungdom är centralt. I detta möte
kan eleven få den bekräftelse som hon så väl behöver:

(3) … vi har helt andra möjligheter till samtal, för det är jättemycket samtal. Det kan vara samtal om allting, men du
blir sedd hela tiden. Så det är så vi jobbar för att nå fram till att de ska växa.

Här är det tydligt att samtalet ses som väldigt viktigt för tjejernas välbefinnande. I samtalet får
de bekräftelse, de ”blir sedda”, vilket på sikt leder till att de får ökat självförtroende och vågar
tro på sig själva. I citatet nedan (4) betonas lärarens roll som samtalspartner, att vara en som
lyssnar. Det ställs här i kontrast till hur tjejerna har upplevt situationen i skolan tidigare då de
lärarna inte har lyssnat och inte pratat med dem och att relationen därför inte har fungerat.
Den intervjuade, som har erfarenhet också av arbete i ”vanlig klass”, trycker på att i
verksamheten för tjejerna är just trivseln och den goda relationen särskilt betydelsefull för att
undervisningen skall kunna fungera.

(4) Och att vi ska kunna ha ett bra förhållande till varandra. Så att de inte ska tycka att jag, att de inte ska gå till
skolan för att läraren är knäpp, för att läraren inte lyssnar och inte pratar med mig och det går inte, att man inte funkar
ihop. Jag tycker att det är jätteviktigt att man, tror jag i alla fall på Lövet, att man trivs ihop alltså. För om man inte
gör det så skulle det vara totalt omöjligt att bedriva undervisning därute. Att få dem att må bra i skolan.
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Gruppgemenskapen mellan eleverna i verksamheten anses också betydelsefull för att tjejerna
skall må bra. Ofta är det tjejer som har haft svårt med kontakter till jämnåriga tidigare och
upplevelsen av att vara en i en grupp är viktig. Man kan känna samhörighet på grund av
gemensamma erfarenheter av utanförskap:

(5) Även om de alla är väldigt olika så känner de, kan de uttrycka att då känner de en gemenskap i att de har det här
att de har gemensamma upplevelser i och med att de har det här utanförskapet. Det kan de på något sätt förenas i för
det pratar de ofta om.

Det aktiva deltagandet i gruppsamvaron och den nya utåtriktningen ställs i relation till
tjejernas tidigare beteende, som präglats av deras inåtvändhet och tysthet. Som en följd av den
ökade självkänslan och tryggheten i verksamheten, vågar tjejerna ”öppna upp” och kan bli
med i en gemenskap
   De intervjuade beskriver också svårigheterna med att få en ny grupp att fungera och att få en
ny elev att bli med i gruppgemenskapen. En fungerande grupp är ett mål och en förutsättning
för en fungerande verksamhet. Innan en ny elev tas emot, gör man en bedömning om hon kan
tänkas passa in i den existerande gruppen. En ny elev leder alltid till förändringar i
elevgruppen och en eventuell felplacering kan få negativa konsekvenser, både för den som
kommer och för dem som redan finns i verksamheten (6):

(6) För vi vill att det ska bli så bra som möjligt för dem som kommer hit. Så att man inte hamnar snett, på fel ställe
och att det blir fel i gruppen. För hela gruppen blir ju förändrad så fort det kommer in en ny elev.

Sammanfattning
En viktig del i arbetet med eleverna är att vara tillsammans för att goda relationer, såväl
mellan vuxna och ungdomar, som ungdomarna sinsemellan ska skapas. Eleverna får
bekräftelse som individer i mötet med vuxna och i upplevelsen av att vara med i en
fungerande gruppgemenskap.

D. Studier, social träning och aktiviteter
Den huvudsakliga sysselsättningen i de olika verksamheterna är studier. Alla verksamheter är
i grunden en skolform, och skolarbete är därför en förutsättning. Detta är något som man är
väldigt tydlig med gentemot eleverna; men här är skillnaden mellan gymnasiet och
grundskolan uppenbar: gymnasiet är en valbar skolform, medan grundskolan är obligatorisk.
Detta innebär att det skiljer sig en del åt hur man gör för att motivera eleverna till studier.
Alla intervjuade betonar att de låter tjejerna få tid på sig i ett inledningsskede, men det skiljer
sig ändå mellan verksamheterna vilka krav man har på eleverna från början. Citatet nedan (1)
är hämtat från en intervju på en gymnasieverksamhet. Frivilligheten betonas, men bara ifråga
om att välja verksamheten eller ej. När man väl har valt att delta är studierna ett krav och ett
av de få krav som finns - ”mycket kan vi förhandla om, men inte det” och eleverna sköter sina
studier efter förmåga:

(1) De gör det de ska, sen är det väldigt svårt att säga för de är väldigt ovana vid att studera. Det har ju inte gjort det,
så de går ju inte så fort då. Men de gör de det de ska, de struntar inte i saker. (…)
Vad tror du att det beror på att det blir en sådan kultur ändå?
Jag tror att vi har skapat den genom att trycka på det är redan från början att det här är frivilligt att gå hos oss, men
om du väljer att gå hos oss så är det studier du måste jobba med de här och de här tiderna. Och det finns det inget
alternativ till. Mycket kan vi förhandla om men inte det. Så de har det med redan från början då.

I grundskoleverksamheterna betonas den gradvisa ökningen av kraven, uppmuntran och
elevernas egen vilja att studera. I följande citat (2) uttrycks att läraren inte kan ställa krav på
eleverna att delta i undervisningen – ”det är synd, men jag kan inte göra något” – i stället
resonerar man så att när tjejerna mår bra så kommer man att kunna motivera dem att ta tag i
sina studier. Till dess så innebär arbetet att ”peppa” eleverna att ta ansvar själva:
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(2) Och sen försöker vi också att få eleverna att, vi försöker peppa dem att ta ansvar själv. För när man har kommit
upp i den här åldern, det går ju liksom inte att slå i kunskap i någon elev, utan du måste vilja ta emot. Så då, vi låter
dem ta valen: Ok, du väljer att inte ta den här mattelektionen, det är synd men jag kan inte göra något och så får du en
ny chans nästa lektion.

   Det handlar sällan om traditionell klassrumsundervisning i verksamheterna. Alla intervjuade
berättar att de på ett eller annat vis har provat, vill prova eller strävar efter att ha undervisning
i helklass, men det förkommer sällan. Delvis beror det på att eleverna har så olika
förkunskaper och delvis beror det på att det är svårt att få dem att arbeta i en större grupp. I
stället innebär studierna arbete enskilt eller i små grupper och eleverna har individuella
scheman efter vars och ens behov och förkunskaper.
   Framför allt är det bas-/kärnämnena svenska, matte och engelska som prioriteras, so-
ämnena är också vanligt förekommande och i gymnasieverksamheterna är man i princip
öppen för att ta in alla ämnen som förekommer i gymnasieskolan. En av de intervjuade
(gymnasieverksamhet) säger att den kunskapsnivå eleverna befinner sig på varierar mellan
årskurs tre i grundskolan till tredje året på gymnasiet, ett uttalande som säger mycket om den
flexibilitet som krävs av dem som arbetar i verksamheten.
   Det långsiktiga målet med studierna på grundskolenivå är att eleverna skall kunna gå ut
grundskolan med godkänt i basämnena, men man påpekar att långt ifrån alla klarar av det. På
gymnasienivå är målet att hämta in den kunskap som saknades för att få godkänt i basämnena
i grundskolan, för att därefter kunna gå vidare med studier på gymnasienivå. Men även på
gymnasienivå medger man att detta mål inte är möjligt att nå för alla.
   Skoldagarna är överlag korta, ofta från klockan nio till två, eftersom man bedömer att
eleverna inte skulle orka med längre skoldagar. Korta skoldagar gör det också lättare att
motivera eleverna att komma till skolan:

(3) Vad har de (tjejerna) för inställning när de kommer hit?
Väldigt positivt i regel. I regel vill man komma hit. Vi tar inte emot elever som inte vill komma hit. Det går inte för
så kommer de ju inte. Vi brukar göra så att vi möter dem med ett informationsmöte här och visar lokalerna och
berättar hur vi jobbar och vi har ju anpassad studiegång och dagarna är inte så långa, mellan nio och två varje dag.

I citatet (3) berättar den intervjuade hur mottagandet av nya elever går till. De korta
skoldagarna och den anpassade studiegången är något som man berättar om för att motivera
eleverna från början. En grundläggande vilja att delta i verksamheten är ett krav och tre av
verksamheterna är också helt valfria.
   Det är viktigt med en mjuk start på morgonen och i flera av verksamheterna börjar man
dagen med en gemensam frukost. Den gemensamma frukosten fungerar som en
samlingspunkt, ett okomplicerat sätt att planera dagens arbete. Gemensamma rutiner kring
måltiderna är något som överhuvudtaget kommer upp i intervjuerna, och att äta tillsammans
är en del i den sociala träning som är en viktig del i tre av verksamheterna:

(4) Vi har social träning vid köksbordet, varje dag. Man rapar inte, man svär inte, man använder inte könsord.

Tjejernas kanske osociala beteende blir utgångspunkt för undervisning om hur man kan bete
sig för att fungera smidigt i sociala sammanhang. Detta sker dels inom verksamheten, men
man söker sig även aktivt utanför lokalerna för att ge eleverna chans till social träning (5).

