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Inledning  

Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2013) har mellan tre och fyra procent av alla barn i 

Sverige någon gång innan arton års ålder varit placerade i samhällsvård. Med samhällsvård 

menas jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller särskilda ungdomshem. De 

barn som placeras i samhällsvård far antingen illa på grund av brister i omsorgen eller 

missförhållanden i hemmet eller också far de illa av sitt eget beteende (Socialstyrelsen och 

Skolverket, 2013). Socialtjänstlagen (2001:453) säger att socialnämnden ska verka för att barn 

som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt hem eller ett hem för vård eller boende 

(HVB) får en lämplig utbildning. Ändå skriver Socialstyrelsen och Skolverket (2013) att 

placerade barn underpresterar trots normalbegåvning och de nämner bland annat omgivningens 

låga förväntningar, många skolbyten och att socialtjänsten prioriterat skolgången lågt som 

anledningar. Skolinspektionen genomförde 2009 en inspektion över skolgången på HVB-hem 

och de kom fram till att de placerade barnen hade färre undervisningstimmar eller undervisning 

i färre ämnen än vad de hade rätt till. Beslutet om särskild undervisning hade också fattats utan 

föregående utredningar enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2013).  

I skolinspektionens rapport (2010:2) har 31 olika HVB-hem där ungdomarna gick i särskild 

undervisningsgrupp enligt 10 kap. 3 § skollagen granskats. Det handlar om 114 elever från 60 

olika kommuner i Sverige. Förutom de ovanstående resultaten kom de också fram till att 

ungdomarnas ordinarie skola var passiv under placeringen och såg inte till att följa upp 

ungdomarnas rätt till utbildning. De fann också att det var svårt att samverka mellan kommun 

och HVB-hem. Skolinspektionen rekommenderade bland annat att kommunerna måste ta fram 

fungerande rutiner för att kunna kontrollera att barn och ungdomar 7-16 år fullgör sin skolplikt 

och att de får sin rätt till utbildning tillgodosedd även om de är placerade inom samhällsvård.    

Socialstyrelsen och Skolverket (2011) visar i en studie av placerade barn i årskurs 9, att utav de 

barn som placerats i samhällsvård har endast 55-71 procent behörighet att söka till gymnasiets 

nationella program. Skillnaden i procenttal varierar beroende på ålder vid placering. Ju äldre 

barnet är vid placering desto mindre chans att få behörighet till gymnasieskolan. Detta kan 

jämföras med de barn som inte varit placerade där siffran för den behörigheten är 86 procent. 

2011 var nästan 25 000 barn och unga placerade utanför det egna hemmet. Socialstyrelsen och 

Skolverket (2013) visar att barn som är i samhällsvård löper flera gånger större risk att drabbas 

av psykosociala problem i vuxen ålder. En viktig faktor för hur det går för dessa barn senare i 

livet är hur de lyckas i skolan.  
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Mot bakgrund av detta och att jag sedan 16 år tillbaka arbetar med ungdomar som är placerade i 

samhällsvård, oftast på grund av psykosociala/socioemotionella svårigheter, är detta även en 

angelägen fråga för mig som professionell. Ett ständigt diskussionsämne bland oss anställda 

men även bland de ungdomar vi möter och deras vårdnadshavare, är skolgången för den 

placerade ungdomen. Hur ska den utformas och hur mycket kommer hen efter i och med 

placeringen? är frågor vi möter. Först på senare tid ser vi att engagemang även från placerande 

socialtjänst ökat angående skolgången.   

Jag möter ibland ungdomar som har klarat sig bra i skolan men oftast träffar jag de ungdomar 

som inte har lyckats. Jag möter på min arbetsplats bland annat ungdomar som är i 12-18-

årsåldern och som inte gått i skolan regelbundet sedan årskurs fyra, ungdomar som inte kan läsa 

och som tycker att de är ”dumma i huvudet”. Jag möter uppgivna ungdomar som inte har något 

framtidshopp och som framförallt inte tror på att de någonsin ska klara av skolan. Hur ska vi då 

göra för att ge dessa elever den bästa möjliga skolgång? Jag tror att vi behöver lyssna på 

ungdomarna själva och låta dem beskriva hur de upplever sin skolgång och bemötandet och 

samspelet med de vuxna i skolan. Jag ska i denna studie beskriva några ungdomars egna 

upplevelser av sin skolgång för att på så sätt få ökad kunskap för min kommande 

specialpedagogiska kompetens. Jag anser att den kunskapen behövs både i skolan och inom det 

specialpedagogiska fältet, eftersom barn i samhällsvård finns överallt i samhället.   

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att utifrån ett barnperspektiv undersöka hur ungdomar som varit eller 

är placerade inom samhällsvård upplever och har upplevt sin skolgång och hur de beskriver att 

samspelet mellan de som elever och lärarna fungerat under skolgången. Jag vill också 

undersöka om dessa ungdomar har fått specialpedagogiskt stöd/särskilt stöd under sin skolgång 

och hur stödet i så fall har varit utformat. Jag har intervjuat ungdomar över 16 år för att få så 

lång skolhistoria som möjligt att förhålla mig till. Jag utgår från ungdomarnas berättelser. 

Studien tar inte upp anledningen till varför dessa ungdomar har blivit placerade; inte heller hur 

lärare/pedagoger upplever arbetet med ungdomar som är placerade i samhällsvård, vilket i och 

för sig också vore intressant att studera. Utifrån studiens syfte formuleras följande 

frågeställningar:  

• Vilka erfarenheter och upplevelser av skolan har ungdomar över 16 år som varit eller 

är placerade i samhällsvård?  
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• Hur har samspelet mellan ungdomarna och lärarna/pedagogerna fungerat under 

skolgången enligt ungdomarna?  

• Har dessa ungdomar fått något särskilt stöd under sin skolgång och vad berättar de om 

detta?  

  

Tidigare forskning  

Longitudinell forskning om placerade barn och deras skolgång  

Cashmore, Paxman & Townsend (2007) visar i sin longitudinella forskning från Australien att 

bland ungdomar som lämnar samhällsvård var det färre som hade slutfört sina gymnasiestudier 

när de jämförde med ungdomar i samma ålder som inte varit placerade. De såg även att när det 

gått 4-5 år efter att de hade lämnat samhällsvården hade färre heltidsarbeten och eller studerade 

vidare i jämförelse med ungdomar som inte varit placerade i samhällsvård. Ju mer stabilitet och 

trygghet de känt under sin placering, desto fler skolår hade de lyckats gå färdigt enligt studien 

(Cashmore et al, 2007).  Spånberger Weitz (2011) skriver i sin avhandling att det i Sverige 

genomförts kartläggande registerstudier om bland annat placerade barns utbildning under senare 

år. Dessa visar i likhet med den australienska studien att barn och unga som blivit placerade i 

samhällsvård har betydligt lägre betyg när de lämnar skolan än sina jämnåriga kamrater och att 

de ofta inte går vidare med studier på gymnasial och eftergymnasial nivå. Hon skriver vidare att 

trots detta har utbildning för utsatta barn och unga visat sig utgöra det bästa skyddet för att 

motverka utsatthet i vuxenlivet (Spånberger Weitz, 2011). Även studier i Spanien har kommit 

fram till att hälften av alla ungdomar vid 16 års ålder som varit placerade i samhällsvård har 

behövt gå om ett eller flera år i skolan. I Ungern är barn i samhällsvård underrepresenterade på 

de skolor som oftast leder till högre utbildning (Cameron, Jackson, Hauari & Hollingworth, 

2012).  

Spånberger Weitz (2011) menar att tidigare forskning inom detta område har intresserat sig för 

att förstå både varför skolgången för placerade barn och unga fungerar så dåligt och vad som 

kan göras för att förbättra dessa barns möjligheter till utbildning och till en positiv skoltillvaro. 

Spånberger Weitz (2011) nämner att det framträder två olika spår i forskningen och beskriver 

att i det ena perspektivet läggs betoningen på barnens tidigare erfarenheter och de konsekvenser 

dessa får för deras senare skolresultat, medan det andra perspektivet lägger vikt vid 

samhällsvårdens negativa effekter på skolgången och på samhällsvårdens brister när det gäller 

att tillgodose den här gruppen och dess utbildning.  
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Hedin, Höjer & Brunnberg (2011) menar i sin studie att barn som bor i familjehem är de mest 

sårbara när det gäller utbildning på grund av att de kan behöva byta skola, då de ofta byter 

familjehem. Vidare i artikeln står att läsa att de ungdomar som bor i familjehem och har tydliga 

pedagogiska svårigheter har en önskan om att klara av sin skolgång och har gjort framsteg sedan 

de placerades i familjehem. Detta kan bero på familjehemmens inställning till skolan och hur 

familjehemmen strukturerar upp rutiner för barnen både när det gäller skola och fritid.  

Trots att det finns olika förklaringar till varför skolgången brister för barn i samhällsvård menar 

Spånberger Weitz (2011) att det finns en stor enighet i att samhällsvården bör göra mer för att 

komma till rätta med dessa brister.  

Elevers uppfattning av skolgång  

Spånberger Weitz (2011) beskriver också en brittisk studie på placerade barns skolgång. Här 

gav svaren en stor variation då unga beskrev sin skolgång inom samhällsvården. Vissa berättade 

om negativa erfarenheter så som mobbning och bristande stöd i skolarbetet. Andra beskrev mer 

positiva erfarenheter och nämnde bland annat ökat stöd från vuxenvärlden och möjlighet till 

stabilitet i vardagen.  

Sallnäs (2012) skriver att det endast finns få studier som beskriver barn och ungas uppfattningar 

av att vistas på institution och att de som finns ger en mörk bild av tiden som placerad. Det finns 

dock positiva röster som säger att institutionsmiljön var en avlastning från dåliga 

hemförhållanden. Även Höjer (2012) skriver om barns upplevelser och hänvisar till en studie 

där 33 ungdomar som varit/var placerade i samhällsvård intervjuades. Många av barnen som 

varit familjehemsplacerade upplever att det är svårt att få kontinuitet i skolarbetet då de kan 

hända att familjehemmet flyttar eller att barnen måste flytta till ett nytt familjehem av en eller 

annan anledning. De nämnde även att det är påfrestande att skapa relationer till nya lärare och 

nya elever. Det blev också tydligt att de professionella runt barnet inte insåg vad uppbrotten 

hade för inverkan på barnets skolprestationer. I studien framkom några faktorer som utgjorde 

hinder för att prestera i skolan, bland annat nämndes en kaotisk hemsituation där föräldrarna 

inte visat den unga något intresse för skolarbetet, mobbing, fattigdom och resursbrist som ledde 

till att den unga kände sig utpekad och annorlunda. Ytterligare faktorer var icke fungerande 

samverkan mellan skola och socialtjänst och känslan av maktlöshet inför att inte kunna påverka 

sin situation. Det fanns också gynnsamma faktorer såsom att skolan hade varit en tillflyktsort 

där det rådde struktur och ordning till skillnad från hemmiljön, gott och respektfullt bemötande 
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från skolan, stöd av viktiga vuxna och möjlighet att kunna gå om en eller flera klasser (Höjer, 

2012).   

