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Förord 

 

Denna rapport visar entydigt på hur viktigt att ungdomar som fått någon form av behandling 
med god struktur, sympatiska vuxna och en tillrättalagd miljö erbjuds ett fortsatt stöd efter 
den aktuella behandlingsinsatsen. Frågan som väcks efter att ha läst denna rapport är om vissa 
utsatta barn och ungdomarna behöver ett livslångt stöd från socialtjänsten? Det finns inte 
mycket forskning kring olika eftervård men desto mer erfarenhetskunskap från ungdomar, 
föräldrar, socialarbetare, pedagoger och andra inblandade. Denna kunskap borde redan idag 
leda till konkreta handlingar för att stödja barn och ungdomars efter en avslutad 
behandlingsinsats! 
 
Jag riktar ett tack riktas till rapportens författare för en god arbetsinsats. Avslutningsvis vill 
både jag och författarna rikta ett stort och varmt tack till er alla som medverkat i intervjuerna.  
 
 
Jönköping i oktober 
 
Thorbjörn Ahlgren 
FoU ledare 
Luppen kunskapscentrum 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att pojkarnas samlade intryck av tiden på Greppet är positivt 
där personalen uppfattas som både föräldrar och kompisar. När man fick tillit till personalen 
kom självrespekten och respekten för flera vuxna. När självkänslan och självrespekten 
stärktes kom tankar på framtiden och på sitt eget bästa.  
 
Att man fått arbeta i en liten grupp har bidragit till en ökad förmåga att behålla 
koncentrationen och därmed kunna slutföra och tillgodogöra sig sina skolämnen. 
Innehållsmässigt är lektioner, arbetet, aktiviteter och utflykter med personalen viktiga för 
välbefinnandet och för att behålla motivationen för att få ihop poäng för att kunna söka till 
gymnasiet. Upplägget på skolan med en kombination av arbete och undervisning upplevs som 
mycket positivt och stärkande för självkänslan och självförtroendet.  Pojkarna uttrycker att de 
ökat sin förmåga att kommunicera tydligare där man kan tala om vad man tycker och vill. 
Genom de grupprocesserna som verkar och som speciellt blir påtagliga i en liten grupp så 
berättar i stort sett samtliga pojkar att de blivit bättre på att fungera i grupp. Man visar större 
hänsyn men man värnar också mera om sin integritet och klarar idag av att sätta gränser i 
större utsträckning. Därmed klarar man oftare av att säga nej till droger och skolk.  
 
Utvärderingen visar att verksamheten på Resursskolan Greppet stämmer överens med den 
målsättning och det arbetssätt som finns beskriven för enheten under tiden som pojkarna 
befinner sig i verksamheten. Problematiken ligger i vad som händer efter Greppet. Som 
forskningen visar är det viktigt att även i fortsättningen, efter Greppet, sätta in stödåtgärder 
som bygger vidare på Greppets arbete. Här kan vi se att under den korta tid som pojkarna 
tillbringar på Greppet inte finns förutsättningar att mer varaktigt få framgångarna på Greppet 
att fungera i andra sammanhang. De nära relationerna mellan pojkarna och personalen är en 
förutsättning för arbetet på Greppet. Detta kan dock skapa problem för pojkarna i det att de 
inte vill lämna Greppets ”trygga famn”. En ambivalens som är vanlig i denna typ av 
verksamhet. 
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Bakgrund 

 

Resursskolan Greppet 

 
Resursskolan Greppet är en enhet inom gymnasieskolan i Värnamo som vänder sig till pojkar 
som inte fungerar i större undervisningsgrupper. I första hand riktar sig verksamheten till 
elever som vanligtvis skulle ha gått första året vid gymnasiet. Eleverna söker sig frivilligt, 
själva, eller med stöd av skolpersonal till verksamheten. Mellan fyra och sex elever kan vara 
inskrivna samtidigt och varje elev deltar i verksamheten under ett läsår för att kunna bli 
behörig att gå på gymnasieskola.  
 
Greppet; 

1. strävar efter att skapa förutsättningar för den unge, att i framtiden kunna gå ut i 
arbetslivet 

2. vill stötta den unges förmåga att se de egna resurserna och våga organisera sig mot ett 
mer konstruktivt sammanhang 

3. vill stötta den unge till att sträva mot en mer konstruktiv livsstil i samspel med de 
relationer och sammanhang den unge befinner sig i. 