(5) Social träning. Det kan vara att vi går och fikar. Man sätter sig inte och röker var som helst. Man slänger inte upp
fötterna var som helst. Vi går på utställningar, man petar inte på konstverken. Vi går på bio. Och man hojtar inte,
skriker inte, kastar inte popcorn.

Genom att gå ut och göra saker utanför får elever social träning i offentliga miljöer. I tre av
verksamheterna varvas studierna med andra typer av aktiviteter. Man ser film, går på
utställningar, spelar sällskapsspel, har idrott och i en verksamhet finns möjlighet till ridning
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varje vecka. Bildskapande är ett viktigt inslag i en verksamhet, något som dessutom har som
syfte att ge eleverna ett uttrycksmedel: bilden kan fungera som utgångspunkt för samtal. Att
lägga extra tid på andra aktiviteter än studier motiveras också av att man vill ge eleverna
chans att bli duktiga på sådant som inte får så stort utrymme i den vanliga skolan. Genom att
inte enbart betona studier, blir det lättare att motivera eleverna att komma, vilket alla uttrycker
är den största svårigheten i inledningsskedet (6):

(6) Största problemet var att få tjejerna att komma regelbundet till skolan. Det var nummer ett vi var tvungna att lösa:
skapa en tillvaro som de upplevde var så okej så att de orkade gå dit. Det var inte så jättelätt att göra det då.

Samtliga intervjuade uttrycker på olika sätt att man strävar efter att skapa en verksamhet som
elever ska tycka att det är okej att komma till. Man vill skapa en ”atmosfär som gör att de vill
gå till skolan” och de ska ”må bra”.

Sammanfattning
Den största utmaningen i inledningsskedet är att motivera eleverna att komma till skolan,
vilket man försöker göra genom korta skoldagar och varierande aktiviteter. Den huvudsakliga
sysselsättningen i verksamheterna är studier, främst i form av enskilt arbete eller
smågruppsundervisning enligt individuella scheman. En annan viktig uppgift är att ge
eleverna social träning, vilket sker bland annat vid de gemensamma måltiderna och vid besök
på offentliga lokaler.

E. Positivt tänkande, få självförtroende och att växa
Vikten av att stötta eleverna att våga tro på sig själva är något som framkommer väldigt
tydligt i tre av intervjuerna. Som vuxen handlar det om att inte fokusera på svårigheterna utan
i stället se till det som fungerar bra. Målet är att en sådan inställning skall smitta av sig på
eleverna så att de kan bryta mönstret av negativa tankar och dåligt självförtroende.

(1) Vi jobbar just med, vad är det som fungerar, det ska vi förstärka, och det som inte fungerar: då gör man någon
annat va. Vi är lite inne på det här lösningsfokuserade synsättet.

Här beskrivs den centrala pedagogiken i tre av verksamheterna. Man arbetar enligt en
lösningsfokuserad modell som innebär att man fokuserar på lösningar och mål istället för på
problem. Det som inte fungerar lämnar man därhän och prövar i stället något annat. Detta är
en form av positiv förstärkning. Målet med pedagogiken är att bryta negativa tankemönster
och få eleverna att våga tro på sig själva igen, för många av eleverna har väldigt dåligt
självförtroende:

(2) Våra flickor har för det mesta en väldigt svart syn på sig själva: att sudda ut den. Att vända… De är så
självdestruktiva på olika sätt. Att ändra det. Att bekräfta de här tjejerna och visa att de är värda någonting att de duger
som de är. Det är det absolut vikigaste. Sen är det ju skola, men någonstans så är det ingen mening med att tänka
skola så länge du inte tror att du är värd att ta emot någon skola.

I ovanstående citat beskrivs målet med pedagogiken: att sudda ut elevernas negativa självbild
och hjälpa dem att återfå självförtroendet. Det ses som verksamhetens primära uppgift och en
nödvändighet för fungerande studier: utan självförtroende kan tjejerna inte förväntas arbeta
effektivt med skolarbete. Självförtroendet kommer när tjejerna får ägna sig åt saker de klarar
av och när de hela tiden får beröm och bekräftelse av de vuxna. I två av verksamheterna är
olika former av aktiviteter som inte innebär regelrätta studier ett viktigt inslag.

(3) Och sen är ju bilden, det är ju också någonstans ett ämne där det inte finns rätt och fel. Och där man kan hitta så
mycket, man kan plocka bitar ur bilden och säga: det här vart ju jättehärligt. Att kunna växa självförtroendemässigt:
att jag kan ju faktiskt. Jag kan ju hitta vägar, och jag kan göra på det här sättet, och det är precis lika OK som att göra
på ett helt annat sätt.
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Den intervjuade beskriver (3) hur tjejerna genom skapande arbete med bild kan öka sitt
självförtroende. I samspel med en vuxen som berömmer och bekräftar – ”det här vart ju
jättehärligt” – upplever de att de kan och att de vågar. Även genom andra praktiska
verksamheter kan denna effekt uppnås: matlagning och ridning är exempel på aktiviteter som
förekommer.
   Beröm och uppmuntran är återkommande i de intervjuades berättelser om arbetet med
tjejerna. Men beröm och positiv bekräftelse är inte helt okomplicerat för alla elever, vilket
följande citat visar:

(4) De är ju inte alls vana vid att bli bekräftade för något positivt, så (…) det är ju väldigt obehagligt för dem. (…)
Det trygga de har i tillvaron, det är att någon skriker: Men gör det här nu för helvete annars åker du ut i korridoren!
Det är deras trygghet.

Det förekommer att elever reagerar negativt när de får beröm och uppmuntran. Den
intervjuade beskriver att berömmet och bekräftelsen är en någonting helt nytt för en del
elever, och att de inte vet hur de ska reagera inför den och kanske inte vet hur de ska tolka
den. Tjejerna tror inte på den positiva respons de får, vilket beror på en mycket svag
självkänsla. Inför denna reaktion hos eleverna gäller det att de vuxna är beredda och inställda
på att jobba med den och arbeta med att övertyga eleverna om att de är värda berömmet och
bekräftelsen.
   På längre sikt är målet att tjejerna skall växa som individer, mogna och utvecklas i sin
personlighet. Att växa innebär att man klarar av att ta hand om sig själv, att man får
självinsikt och även lär sig att se situationer ur andras perspektiv. Gymnasieverksamheterna
lägger något större vikt på denna personliga mognad än grundskoleverksamheterna.

(5) För det är just att få dem att medvetandegöra deras omedvetna behov på något sätt då. (...) Och mycket så, att
utifrån vardagsmiljön, våra upplevelser tillsammans då visa för eleven att när du gör si, så blir det så. Eller när han
gör så så brukar du känna det och hur ska vi göra i det här. Och det är att få dem att växa då i sina personligheter och
sina roller då, hantera livet och inte måla saker så mycket svart och vitt då.

Eleverna görs medvetna om sina egna och andras reaktioner i en viss situation, genom samtal
och samspel. Detta leder till självinsikt och en ökad förmåga att samspela med andra utan
konflikter. De lär sig att se människor och händelser med en mer nyanserad blick, och blir inte
lika snabba att döma (5). Mognaden kan också handla om att fatta egna beslut och själv
hantera kontakter med myndigheter och i andra offentliga sammanhang. I verksamheten får
eleverna råd och stöd, men de förväntas att ta ökat ansvar för sin egen situation.
   I detta sammanhang kan det också vara befogat diskutera hur de intervjuade ser på tjejernas
liv efter perioden i verksamheten. Det är ganska uppenbart att man inte förväntar sig att
tillvaron skall vara ”en dans på rosor” för dem, men förhoppningen är att de ska ha fått ökat
självförtroende och kunnat hämta lite kraft så att de klarar sig bättre än tidigare:

(6) De elever vi har de kommer från den här bakgrunden, det har varit snurrigt för många. Vi har en som har en
ADHD-diagnos och liksom, ja de har haft det tuffligt på olika sätt va. Och det är klart att allt löser sig ju inte för att
man hamnar här va. Vi kan backa upp dem i vissa delar och sen så hoppas att de har fått lite styrka med sig.

Intervjupersonen beskriver hur man förväntar sig att elevernas problematiska bakgrund
kommer att finnas med även i fortsättningen och komplicera livet för dem. Men perioden i
verksamheten bör ändå ha gett dem ett visst stöd och en styrka att ta itu med vardagens
problematik. En viktig del av stödet är att eleverna ska ha fått chansen att hämta ikapp en del
försummade studier.  Självförtroende, studier samt en tro på framtiden är målet att eleverna
ska få med sig (7).
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(7) Det är att delvis ge dem så mycket studier som är möjligt då. Det betyder inte att vi säger att alla ska få godkänt i
gymnasiet, för så är det inte så. Men att ge dem så mycket studier som är möjligt, under den tiden de är här. Att stärka
deras självförtroende, öka deras medvetande då, att de duger som de är då. Och att se till att de har en framtidsvision
när de slutar här.

Sammanfattning
Genom att fokusera på mål och lösningar och genom beröm och positiv förstärkning skall
eleverna få självförtroende igen. Beröm och uppmuntran kan till en början vara svårt för en
del elever att ta till sig. Målet är att de skall växa som individer, nå ökad mognad och våga tro
på framtiden.