Skolgång vid samhällsvård  

Lagerlöf (2012) skriver i sin avhandling att skolgång och skolsituationen för unga i 

samhällsvård är ett område som i forskningen återkommande beskrivs som problematiskt. 

Familjehem och HVB-hem får sitt uppdrag från kommunen och det är HVB-personal eller 

familjehemsföräldrar som ansvarar för barnets dagliga tillvaro och även för att barnet går i 

skolan. 

Lagerlöf (2012) skriver vidare att materiellt och psykologiskt stöd från de vuxna som är 

involverade i barnet är av stor betydelse för skolgången. Spånberger Weitz (2011) skriver i sin 

studie att placerade ungdomars socialtjänstakter har studerats med fokus på de ungas 

skolsituation. I 21 av de 59 akterna med ungdomar med konstaterad skolproblematik som 

studerades saknades en plan för ungdomarnas vidare skolgång trots att detta är en viktig faktor i 

ungdomars framtid.  

Kommunerna i Sverige har dock olika verksamheter för att stödja placerade barn i sin skolgång 

och Skolfam (skolsatsning inom familjehemsvården) är ett exempel (Redestig & Heimer, 2011). 

Skolfam är en förebyggande pedagogisk arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i 

familjehem. Arbetet drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i de kommuner 

som arbetar enligt modellen. Familjehemsföräldrar och lärare får stöd och handledning av ett 

team med representanter för olika yrkesgrupper för att kunna ge det placerade barnet rätt stöd. 

Tillsammans tar de fram en individuell handlingsplan som de arbetar efter och följer upp 

(Socialstyrelsen, 2013). Tordön, Vinnerljung & Axelsson (2014) har studerat Skolfam i 

Norrköping och kommit fram till att genom att erbjuda familjehemsplacerade barn Skolfams 

arbetsmodell har barnen på två år ökat sina resultat på bland annat ordförståelse, stavning, 

läshastighet och kognitiv förmåga.   

Psykosociala/Socioemotionella svårigheter  

Många av de barn som placeras i samhällsvård definieras/kategoriseras till gruppen ”i 

psykosociala svårigheter”. Imsen (2000) menar att de barn med sociala och emotionella 

svårigheter är en stor grupp i skolan och hänvisar till en norsk studie från 1995 där det framgår 

att andelen elever med dessa svårigheter var mellan 10-12 procent i årskurs fyra och sju, och 

första året på gymnasiet ca 20 procent. Imsen (2000) nämner att detta bland annat visar sig i 
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inlärningssvårigheter, beteendeproblem och emotionella problem. Detta tar sig olika uttryck 

bland annat i oacceptabelt beteende i form av att de stör men det kan också vara elever som 

sluter sig inom sig själva och inte vill synas i exempelvis klassrummet. Kinge (2000) menar att 

barn med socioemotionella svårigheter bör ses som lika funktionshämmade som barn med 

diagnos och skriver vidare att deras beteende hindrar dem från att deltaga i den sociala miljön 

på ett positivt sätt. Kinge (2000) menar vidare att det är viktigt att vara medveten om dessa 

bekymmer hos de barn och unga man möter i skolan och skriver ”Vi har alltså att göra med en 

mängd barn som av olika orsaker och i olika hög grad kämpar med sina känslor och sin kontakt 

med omvärlden” (Kinge, 2000, s 17-18).  Brodin & Lindstrand (2010) menar att barn med 

socioemotionella svårigheter visar på ett ökat behov av särskilt stöd (och många av de HVB-

placerade barnen i Sverige hamnar inom den kategorin).   

 

Hejlskov Elvén (2014) menar att vissa barn med socioemotionella svårigheter har förmågan att 

klarar av skolans krav medan andra inte har förmågan. Varför vissa barn inte klarar av kraven är 

olika från individ till individ men kan exempelvis bero på elevens förmåga att planera, 

genomföra, kontrollera sina impulser, affektreglering, begåvning, stresshantering och 

relationerna till de vuxna på skolan och trygghet i klassen.  

 

Partanen (2007) skriver att för att möta elever i behov av särskilt stöd i skolan måste lärarna 

vara nyfikna på hur deras utvecklingsområde kan skapas med stöd av lärare och andra runt 

omkring dem. Det handlar om att skapa en pedagogisk struktur som stärker barnets inre 

struktur, det kan exempelvis handla om yttre struktur såsom klassrummets utformning. Det är 

också viktigt att som förälder, pedagog, specialpedagog eller psykolog samlas kring frågan om 

elevens framtida utveckling. Skolan behöver undersöka vilka elevens specifika särdrag är och 

hur eleven utvecklas i samspelet med sin omgivning och ha med det i planeringen för just den 

eleven. Det är lika viktigt enligt Partanen (2007), att de vuxna kring en elev hittar sitt 

utvecklingsområde, för det hänger ofta ihop med varandra. De situationer som eleven inte 

behärskar är ofta områden som de vuxna inte heller klarar av. Det kan få den vuxne att känna 

sig otrygg och ur balans och då påverkar det eleven.  

Särskilt stöd  

Enligt Skollagen (2010:800) ska alla barn ha lika tillgång till utbildning oavsett sociala eller 

ekonomiska förhållanden eller geografisk hemvist. Barnets bästa ska vara i fokus och barnet ska 

få uttrycka sin åsikt i alla frågor som gäller honom eller henne. Det ska finnas en elevhälsa med 
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medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser att tillgå och de ska 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Alla barn ska ges stimulans och ledning i sitt lärande 

för sin personliga utveckling. Om eleven inte når kunskapsmålen ska denne få stöd skyndsamt i 

form av extra anpassningar i den ordinarie undervisningen så långt det är möjligt (Skolverket, 

2014). Eleven kan även få särskilt stöd istället för eller som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen. För att detta ska ske ska elevens behov utredas och om utredningen visar att 

eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Det kan bli frågan om att 

särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp, enskilt eller genom anpassad studiegång (Skollagen, 

2010:800).  

Enligt Nilholm (2012) får drygt 15 procent av de svenska eleverna i grundskolan särskilt stöd 

vid en specifik tidpunkt och drygt 40 procent någon gång under sin grundskoletid. Det är 

mycket troligt att fler elever kommer behöva särskilt stöd i framtiden i och med att det ställs 

högre krav på betyg i fler ämnen för att få gymnasiebehörighet. Persson (2008) menar att det 

som är avgörande för om ett barn ska få specialpedagogiskt stöd är inlärningsproblem och 

socioemotionella problem. Det specialpedagogiska stödet är vanligast när barnet är 11-12 år och 

anledningen är att eleven kunskapsmässigt inte svarar upp på det som skolan kräver.   

Lagerlöf (2012) skriver att barn i HVB i stor utsträckning saknar stöd i skolarbetet samt att de 

yttre förutsättningarna som exempelvis en tyst plats att göra läxor på är bristfälliga eller saknas. 

Denecheau (2011) menar att det krävs mycket kunskap om dessa barn för att kunna stötta dem 

framåt i skolarbetet. Barnen har enligt både svensk och internationell forskning mindre 

möjligheter att lyckas i skolan jämfört med andra elever och därför behöver skolan kartlägga 

dessa elever direkt och individanpassa undervisningen så mycket som möjligt för dessa barn.  

Partanen (2007) skriver att alla elever har en ett utvecklingsområde oberoende av vad de har 

med sig för erfarenheter. I utvecklingsområdet finns det en inre struktur som är på väg att 

utvecklas men som behöver hjälp på vägen i form av samspel, dialog och nya verktyg. För att 

möta dessa elever behöver lärarna vara nyfikna på vad som kan utvecklas med stöd av dem och 

andra viktiga personer i elevens närhet.   

Inkludering/delaktighet  

Inkludering är ett begrepp som enligt Nilholm (2012) lyfts fram i forskning om 

specialpedagogik. Inkludering uttrycker en demokratisk idé om hur undervisning ska 

organiseras. En viktig poäng med begreppet är att skolan ska utformas för att passa alla 
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människor snarare än att anpassas till avvikande elever, det vill säga elever som man vill ska 

integreras i verksamheter till strukturer som inte är anpassade för dem. Nilholm (2012) 

poängterar vikten av att särskilja begreppen inkludering och integrering. Integrering innebär att 

en elev som avviker ska anpassas in i en organisation, inte att organisationen ska anpassas efter 

eleven. De problem som uppstår ses som individuella och läggs på eleven, i stället för på själva 

organisationen av verksamheten. Integrering innebär en mer passiv syn på eleven och i sämsta 

fall innebär det stora problem för alla involverade, den integrerade eleven, läraren, rektorn, 

klasskamraterna och föräldrarna. Inkludering däremot poängterar vikten av ett synsätt där det 

normala är att utgå från elevers naturliga olikheter och se det som något positivt. Verksamheten 

bör anpassas därefter för att tillfredsställa dessa olika behov. Haug (1998) menar att inkludering 

i skolan handlar om social rättvisa och att alla har rätt att tillhöra och delta i skolans alla 

ordinarie verksamheter. Det är elevens rätt att få sin undervisning inom ramen för sin klass. 

Vidare menar Haug att så länge skolan särskiljer elever, och tar ut elever från sin klass för 

undervisning, kan man inte tala om inkludering fullt ut (Haug, 1998; Nilholm, 2012). 

Sammanfattningsvis menar Nilholm (2012) att integrationstanken handlar om hur avvikande 

barn ska anpassas till fasta skolorganisationer som inte alls är anpassade efter dem, medan 

inkludering handlar om en förändring av skolmiljön för att anpassa den till den mångfald av 

elevers olikheter som finns. Inkludering innebär alla elevers rätt till att närvara i klassrummet 

utan undantag. Nilholm (2012) hänvisar dock till forskning som säger att segregering i vissa fall 

kan vara gynnsam exempelvis för socialt belastade elever.  

  

Teoretiska perspektiv  

De teoretiska perspektiv jag valt att använda mig av i denna studie är det sociokulturella 

perspektivet och det relationella perspektivet. Jag kommer också att kort redogöra för 

barnperspektivet. Anledningen till detta val är att specialpedagogiken har utvecklats utifrån det 

sociokulturella perspektivet och har som utgångspunkt att undersöka hur barns olikheter ger 

olika pedagogiska konsekvenser (Nilholm, 2007). Barnperspektivet är relevant i denna studie då 

detta perspektiv handlar om att beakta barnets röst, vilket jag har gjort i denna studie. 