 
Nedan beskrivs greppets verksamhet utifrån en figur i verksamhetsplanen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1: Greppets verksamhetsidé med delmål och aktiviteter samlat kring det långsiktiga 
målet ett bra vuxenliv (från Verksamhetsplan). 
 
Två behandlingsassistenter driver verksamheten på Greppet. Utöver dessa två tjänster, 
kommer gymnasielärare från Figy flera timmar i veckan för att bedriva undervisning. Arbetat 
på Greppet kan beskrivas som en kombination av lektioner, praktikarbete, aktiviteter och 
utflykter med personalen. Man arbetar i en liten grupp för att kunna behålla koncentration, 
slutföra och tillgodogöra sig skolämnen, praktikarbete och fritidsaktiviteter.  
 

Bra 
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Arbets-
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Livsstil 

Själv-

bild 

*Studier 
*Arbetsträning 
*Social träning 
*Gruppsamverkan 

*Nätverksarbete 
*Diskuterande hållning 
* Konkreta åtgärder/gränser 
*Visa på alternativa intressen 

*Motivation &  
stöttning 
*Målformulering & 
utvärdering 
*Växande aktiviteter 



 6 

 
Metoden som växte fram, hämtade sina influenser från ordinärt psykosocialt förändringsarbete; 
främst i form av stöttande motivationsarbete, values clarifikation, samt systemiskt och 
lösningsfokuserat arbete (från verksamhetsplan). 

 

Uppdrag och syfte med utvärderingen 

 
På uppdrag av medborgarförvaltningen i Värnamo har Luppen kunskapscentrum genomfört 
en utvärdering av resursskolan Greppet. För uppdragets genomförande anställde Luppen 
kunskapscentrum lektor Johan Näslund1 och Susanne Lindgren2 Linköpings universitet. 
 
Syftet med utvärderingen är att undersöka vad personal och ungdomar anser vara bra 
respektive dåligt med resursskolan Greppets verksamhet och vad den innebär för eleverna 
inom nedanstående områden.  
 

• Arbete/studier 
• Fritid 
• Självbild 

 

Urval och metod 

 
Utvärderingen baseras på 10 djupintervjuer med deltagare från två olika grupper; 0-3 år sedan 
tiden på Greppet (5 pojkar) samt 5 pojkar som slutat för 3 år sedan eller längre. Personerna 
lottades fram från de 16 ungdomar som deltagit i verksamheten från tiden mellan 2001-2006.  
 

Efter genomgång av dokument om Greppet och uppläggning av utvärderingen beslutade 
utvärderarna att utifrån semistrukturerad intervju (Kvale, 1997) skapa en intervjuguide (se 
bilaga) med frågeställningar inom tre områden (arbete/studie, fritid, självbild) som 
utgångspunkt för intervjuerna.  
 
En fördel med att använda sig av djupintervjuer är att man får fram intervjupersonens egen 
reflektion kring vad som varit betydelsefulla inslag i verksamheten. Detta förutsätter att den 
som gör intervjuerna har förmåga att närma sig den intervjuade utan att tappa inriktningen på 
frågeställningarna (Kvale, 1997). Denna förmåga att växla mellan närhet och distans i 
intervjusituationen kräver att intervjuaren både innehar kunskap och erfarenhet av intervjuer 
och situationer som liknar den som intervjupersonerna har (Bryman, 2002). I denna 
utvärdering är intervjuerna genomförda av en person med dessa kvalifikationer.  
 
Intervjuerna hölls i intervjupersonerna ”vardagsmiljö” dvs i skolans lokaler. Varje intervju tog 
mellan 30-60 minuter. Intervjuerna spelades in på ljudband och intervjuaren skrev också korta 
anteckningar under samtalen. 
 