F. Man får ha is i magen och pröva sig fram
Rubriken på denna kategori vill visa på två centrala förhållningssätt i arbetet som samtliga
intervjuade uttrycker: t å l a m o d  samt stor flexibilitet och anpassningsförmåga. De
verksamheter jag har undersökt har funnits olika länge, den äldsta i tre år och den yngsta i ett
år, och formerna för verksamheterna har hunnit ”sätta sig” i olika hög grad. Alla intervjuade
berättar att man har haft stor frihet att forma verksamheten efter egna idéer och önskemål (1).

(1) Och i den vevan hade jag gått en konstutbildning – jag är ju mellanstadielärare i botten – och jag ville någonstans
hitta en väg att få ihop de här olika bitarna. Och så var jag väldigt intresserad av barn som har det jobbigt emotionellt
och svårt att lära sig koderna för hur man ska vara för att klara sig bra. Så jag fick frågan om jag ville ta det här och
jag fick helt fria händer.

Friheten vid utformandet av verksamheten kan vara en följd av att man har velat avvakta för
att se vilka elever man skulle få och vad de hade för behov, vilket en av de intervjuade
berättar om. Att verksamheten måste anpassas efter elevernas behov framkommer tydligt i
alla intervjuer, något som kräver stor flexibilitet hos personalen och i verksamhetens
utformning. Arbetet går i hög grad ut på att pröva olika former, aktiviteter och metoder för att
nå de mål man har.

(2) Så vi följer upp hela tiden då, och kan gå tillbaks och se, för hela det här handlar om att pröva, att pröva olika
saker hela tiden då. Så får man gå tillbaks och ändra, och titta hur tänkte vi här, jo men då tänkte vi så, men det visade
sig att det var inte alls så som vi tänkte, med den här tjejen då. Det var inte det som var problemet då att hon behövde
byta klassrum och sitta med dem här. Det vart inte bättre då utan nu får vi tänka om.

Här beskrivs hur man i arbetet får lov att pröva sig fram och vara flexibel gentemot den
enskilda eleven. Det kan till exempel handla om mer eller mindre tillfälliga omorganisationer
t.ex. att göra om gruppsammansättningen (2). Men det innebär också att man får anpassa
undervisningsinnehållet efter elevernas dagsform och humör.
   Flexibiliteten och det prövande arbetssättet upplevs främst som något positivt och naturligt
av de intervjuade, inte bara som ett stressmoment som omöjliggör planering, även om det i
något fall uttrycks på det sättet (3):

(3) Ja det är ju svårt va, för man har ju planerat saker och ting och man är ju på nått sätt inställd på att ha
undervisning och lektioner och så. Men allting faller ju platt till marken så det är... Och då får man ju börja om igen
på något sätt.

Citatet är hämtat från intervjun med den lärare som har minst möjlighet att påverka
verksamheten och som även uttrycker att möjligheterna att variera undervisningen är små, till
skillnad från i de andra verksamheterna.
   Arbetet med eleverna kan vara tålamodskrävande och också innebära frustration, även om
samtliga intervjuade uttrycker att de har beredskap att ”vänta ut” elever. Arbetet innebär ofta
väntan - väntan på att elever skall komma, att de skall börja må bättre, att de ska komma
igång med studier – kort sagt, väntan på att arbetet skall ge resultat (4):
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(4) Sen ibland kan det ju vara väldigt frustrerande innan man har kommit över den här gränsen, där de inser att det är
ingen annan som gör skolarbetet år mig, jag måste göra det själv. Då kan det ju också vara väldigt frustrerande att gå
vänta ut det där. Men har man lite is i magen så kommer det ju i regel, för de flesta. Det blir ju inte roligt att sitta i ett
uppehållsrum timme ut och timme in.

Intervjupersonen beskriver den frustration som hon kan uppleva när resultaten av arbetet med
eleverna dröjer. En god portion tålamod – ”lite is i magen” – är en viktig egenskap hos
personalen. En annan viktig egenskap är inlevelseförmåga, d.v.s. förståelse för elevernas
situation, något som uttrycks i följande citat:

(5) Sen är ju dagarna olika, det går ju upp och ner. Vissa dagar så, en tjej hade vi som var upp över öronen förälskad
och henne gick det ju inte att prata med på jag vet inte hur länge, hon bara satt och drömde. Och så är det ju.

Satsen ”Och så är det ju” signalerar förståelse för att elever kan ha ”bra” och ”dåliga” dagar.
Det leder inte till stress eller irritation hos personalen. En elev som är upptagen i tankarna av
en förälskelse eller av minnen från tidigare övergrepp, och därför inte kan koncentrera sig på
skolarbetet, ses inte som ett störande element. Kraven på denne anpassas i stället efter
dagsformen, för att sedan åter förändras när koncentrationsförmågan ökar igen.
   Men det är viktigt att klargöra att beredskapen att ”vänta ut” elever inte innebär att
personalen är passiv. Tålamodet och anpassningsförmågan resulterar i det ständiga prövande
som beskrivits ovan.

Sammanfattning
Arbetet med tjejerna ställer krav på stor flexibilitet och ett stort tålamod och innehåller
moment av frustration. De intervjuade upplever sig, med ett undantag, ha stor frihet i arbetet
som också i hög grad går ut på att pröva sig fram till en fungerande metod.

G. Samarbete med myndigheter och föräldrar
Kategorin Markera gräns: för den egna verksamheten och gentemot elever beskriver hur
verksamheterna drar gränser för samarbetet kring eleverna. Den följande kategorin vill i
stället beskriva hur samarbetet ser ut och vad det innebär. I tre av intervjuerna är tät kontakt
och samarbete med elevernas föräldrar en viktig ingrediens i verksamheten, i den fjärde
intervjun uttrycks det som en brist och nackdel att denna kontakt saknas.

(1) Plus att vi då, tycker jag, backar upp föräldrarna en del. Vi har ständig kontakt med dem. Vi har två möten per
termin (…) och vi har telefonkontakt kontinuerligt och det har vi oavsett om ungdomarna är 18 eller inte. Det ingår så
att säga att när man går på stugan så har vi föräldrakontakt. Och det är jätteviktigt.

I tre av intervjuerna berättar man om regelbunden kontakt med elevernas föräldrar, oavsett om
eleverna är myndiga eller ej. En positiv föräldrakontakt är ”jätteviktigt att få till” och av stor
betydelse för resultatet av arbetet med eleverna. Positiv föräldrakontakt gagnar eleverna och
underlättar arbetet. I en intervju framkommer det tydligt att föräldrarna är väldigt positiva till
verksamheten och att kontakten med hemmet oftast fungerar bra:

(2) De är väldigt positiva, väldigt positiva. Och det är väl det att man stället i relation till hur var det innan. För innan
var det så: jag visste inte var min dotter fanns. Fast hon sa att hon skulle gå till skolan, men hon kanske gick hem och
la sig och sov. Hon kanske inte ens gick upp för jag var tvungen att själv gå till jobbet. Nu har vi ju så att så fort inte
tjejerna dyker så ringer vi ju direkt och jagar rätt på var hon finns då och vad de gör och så vidare. Och många
föräldrar får en möjlighet till diskussion att prata. Så de tycker att det är jätteskönt och tjejerna mår ju så bra av att få
så här mycket vuxenkontakt.

Intervjupersonen ger en bild av hur föräldrarna ser på verksamheten: man upplever det som
något positivt att ens barn får stöd och att någon verkligen har tid att bry sig om dem. Man
slipper en del av oron över var barnen finner sig och hur de har det och man kan också få
direkt stöd i föräldraskapet - ”många föräldrar får en möjlighet till diskussion”. Stödet kan
även innebära att man uppmuntrar föräldrarna att söka hjälp hos socialtjänsten. I två av
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verksamheterna beskriver man att man försöker göra eventuella anmälningar till socialtjänsten
i samråd med föräldrarna.
   Två verksamheter ser som sitt uppdrag att försöka stödja eleverna även utanför skoltiden
och i detta arbete tillhör kontakter med de sociala myndigheterna vardagen. Man gör
anmälningar då man ser att elever far illa och dessutom har man ett nära samarbete med
elevernas kontaktpersoner och om sådana saknas händer det att verksamheten tar kontakter
och ser till att eleverna får stöd på fritiden. Syftet är att undvika att eleverna hamnar mitt
emellan två olika stödinsatser. Man har ett helhetsperspektiv på stödarbetet för eleverna:

(3) Har de kontaktpersoner?
Ja, samtliga. Och de kommer hit och träffar ungdomarna tillsammans med oss. Det är jätteviktigt att öppna upp utåt
då och få till ett samarbete. Annars blir det ofta att det är olika insatser och inget blir samordnat runt då. Man hamnar
lite mitt emellan eller kan glida emellan då.

Detta helhetsperspektiv förekommer i två av verksamheterna, men saknas i de andra två, av
olika anledningar. I det ena fallet ingår det i verksamhetens förutsättningar att läraren inte
skall ha insyn i elevernas behandling och inte ha kännedom om den bakomliggande
problematiken. Kontakten med föräldrarna är sporadisk eller obefintlig och samarbetet kring
eleverna fungerar inte så som man önskar. Intervjupersonen uttrycker att han inte är nöjd med
situationen som den är och anser att den försvårar hans arbete med tjejerna.