Tillsammans med det sociokulturella perspektivet och barnperspektivet är det relationella 

perspektivet intressant för min studie.   
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Sociokulturellt perspektiv  

Lev Vygotsky (1978) är förgrundsfigur för det sociokulturella perspektivet och grundtanken i 

det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2000) samspelet mellan en grupp människor och 

individen. Det är genom kommunikation och interaktion med andra som individen tillägnar sig 

kunskaper och färdigheter och detta gäller såväl barn som vuxna (Säljö, 2000). Säljö (2000) 

bygger på Vygotskys teori om lärande, och Vygotsky (1978) var intresserad av barnets 

inlärningspotential, alltså vad barnet kan prestera under ledning av vuxna eller kamrater. Enligt 

Säljö (2000) äger en individs utveckling rum på två nivåer: först en biologisk (ökad 

varseblivningsförmåga, fysisk kontroll, delta och samspela med världen) och sedan en 

sociokulturell (kommunikativ och social förmåga). Utvecklingen sker utifrån de biologiska 

förutsättningarna, behovet av kontakt och i samspel med andra människor. Vygotsky (1978) 

menade att skolan spelar en viktig roll för att utveckla så kallade mentala processer. Han har 

format begreppet den proximala utvecklingszonen och menade att den kan vara ett tankeredskap 

för lärare att förstå mental utveckling på. Å ena sidan kan man på ett sätt förutspå vad en individ 

kan komma att kunna utveckla inom den närmaste framtiden genom att fastställa dennes 

proximala utvecklingszon. Vidare är det lärare eller andra vuxna på skolan som i den praktiska 

undervisningen skapar grunden för dessa utvecklingszoner. Lärande och utveckling sker i 

samspel och kommunikation, ofta i gemensamma aktiviteter där deltagarna har olika ansvar 

utifrån förmåga (Vygotsky, 1978 och Säljö, 2000). Det är viktigt att klargöra skillnaden i med 

vilket stöd barnet klarar att utföra saker och vad det klarar att utföra på egen hand. Stödet, 

menar Vygotsky, består av att utföra en handling tillsammans med någon som kan mer än 

barnet självt, det kan vara en vuxen eller ett annat barn (peer socialisation) och barnet ska 

utmanas med en uppgift som är mer avancerad än det tidigare klarat. Den pedagogiska 

utmaningen blir då att i utvecklingszonen uppmuntra barnet till att aktivt arbeta med andra och 

att samtidigt hjälpa och stödja barnet mot att klara uppgiften själv. Intelligens är alltså inte bara 

biologisk utan påverkas också av sociala förutsättningar (Vygotsky, 1978)  

  

 
  

Figur 1. Utvecklingszon. (Säljö 2000, s 122)  
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Nilholm (2007) menar att det sociokulturella perspektivet är ett vanligt perspektiv inom 

specialpedagogiken som utgör delar av den grund som specialpedagogiska forskningsperspektiv 

bygger på i dag. Säljö (2000, 2011) menar att det sociokulturella perspektivet handlar om hur 

människor lär och vad som är betydelsefullt för att utveckla kompetenser och färdigheter av 

olika slag både manuella och intellektuella. Utbildning har en stor roll i den kultur vi lever i och 

förknippas med ekonomisk och social välgång. Skola och utbildning är viktiga för lärandet men 

vi lär fortfarande i många andra miljöer, exempelvis hemma i familjen, bland kamrater, i 

föreningslivet och på arbetsplatsen alltså i sammanhang där vi interagerar med andra människor. 

Detta blir tydligt när vi möter människor som misslyckats i skolan och trots det har kunskaper 

om hur exempelvis samhället fungerar. Hur vi lär har också att göra med vilka kulturella 

omständigheter vi lever i (Säljö, 2000, 2011).   

Barnperspektiv/barns perspektiv  

Bronfenbrenner var den första som specificerade vad som menas med “barnperspektiv” enligt 

Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2011, 2013). De skandinaviska länderna är 

föregångsland i fråga om ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv”. Genom att observera och 

tolka barns samordnade handlingar vid interaktion/samspel redan i tidig ålder och genom sund 

empatisk fantasi kan de vuxna börja utveckla en förståelse för hur barnet uppfattar omvärlden.  

”Barnperspektiv” och ”barns perspektiv” har fått allt större betydelse i relation till barns 

rättigheter i allmänhet men också inom forskning och många barnrelaterade yrken (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). Halldén (2003) menar att FN:s konvention om barns 

rättigheter är tydlig med att barn har rätt att göra sina röster hörda och få sina åsikter 

uppmärksammade.   

De två definitionerna ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv” förklaras på följande vis enligt 

Halldén (2003) och Sommer et al, (2011, 2013).  

1. Barnperspektiv betyder att den vuxnas uppmärksamhet riktas mot att förstå barns 

erfarenheter, upplevelser, uttalanden, handlingar i och av världen. Barnperspektivet är 

inte barnets upplevelse utan kommer alltid vara hur den vuxne tror att barnet upplever 

olika saker.  

2. Barns perspektiv representerar barnens egna upplevelser, erfarenheter och förståelse 

för sitt eget liv. I motsats till barnperspektivet så är barns perspektiv något den vuxna 

stävar efter att förstå.   
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Barnet och den vuxna delar inte identiska erfarenheter och förståelse av deras egna liv. Det 

måste dock finnas någon samstämmighet mellan dem. När en vuxen tar ett barns perspektiv så 

försöker den vuxna att förstå och sätta sig in i barnets sätt att se på situationen. I vårdande eller 

lärande sammanhang ligger det på den vuxna exempelvis förälderns eller lärarens ansvar att 

säkerställa att barnets perspektiv kommer fram (Halldén, 2003; Sommer et al, 2011, 2013).  

Relationellt perspektiv-Samspelets betydelse för utveckling  

Inom specialpedagogisk forskning skiljer man på det så kallade kategoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet när det handlar om att skapa förklaringsmodeller till behovet av 

specialpedagogiska insatser (Aspelin, 2013; Nilholm, 2007). Inom ramen för det kategoriska 

perspektivet ligger fokus på den enskilda eleven, på individen och hens egenskaper. I det 

relationella perspektivet – som internationellt går under beteckningen  

”inclusive education” – fokuseras det istället på sociala omständigheter och organisatoriska 

faktorer (Aspelin, 2013; Nilholm, 2007; Partanen, 2007; Askland & Sataoen, 2003). Det 

relationella perspektivet har en dominerande ställning inom den specialpedagogiska forskningen 

i Sverige. Men det finns forskare som menar att det kategoriska perspektivet håller på att 

återerövra mark i en skola som är allt mer prestations- och resultatinriktad (Aspelin, 2013). Det 

relationella perspektivet har vuxit såväl nationellt som internationellt under de senaste femton 

åren enligt Aspelin (2013).  

Vad innebär relationellt perspektiv?  

Aspelin (2013) menar att det relationella perspektivet kännetecknas av ett intresse för vad som 

sker mellan människor. Människorna är gjorda för att ha relationer med varandra och ses som 

öppna väsen. Askland & Sataoen (2003) menar att samspel med andra människor är en 

förutsättning för att individuell utveckling ska ske och skriver vidare att sociala upplevelser är 

grunden för en människa när den bygger upp sig själv. De beskriver att barnet samspelar aktivt 

direkt från födseln. Även Partanen (2007) menar att relationsbygge är viktigt och om pedagoger 

fokuserar på att bygga relationer i mötet med barn och unga så kommer det bli lättare att komma 

tillrätta med både stökiga elever och med elever som inte når upp till kunskapskraven. Linder & 

Mortensen (2010) nämner vikten av att bygga relation med de elever som finns i skolan, det är 

av betydelse för att eleven ska känna trygghet och trivsel men också för läraren för att den 

genom relationer kan påverka gruppen eller individen till positiv förändring. Linder & 

Mortensen (2010) skriver vidare att man måste ha tålamod i relationsbygge och de nämner olika 

faser och menar att efter den första presentationsfasen kommer en lång och ganska seg fas där 
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relationen ska byggas upp. Den vuxna som är den som har ansvar för relationen måste vara 

öppen för kontakt och kommunikation när relationen byggs upp. Den vuxna behöver vara 

lyhörd och följa barnets initiativ och anpassa sitt eget beteende efter barnet för att på så sätt 

utöka och befästa kontakten. Efter den fasen kommer en period med ganska stabil relation där 

gemensamma upplevelser behöver delas för att få barnet att känna att dennes upplevelser är 

värdefulla. Den sista fasen handlar om att avveckla relationen vilket är minst lika viktigt så att 

barnet förstår varför relationen ska avslutas. Hur man avslutar kommer enligt Linder & 

Mortensen (2010) för alltid att påverka minnet av den man haft relation med.  

Hejlskov Elvén (2014) beskriver att barn i mellanstadieåldern med god relation till de vuxna i 

skolan använder det som en faktor bland många andra att motivera sig till att gå i skolan, medan 

för barn som inte upplever en god relation kan det istället fungera tvärtom. På högstadiet 

minskar betydelsen av dessa faktorer och då är det kamrater och relationerna med de vuxna på 

skolan som är en av faktorerna för att hålla skolfrånvaron låg. Dock är relationsbyggande med 

vuxna mindre prioriterat på högstadiet (Hejlskov Elvén, 2014).  

  

Lärare och elever ingår alltid i relationer vare sig de vill det eller ej (Aspelin, 2013). När man 

kommer in i ett klassrum är man redan involverad i en mångfald relationer med andra individer 

och grupper/konstellationer. Det handlar alltså inte om att relationer är något som pedagoger 

arbetar med vid någon speciell tidpunkt eller i vissa sociala situationer (Aspelin, 2013).  

  

Aspelin (2013) beskriver två aspekter av relationsbegreppet, det första är ”sam-verkan” och kan 

beskrivas som följande.   

Sam-verkan är en process där två eller flera individer, mer eller mindre framgångsrikt, 

koordinerar sina handlingar. Processen organiseras, t.ex. genom kulturella och sociala 

ordningar eller, mer konkret, av lingvistiska och paralingvistiska normer. Sam-verkan 

kännetecknas av förutsägbarhet. Det är en samordnad och tillika mer eller mindre målmedveten 

aktivitet. (Aspelin, 2013, s.19)  

  

Den andra aspekten är ”sam-varo” och beskrivs nedan.  

Sam-varo är ett personligt, ömsesidigt möte mellan människor. Två eller flera personer vänder 

sig till varandra och blir omedelbart delaktiga i varandras väsen. Skeendet innebär ett slags 

tillfällig avvikelse från strukturerad interaktion. Sam-varo kännetecknas av oförutsägbarhet. 

Inga medel används, inget medium står mellan de involverade personerna. (Aspelin, 2013, s.19)  
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Aspelin (2013) menar att den mest betydelsefulla aktiviteten utspelar sig i aspekten ”samvaro” 

och menar att individerna kommer fram som de unika personer de är i ögonblick av  

”sam-varo”. Detta betyder dock inte att ”sam-verkan”, sociala relationer eller samhälleliga 

relationer skulle vara oviktiga.   

  

Ovan beskrivs de teoretiska begrepp jag har valt att använda mig av i min studie, det vill säga 

det sociokulturella perspektivet, barnperspektivet och det relationella perspektivet.  