                                                 
1 Filosofie Doktor och lektor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 
universitet. Tidigare verksam inom psykiatri och socialtjänst. Forskningsområde huvudsakligen handledning och 
organisationspsykologi.  
2 Psykologstudent som går sitt sista år vid Linköpings universitet. Tidigare verksam inom ungdomshem, Rädda 
Barnen och BRIS.  
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Efter genomlyssnande av bandinspelningarna och diskussion mellan utvärderarna kring hur 
data skulle bearbetas togs ett underlag för rapport fram. Därefter följde ytterligare en 
diskussion om resultat från intervjuerna stämde överens med Greppets verksamhetsmål och 
forskning inom området. Utvärderarna ser det inte som sin uppgift att tolka verksamheten, 
exempelvis utifrån teorier om ungdomars identitetsskapande.   
 
I personalgruppsintervjuerna deltog de två huvudansvariga för verksamheten. Vi har 
genomgående behandlat intervjuerna utifrån att det är två grupper, elever och personal, som 
svarat på våra frågor. Individer måste i detta sammanhang anses mindre betydelsefulla.  
 
De pojkar som deltog i intervjuerna var de som lottats utifrån de uppställda kriterier som 
angavs i uppdraget. Då det är en relativt liten grupp pojkar och i stort sett samtliga har 
intervjuats blir det svårt att berätta om dem utan att röja deras identitet. Detta har medfört att 
flera citat fick uteslutas från rapportens slutgiltiga utformning.  
 

Forskning om elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan 

 
Det finns ingen omfattande forskning om elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan. 
Här redogörs mycket kortfattat kring några befintliga fallstudier. 
 

Det finns få studier som problematiserar hur det är att vara en elev som av skolan kategoriseras 
och definieras vara en elev i behov av särskilt stöd. /…/ Det finns inte heller någon omfattande 
forskning som belyser särskild undervisning, som bedrivs enskilt eller i grupp. /…/ Dessutom har 
mycket av den specialpedagogiska forskningen varit inriktad på grundskolan, medan forskningen 
om specialpedagogik i gymnasieskolan är bristfällig. (Hellberg 2007, sid 57).   

 

Vissa aspekter verkar dock vara mer betydelsefulla än andra. En sådan aspekt är att bli sedd 
och uppmärksammad (Henriksson, 2004). Hugo (2007) identifierar två faktorer som är 
avgörande för om ungdomarna upplever gymnasietiden som meningsfull; (a) relationen med 
läraren och lärarens syn på eleven, samt (b) om lärandesituationen var ”verklig” och anpassad 
till eleverna. Praktik på arbetsplatser spelar här en stor roll. Ungdomarna blev dock inte 
förberedda för den ordinarie undervisningens större grupper, högre tempo, etc vilket innebar 
att ungdomarna efter en period av stöd ofta misslyckades i den ordinarie undervisningen 
(Lang, 2004).  
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Intervjuer med elever 

 

Greppet 

 
Samtliga pojkar tycker att tiden de varit/är på Greppet är lugnare främst beroende på att det är 
en liten grupp som är klassen dvs. 3-4 elever. Lektioner hålls 3 dagar per vecka med 1,5 
timmes lektioner åt gången. Det gör att dagarna blir kortare och man klarar av att behålla 
koncentrationen på uppgifterna. Skolmiljön är tystare och pojkarna upplever att de kan 
koncentrera sig bättre än när de gick i grundskolan med stora klasser där det var mer högljutt.  

 
Vi jobbar och det är lektioner och spelar pingis ibland vi skojborttas med Kennet och Torbjörns 
och med lärarna det är kul 

  

De flesta av pojkarna tycker att det har fungerat bra för dem. De har klarat sina slutbetyg för 
att komma in på gymnasiet. De flesta pojkars syfte med att gå på Greppet var att få ihop 
poäng för att kunna söka till gymnasiet. Dessa pojkar var mycket motiverade när de började 
på Greppet.  
 

  Det gick bra de var hårda med tiderna annars hämtade de en, var 8-15 det var noga med tiderna 

  
  Det gick bra. Jag pluggade ihop betyg och fick godkänt och läser på xxx… 

 
  Det gick bra de var hårda med tiderna annars hämtade de en, var 8-15 det var noga med tiderna 

 
Några pojkar uttryckte en besvikelse över att det går att läsa maximalt 40 poäng det år man 
går på Greppet.3. Det utgör ett hinder att läsa in de poäng som behövs till ett önskat 
gymnasieprogram 
 
Några pojkar tyckte att det gått dåligt efter tiden på Greppet. Att gå från en liten grupp till en 
stor klass har gjort att omställningen ibland blivit för svår att hantera. Det har lett till avhopp 
från gymnasiet. Av de pojkar som slutat på Greppet är det jämnt fördelat mellan de som 
arbetar och de som går på gymnasiet. De pojkar som nu läser på gymnasiet gör det med extra 
stödinsatser. 