(4) Ja, jag skulle vilja ha mer sånt samarbete, för jag tycker inte samarbetet funkar väl egentligen inte så bra mellan
behandlingshem och skola. (…) Ja det är så här att jag tycker på något sätt att behandlingshemmet får ju stå som
elevernas vårdnadshavare som förälder. Och då tycker jag att man på något sätt skulle behöva fånga upp eleverna när
de har varit i skolan och se till alltså... Fråga dem när de har varit i skolan: Hur har det varit? Har ni några läxor?

I den fjärde verksamheten har man medvetet valt att inte engagera sig i elevernas situation
utanför skolan. Motivet är dels att det kräver för mycket tid från undervisningen (se kategori
H) och dels att man genom att hålla sig lite utanför kan bli ett annat slags stöd till eleverna:

(5) Om vi inte är för beblandade med det som händer runt omkring, då kan vi få de här sunda förtroendena från
ungdomarna, som bygger på att de känner oss som vuxna och att vi lyssnar, och är det problem så kan de liksom
berätta.

Eleverna kan komma och berätta om något trycker dem, utan att behöva oroa sig över att det
de berättar skall föras vidare eller få andra konsekvenser. Att detta dilemma finns bekräftas
även av en annan intervjuperson:

(6) Ibland är det en balansgång, för flickorna måste ju känna att de kan berätta saker som trycker dem.  Men vi
försöker se till hur långt vår kompetens sträcker sig och sedan bolla vidare.

Skall man aktivera andra personer kring tjejerna eller inte? I vissa situationer blir det en
balansgång, som den intervjuade beskriver det. Tjejerna måste kunna ha förtroende för de
vuxna i verksamheten och våga berätta om saker de har upplevt, men samtidigt så måste
personalen anmäla till föräldrar eller myndigheter som de ser att eleverna far illa. Man
försöker hantera dilemmat genom att från fall till fall bedöma vilken typ av problematik man
kan hantera själv och när det krävs att man tar kontakt med utomstående.
   När tjejerna skall sluta i verksamheten blir det återigen aktuellt att få till stånd ett samarbete
för att övergången skall fungera smidigt. Denna övergång eller ”utslussning” aktualiseras i
samtliga intervjuer och samarbetet kring övergången kan bestå i särskilda kontakter med olika
skolor, kuratorer och studievägledare och i kontakt med sociala myndigheterna för att de skall
fortsätta att stödja eleverna. Att detta samarbete kring utslussningen är betydelsefullt
bekräftas av följande citat, där den intervjuade uttrycker att samarbetet brister:

(7) För det är ju så här också att det finns ju elever som har slussats ut då ... för att prova på hur det är att gå i en
vanlig klass. Men där upplever ju vi alltså att man måste ju diskutera hur en sån utslussning ska gå till, det finns så
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mycket att väga in, vad det ska grunda sig på. Om det ska vara bara social träning eller om de ska inhämta betyg om
man ska visa någonslags kunskap. Såna saker. Och vem är det som ska besluta att de ska få börja på A-skolan. Så det
finns jättemycket att diskutera kring, överhuvudtaget.

I samband med en utslussning finns det många faktorer att ta hänsyn till: Är eleven mogen för
att gå vidare och vem skall fatta det beslutet? Vad skall man ha för krav och förväntningar på
eleven efter övergången? Hur skall övergången se ut? Den intervjuade uttrycker i intervjun att
elevernas utslussning inte har diskuterats av de inblandade parterna i tillräcklig utsträckning.

Sammanfattning
Regelbunden kontakt och samarbete med elevernas föräldrar är viktigt för att arbetet i
verksamheterna skall fungera bra. Föräldrakontakten kan innebära stöd till föräldrarna i deras
föräldraroll och eventuella anmälningar till socialtjänsten försöker man göra i samråd med
föräldrarna. Två av verksamheterna har ett helhetsperspektiv på stödarbetet för eleverna och
då är samarbete med sociala myndigheterna och ev. kontaktpersoner ett inslag i arbetet.
Samarbetet kring eleverna kan dock innebära en balansgång eftersom man inte vill riskera att
förlora elevernas förtroende. Även i samband med utslussningen av eleverna aktualiseras
behovet av samverkan.

H. Markera gräns: för verksamheten och gentemot elever
I denna kategori har jag fört samman utsagor som handlar om gränsdragning. Informanterna
ger uttryck för hur de ser på gränserna för verksamheten, vilka elever man tar emot respektive
inte tar emot och vilket slags verksamhet man vill ägna sig åt. De uttrycker också hur de i sitt
arbete måste markera för eleverna var gränser går. I viss mån går dessa olika typer av
gränssättning i varandra: man markerar för eleven var gränsen går, vilka krav man ställer och
när dessa inte uppfylls kan det betyda att eleven inte kan få vara kvar i verksamheten. Det
skiljer sig här en hel del mellan informanterna, även om likheterna också är stora.

Verksamhetens gränser
Det gemensamma när att man uttrycker var gränserna för den egna verksamheten går är att
man upplever att man saknar kompetens, resurser eller befogenhet för att hantera en viss
situation. I dessa fall kan det bli fråga om att ”lämna över” elever till en annan instans, t.ex.
behandlingshem eller sjukvården.

(1) Det kan vara flickor som är psykiskt sjuka och behöver hjälp av det slaget, vilket ligger utanför vår kompetens.
Det kan också vara drogproblem eller så svaga hemförhållanden att hon tar skada. Vi träffar ju våra flickor fem
timmar per dag, de övriga 19 måste då socialen hjälpa till med. Det kan också vara skolvägran så stark att vi inte kan
få bukt med den, då söker vi hjälp hos soc. eller bup för utredning. När det har varit så tungt har i regel bup eller soc.
tagit över helt och flickorna har fått hjälp på annat håll.

Däremot skiljer det sig var man sätter gränsen, alltså vilken typ av problematik man anser sig
kunna hantera och vilken slags verksamhet man vill bedriva. I det ena fallet är man tydlig
med att man inte hanterar elevernas eventuella problematik utanför skolan, medan i det andra
citatet är det en självklarhet att detta ingår i uppdraget för verksamheten.

(2) I2: Nej, vi gör inte det utan vi har sagt att det vi mäktar med här det är liksom att sköta elevernas skoldag. Vi har
kontakter med elevernas föräldrar och så vidare, det kan ju bli att man hjälper och slussar vidare och så här. (…)
Ungarna rådgör med oss och så visar vi lite vägar, och det gör att vi har inte själva de kontakterna utan vi hjälper
ungarna att ta dem. Vilket jag i och för sig tror är rätt bra. (…)
I1: Sen är det ju så att vi är med i den mån vi hinner och orkar, jag menar jag har ju varit med ett par gånger på BUP
då med en elev och sen så har nätverksträffar och så. Så i den mån man upplever att det är viktigt och att vi har
utrymme så försöker vi då. Men det är inget som vi lägger som krav på oss själva för då skulle vi kunna ägna oss åt
det hur mycket som helst.
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Ett mer ”socialt inriktat” arbete anser man sig inte klara av inom de nuvarande ramarna för
verksamheten, men i den mån man upplever sig ha utrymme för att delta i elevernas träffar
med myndigheter gör man det. Förutom kontakt med elevernas föräldrar så kan man för
övrigt stödja eleverna genom att ge råd om hur de själva skall kunna söka hjälp. Denna
stödmodell motiveras med att eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget liv, och skiljer sig
tydligt från det stödarbete som förekommer i andra verksamheter:

(3) Där ser vi till, det är ju mitt jobb då, att ta de kontakter, myndighetskontakter som behövs så att de får den hjälp
de behöver. Jag anmäler ju då, jag har nära samarbete med sociala förvaltningen. (…) Fyra av dem (tjejerna) har
samarbete med BUP då och jag också kontakt med dem då.

Kontakter med myndigheter och sjukvården är en naturlig del av arbetet och motiveras med
att eleverna måste få den hjälp de har rätt till. Intervjupersonen i fråga har avsatt en viss tid av
arbetsdagen för att hantera sådana ärenden. I viss mån kan denna skillnad i arbetssätt ha att
göra med vilken yrkeskategori intervjupersonerna tillhör: informanten i (3) är socionom och
informanterna i (2) är pedagoger. Men yrkesbeteckningen kan inte vara hela förklaringen till
denna skillnad: en annan intervjuad pedagog berättar utförligt om hur man i verksamheten
även försöker hitta lösningar för elevernas hela situation. Det innebär intensiv kontakt med –
eller försök till kontakt med – föräldrar, nära samarbete med elevernas kontaktpersoner och
återkommande anmälningar till socialtjänsten om problemen kvarstår.
   Även urvalet av elever innebär en gränsdragning och är ett sätt för verksamheten att markera
ramarna. Här skiljer det sig av naturliga skäl mellan verksamheterna vilka åldrar man tar
emot, men också i någon mån vilken typ av problematik som i första hand prioriteras. Man
kan prioritera elever med sociala problem före elever med enbart inlärningsproblematik eller
välja bort elever med en viss typ av problematik. I gymnasieverksamheterna är, som sagts
tidigare, studiemotivation en grundförutsättning för deltagande.