  

Metodval, databehandling och analys   
Syftet med denna studie är att utifrån ett barnperspektiv undersöka hur ungdomar som varit eller 

är placerade inom samhällsvård upplever och har upplevt sin skolgång och hur de tycker att 

samspelet mellan dem som elever och lärarna fungerat under skolgången. Ytterligare ett syfte är 

att undersöka om dessa ungdomar har fått specialpedagogiskt stöd/särskilt stöd under sin 

skolgång och hur stödet i så fall varit utformat. De frågeställningar som finns i denna studie är; 

Vilka erfarenheter och upplevelser av skolan har ungdomar över 16 år som varit eller är 

placerade i samhällsvård? Hur har samspelet mellan ungdomarna och lärarna/pedagogerna 

fungerat under skolgången enligt ungdomarna? Har dessa ungdomar fått något särskilt stöd 

under sin skolgång och vad berättar de om detta? 

I denna uppsats har jag inspirerats av livsberättelser som metodansats. Wigg (2009) skriver att 

livsberättelse passar som metodansats när man vill undersöka hur personer uppfattar och 

upplever vissa skeden eller händelser i sitt liv och gärna i ett längre perspektiv. Mina deltagare, 

ungdomar över 16 år, är visserligen inte så gamla men har i stort gått färdigt skolan och kan 

tänka tillbaka på den och berätta om sin upplevelse. Wigg (2009) skriver vidare att det inte är så 

viktigt att få fram sanningar utan det är vad deltagaren minns som är viktigt för att förstå dennes 

upplevelse. Wigg (2009) nämner olika sorters material som kan användas, exempelvis brev, 

dagböcker eller intervju. I mitt fall har jag använt mig av det sistnämnda. 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ, narrativ intervjustudie och använt mig av semistrukturerade 

intervjuer för att få intervjun så likt ett samtal som möjligt. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är 

intervju särskilt lämpligt för att undersöka människors upplevelser och syn på sina liv. Under en 
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intervju är det vanligast enligt Bryman (2011) att intervjuaren ställer ett antal frågor och att 

respondentens svar skrivs ner eller spelas in med bandspelare. Dalen (2008) rekommenderar 

däremot att forskaren alltid ska spela in intervjuerna då det är viktigt att få med informanternas 

egna ord. I mitt fall har jag spelat in alla intervjuer med min mobiltelefons röstmemo för att 

missa så lite som möjligt av svaren. Ett alternativ till intervju skulle kunna ha varit enkät men 

jag anser att det är viktigt att kunna ställa följdfrågor för att kunna få en mer nyanserad bild av 

situationen och för att det ska bli så likt ett samtal som möjligt. Bryman (2011) påpekar att det 

är viktigt att frågorna som intervjuaren ställer ställs på likartat sätt och att intervjuaren är 

medveten om att olikt formulerade frågor kan ge olika svar. Jag har ställt den första frågan på 

samma sätt till alla mina informanter, men sedan har samtalets form fått avgöra om jag ställt 

andra frågor eller om jag har kommit till dessa frågor genom andra vägar i samtalet.  

Urval  

Mina intervjuer har varit semistrukturerade och jag har intervjuat fem personer mellan 16-20 år. 

Urvalet av informanter har skett genom olika kontakter både med privatpersoner och med 

verksamheter som arbetar med ungdomar som varit eller är placerade inom samhällsvård. Jag 

har använt mig av ett riktat urval (Bryman, 2011), för att med säkerhet veta att informanterna är 

eller har varit placerade i samhällsvård. De flesta har varit familjehemsplacerade men det 

varierar hur länge de bott i familjehemmen. Tre informanter har bott i samma familjehem och 

inte behövt flytta runt medan den fjärde har bott på många olika ställen. Två av informanterna 

har varit placerade sedan de var mellan ett och två år medan en tredje blev placerad vid sex års 

ålder och en vid nio års ålder. En informant blev placerad första gången vid sjutton års ålder och 

då på behandlingshem. Informanterna kommer från tre olika kommuner i Sverige. Kontakt togs 

med sex personer varav en efter många turer fram och tillbaka till slut bestämde sig för att inte 

delta i studien.  

Provintervju  

Innan intervjuerna som jag genomförde på respondenterna gjorde jag en provintervju med en 

ungdom i min närhet för att sedan utvärdera och se vad som behövde göras om till mina 

intervjuer som ingår i studien. Bryman (2011) rekommenderar att man ska prova sin 

intervjuguide innan de respondenter som ingår i studien intervjuas. Trots att jag inte ändrade 

något i min intervjuguide kunde jag inte använda min provintervju i min studie då ungdomen 

endast är 15 år och inte är placerad i samhällsvård. Det var dock bra att genomföra den för att få 

testa intervjuguiden på en ungdom innan intervjuerna med respondenterna. Bryman (2011) 
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menar också att man inte ska genomföra en provintervju på någon av de tilltänkta 

respondenterna,  

Genomförande  

Jag började med att skicka ut missivbrev till de tänkta informanterna där jag informerade om 

mitt syfte med studien och att intervjuerna uppskattningsvis skulle ta mellan 30-60 minuter och 

även spelas in. Efter att informanten godkänt sitt deltagande bokades en tid för intervju.  

Något godkännande från vårdnadshavare behövdes inte då informanterna var över 16 år 

(Vetenskapsrådet, 2010). Vid intervjutillfällena träffades vi antingen hemma hos informanterna 

eller i en lokal som var hemvan för deltagaren. Vid ett tillfälle kom informanten till en lokal 

som jag hade ordnat. Vi började med att jag presenterade mig och småpratade om mitt syfte 

med studien. Jag upplyste återigen att det var frivilligt deltagande och att informanten när som 

helst under processen fick avbryta deltagandet. Jag informerade också om att allt skulle skötas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2010) det vill säga att informanten är helt anonym, inga namn 

på vare sig informanten, skolor eller kommuner ska skrivas ut. Efter det påminde jag igen om 

samtyckeskravet, att informanten närsomhelst kan avbryta deltagandet i studien 

(Vetenskapsrådet, 2010). Efter detta sattes röstmemon på och intervjun startade. Intervjuerna 

tog mellan 20-60 minuter.   

Systematisering och analys av data  

När intervjuerna var klara så transkriberade jag dem en efter en och vid genomläsning skapade 

jag olika teman utifrån mina frågeställningar. Transkribering är viktigt vid intervju enligt Kvale 

& Brinkmann (2009) och Wigg (2009), men det råder olika uppfattningar om hur detaljrika de 

måste vara. Jag har valt att transkribera intervjuerna ordagrant men jag har inte tagit med 

exempelvis pauser eller harklingar. Wigg (2009) menar att i processen är intervjun, 

konstruktionen av berättelserna, transkriberingen och analysen sammankopplade och 

analysarbetet startar redan när själva genomförandet av studien börjar och fortlöper under hela 

processen. Kvale & Brinkmann (2009) och Wigg (2009) menar att ett sätt att analysera data från 

intervjuerna kan vara genom att tematisera och sedan presentera resultaten utifrån temana. Jag 

har valt att presentera resultatet i min studie utifrån de olika teman som uppstått vid 

genomläsningen av materialet. Enligt Fejes & Thornberg (2009) finns det fyra olika sorters 

analyser; innehåll, form, holistiska och tematiska analyser. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är 

kodning av intervjumaterialet den form av dataanalys som är vanligast. I denna form av 

dataanalys kan delarna i en intervju delas in i olika kategorier. I denna studie har jag använt mig 
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av den analysform som enligt Fejes & Thornberg (2009) fokuserar på innehåll men är tematisk. 

Målet i denna analysform är att finna gemensamma teman i alla intervjuer. Innehållet från alla 

intervjuerna skrivs ihop under respektive teman. Temana kan vara både snäva och vida i denna 

analysform och de snäva temana behandlar detaljer, medan de vida teman handlar om mera 

övergripande frågor.   

Etisk reflektion  

Enligt Vetenskapsrådet (2010) är det viktigt att lyfta fram och diskutera de etiska aspekterna vid 

alla forskningsarbeten. Vetenskapsrådet (2010) tar upp fyra olika krav som är viktiga vid 

datainsamling på fältet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I min studie innebär informationskravet att samtliga informanter 

meddelades om syftet med och strukturen för studiens genomförande genom ett missivbrev. I 

enlighet med samtyckeskravet informerades informanterna om att deltagandet var frivilligt och 

att de närsomhelst kunde avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att jag 

informerade om att de kommer att förbli anonyma, inga tilltalsnamn eller namn på orter eller 

skolor nämns för att minimera risken att informanternas anonymitet avslöjas. I enlighet med 

nyttjandekravet har informanterna informerats om att intervjumaterialet endast kommer att 

användas till denna studie.    

Då jag har intervjuat ungdomar som varit eller är placerade i samhällsvård av socialtjänsten, har 

jag enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2010) forskat på en utsatt eller sårbar grupp och 

Vetenskapsrådet skriver att särskild hänsyn behöver tas och att forskning aldrig skall utföras om 

den istället kan utföras på en mindre utsatt grupp. I mitt fall blir det svårt att utföra denna studie 

på någon annan grupp det vill säga ungdomar som är eller varit placerade i samhällsvård då det 

är just dessa ungdomars egna upplevelser jag vill belysa. Jag har i och med mitt yrke vana vid 

att prata med ungdomar i liknande utsatta situationer vilket kan vara både positivt och negativt. 

Positivt i den aspekten att jag är van att möta och vänta in och negativt att jag är just van och 

kan ha en övertro på min egen förmåga att möta dessa ungdomar. Jag tycker att jag har tagit 

särskild hänsyn vid min studie då jag inte frågat något om anledningen till placeringen eller hur 

deras familjeförhållande såg ut innan placeringen utan bara frågat om skolan. Jag har varit 

lyhörd inför vad de vill berätta och om jag upplevt tvekan inför att svara på frågorna har jag 

återigen låtit dem förstå att de inte behöver svara om de inte vill. I Vetenskapsrådets etiska 

principer (2010) står det att samhällets medlemmar har rätt till skydd från insyn i exempelvis 

sina livsförhållanden och att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
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förödmjukelse eller kränkning. De skriver vidare att det är viktigt att väga det möjliga 

kunskapstillskottet mot de eventuella negativa konsekvenser som kan drabba intervjudeltagare 

och eventuellt tredje person. Då jag har valt att intervjua ungdomar som var 16 år eller äldre 

behöver endast deltagarna själva godkänna att vara med i studien enligt Vetenskapsrådet (2010) 

och Bryman (2011).   

Metoddiskussion  

Alla intervjuer blev unika på sitt sätt eftersom de fem informanterna var olika som personer och 

hade olika upplevelser. Jag använde intervjuguiden olika mycket beroende på hur mycket 

intervjupersonen pratade på egen hand. Vid vissa intervjuer tittade jag igenom guiden i slutet för 

att se om vi berört alla frågor under intervjun medan vid andra intervjuer fick jag använda 

frågorna mer strikt.   

Den provintervju jag gjorde innan var bra för att få träna mig i att ställa frågorna men var inte 

lika viktig för hur mitt bemötande var, eftersom jag fick anpassa mitt sätt att matcha 

informanten med kroppsspråk, tempo i talet och röststyrka efter varje individ. Vissa informanter 

behövde också en längre tid med förprat innan intervjun startade.  