 

Aktiviteter 

 

De viktigaste aktiviteterna för flera av pojkarna var att vara ute och jobba. Samtidigt arbetade 
man för att nå ett gemensamt mål, en resa utomlands för pengar de tjänat ihop. Samtliga 
pojkar tyckte om att man gjorde saker tillsammans både personal och elever.  
De pojkar som lämnat Greppet berättar att de numera kan både spara och planera för tex att 
kunna resa på semester.  
 

Vi jobbar och det är lektioner och spelar pingis ibland, vi skojbrottas med Kenneth och Torbjörn 
och med lärarna det är kul. 

                                                 
3 Det går enligt verksamhetsföreträdare att läsa mer än 40 poäng på Greppet om det är så att ungdomen klarar av 
det. 
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Dom gör en på gott humör, de är typ glada, de kan bli arga ibland. Det känns som typ en familj 

och det saknar jag. 
  
 Spela fotboll, spelar kort och prata mycket med personalen. När man jobbar snackar man jobb 
och när man spelar kort så pratar man om allt. 

 

Även intresset för nya aktiviteter och sin omgivning har ökat.  
 

Jag märkte vad som fanns att göra t ex utflykter, blivit mer uppmärksam och tar till mig mer av 
det som jag ser och blir mer intresserad av omgivningen och att det finns saker att upptäcka… 

  

Självbild och syn på andra 

 
Genomgående hos pojkarna var att de känner ett ökat ansvar och en större mognad. Flera av 
pojkarna uttrycker en stolthet över sig själva. Man känner sig duktig numera. På de 
arbetsplatser de var genom Greppet fick de social träning att ta kontakt med arbetskamrater. 
De kände sig behövda och accepterade som fullvärdig arbetskraft. Samtliga pojkar slutade 
skolka då de förstod att deras insats behövdes och visade sig vara nödvändig för att de skulle 
nå det uppsatta målet, en resa utomlands tillsammans. I intervjuerna framkommer det även att 
det är ett viktigt mål att få godkända betyg för att kunna söka in på gymnasiet. 
 

Bra med disciplin och att det var hårda, på gymnasiet var det ingen som brydde sig eller 
”pushade”.  

  
 Vi blev som en liten familj, tre jä__ga ungar och två pappor 

  
Att man lärt sig fungera socialt tillsammans med andra, visa hänsyn samt stötta varandra var, 
för samliga pojkar, något de återkom till i intervjuerna och som fick dem att känna sig ”mer 

riktigare”.  Den goda relationen till personalen betonades av alla pojkarna som mycket 
betydelsefull, att man kunde lita på dem.  
 
Samtliga pojkar berättar att de innan Greppet inte hade respekt vare sig för sig själva eller för 
vuxna.  Självbilden hos pojkarna har stärkts och förbättras hos i stort sett samtliga pojkar. 
Man ser sig själv som både lugnare och mer skötsam och duktig att klara sina uppgifter både i 
skola och både arbete.  
 

Jag tänker mer på min framtid nu och tänker några steg längre och tar ansvar för mig själv. 
 
Samtliga pojkar uppfattar att andra människor också ser dem som lugnare och mera 
skötsamma.  
 
Hälften av pojkarna berättar att det får/fått stöd både från Greppet och från den egna familjen. 
De får hjälp med väckning, hämtning till skolan och läxor.  Hälften av pojkarna tycker att de 
inte längre behöver stöd, det går till sitt arbete eller skola ändå. Behöver de stöd ber de om 
det. De pojkar som nu läser på gymnasienivå gör det på ett gymnasium med mindre klasser 
och färre lektioner per dag.  
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Grupptillhörighet på fritiden 

 
På fritiden har några pojkar återupptagit tidigare aktiviteter som t ex att spela fotboll. Mest 
umgås man med kompisar, spelar on-line data spel eller tränar styrketräning. Dessa aktiviteter 
har hjälpt flertalet pojkar att hålla sig borta från droger och kriminalitet. Greppet har 
uppmuntrat dem till flera av dessa aktiviteter. 
 