(4) Vi försöker i första hand fylla platserna med tjejer. När vi tar in elever så ser vi i första hand till deras
studiemotivation, om de har en vilja att ta tag i sina studier. I andra hand ser vi till deras förhistoria, hur pass akut
situationen är och på vilket sätt de har varit utsatta tidigare. Därefter ser vi även till deras behov: har de behov av
socialt stöd? De eleverna prioriteras före dem som har enbart behov av inlärningsstöd.

Gränssättning gentemot elever
I båda gymnasieverksamheterna är motivation att jobba med studier en grundförutsättning,
medan det inte finns något sådant krav i grundskoleverksamheten. I grundskoleverksamheten
markerar man gentemot de elever som inte vill studera genom att de då får ”sitta av tiden” i
ett uppehållsrum. I gymnasieverksamheterna är deltagande i studierna en förutsättning för att
eleven ska få fortsätta, men inte heller detta innebär någon definitiv gränsmarkering, utan det
finns ett visst förhandlingsutrymme där man väntar ut en elev. Man talar om att en elev
behöver en viss tid att ”landa” i verksamheten, att man har en ”öppen start”, en ”mjuk start”
och att man måste ge eleverna tid. Men när man bedömer att en elev har fått tillräcklig tid och
ändå inte visar vilja, så förekommer det att elever får sluta.

(5) Ja det händer ju faktiskt eller det har hänt att vi har fått skriva ut elever. Vi har ju liksom vår, de krav vi har det är
att dels att man ska vara närvarande självklart och att man faktiskt ska visa att man är beredd att jobba med sina
studier. Sen är ju det väldigt individuellt va och att det får också ta sin tid.

Det är en skillnad mellan de två gymnasieverksamheterna i hur ofta det förekommer att elever
får sluta p.g.a. bristande motivation. Den verksamhet som arbetar med ett helhetsperspektiv
på elevens situation har betydligt färre avbrott på grund av att överenskommelserna inte har
fungerat, än den verksamhet som fokuserar på elevernas studier.
      Gränssättning handlar också om att bli utsatt för och stå pall för elevernas gränstestning
och om att markera vad som är accepterat/inte accepterat beteende. Denna aspekt av
gränssättning var – kanske tvärtemot mina förväntningar – ej något stort tema i intervjuerna.
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Intervjupersonernas berättelser visar att man har beredskap för att hantera elevernas testande
och man har modeller för hur man ska göra det.
   En modell som beskrivs kallar jag för ”vänta ut”. Den innebär att man försöker undvika att
tjata på eleverna och resultatet blir att när man känner sig tvingad att sätta gräns för ett
beteende så blir tillsägelsen starkare och mer effektiv. Målet är att eleverna ska lära sig att
reflektera över sitt eget beteende.
   En annan modell är att ignorera oönskat beteende för att istället fokusera på det som är
positivt, det som fungerar. Målet med detta är att bryta gamla beteendemönster hos eleverna:

(6) det handlar om att få oss arga, då har man lyckats, då är man trygg, en arg lärare det är det mest naturliga, det har
man haft förut då. Men om man inte får dem arga, då händer det något ovanligt, och vi tror att det är det ovanliga som
kan förändra beteendet hos de här ungdomarna

Intervjupersonen berättar om hur eleverna provocerar de vuxna och att det är en del i deras
invanda beteende. Genom att som vuxen bevara tålamodet förväntar man sig att det invanda
beteendet gradvis kan förändras.
   Humor är också ett sätt att hantera elevers gränstestande som nämns i ett par intervjuer.
Genom humor kan man åstadkomma en avslappnad stämning i lägen som annars kunde ha
givit upphov till konflikter. Att skämta om en elevs ”regelbrott” kan vara ett sätt att markera
för en elev utan att denne behöver få en direkt tillsägelse, som kan upplevas förnedrande.
   Ytterligare en modell som beskrivs i intervjuerna för att ge eleverna social träning är att
personalen skall föregå med gott exempel och genom sitt förhållningssätt gentemot varandra
och mot eleverna visa hur man bör uppträda för att det sociala samspelet skall fungera
smidigt.

(7) Och vi försöker vara förebilder. Vi behandlar varandra i personalen med mycket respekt, försöker att inte haka på.
Men sen ibland så måste vi ju säga ifrån: Det där är inte OK. Nu får du gå härifrån eller vad det nu är.

Citatet är ett exempel på att man vill utgöra förebilder för eleverna, men visar också att
direkta tillsägelser även förekommer.
   Två av de intervjuade berättar att gränssättning och gränstestning kan komma att bli fysisk,
genom att personalen måste hålla fast elever, eller i ett fall att en elev angriper personalen
Men åtminstone det senare hör uppenbarligen inte till det dagliga arbetet.

Sammanfattning
Det skiljer sig mellan de olika verksamheterna hur gränserna för arbetet dras. Gränserna för
verksamheten kan innefatta ett helhetsinriktat stöd för elevernas totala situation eller fokusera
en viss aspekt av elevernas stödbehov. Det skiljer sig också åt mellan verksamheterna vilken
elevgrupp man vänder sig till och vilka krav man har på elevernas deltagande i verksamheten.
Man har beredskap för att hantera elevers gränstestande och olika metoder för att modifiera
elevers beteende.
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SLUTSATSER OCH DISKUSSION

I det följande kommer frågeställningarna i inledningen att besvaras och resultaten diskuteras,
därefter diskuteras några centrala teman analysen har lett fram till. Här gör jag också
kopplingar till angränsande forskning.

Slutsatser och svar på frågeställningar

Följande diskussion kommer att disponeras utifrån uppsatsens frågeställningar, med dessa
som rubriker.

Vilka olika verksamheter för flickor med socioemotionell problematik finns det i en
utvald svensk kommun?
Utifrån mitt urvalsförfarande antar jag att jag har lyckats täcka in de stora verksamheterna för
flickor med socioemotionell problematik i den undersökta kommunen. Jag kan börja med att
konstatera att verksamheterna inte uteslutande riktar sig till flickor, två av dem tar också emot
pojkar med liknande problematik.
   Verksamheten Resan riktar sig direkt, i den egna presentationen, mot flickor med
socioemotionell problematik. Verksamheten ingår i kommunens skoldagshemsenhet och
några av de andra skoldaghemmen tar också emot flickor, men överlag dominerar pojkarna
bland de andra skoldaghemmen.101

   De två gymnasieverksamheterna ingår i det individuella programmet och tar emot elever
som på grund av sociala och emotionella problem inte klarar av den vanliga undervisningen
inom programmet.
   Verksamheten Lövet utgör skola för flickor vid ett behandlingshem. Flickornas problematik
har jag inte fått någon detaljerad information om och den är troligen något ”tyngre”, eftersom
de befinner sig på ett behandlingshem. Eleverna på behandlingshemmet kommer från olika
kommuner, därför räknar jag inte in dem i följande sammanställning:
   På grundskolenivå har jag funnit åtta platser. Då tillkommer några platser för flickor som
går på de andra skoldaghemmen. Till verksamheten Resan händer det att man har fler sökande
än antalet platser. Ibland får man lov att tacka nej till att ta emot elever redan när en rektor
eller skolkurator hör av sig med en förfrågan.102 Behovet av insatser för att stötta flickor med
socioemotionell problematik är alltså inte tillgodosett på grundskolenivå.
  På gymnasienivå har jag funnit totalt cirka trettio möjliga platser, varav sexton idag fylls av
flickor. Åtminstone tjugo av de trettio platserna är i första hand tänkta för flickor (Skeppet
prioriterar kvinnliga sökande framför manliga), vilket innebär att utbudet är något större än
efterfrågan på gymnasienivå.

Hur ser personalen i verksamheten på motiven till att den behövs?
Motiven som man anger till att verksamheten behövs är flera och de går delvis in i varandra.
Följande skäl till att verksamheterna behövs i den form de nu har framkommer i intervjuerna:
- De elever man tar emot passar inte in i andra skolformer.
- Eleverna har behov av mycket vuxenkontakt och stöd.
- Eleverna har behov av att träna sociala färdigheter, förutom att arbeta med skolämnen.
- Eleverna klarar inte av att studera och arbeta i stora grupper.
- Eleverna behöver förbättra sin självbild och stärka sitt självförtroende genom mycket beröm,
uppmuntran, individuella krav och positiva relationer.