Att spela in intervjuerna var nödvändigt för att få med allt och jag kunde få intressant 

arbetsmaterial när jag transkriberade. Transkriberingen tog tid men det var viktigt för att komma 

ihåg detaljer. Jag lyssnade även på intervjuerna igen efter transkriptionen för att minnas känslan 

i intervjun. Det kan ha varit svårt för vissa av informanterna att vara i intervjusituationen 

eftersom de kan vara ett känsligt ämne att diskutera men jag upplever att alla var motiverade att 

delta. I vissa fall kanske det hade varit bättre med enkät men då hade jag missat mycket av 

sidoinformationen och det spontana pratet som uppkom under intervjuerna som jag anser är 

viktigt för en bredare förståelse.   

De resultat jag kommit fram till i min studie är inte generaliserbara. Generalisering handlar 

enligt Thornberg & Fejes (2009) om i vilken utsträckning resultatet kan omsättas till personer, 

situationer, och händelser som inte ingått i studien. Eftersom jag intervjuat fem personer så är 

det endast ett litet antal informanter och de har sin egen historia. Jag har även använt mig av ett 

riktat urval som också begränsar min studie. Enligt Thornberg & Fejes (2009) och Bryman 

(1997) behövs ett större urval från hela populationen för att öka generaliserbarheten.  
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Resultat   
I denna del av studien kommer informanterna presenteras utifrån de intervjuer som är gjorda 

och de berättelser som där framträder. Jag har döpt om mina informanter till könsneutrala namn. 

Informanterna har olika karaktär och har olika typer av erfarenhet som ger olika 

kunskaper/resultat. Min empiri ser därför lite olika ut då vissa av informanterna svarade med 

långa och utförliga svar medan andra informanter var mer fåordiga och höll sig mer strikt till de 

frågor jag ställde.  

  

Informant Charlie 18 år.  

Charlie placerades i familjehem vid sex års ålder och började i förskoleklass vid placeringen. 

Redan första dagen fick Charlie en kompis som visade runt, även om Charlie själv säger att hen 

inte riktigt visste vad hen gjorde där. Charlie tror sig komma ihåg att det gick ganska bra de 

första åren men i år tre fick hen börja på en kommungemensam segregerad resursskola. Där 

bedrevs undervisningen i ett mindre sammanhang vilket Charlie tyckte var mycket bättre 

eftersom det innebar mer hjälp för Charlie.   

Nä men som sagt, mer hjälp helt enkelt, mindre grupp också, jag har väl alltid 

varit folkskygg när det gäller mycket folk så som att sitta i en stor klass med folk 

kan bli jättejobbigt, gå till matsalen själv och sånt. Just att det blir mindre, man 

känner att det är mer som fokuserar på just dig än i en klass med 30 elever och en 

lärare.  

Charlie har alltid haft svårt med stora grupper och upplever att hen i det lilla sammanhanget fick 

stöd, blev sedd och fick bättre och snabbare hjälp än i den stora klassen. Charlie uttrycker att 

hen behöver stöttning för att komma vidare i sin skolutveckling.  

Charlie berättar att hen lär sig bäst om hen kan koncentrera sig på uppgiften och säger  

Asså, jag är ganska lättlärd egentligen bara jag koncentrerar mig men det var just 

det att det inte gick att koncentrera sig.   

Charlie återkommer igen till att det går lättare för hen att ta till sig kunskap om hen får 

undervisning i ett mindre sammanhang.  

De andra fyra eleverna som också gick på resursskolan var i samma ålder som hen. Charlie fick 

återgå till sin vanliga klass i år sex utan någon egentlig förklaring och hen upplevde det lika 
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jobbigt som tidigare. År sju började Charlie på en annan skola där det enligt hen gick ganska bra 

till en början. I slutet av år sju blev det jobbigt och hen började avskärma sig från vänner och 

tappa tron på sig själv. Charlie fick lägga mycket tid på att försöka få lärarna och rektorn på 

skolan att förstå att hen inte klarade av det stora sammanhanget och tillslut togs ett gemensamt 

beslut mellan skolan, Charlie och familjehemmet och Charlie började på resursskolan igen och 

hen upplevde det åter bättre. Charlie upplever att hen för det mesta har blivit lyssnad på och 

svarar på frågan om hen har kunnat påverka sin skolgång,  

jag har fått sagt hur jag vill ha det så har man, ja det kan ju inte alltid bli som 

man vill precis men så gott som det går efter tider och sånt som jag velat haft, sen 

har vi ju träffats på möten och bestämt och kollat hur det går och sånt.  

Charlie upplever att hen till stor del har fått vara delaktig i sin skolsituation och beskriver att 

skolan har anpassat studierna efter hens behov och att uppföljning har skett kontinuerligt.  

Skolan har samspelat med Charlie och utifrån ett barnperspektiv varit intresserade av vad 

Charlie tycker om sin skolsituation.  

Charlie gick ut grundskolan i resursskolan och började gymnasiet på introduktionsprogrammet. 

Till en början läste Charlie tre ämnen vilket blev för mycket att fokusera på samtidigt, så hen 

fick läsa ett ämne i taget och göra klart det. Även på introduktionsprogrammet läste Charlie 

tillsammans med få andra, vilket var bra enligt hen. Charlie och två andra elever startade ett 

företag inom service i början på introduktionsprogrammet, vilket fortfarande är igång. De 

tvättar bilar, rensar i trädgårdar med mera. Charlie säger att det fungerar bra, men ju mer hen 

arbetar med företaget desto mindre motiverad blir hen av att arbeta med teoretiskt arbete. 

Charlie berättar att hen lär sig bäst genom att arbeta med händerna och att hen har svårt att ta till 

sig kunskap genom att läsa böcker. Charlie säger att det bästa bemötandet hen fått är från den 

lärare hen har nu. Läraren förstår sig på Charlie och låter hen arbeta i sitt tempo och efter sina 

förutsättningar och det är enligt Charlie det som fungerar bäst för hen. Charlie säger    

– Just nu tror jag inte att det finns något som jag skulle vilja ändra på faktiskt. Jag 

trivs ganska bra just nu.  

– Om jag inte trivs så kan jag inte göra något heller.   

Charlie beskriver att trivsel och goda relationer med både lärare och andra elever är viktigt för 

att hen ska kunna prestera i skolan och upplever att hen i den skolsituation hen befinner sig i nu 

trivs bra.   
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I framtiden vill Charlie arbeta med att bygga datorer, vilket är ett stort intresse och Charlie 

tänker söka ett gymnasium med teknikinriktning. Charlie säger att det passar hen bra att i 

framtiden arbeta med att bygga datorer, eftersom att hen tycker om att vara ensam och inte går 

ut så mycket bland andra människor.  

  

Informant Kim 20 år   

Kim berättar att hen redan i förskoleklass var ett livligt barn som hade stora behov att röra sig. I 

tredje klass blev Kim placerad i familjehem och låg och mellanstadiet fungerade ganska bra 

trots att hen hade svårt att koncentrera sig. Kim tyckte att skolan var rolig. På högstadiet var det 

inte roligt längre och hen fick ha vissa lektioner i en särskild grupp för elever som behövde 

extra stöd.    

– Jag kände mig särbehandlad liksom, att ok vi har inte tid för dig, vi kan inte 

hjälpa dig.   

– På stödgrupperna var det bara stökiga elever som inte orkade koncentrera sig 

eller de som hade något handikapp satt i stödgruppen. Vi såg det mer som, jag 

vet inte. Jag tyckte i alla fall inte om att bli särbehandlad asså, alla i klassen 

som förstod satt ju kvar i klassrummet och behövde inte gå till någon stödgrupp. 

Jag tyckte inte att det var rättvist.   

– Och jag tyckte inte att det var kul att jag skulle lägga ner mer tid än de andra 

ungdomarna för att jag skulle förstå, det var orättvist. Ska jag behöva gå längre 

i skolan, behöva känna mig utanför, de andra ungdomarna var tillsammans och 

jag skulle behöva gå därifrån. Så jag kände mig utanför, jag ville ju vara med 

mina kompisar och min klass.  

Kim upplever att lärarna i den ordinarie klassen inte samspelade och att de inte ville arbeta med 

hen. De tog sig inte tid för de elever som behövde extra stöd vid inlärning. Kim kände sig 

exkluderad från den vanliga klassen och menar att hens klasskamrater till slut inte räknade med 

hen som en i klassen. Kim kände inte tillhörighet och relationerna med de andra i klassen 

försämrades. Kim hade behov av hjälp och när hen inte fick hjälpen blev hen okoncentrerad och 

Kims upplevelse är att hen på grund av det fick gå i stödgruppen.   
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Kim beskriver också en känsla av utanförskap och att lärarna inte tyckte att det var viktigt att 

lägga tid på hen. Kim tappade hoppet och förlorade tilliten till lärarna. Hen berättar  

På högstadiet var man tvungen att sitta still och lyssna på läraren, det fungerade 

inte för mig, jag hade spring i benen och om det hände något utanför så hade jag 

mitt fokus där. Mer fokus på annat, hade mycket med mig själv, saker som kom 

upp. Lärarna lade mer fokus på de duktiga, snälla och tysta. De som inte kunde 

koncentrera sig eller finna sig till ro blev utstötta. ”Vi orkar inte lägga energi på 

er för ni verkar inte vilja något med er framtid i alla fall” och då blev det mer, vi 

skiter i det, det är ändå ingen som bryr sig så. Då får vi göra vad vi vill.  

Kim upplever inte att lärarna gjorde det de skulle för hen och upplever att de arbetade mer med 

de elever som följde skolans ramar. De barn som inte passade in i formen fick inte det stöd de 

behövde i den vanliga klassen. Lärarna såg inte Kims potentiella utvecklingszon och gav inte 

det stöd hen behövde för att utvecklas.   

I stödgruppen upplever Kim att hen också hamnade i bakgrunden för där var hen för duktig i 

jämförelse med de andra eleverna i stödgruppen och Kim fick inte så mycket hjälp som hen 

behövde.   

Det blev precis likadant där men nu var det jag som var bättre och andra som 

hade större bekymmer än jag och då lades ju fokus på dom så då fick jag klara 

mig själv. ”Du som är så duktig klarar dig ju själv”. Då fick man fortfarande 

klara sig själv där. Jag kände att någon behövde haft koll på mig, någon som satte 

ner mig och sa att nu ska vi plugga tillsammans, lägger fokus på mig, jag kände 

att det inte fanns någon som brydde sig.    

Kim har en känsla av ensamhet och att inte känna sig inkluderad varken i sin klass eller i 

stödgruppen. Kim efterfrågar samspel och relationer och hade velat att lärarna hade väglett hen i 

hens studier.   

Kim upplever att hen inte blivit sedd och tänker att skolan behandlade hen annorlunda på grund 

av att hen var placerad i samhällsvård. Kim drabbades av depression i nionde klass och var 

borta från skolan ett halvår. Hen beskriver en känsla av att inte tillhöra och hamna utanför 

sammanhanget som skolan innebär.  
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Och till slut så hamnade jag mer och mer utanför mina klasskompisar, de glömde 

bort mig. Så till slut sket jag i att gå till skolan, mer än ett halvår struntade jag i 

att gå till skolan, jag var bara hemma och hamnade i depression vad faan. Jag såg 

ingen mening med att gå i skolan så jag hade gett upp hoppet.  