 Hade jag inte börjat spela har det gått dåligt för mig det vet jag. 

 
Flera av pojkarna umgås med samma kompisar som tiden innan Greppet fast nu med den 
skillnaden att man sorterar bort de som använder drogar. Hälften av pojkarna har hittat nya 
kompisar dels genom Greppet och dels genom gymnasium och jobb. Några har skaffat 
flickvänner och har långvariga relationer. 
 
När det gäller droger dvs. narkotiska preparat är samtliga pojkar emot användning av dylika 
preprat. 
 

 Tycker inte om droger. Två kompisar har dött. 

  

Mål och drömmar 

 
I stort sett samtliga pojkar har framtidsdrömmar kring arbete, familj och relationer. Hälften av 
pojkarna vet vad de vill ha för yrke i framtiden och gärna då att praktiskt sådant, t ex snickare. 
De övriga pojkarna tycker det är viktigt med ett bra jobb att försörja sig på. Hälften av 
pojkarna vill gifta sig och skaffa barn. 
 

 kärlek är jä__viktigt 
 
Mycket bättre skolkar inte lika mycket, innan orkade jag inte jobba nu är det kul det lärde jag 
mig här 
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Gruppintervju med personalen 

Pojkarnas olika aktiviteter 

 
Personalen uppfattar att de viktigaste inslagen för att nå verksamhetsmålen är att pojkarna är 
ute och arbetar och att de är med och planerar sitt arbete. Även leken, t ex bordtennis och 
skojbrottning har en stor betydelse för att få en god relation med pojkarna. Personalen 
upplever att när de arbetar tillsammans med pojkarna på externa arbetsplatser fungerar 
samarbetet över all förväntan. Kommunikationen utvecklas genom att man lyssnar och finns 
till, hjälper dem sätta ord på saker och ting.  Det finns en ömsesidig respekt ute på 
arbetsplatserna mellan pojkarna och de som arbetar på den aktuella platsen. Det gör att 
pojkarnas självbild stärks menar personalen. De får en bild av att de kan klara av saker. 
Det finns ett omhändertagande runt omkring pojkarna hela tiden i och med att de finns där 
som vuxna under skoltiden. 
 

Vi hjälper pojkarna att bära måndagsångesten och då är vi där och orkar med det och ta det. 

 
Pojkarna upptäcker att de är beroende av varandra för att få arbetet att fungera. Eleverna 
känner att de tillför något viktigt och man stannar inte hemma för då blir jobbet inte gjort. 

 
Vi ger dem en känsla av sammanhang och de tränas i att sätta mål och arbeta för det. Vi visar att 
det går att planera långsiktigt. 

 
De har en bild av sig själva att de inte klarar av något, vi motiverar dem att jobba och deras 
självbild förbättras så de kan se framåt 

 

Pojkarnas självbild  

 
Personalen upplever att pojkarnas självbild har förbättrats då de tränas varje dag i att få se sig 
själva som en individ, att ta för sig. Pojkarna visar i allt högre utsträckning att de vågar ta 
kontakt, ringa, våga prata om olika svåra saker, de utvecklar egna intressen, de har kompisar 
och åker iväg själva på små resor.  
 
Genom att genomföra olika aktiviteter tillsammans så tränas pojkarna i att t ex på utflykt med 
bil att läsa kartboken. 

  
Låta vår normalitet skölja över dem, visa dem på ett normalt liv och visar på alternativa sätt att 
få kickar. Visa på alternativa roliga saker, visa att det är rätt kul att vara normal. 

 

Fortfarande kan det vara svårt för pojkarna att i träningssammanhang duscha och byta om 
inför andra, de har en osäkerhet inför sin egen kropp. När de får duscha på Greppet efter 
träningen i stället för på skolgymnastiken så vill de vara med och träna. Personalen upplever 
att pojkarna ofta saknar intressen och som regel är de mest intresserade av dataspel och 
musik. Personal uttrycker att de inte hinner under ett års tid visa dem på nya intressen utan de 
visar på upplevelser genom en resa som vi gör tillsammans samt mindre utflykter.  
 