                                                  
101 Uppgifter från intervjun på verksamheten Resan.
102 som ovan
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- Eleverna behöver kortare skoldagar än i den vanliga skolan och en större variation mellan
praktisk och teoretisk verksamhet.
- Åtminstone en del av eleverna ligger i riskzonen till missbruk och är därför i akut behov av
att få stöd att förändra sin livsstil.
- Eleverna behöver få vara i en lugn miljö för att ”hämta kraft” inför framtiden.
Elevernas behov står som vi ser i fokus för motiveringen, därefter verksamheternas förmåga
att genom innehåll och organisation möta dessa behov. Ofta sätts den egna verksamheten i
relation till eller kontrast mot den vanliga skolan, som inte har klarat av att tillgodose
elevernas behov. Till en viss del ligger det i de intervjuades intresse att hävda behovet av
verksamheterna då skolan inte klarar av alla elever. Kanske skulle det ändå kunna vara
möjligt att överföra en del av kunskaperna från verksamheterna till den vanliga skolan, för att
behålla eleverna där i högre grad.103

Vad är målet med verksamheten?
Det långsiktiga målet för samtliga verksamheter är ett eleverna skall uppnå godkänt i
basämnena svenska, engelska och matematik för att få behörighet att söka till ett nationellt
gymnasieprogram. Samtliga intervjuade är dock tydliga med att detta är ett långsiktigt mål
och att man inte räknar med att alla skall uppnå det. I stället uttrycker man att man vill ge
eleverna så mycket studier som är möjligt för var och en, för att sedan slussa dem vidare till
studier eller arbete som fungerar.
   Ett annat mål är att eleverna skall stärka sitt självförtroende och bryta självdestruktiva
beteenden, som t.ex. att skolka från skolan. Detta är dels ett mål i sig och dels en förutsättning
för att studiemålet skall kunna uppnås.
   Man arbetar också för att eleverna skall mogna socialt, få ökad självinsikt och lära sig att
fungera i en grupp. Man ser det inte som möjligt att ställa alla elevernas problem till rätta,
men man vill ge eleverna bättre förutsättningar för att kunna hantera sin situation. Oavsett vad
den enskilda eleven har för chanser och möjligheter i livet, vill man att var och en skall ha en
framtidsvision när de lämnar verksamheten – eleverna skall vara på väg någonstans och inte
bara lämnas vind för våg.
   Ovanstående mål gäller ej verksamheten Lövet, som ju är en mer begränsad
verksamhetsform. Det långsiktiga målet för Lövet är, liksom ovan, att eleverna skall få
godkänt i basämnena. Men intervjupersonen anser det vara ett i det närmaste onåbart mål, och
hans mål är att eleverna skall få så mycket skolundervisning som möjligt och att de skall
trivas under tiden.

Hur arbetar man för att uppnå målen?
Man strävar efter att nå kunskapsmålen genom att ge eleverna en anpassad studiegång och
ställa individuella krav. Genom att låta eleverna arbeta enskilt eller i smågrupper vill man
skapa en lugn situation kring studierna för att på så sätt göra förutsättningarna så goda som
möjligt.
   Genom att ställa krav anpassade efter vars och ens förmåga ger man eleverna en realistisk
chans att lyckas, vilket man uttrycker är grundläggande för att stärka deras självkänsla.
Genom att skapa goda relationer till eleverna, en kortare skoldag och varierande aktiviteter
försöker man motivera eleverna att komma till verksamheten och hjälpa dem att få struktur på
sin vardag, för att bryta destruktiva beteendemönster som t.ex. skolk.
   Ett annat sätt att stärka elevernas självkänsla är att fokusera på det som fungerar bra och
försöka finna lösningar för det som inte fungerar. Målet med pedagogiken är att eleverna skall

                                                  
103 Se vidare i Slutordet.
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känna att de lyckas, för att negativa tankemönster skall kunna vändas till positiva. Beröm och
uppmuntran är också viktiga inslag i detta arbete.
   Relationsarbetet är betydelsefullt i verksamheterna, d.v.s.: personalen arbetar dels för att
skapa goda och förtroendefulla relationer till eleverna och dels med elevernas relationer
sinsemellan. Goda relationer mellan vuxna och elever är viktiga för att eleverna skall trivas
och känna trygghet i verksamheten, en grundförutsättning för att de skall kunna utvecklas. För
att skapa denna atmosfär ser man det som viktigt att alltid finnas till hands för eleverna, att ge
eleverna individuell uppmärksamhet och bekräftelse och avsätta tid för samtal.
   Många elever har haft svårt med kontakter med jämnåriga och har behov av att uppleva en
positiv gemenskap med andra elever. Man prövar sig fram med olika gruppkonstellationer
och har gruppdiskussioner för att försöka skapa en fungerande grupp. Social träning i
vardagliga och offentliga situationer är ett annat inslag för att utveckla elevernas sociala
kompetens.
   Man visar eleverna respekt genom att vara tydlig med vilka krav man ställer och anpassa
dessa efter vars och ens behov och förmåga. I den mån eleverna ej uppfyller kraven är man
beredd att ompröva dem till en viss nivå, men man har också beredskap för att markera när
gränsen för vad man tolererar är nådd.
   Det skiljer sig åt mellan verksamheterna hur man vill arbeta för att hjälpa eleverna att
komma till rätta med hela sin livssituation. I det ena fallet ser man att gränsen för
verksamhetens uppdrag går vid elevernas skoldag, i det andra fallet inkluderar man samarbete
med andra myndigheter för att ge eleverna stöd även utanför skoltid.

Hur ser personalen i verksamheten på tjejerna och deras livssituation?
Bilden av tjejerna som framträder i intervjuerna ser något olika ut beroende på
intervjupersonens personliga inriktning och vilket tema intervjun för tillfället behandlar, men
på det stora hela är synen på tjejerna ganska enhetlig. Det är tydligt att man uppfattar dem
som utsatta, osäkra och otrygga individer som har en komplicerad social situation och en låg
självkänsla.
   När man berättar om tjejernas tidigare upplevelser av skolan använder några
intervjupersoner uttrycket ”passar inte in” medan någon annan talar om att ”skolan inte når”
tjejerna. Detta kan möjligen avslöja en skillnad i synsättet, där det första uttrycket står för ett
individfokuserat synsätt, där individens problem och svårigheter som står i centrum för
problemtolkningen. Uttrycket ”skolan inte når” skulle då kunna stå för ett systemorienterat
synsätt där det är skolans organisation och innehåll som ses som det centrala.
   I övrigt så är beskrivningen av tjejerna relativt samstämmig: de är slutna och svåra att nå till
en början för att efterhand öppna sig alltmer. De är ofta väldigt gränstestande och socialt
omogna vilket ställer höga krav personalen. Någon intervjuperson betonar tjejernas
inneboende möjligheter och förmågor som man försöker locka fram i verksamheten.

Vad har personalen i verksamheten för förhållningssätt till tjejerna?
Personalens förhållningssätt gentemot tjejerna varierar i ett liknande mönster, enligt
intervjupersonens personliga inriktning och intervjuns tema. Någon intervjuperson betonar det
hjälpande inslaget i verksamheten, att man vill ta hand om och i någon mån beskydda tjejerna.
Detta uttrycks genom strävan att eleverna skall få stöd helst ”24 timmar om dygnet”. I en
annan intervju är det respekten för eleverna som självständiga individer som blir tydlig. I
detta fall betonas elevernas möjlighet att själva påverka sin situation och sitt deltagande i
verksamheten.
   Gemensamma förhållningssätt som framkommer är att man är förstående gentemot tjejernas
agerande och att man visar intresse och engagemang. Man är mån om att skapa goda
relationer och att lyssna till deras berättelser. Man bemöter tjejerna med tålamod och
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ödmjukhet för deras problematik, men också med fasthet och konsekvens när de testar
gränserna. Flexibiliteten och tålamodet är ett mycket centralt tema i samtliga intervjuer.
Gränssättning och social träning ses som en självklar del av verksamheten och att det inte är
något som man ser som problematiskt på samma sätt som i den vanliga skolan. Man har
metoder för att hantera elevernas provokationer och regelbrott. Dessa ses främst som ett
naturligt inslag i tjejernas beteende och i mindre grad som ett störande moment. Ett
förhållningssätt som är viktigt inte minst när det gäller att hantera elevers gränstestande
beteende och sociala svårigheter är humor.

Centrala teman och diskussion

Jag kommer att disponera diskussionen utifrån fyra teman, som jag har funnit centrala i min
undersökning. Dessa teman finns också med i fig.1104 som inleder resultatdelen. Temana är
RELATION, SJÄLVBILD, SAMVERKAN och UTANFÖRSKAP och de behandlas under
rubrikerna: De viktiga relationerna, Förändrad självbild, Fokusering kontra helhetssyn samt
Normalitet – utanförskap.

De viktiga relationerna
I verksamheterna är relationsskapandet viktigt. Att ”bara vara” tillsammans och att prata
betonar intervjupersonerna som grunden för ett gott arbete i verksamheten. Syftet är att skapa
relationer till eleverna. I teoridelen såg vi hur centrala relationer är för flickor i alla åldrar och
hur spelet kring relationer upptar en stor del av deras uppmärksamhet och intresse.105

Bristande relationsanknytning i skolan leder ofta till skolproblem i form av svaga resultat och
skolk.106 Tjejerna i de undersökta verksamheterna har inte integrerats i skolans
gruppgemenskap och har ofta problematiska relationer i familjen. De har med sig en känsla av
utanförskap. Deras situation liknar mycket de arbetslösa unga kvinnornas i Berggren och
Hermansson undersökning, som upplevt skolans krav som meningslösa och obegripliga och
därför dragit sig undan skolan periodvis eller permanent.107 Deras utanförskap och skolflykt
har gjort att de inte fått träning i att hantera samspel och relationer i större sammanhang än det
snävt privata.
   Personalen vittnar om att tjejerna i de undersökta verksamheterna har svårigheter att fungera
i en grupp och hantera ett mer formellt samspel som t.ex. i klassrumssituationen. De har inte
känt tilltro till de vuxna i skolan och de har ofta varit utsatta för mobbning från andra elever.
De har reagerat på problemen genom att dra sig undan och skolka eller uppträda
provocerande.
   En ingrediens i verksamheterna är social träning: träning att fungera i en grupp, träning i att
vistas i offentliga miljöer, träning att ta ansvar. De vuxna i verksamheterna har modeller för
hur de ska bemöta elevernas provokationer och utspel och kan visa eleverna alternativa
umgänges- och uttrycksformer. Eleverna får möta vuxna som inte blir provocerade och inte
ger upp. Goda relationer, präglade av kontinuitet och trygghet, kan uppstå. Berglund108 har
med sin forskning visat att just relationer till personer som visar intresse och engagemang är
det som betyder mest för förändringsbenägenheten hos så kallade problemungdomar.
Betydelsen av att låta relationsskapandet ta tid är återkommande i forskning om behandlings-
och stödverksamhet för tjejer och kvinnor.109