Kim såg ingen mening med att gå till skolan och kände sig inte delaktig/inkluderad.  

Samspelet med klasskamraterna försvann helt och hen gav upp och gick inte till skolan.   

Kim gick om år nio i en ny klass på grund av en ny placering. Kim berättar att hen hade en 

underbar lärare som var hård men rättvis och såg alla elever. Läraren trodde på eleverna och 

lärarens budskap var att alla skulle klara skolan. Kim berättar  

– Mina lärare som jag hade var så vana vid att ungdomarna inte klarade av så, de 

var fast beslutna om att alla skulle klara nian. Vid prov la lärarna mer tid på de 

som hade det svårast. Läraren var rättvis, hon orkade och ville kämpa. Alla blev 

bemötta på ett bra sätt. Såg till att, det skulle vara rättvist liksom. I X gav man 

upp, skit samma, vi orkar inte. Läraren i Y var ju vana vid stökiga ungar, hon 

visade att hon klarar av stökiga ungar, hon var inte alls rädd, hon var verkligen 

sträng.  

-/ man blev ju bekräftad och sedd. Jag tror på att man ska tro på människor. I den 

andra skolan var det mer att dumförklara oss. Jag hade ju varit med om att inte 

lyckas så jag trodde ju inte att jag skulle kunna lyckas. Hon fick oss att förstå att vi 

skulle lyckas. Även när jag tappade hoppet så lyckades hon få mig att tro på mig 

själv. Tidigare fick jag ju hela tiden bekräftat att jag inte kunde. Hon fick oss att 

förstå att vi skulle lyckas, till och med med matten. Jag klarade det, jag gick ut 

nian.  

Kim beskriver lärare som lyckas med att bygga relation och att få hen att känna sig som en del i 

ett sammanhang, hen blir sedd och får det stöd hen behöver för att nå betyg. Kim kände sig 

delaktig och inte lämnad som hen gjort tidigare och hens självförtroende ökade.   

Det året fungerade bra för Kim och hen arbetade upp sina betyg. Kim började på gymnasiet och 

tappade åter motivationen till att gå i skolan. Kim säger att känslan av skam är ständigt 

återkommande, hen ville vara som alla andra och klara det som andra klarar men när det inte 

gick som hen ville så kom skamkänslorna. Kim har också provat folkhögskola men säger att 

hens självförtroende är så lågt att Kim inte tror att hen kan åstadkomma något. Kim säger sig 
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inte ha så många framtidsmål. Så här i efterhand skulle Kim önskat att hen fått ett annat stöd 

från skolan men också hemifrån.    

Asså jag hade önskat att redan i ettan, tvåan, sexan, femman att de hade sett och 

gått in och ok hen är livlig, asså lite överallt, försöka samla hen, lugna ner hen 

och för det fortsatte ju i sjuan, åttan, nian, jag var ju livlig. Om jag hade lugnat 

ner mig på högstadiet och lagt fokus på skolarbetet, att jag hade mer fått till mig 

att, så här nu måste du lugna ner dig för att, för din framtid. Mina kompisar som 

liksom bodde hemma dom pratade mycket om framtid, du måste verkligen fokusera 

på skolan och koncentrera dig och plugga, de såg till att dom pluggade hemma, 

asså såg till att de skötte sig i skolan, hade mer koll liksom, jag var mer, det var ju 

ingen som sa till mig direkt asså om inte du skärper dig i sjuan åttan så kommer 

du halka efter.   

Kim hade önskat att de vuxna i skolan hade förstått att hen behövde hjälp redan tidigt och på ett 

annat sätt än att få gå till stödgruppen. Kim önskar att de vuxna ska försöka förstå ”mellan 

raderna” och menar att ibland säger eller visar man en sak men menar en annan.  

/man kanske inte vill säga rakt ut att man behöver hjälp utan visar på andra sätt. 

Och eh, man vill ju att en vuxen ska se, självmant finnas där och hjälpa, man 

kanske är för stolt, man vill bara att du själv ska förstå.  

Lärarna som möter elever med olika svårigheter behöver enligt Kim bli bättre på att fånga upp 

och finnas där utan att barnet självt ska behöva agera för att få någon reaktion. Det behöver 

finnas tid att se alla barn och deras specifika behov.   

  

Informant Lo 19 år   

Lo berättar att hen har bott i samma familjehem från två års ålder och att skolan fungerat bra för 

hen. Lo berättar att i början på lågstadiet hade hen hemlängtan men att det inte påverkade 

skolarbetet. Lo upplever att hen fick bra stöd från skolan som lät hen ringa hem och då blev det 

bättre.   

Själva skolgången har gått bra men i början typ i lekis och ettan så hade jag typ 

hemlängtan och så, så då vart jag ledsen varje förmiddag i skolan, men det har 

inte påverkat hur jag lär mig och så utan jag har alltid kunnat hänga med bra.   
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Lo fortsatte mellanstadiet på samma skola för att sedan börja högstadiet på ny skola. Där blev 

Lo utfryst och skolan gjorde det de kunde enligt hen vilket innebar att kalla till ett föräldramöte. 

Situationen blev inte bättre och hen bytte skola för att hen vantrivdes. På den nya skolan 

fungerade högstadiet bra och hen hade basket som inriktning på skolan och spelade även på 

fritiden. På gymnasiet började Lo ett teoretiskt program och framtidsvisionen är att bli inredare 

eller jurist. Lo har lätt för sig i skolan men på grund av en ätstörning har hen behövt jobba i sin 

takt och skolans rektor har stöttat Lo i att planerat sina studier.  

Asså jag har fått prata med rektor och lärarna, de har ju varit medvetna om att 

jag har varit sjuk och så, så de har varit mer noga med ”du ska inte göra för 

mycket, gör det som känns bäst”. Rektorn har hjälpt mig att välja ut vilka kurser 

som kan vara bra att börja att läsa och så. Så jag har fått mycket stöd så.  

Los skolgång har individanpassats efter hens behov och Lo upplever att hen fått det stöd hen 

behöver för att planera sina studier. Lärarna har varit lyhörda och Los potentiella 

utvecklingszon har uppmärksammats.  

Lo tycker inte, på min fråga, att den tidigare forskningen som säger att placerade barns skolgång 

är bristfällig stämmer på hen, utan säger att hen har haft det bra och tror att det kan bero på att 

hen bott i samma familjehem så länge och att det gett hen stabilitet och tro på sig själv. Hen 

hänvisar till syskon som fått flytta mellan olika boenden och då även fått problem i skolan.   

Min bror har flyttat mellan olika familjehem så han har fått gått om skolan och så. 

Men jag har aldrig känt så, vet inte om det kan ha berott på att jag har bott i 

denna familj sedan jag var jätteliten, så kan ju det ha påverkat positivt. Min 

lillsyrra är ju också fosterhemsplacerad och hon är 9 nu och hon kom till oss för 

typ 5 år sedan men hon har det ganska jobbigt i skolan just nu, för hon har varit 

med om jättemycket så här dåliga saker innan hon flyttade till oss. Så det beror väl 

kanske lite på hur man har haft det innan och så.  

Lo tror att placeringar i samhällsvård kan påverka barn olika och har både positiva och negativa 

uppfattningar om det. Hen tror att vad man varit med om innan man blev placerad kan vara en 

orsak till att det blir jobbigt i skolan för vissa barn. Det är således hela livssituationen, inte bara 

det som händer just nu som påverkar. Tidigare relationer och upplevelser påverkar här och nu.  
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Informant Mio 18 år  

Mio placerad för första gången som sjutton åring och har bott på ett HVB innan nuvarande 

placering på ett annat HVB. Både förskoleklass och år ett fungerade bra och Mio lärde sig 

snabbt att både läsa och skriva. Mio berättar att hen blev deprimerad i andra klass på grund av 

att hens föräldrar skiljdes. Hen har alltid varit duktig i skolan och har lätt för att lära sig nya 

saker. Hen har nästa alltid haft undervisning i helklass och hen säger,   

Jag har alltid varit en sån som inte riktigt har märkts i klassrummet, typ bråkat 

och så, mer tvärtom.  

Mio menar att hen inte har gjort något väsen av sig och anpassat sig till skolan och allt vad det 

innebär.  

Mio har fått stöd i matematik under sin skolgång. Mio berättar även att hen fick stöd av 

skolsköterskan när hen mådde dåligt.  

alltså, ibland när jag var ledsen gick jag inte till skolan, å så pratade jag med 

skolsköterskan. Det har jag gjort ofta i skolan.  

Mio berättar att hen ibland skolkade när hen mådde dåligt. Mio beskriver också stöd från 

skolans skolsköterska och att det är något som Mio använt sig av när hen mått dåligt.  

År sju började Mio skolka på grund av sitt dåliga mående. Mio upplever inte att hen fick så 

mycket stöd i sin situation från skolan utan det var från andra aktörer, exempelvis BUP (barn 

och ungdomspsykiatri).   

– Jag skolkade mycket i sjuan och åttan och så började jag också använda 

droger och skötte inte skolan.   

– Men sen skärpte jag mig i nian och läste upp alla betyg. Jag hade 270p när 

jag gick ut nian.  

Inför skolstarten år nio bestämde sig Mio för att satsa på skolan och inte skolka så mycket. 

Däremot fortsatte hen med droger. Mio klarade att läsa upp betygen så hen kom in på 

gymnasiets estetiska program. Det gick inte så bra för Mio och hen blev efter första året på 

gymnasiet placerad på behandlingshem.   
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Det gick inget bra, jag drogade fortfarande och umgicks med kompisar som inte 

var bra. Sen i början av sommaren blev jag placerad på behandlingshemmet XX 

och var där över sommaren. Sen flyttade jag hem igen men det funkade inte så jag 

kom tillbaka till XX och började gymnasiet där.  

Under tiden på behandlingshemmet började hen på ett annat gymnasium med samma inriktning 

fast i en annan stad och sedan dess har det fungerat bra för hen i skolan. Lo förklarar varför 

skolan har fungerat bra för hen i den nya skolan    

– Det beror på att jag brutit kontakten med mina gamla kompisar som inte var 

bra för mig.   

– Där jag går nu vill de hjälpa mig mycket, dom bryr sig.  

Mio menar att en förutsättning för att hen skulle klara skolan var att Mio bröt med sina kamrater 

som inte varit bra för hen. Mio nämner även att lärarna på den nya skolan gett henne det stöd 

hon behöver för att utvecklas och att de bryr sig om hen.  

I framtiden vill Mio arbeta med estetik eller bli psykolog. Mio är dock osäker på om hen kan bli 

psykolog eftersom hen tror att hen har någon diagnos och är osäker på om man kan bli psykolog 

då.  

  

Informant Tintin 16 år.   

Tintin har bott i samma familjehem sedan hen var mellan ett och två år. Tintin började 

förskoleklass i en liten skola på landsbygden. I hens klass var det bara åtta elever. Tintin 

kommer inte ihåg så mycket från skolstarten men säger att alla lärare hen mött under skoltiden 

har varit bra.   

Det har varit bra, har fått det stöd och den hjälp jag behöver.  

Tintin upplever att hen fått det stöd hen behöver och att skolan har fungerat bra för hen. Att gå i 

den lilla skolan på landsbygden har endast varit positivt för Tintin.   

En av Tintins lärare sticker ut på ett positivt sätt  

han var bra och schysst, han var idrottslärare. Han kunde också vara sträng om 

man inte lyssnade och gjorde det man skulle, men det är ju så det ska vara. 
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Tintin tycker att det är bra att läraren var sträng och höll på de regler som fanns. Läraren 

samspelade med eleverna och ville att eleverna skulle sköta sitt skolarbete för att utvecklas 

optimalt.  

Tintin gick på samma skola till och med sjätte klass och Tintin berättar att det var jobbigt under 

år fem eftersom hen upplevde att hen inte hängde med. Det pratades i skolan om att hen skulle 

gå om år fem men det blev inte så, varför vet inte Tintin men säger att det var bra att det inte 

blev något. År sju bytte hen skola och började i den större tätorten. Tintin började i en ny klass, 

men fyra av de åtta gamla klasskamraterna fick börja i samma klass och resterande fyra i en 

annan. Tintin tyckte att det var okej men säger att hen tycker bäst om praktiska ämnen såsom 

slöjd och idrott. Det jobbigaste ämnet är matematik. Under höstterminen år nio åkte Tintin och 

hens familj till ett annat land och bodde där i sex månader. Skolan i det andra landet var 

strängare med mer disciplin. Tintin upplevde att hen blev bättre på engelska men att det var tufft 

att komma tillbaka till den svenska skolan då det bara var två månader kvar av terminen och 

mycket skolarbete att göra. Efter högstadiet började Tintin på preparandprogrammet där hen går 

nu. Tintin fokuserar på att läsa upp de ämnen som hen inte har betyg i. Tintins upplevelse av sin 

skolgång har varit okej och hen menar att det varit lättare för hen att arbeta i mindre grupp som 

hen gör nu på gymnasiet.   

Ja det är lugnare med mindre elever och man får lite mer hjälp. 

Tintin upplever att det är lugnare i skolan med få elever i klassen och att hen får mer hjälp i det 

lilla sammanhanget. I framtiden vill Tintin gå byggprogrammet på gymnasiet.  

  

Resultatdiskussion  
I denna del presenteras och diskuteras resultaten utifrån de teman som jag skapat efter 

genomläsning och analys av det insamlade materialet. De teman jag har skapat är, Lärarens 

kompetens och relationsförmåga enligt eleverna, självkänsla/självbild, ungdomarnas upplevelser 

av att må dåligt, inkludering/delaktighet och upplevelsen av särskilt stöd/särskild 

undervisningsgrupp ur ungdomarnas perspektiv. Det är ungdomarnas egna 

upplevelser/berättelser jag varit intresserad av att beskriva. Jag har i resultatdiskussionen valt att 

referera till ny litteratur som jag inte tagit upp i kapitlet om tidigare forskning, detta på grund av 

att mina informanter lyft saker som jag tycker är viktigt att diskutera. 
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Lärarens kompetens och relationsförmåga enligt eleverna  

Relationer och samspel med andra människor är något som sker hela tiden och är en 

förutsättning för att individuell utveckling ska ske och sociala upplevelser är grunden för en 

människa när den bygger upp sig själv (Askland & Sataoen, 2003).   

Mina resultat visar vikten av att utvecklas tillsammans med andra och att barn är i behov av 

andra människor för att utvecklas till individer som tror på sig själva. Enligt sociokulturellt 

perspektiv lär sig barnet bäst tillsammans med andra och att det är viktigt att vuxna finns som 

stöd (Vygotsky, 1978; Säljö, 2000). Kim upplever att ”lärarna var superstränga” och ”de var 

bestämda på att alla skulle klara oss”, ”bästa läraren jag någonsin haft”, ” lärarna gjorde så att 

jag förstod” även Tintin menar att bästa läraren var ”sträng men schysst”. Kim säger exempelvis 

att det var bra att lärarna var stränga och hade krav på eleverna och säger ”det var skitbra, man 

blev ju bekräftad och sedd”. Samtidigt säger Kim att andra lärare inte har varit bra och hen är 

besviken över att vissa lärare har gett upp och inte brytt sig om hen. Partanen (2007) menar att 

relationsbygge är viktigt och skriver att om pedagoger fokuserar på att bygga relationer i mötet 

med barn och unga så kommer det bli lättare att komma tillrätta med både stökiga elever och 

med elever som inte når upp till kunskapskraven. Charlie, Lo och Mio är nöjda med sina lärare 

och menar att de har gjort det de enligt dem ska. Lärarens roll i skolan är enligt Partanen (2007) 

och Aspelin (2013) ett balanserande mellan att vägleda eleverna och ge dem ett vuxet 

perspektiv på sina idéer och föreställningar vilket stämmer väl in på både det sociokulturella 

perspektivet och det relationella perspektivet (Vygotsky, 1978, Säljö, 2000; Aspelin, 2013).  

Självkänsla/självbild  

Kim upplever sig som dålig och ”dum i huvudet” och berättar att hen skämdes för att hen gick i 

stödgrupp, hen blev inte sedd och gav upp. Scheff & Starrin (2013) menar att det finns två sidor 

av skam och de skiljer på konstruktiv och destruktiv skam. Den destruktiva skammen 

uppkommer om man utsätts för förödmjukelse och kränkningar och upplevs när den göms 

undan och undertrycks. Den destruktiva skammen kan leda åt två håll, antingen blir det 

våldsamheter eller också psykisk ohälsa. Partanen (2007) menar att när elever ”lägger av” eller 

misslyckas så gör de det ytterst sällan för att de inte vill lyckas, inte vill lära sig utan för att de 

inte kan utifrån hur situationen runt omkring dem är ordnad.  Partanen menar vidare att normen 

i skolan fortfarande är att visa sig duktig och begåvad och kan man inte det måste man dölja det 

så man inte uppfattas som obegåvad.   
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Lo säger sig ha bra självkänsla och att hen är duktig i skolan. Lo berättar även att hen alltid har 

haft lätt att lära sig i skolan. Även Mio har den uppfattningen om sig själv. Charlie säger att hen 

ibland har svårt att motivera sig till teoretiskt arbete och känner ibland att hen inte klarar av 

tempot i den vanliga skolan. Haug (1998) menar att elever som får specialundervisning gradvis 

utvecklar en negativ självbild och kraven på dem sänks av miljön runt omkring.  

Ungdomarnas upplevelser av att må dåligt  

Några av ungdomarna i min studie berättar om att de mått dåligt under sin skoltid och nämner 

bland annat ätstörning, mobbing, depression, droger och social fobi. Charlie säger ”jag har väl 

alltid varit folkskygg när det gäller mycket folk så som att sitta i en stor klass med folk kan bli 

jättejobbigt, gå till matsalen själv och sånt”. Detta kan jämföras med Vinnerljung (2011) som i 

sin studie beskriver att barn och unga som vuxit upp i familjehem har stora risker att hamna i 

både sociala problem och hälsoproblem exempelvis självmordsförsök, missbruk av alkohol och 

narkotika och psykisk ohälsa etcetera. Även Imsen (2000) nämner att sociala och emotionella 

problem bland annat visar sig i inlärningssvårigheter, beteendeproblem och emotionella 

problem. Detta tar sig olika uttryck bland annat i oacceptabelt beteende i form av att eleverna 

stör men det kan också vara elever som sluter sig inom sig själva och inte vill synas i 

exempelvis klassrummet. Kinge (2000) menar att barn med socioemotionella svårigheter bör ses 

som lika funktionshämmade som för de barn med diagnos och menar att deras beteende hindrar 

dem från att delta i den sociala miljön på ett positivt sätt. Persson (2008) menar att det som är 

avgörande för om ett barn ska få specialpedagogiskt stöd är inlärningsproblem och 

socioemotionella problem.  

Inkludering/Delaktighet  

Informanterna i min studie har haft olika uppfattningar om de upplevt sig inkluderade/delaktiga 

eller inte under sin skolgång. Höjer (2012) menar att känslan av maktlöshet och att inte kunna 

påverka sin situation kan vara stark hos barn placerade i samhällsvård. Kim och Charlie 

upplever att de i perioder inte blivit lyssnade på och inte förstått varför vissa beslut tagits från 

skolans håll. Haug (1998) och Nilholm (2012) menar att inkludering i skolan handlar om social 

rättvisa och att alla har rätt att tillhöra och delta i skolans alla ordinarie verksamheter och i sin 

klass. Flera av mina informanter har upplevt att de inte har tillhört och därför inte känt sin 

inkluderad medan en annan informant upplevt sig mer exkluderad i den vanliga klassen på hens 

vanliga skola och känt sig mer inkluderad i den lilla undervisningsgruppen. Ungdomarna jag har 

intervjuat har även beskrivit vikten av att ha en social tillhörighet och goda relationer med andra 
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elever och lärare. Detta kan jämföras med Haugs (1998) resonemang om att det mest rättvisa 

och bästa både för den enskilda eleven och för samhället i stort är att alla oberoende av 

bakgrund, intressen och prestationsförmåga deltar i samma samhällsgemenskap och får samma 

undervisning från unga år. Genom detta menar Haug (1998) att en positiv grund läggs för att 

dessa barn också som vuxna ska kunna fungera tillsammans i det vanliga samhällslivet. Stor 

vikt läggs vid social träning och på att utveckla gemenskapen och det behöver finnas en 

acceptans för att det finns skillnader mellan barnen. Skillnaderna ska utgöra del av de dagliga 

erfarenheterna i skolan, och de ska hanteras genom individuellt utformad undervisning för alla 

barn i samma skola och i samma klassrum. Inom den ramen ska barnet få den undervisning som 

gör att de kan komma så långt som möjligt och det ska ske utan att eleverna blir stigmatiserade 

eller utstötta.   

Det finns grupper av elever som enligt Haug (1998) uppvisar ett negativt beteende, de är oroliga 

och inte intresserade av vad som pågår i undervisningen och de skapar problem för alla andra. 

Det finns ett ökat krav på att dessa måste ut ur klassen/klassrummet. Detsamma gäller elever 

som av andra orsaker kräver extra stor uppmärksamhet från läraren. Kims upplevelse är att 

lärarna inte orkade med hen på grund av att hen var omotiverad och störde i klassrummet och 

därför fick Kim gå i stödgruppen. I båda fallen handlar det om att ge en grupp barn 

specialundervisning för att ge klasskamraterna lugn och ro så att de kan koncentrera sig på 

inlärning och studierna och då blir dessa elever exkluderade. Hejlskov Elvén (2014) beskriver 

att han som psykolog ofta möter pedagoger som är maktlösa inför elevernas beteende på 

lektionerna och menar att de inte kan bedriva undervisning när eleven stör. Han menar vidare att 

många lärare inte har några metoder för att hantera dessa beteenden och att det inte är så 

konstigt då lärarna inte har kunskaper nog att hantera beteendeproblem.   