                                                  
104 se s. 27
105 se t.ex. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
106 Tallberg-Broman (2002), Berggren (2001) och Berggren och Hermansson (1991)
107 Berggren och Hermansson (1991)
108 Berglund  (2000)
109 Jenssen (1992:1), Andersson (1996) och Berggren och Hermansson (1991)
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   I verksamheterna är man mycket medveten om relationsspelet inom elevgruppen. Man har
förståelse för att konflikter mellan eleverna kan störa undervisningen. Genom
gruppdiskussioner, olika sammansättningar i smågrupper och en noggrann bedömning innan
man tar emot en ny elev, försöker man motverka och förebygga konflikter. Vi har i teoridelen
sett att den vanliga klassrumssituationen sällan passar flickors sätt att arbeta och samarbeta110

och det är därför konsekvent att man låter eleverna i verksamheterna arbeta parvis eller i
smågrupper.
   Samtidigt visar min undersökning att personalen ändå uppfattar det som väsentligt att träna
på klassrumssituationen. En utförlig motivering ges inte, men min tolkning är att man ser att
eleverna har behov av att träna sig i mer formella sammanhang och den formella
kommunikation som krävs i en större grupp. De unga kvinnorna i Berggrens och
Hermanssons undersökning saknade just kompetensen att hantera kommunikation i offentliga
sammanhang. De fick i verksamheten ”Amanda” chansen att träna denna genom att i ökande
utsträckning konfronteras med nya situationer.111 Denna ingrediens saknas i viss mån i de
verksamheter jag undersökt, men strävan och medvetenheten om behovet finns hos
personalen.

Förändrad självbild
Eleverna i verksamheterna har ofta en mycket negativ självbild och ett dåligt självförtroende.
Berglund skriver att flickors misslyckande i skolan uppfattas som mer negativt än pojkars och
att flickornas självkänsla påverkas mer negativt.112 Detta beror på att flickor har en starkare
tendens att tolka misslyckanden som orsakade av brister hos den egna personen.113 Flickor
som ”hamnar snett” kommer lätt in i en negativ spiral av misslyckande – dålig självkänsla –
avvikande beteende – ännu sämre självkänsla114 och det är därför särskilt betydelsefullt att
flickor får stöd i tid, innan beteendet blir alltför destruktivt.
   I verksamheterna arbetar man aktivt med att stärka elevernas självkänsla. Detta sker genom
uppmuntran, beröm och individuellt anpassade krav som ger eleverna chansen att själva
känna att de lyckas. I olika hög grad ger man utrymme för elevernas egna intressen och låter
dem bli bra på sådant som kanske inte värderas så högt i den vanliga skolan. Denna modell
för att arbeta med elevers självbild beskrivs även av Jenssen i det norska tjejprojekt hon har
studerat.115

   Man arbetar i verksamheterna också medvetet med att fokusera på det som fungerar bra och
så långt det är möjligt bortse från det negativa. Man söker på olika sätt hitta lösningar som gör
att det positiva beteendet förstärks. Berglund förordar denna pedagogik och menar dessutom
att det är i den vardagliga samvaron och i vardagens situationer som självförtroendet och
identiteten skapas.116 I verksamheterna kan detta ske genom spontana reaktioner på elevernas
beteende, i samspelet med personalen och med de andra eleverna och i gemensamma
aktiviteter. De vuxna ser som sin uppgift att ”finnas till hands” och vara med eleverna hela
dagarna, för att eleverna hela tiden skall bli sedda och bekräftade.

Fokusering kontra helhetssyn
Det som utgör den tydligaste skillnaden i arbetssätt och inriktning mellan de olika
verksamheterna i min undersökning, är graden av samarbete med personer och myndigheter i

                                                  
110 Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991)
111 Berggren och Hermansson (1991)
112 Berglund (2000)
113 Andersson (1996)
114 Berglund (2000)
115 Jenssen (1992:1)
116 Berglund (2000)
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det nätverk som omger ungdomarna. I två av fallen, Resan och Skeppet, är ett nära och
intensivt samarbete med föräldrar, sociala myndigheter, barn- och ungdomspsykiatri och
elevernas kontaktpersoner ett väsentligt inslag i arbetet för att stödja eleverna. Motiveringen
till denna inriktning på arbetet är att eleverna behöver stöd och hjälp i hela sin livssituation.
   I fallet med verksamheten Lövet är verksamheten i grunden annorlunda organiserad:
gränsen mellan skolarbete och annan form av verksamhet är skarp. Utbytet och samarbetet
mellan dem som arbetar med undervisning och dem ansvarar för elevernas behandling är
ytterst begränsat. Den undervisande läraren uttrycker missnöje med situationen och motiverar
detta med att det är väldigt svårt att bedriva undervisning på de existerande premisserna.
Bland annat så är det ett problem att man inte har kontakt med elevernas föräldrar.
   I verksamheten Lugnet har man medvetet valt att fokusera sitt stödjande arbete till elevernas
skoldag, vilket innebär framför allt studier, gruppdynamik, stödsamtal och i viss mån
rådgivning. Man motiverar valet av fokus med att ett mer socialt inriktat arbete skulle kräva
en annan organisation, samt att uppdelningen för eleverna i skoldag och fritid gör att
personalen i verksamheten kan fungera som neutrala samtalspartner. Till skillnad från Lövet
så har personalen regelbunden föräldrakontakt och man finns med eleverna under hela
skoldagen.
   Den litteratur jag har studerat stödjer främst en helhetssyn på barn och ungdomar med
problem, i enlighet med det arbete som bedrivs i Skeppet och Resan. De rekommendationer
som finns om hur elevvården i skolan i stort bör vara organiserad förordar integration av
pedagogisk verksamhet och vårdande verksamhet.117 Sundell och Colbiörnsen skriver att barn
och ungdomar i svårigheter ofta har flera parallella problem118, vilket också stämmer väl in på
eleverna i de undersökta verksamheterna. De har förutom skolproblematiken ofta en
problematisk social situation, emotionell problematik och psykiska problem. Sundell och
Colbiörnsen beskriver främst hur skolans bemötande av elever med psykosociala problem såg
ut vid tiden för undersökningen, och de gör inte någon värdering. Deras undersökning talar
ändå för att ett utökat samarbete mellan skola och socialtjänst skulle förbättra situationen för
dessa elever. Till exempel skulle det då inte behöva ta så lång tid innan elever får adekvat
stöd.119

   Ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar med svårigheter förordas också av Ogden120.
För Ogden innebär ett sådant perspektiv dels ett samarbete mellan olika yrkesgrupper i skolan
och i hela kommunen, dels att elevernas behov av strukturerad social träning tillgodoses.
Ogden skriver om olika program för att förbättra situationen för marginaliserade barn och
ungdomar, bland annat träning i social kompetens. En svårighet är att få de i skolan inlärda
färdigheterna överförda till andra situationer (hem och fritid).121 I tre av de undersökta
verksamheterna är social träning en viktig komponent. Ett nära samarbete med dem som finns
med eleverna utanför skolan, som t.ex. föräldrar och kontaktpersoner, skulle kunna underlätta
överförandet av de inlärda sociala färdigheterna.
    Ogden skriver också att generellt sett så ökar effekten av åtgärdsprogrammen för barn och
ungdomar med svårigheter när de ingår i en större satsning som innebär olika åtgärder riktade
mot olika problem på flera ställen.122 Enligt Ogden samt Sundell och Colbiörnsen är alltså det
helhetsperspektiv på stödinsatserna som finns i verksamheterna Skeppet och Resan, att
rekommendera.

                                                  
117 SOU 2000:19
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119 ibid.
120 Ogden (2003)
121 ibid.
122 ibid.
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   I SOU 2000:19123 står det att läsa om en förtroendeproblematik som kanske kan liknas vid
den som man inom verksamheten Lugnet vill kunna undvika, genom att inte samarbeta med
myndigheter. I SOU handlar problematiken om socialsekreterare ute på skolorna i vissa
kommuner och deras dubbla yrkesroller. För Lugnets del handlar det om att eleverna skall
kunna lita på att det de berättar för personalen inte förs vidare.
   Min undersökning ger inte underlag för att bedöma vilket arbetssätt som leder till bäst
resultat, och detta har heller inte varit mitt syfte. Men jag kan konstatera att Resans och
Skeppets modell, som innebär ett nära samarbete med elevernas kontaktpersoner samt sociala
myndigheter, finner stöd i litteraturen. Dessa verksamheter, samt Lugnet, har också
regelbunden kontakt med elevernas hem, vilket likaledes rekommenderas i den forskning jag
har tagit del av, förutom att det ingår i skolans uppdrag enligt LPO-94. Verksamheten Lövet
kan på denna punkt alltså inte anses fullgöra sitt uppdrag.

Normalitet – utanförskap
   I teoridelen sammanfattas tjejers ”normala” identitetsutveckling utifrån ett köns-
socialisationsperspektiv på psykologisk teori. Till det ”normala” mönstret hör en identitetskris
i puberteten då flickan slutligen skall separera från sina föräldrar och bli en egen individ med
egna inre moraliska regler. Separationsprocessen medför ofta konflikter mellan flickan och
föräldrarna – inte minst modern. Krisen innebär bland annat att självkänslan pendlar mellan
nedvärdering och överdrivet självförtroende.124 Vi såg att flickors kris ofta är svårare än
pojkars, att de måste kämpa mer för att finna sin identitet.125

   Vi har också sett hur flickor upplever sin situation i skolan och vilka svårigheter det kan
innebära att vara flicka i skolmiljön.126 Grovt sett så finns det två olika strategier som flickor
tar till när de protesterar mot situationen i skolan: tystnad eller utåtagerande.127 Flickornas
relationsinriktning passar på många punkter dåligt med skolans krav och förväntningar, vilket
särskilt drabbar dem som har otillräckligt stöd för sina studier i hemmet.128 Situationen är
svårast för dem som inte är integrerade i en kompisgrupp i skolan, och dessa flickor börjar
inte sällan skolka.129

   Det som framkommer i intervjuerna om tjejernas problematik stämmer ofta väl överens med
den generella bilden av flickors identitetsutveckling och möte med skolan, men det är de
negativa processerna som dominerar. Tjejerna har problem med självkänslan – den har i stort
sett fastnat i nedvärdering. Konflikterna inom familjen har accelererat så att föräldrarna
upplever att de har tappat kontrollen. Tjejerna hör till dem som inte har klarat kraven från
skolan, dels därför att de har haft otillräckligt stöd i hemmet och dels därför att de har haft
svårigheter med kamratrelationer. De har först reagerat med främst tystnad men sedan börjat
skolka.
   Dessutom har det framgått att många av tjejerna har andra svåra upplevelser med sig, som
missbruk i hemmet, sexuellt utnyttjande som kan ha lett till psykiska problem. Dessa tjejers
förutsättningar att klara av en normal skolsituation är ännu sämre.
   Sammantaget så har livssituationen för tjejerna kommit att präglats av utanförskap. De har
inte haft en fungerande familjesituation, de har inte passat in i skolans sammanhang och de
har inte varit en del av en kompisgrupp. Min analys är att viljan att ingå i ett sammanhang, i
en krets av människor som lyssnar och som bryr sig om, är central för dessa tjejer.

                                                  
123 SOU 2000:19
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126 se t.ex. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991), Berggren (2001) och Öhrn (2002)
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   Berglund130 skriver om avvikande flickors rörelsemönster, om hur flickor agerar för att
stärka sin identitet. Han skriver att flickors identitet är nära kopplad till en upplevelse av
intimitet, av att höra till och känna samhörighet med. De avvikande flickorna som Berglund
skriver om – ”problemungdomarna” – har sökt denna samhörighet i ”fel” miljöer och
personer. Möjligheten till förändring är att ge dem alternativa sammanhang med fokus på att
träna färdigheter och lyfta fram det positiva.131

   De verksamheter som ingår i min undersökning kan i bästa fall utgöra sådana sammanhang
för eleverna. Sammanhang där de blir bemötta med respekt, vänlighet och lyhördhet. Där de
får träna vardagliga färdigheter i ett positivt klimat som hjälper dem att växa.

                                                  
130 Berglund (2000)
131 ibid.
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SLUTORD

Som avslutning vill jag sammanfatta de slutsatser jag har kommit fram till i min
undersökning, samt presentera mina egna tankar om de verksamheter jag har studerat. Jag
kommer att diskutera möjligheten att överföra vissa inslag i verksamheterna till den vanliga
skolan för att bättre kunna möta dessa tjejers behov.
   Jag har kunnat konstatera att insatserna för att stödja flickor med socioemotionell
problematik under grundskolan inte räcker till för att täcka behovet, medan förhållandet är det
omvända på gymnasiet. Vad beror detta på? Vi har sett att flickors skolproblematik ofta visar
sig sent, under de sista åren i grundskolan.132 Är det så att flickornas protester överraskar
skolan, som står handfallen inför problemen? Är det för att flickor som bryter mot skolans
regelsystem samtidigt bryter mot den gängse bilden av flickor som välanpassade och duktiga
elever? Det är möjligt att svaret till en del gömmer sig i dessa frågor. En annan möjlig – men
avskräckande – tanke är att skolan ger upp från början, eftersom man ju ändå slipper ansvaret
för flickorna inom ett eller två år! Detta skulle kunna förklara att man har större beredskap att
möta dessa flickors behov inom gymnasieskolan. Med en ökad insikt om flickors och pojkars
skilda behov och intressen och en ny inriktning på skolan som bättre tar hänsyn till dessa,
skulle vi kanske kunna ”rädda kvar” en del flickor i skolsystemet.
   Intervjupersonerna anger att verksamheternas mål är såväl ökade kunskaper i basämnena
samt att stärka elevernas självbild. I intervjuerna anser jag att det framgår att arbetet med
elevernas självkänsla kommer i första rummet i åtminstone tre av verksamheterna. Detta är
något som skiljer verksamheternas inriktning från den vanliga skolan, där kunskaperna står
främst. Man beskriver hur arbetet med att stärka självkänslan integreras i arbetet med
skolämnena, genom att eleverna kan känna att de lyckas. Personalens flexibilitet gör att de
ständigt är beredda att ompröva de krav de ställer på eleverna, för att undvika en känsla av
misslyckande. Man redovisar en rad andra sätt hur man arbetar för att stärka elevernas
självförtroende, och jag tror att detta arbete är en av nycklarna till framgång i arbetet med de
skoltrötta tjejerna.
   Skulle delar av denna inriktning och detta arbetssätt kunna överföras till den vanliga skolan?
Med de små och relativt homogena grupperna i verksamheterna är möjligheterna att sätta upp
individuella mål större än i traditionell undervisning. Möjligen skulle man lyckas bättre med
individuell handledning och mindre mentorsgrupper så som man arbetar på vissa skolor idag.
   Ett annat centralt inslag i verksamheterna som skiljer dem från den vanliga skolan är den
nära kontakten mellan elev och personal och de vuxnas ständiga närvaro. Personaltätheten är
betydligt högre i verksamheterna, men jag tror ändå att med en ökad medvetenhet om vissa
elevers behov av att knyta nära relationer och en beredskap att möta detta behov, skulle fler
elever klara av en vanlig skolgång.
   Undersökningen har visat på en skillnad mellan verksamheterna när det gäller fokusering
kontra helhetssyn. Fokuseringen innebär i det ena fallet att verksamheten koncentrerar sig på
elevernas studier och i det andra fallet att man inriktar sig på ett generellt stöd till eleverna
under skoltid. De verksamheter som står för en helhetssyn på stödet till eleverna, ser som sitt
ansvar att stödja eleverna även på fritiden.
   Utifrån min egen erfarenhet av arbete i ett tjejprojekt vet jag att den första modellen, med
riktat stöd till eleverna arbete med studier är svår att få att fungera. Det hänger ihop med
diskussionen ovan om nödvändigheten av att stärka eleverna självbild och att finnas till hands
för dem. För denna grupp elever är det inte relevant och möjligt att särskilja arbetet med
skolämnena från övriga upplevelser och behov, bland annat eftersom de har så många
negativa associationer till skolarbete. Ett mer generellt riktat stöd, som innebär även möjlighet

                                                  
132 Berglund (2000)
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till samtalsstöd, social träning och positiv samvaro tror jag har betydligt större chanser att
fungera bra.
   Jag anser dock att forskningen som jag har tagit del av (se resultatdiskussion avsnittet
Fokusering kontra helhetssyn) övertygande visat att för elever med svår socioemotionell
problematik är ett helhetsperspektiv på stödinsatserna att föredra. Ett sådant arbete ställer
dock höga krav på ett väl etablerat nätverk kring en verksamhet, någonting som jag tror tar tid
att bygga upp. En spridning bland personalen vad gäller kompetens och utbildning underlättar
ett sådant arbete. Ute på skolorna finns idag oftast kuratorer och i bästa fall psykologer som
har en del av den kompetens som skolan behöver för att möta dessa elevers behov. Ett
närmare samarbete mellan yrkesgrupperna på skolorna är vad som krävs.
   Slutligen vill jag skriva någonting om de personer jag har intervjuat. I deras arbete ställs det
enorma krav på närvaro, anpassningsförmåga och inte minst tålamod. De skall kunna möta
elevernas behov på många olika områden och fungera som en trygg punkt i en svår tillvaro för
eleverna. Dessa personer har öppenhjärtigt berättat för mig om sitt arbete och sina
upplevelser. Jag är tacksam för detta och hoppas att jag har förvaltat deras berättelser på ett
respektfullt sätt.

Linköping 2004-08-04
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