Upplevelsen av särskilt stöd/ särskild undervisningsgrupp ur ungdomarnas perspektiv  

Alla ungdomarna i min studie har i perioder eller delar av sin skolgång fått sin undervisning i 

mindre undervisningsgrupp eller i stödgrupp men har olika upplevelser av det. Ungdomarna 

benämner det inte som specialpedagogiskt stöd och många gånger vet de inte vilken profession 

den som gett stödet haft. Informanterna har både känt sig inkluderade och exkluderade. Nilholm 

(2012) menar att i Sverige de senaste åren har drygt 15 procent av eleverna i grundskolan fått 

särskilt stöd vid en specifik tidpunkt och drygt 40 procent någon gång under sin grundskoletid. 

Persson (2008) menar att det som är avgörande för om ett barn ska få specialpedagogiskt stöd är 

inlärningsproblem och socioemotionella problem.   
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Kim tyckte att det var otroligt kränkande och skamfyllt att behöva gå till stödgruppen och ville 

vara som alla andra och inte utmärka sig genom att vissa lektioner eller dagar gå iväg från det 

ordinarie klassrummet. Kim beskriver det som om hen blev bortvald eftersom läraren inte 

orkade med hen och därför blev Kim förflyttad till en annan undervisningssituation. Det enda 

Kim ville var att få mer hjälp och eftersom läraren i den stora klassen inte hade tiden så blev hen 

istället omotiverad och började störa på lektionerna. När Kim sedan kom till den mindre 

undervisningssituationen så var hen för duktig så lärarna ansåg att hen kunde klara sig på egen 

hand eftersom det fanns elever som hade större behov än Kim rent inlärningsmässigt. 

Situationen blev enligt Kim endast bättre för läraren i den stora klassen som slapp ha hen i 

klassrummet. Detta kan förstås utifrån Haugs (1998) resonemang om inkludering. Det handlar 

om social rättvisa och att alla har rätt att tillhöra och delta i skolans alla ordinarie verksamheter. 

Det är elevens rätt att få sin undervisning inom ramen för sin klass. Vidare menar Haug (1998) 

och Nilholm (2012) att så länge skolan särskiljer elever, tar ut elever från sin klass för 

undervisning, kan man inte tala om inkludering fullt ut. Detta kan kopplas till det relationella 

perspektivet där det istället för att särskilja eleven från klassen är mer betydelsefullt att skapa 

förutsättningar för den enskilda eleven i den lärmiljö den befinner sig i. Exempel på det kan 

vara att titta över de sociala omständigheterna för eleven men även organisatoriska faktorer. 

(Aspelin, 2013; Nilholm, 2007; Partanen, 2007; Askland & Sataoen, 2003).   

Charlie däremot ville själv ha sin undervisning i ett mindre sammanhang, hen säger ”jag har 

alltid varit folkskygg och trivts bättre i mindre sammanhang”. Charlie säger själv att hen tycker 

att hen fick mer hjälp i den lilla gruppen och Charlie blev sedd på ett annat sätt än i den stora 

klassen där hen inte märktes eller uppmärksammandes på samma vis. Lo har fått extra stöd i och 

med sin ätstörning men hjälpen har mestadels bestått i att diskutera vilka ämnen som var 

viktigast att fokusera på i stunden. Mio har haft extra hjälp i matematik och Tintin har också 

behövt stöd och i år 5 var det på tal att Tintin skulle gå om ett år för att hen inte nådde 

kunskapsmålen men så blev det inte vilket var skönt enligt Tintin. Ungdomarna uttrycker alla 

olika behov och arbetssätt som enligt deras sätt att se fungerar bäst för dem. Detta kan jämföras 

med det sociokulturella perspektivet där stödet behöver utforskas så att rätt stöd kan ges till just 

en specifik individ för att individens potentiella utvecklingszon ska uppmärksammas (Vygotsky, 

1978; Säljö, 2000).  
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Slutsats  
I denna studie har jag utgått från barnens/ungdomarnas perspektiv (Halldén, 2003; Sommer et 

al, 2011, 2013) på och berättelser om sin skolgång. Det handlar om ungdomar som är eller har 

varit placerade i samhällsvård samtidigt som det gått i skolan. Studien visar att de intervjuade 

har olika erfarenheter och uppfattningar av sin skolgång och av stöd under sin skolgång. I denna 

slutsats tas huvuddragen i studien upp.  

Det har i min studie blivit tydligt att lärare/pedagoger i skolan har en viktig roll för dessa elever. 

Att den ger stöd, samspelar och ser ungdomarna som individer oavsett bakgrund eller prestation 

är viktigt för dessa elever för att hitta motivationen till skolarbete. Om lärare/pedagoger ger upp 

runt eleven eller slutar bry sig om situationen runt eleven sjunker viljan att prestera i skolan 

avsevärt.  

Självbilden påverkas av att inte lyckas i skolan eller känna social tillhörighet med andra elever. 

Dåligt mående som ätstörning, depression etcetera är ett tydligt drag och inget som är ovanligt 

bland placerade barn och ungdomar (Imsen, 2000).  

I min studie har också vikten av att ha en social tillhörighet och goda relationer med andra 

elever och lärare kommit fram och ungdomarna har upplevt sig både inkluderade och 

exkluderade i skolan. Upplevelsen av att vara ett störningsmoment som behöver flyttas från 

klassen har förekommit men även upplevelsen av exkludering och utanförskap i den vanliga 

klassen. Detta är intressant utifrån att målet med inkludering är att alla ska ha rätt att finnas med 

i den ordinarie skolans verksamhet och inte särskiljas från sin ordinarie klass (Haug, 1998; 

Nilholm, 2012)  

Stöd på olika sätt har getts ungdomarna under perioder av skolgången. Vissa ungdomar har haft 

med frekvent stöd medan andra endast i enstaka ämnen och en kortare tid. Vilken profession 

den som gett stödet haft eller om det varit specialpedagogiskt stöd vet inte ungdomarna och det 

verkar var av mindre betydelse för ungdomarna. Det som är betydelsefull är deras upplevelse av 

stödet. Det har varit både positiva tankar om att de fått det stöd de behöver men även 

skamfyllda upplevelser där ungdomarna känt sig bortvalda, vilket ledde till störande beteenden.  

För mig som blivande specialpedagog har det varit viktigt att inhämta kunskap om dessa barn 

och ungdomar då pedagogerna i skolan möter dessa barn varje dag (jfr Halldén 2003; Sommer 

et al, 2011, 2013). Jag tror att det är viktigt att prata med dessa barn och ungdomar för att veta 

hur skolan/pedagogerna ska bemöta och samspela med dessa barn och unga. Ungdomarnas egna 
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upplevelser och att de fått komma till tals för att beskriva hur skolgången varit för dem ger mig i 

min kommande yrkesroll förståelse för hur viktigt det är att lyssna in vad de förmedlar (jfr 

Halldén 2003; Sommer et al, 2011, 2013). Det finns så mycket kunskap om dem själva i varje 

barn och ungdom men ändå är vuxenvärlden dåliga på att ta emot barns perspektiv. Jag tror att 

vuxna i skolan och vuxna i allmänhet måste bli bättre på att bygga relationer med barn, 

samspela med barn, vägleda barn, ställa krav på barn utifrån deras utvecklingsnivå men också ta 

sig tid att bara sitta ner och föra samtal med barn och inte bara bedöma barnen och ungdomarna 

efter vad de presterar.   

Vidare studier  

Detta ämne har varit intressant att studera och det har väckts många tankar hos mig om hur jag 

som blivande specialpedagog ska arbeta med dessa barn. De lösningar som skolan hittar för 

dessa elever och även för barn som inte är placerade i samhällsvård är inte optimala för barnets 

utveckling. Jag skulle vilja titta vidare på barns upplevelser av skola i stort utifrån ett 

barnperspektiv men även studera hur pedagoger som arbetar med barn placerade i samhällsvård 

upplever samarbetet med socialtjänst och exempelvis familjehemsföräldrar eller personal på 

HVB.   
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Bilagor  

  

Bilaga 1, Missivbrev  

Norrköping 150223   

    

Hej!    

Jag heter Ulrica Andersson och studerar just nu till specialpedagog vid Linköpings  

Universitet. I mina studier ingår det att göra ett examensarbete och det är därför jag kontaktar 

dig.    

  

Forsking visar att skolgången för placerade barn är bristfällig och studier visar att så är fallet i 

flera olika länder. Med bakgrund av detta och även mina egna erfarenheter av att möta placerade 

ungdomar i mitt yrkesliv, blir mitt syfte med denna uppsats att få ökad förståelse för vilken 
upplevelse ungdomar som varit eller är placerade i samhällsvård har av sin skolgång.  

   

Din medverkan i mitt examensarbete skulle vara betydelsefull och jag skulle uppskatta om du 

vill vara med i studien. Intervjun kommer att ta ca 30-60 minuter beroende på hur mycket vi 

pratar. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att jag ska komma ihåg vad som sagts. Din 

medverkan är givetvis frivillig och kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att din 

person och dina svar kommer avidentifieras så att det inte går att spåra vilken person jag har 

intervjuat eller vilken/vilka skolor du har gått/går på eller i vilken kommun de ligger. Du kan 
även närsomhelst i processen välja att avbryta ditt deltagande.   

   

Med hopp om positivt gensvar.  

  

Med vänlig hälsning    

Ulrica Andersson 

070-2900089  

mimmis74@hotmail.com    

   

   

Min handledare på Linköpings Universitet är    

Ann-Marie Markström    

013-282041   

ann-marie.markstrom@liu.se      
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Bilaga 2, Intervjufrågor  

Min tanke är att börja med några uppvärmningsfrågor innan jag riktar in intervjun på det som 

jag intresserar mig för.  

Kan du berätta om din skolgång innan placeringen?   

Fick du någon särskild hjälp i skolan som andra elever inte fick innan placeringen? Om ja, 

vilken? Om inte, hade du önskat någon hjälp?  

Hur såg/ser din skolgång ut under placeringen?  

Fick du någon särskild hjälp i skolan under placeringen som andra elever inte fick? Om ja, 

vilket? Om inte hade du önskat någon hjälp?  

Hur ser din skolgång/sysselsättning ut idag?  

Får du någon särskild hjälp i din skolgång/sysselsättning idag som andra inte får?  

Hur har kontakten med lärarna på skolan/skolorna sett ut under din skoltid? Vilket bemötande 

har du fått? Har bemötandet betytt något för din skolgång?  

Jag har läst en del inför denna intervju och bland annat säger forskningen att barn/ungdomar 

som är eller har varit placerade inom samhällsvård haft en bristfällig skolgång. Många 

upplever att de inte fått möjlighet att läsa så många ämnen som de har rätt till, att kraven har 

varit låga osv. Känner du igen det? Vad tror du att det beror på i sådana fall?  

Övriga tankar och reflektioner?  

Är det någon fråga som du tycker att jag har glömt att ställa?  

  

  

 

 