Ett visst musikintresse har odlats hos några av pojkarna, de skriver t ex egna rapptexter. Några 
har sportintresse. Att gå med i förening där det finns mycket människor tycker pojkarna är 
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svårt. Viktigaste inslaget är den personliga kontakten och relationen där man bygger upp ett 
ömsesidigt förtroende. Samtal sker hela tiden med pojkarna. Föräldrarna vet ej alltid hur man 
gör för att stötta sina barn upplever personalen. Det diskuteras alltid om vad som är rätt och 
fel. Pojkarna söker gränser och man sätter gränser. Pojkarna får bl a lära sig hur man uppför 
sig på restaurang och hur man hjälps åt. Den sociala fostran av pojkarna är enklare att 
genomföra på vårterminen, för då har man lärt känna varandra. På hösten testar pojkarna 
personalens gränssättningsförmåga. Personalen uppfattar att pojkarna blir mindre 
utåtagerande på vårterminen än under höstterminen.  
 

Stöd till pojkarna 

 

Personalen uppfattar att det brister i stöd hemifrån. På gymnasiet får de extra stöd i specialfall. 
En del utvecklar egna metoder för att få stöd, de bygger ett annat nätverk med andra kompisar 
och skaffar flickvänner. De har mognat och känner ansvar för hur de skapar sina liv. Många 
söker fortfarande en väg ut till att kunna flytta hemifrån.  En del har det gått dåligt för då de 
inte har fått något stöd alls efter Greppet.  Det finns idag inget upparbetat nätverk för 
eftervårdsarbete när pojkarna lämnar Greppet. Det eftervårdsarbete som finns bygger på att 
pojkarna själva tar kontakt med personalen på Greppet. De kan ringa till Greppet när som 
helst och be om hjälp. Gamla elever ringer ofta och ber om hjälp med något  t ex kontakt med 
myndigheter eller att personalen ska ge referenser.  
 

Grupptillhörighet hos pojkarna 

 

Flera av dem har bytt grupper och bland dem som har flickvän så bryts gamla kontakter. 
Pojkarna påverkar andra positivt istället för att dras med på dåligheter. De klarar av att i allt 
större utsträckning säga nej till att medverka på saker som inte är bra för dem. De som går till 
skola får större urval av kompisar, de som går till arbetsplats får kanske inte så många nya 
kompisar fast mest på gott ändå med nya kontakter. Pojkarna vågar ta kontakt med tjejer då de 
tränats t ex att på arbetsplatsen prata med nya människor. 
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Diskussion 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att pojkarnas samlade intryck av tiden på Greppet är positivt 
där personalen uppfattas som både föräldrar och kompisar. När man sedan fick tillit till 
personalen kom självrespekten och respekten för flera vuxna. När självkänslan och 
självrespekten stärkts kom det tankar på framtiden och på sitt eget bästa.  
 
Att man fått arbeta i en liten grupp har bidragit till en ökad förmåga att behålla 
koncentrationen och därmed kunna både slutföra och tillgodogöra sig sina skolämnen. 
Innehållsmässigt är lektioner, arbetet, aktiviteter och utflykter med personalen viktiga för 
välbefinnandet och för att behålla motivationen att få ihop sina poäng för att kunna söka till 
gymnasiet. Upplägget på skolan med en kombination av arbete och undervisning upplevs som 
mycket positivt och stärkande för självkänslan och självförtroendet.   
 
Pojkarna uttrycker att de ökat sin förmåga att kommunicera tydligare där man kan tala om vad 
man tycker och vill. Genom de grupprocesserna som verkar och som speciellt blir påtagliga i 
en liten grupp så berättar i stort sett samtliga pojkar att de blivit bättre på att fungera i grupp. 
Man visar större hänsyn men man värnar också mera om sin integritet och klarar idag av att 
sätta gränser i större utsträckning. Därmed klarar man oftare av att säga nej till droger och 
skolk.  
 
En svårighet som personalen visar på är att pojkarna inte vill duscha tillsammans med andra. 
Det är svårt att veta vad det står för men det behöver troligtvis närmare undersökas och 
arbetas med i framtiden.  
 
Några av pojkarna kan numera både spara och planera för t ex en längre semesterresa. 
Personalen upplever att det generellt finns brister i stödet hemifrån för pojkarna. Hälften av 
pojkarna uppfattar stödet från den egna familjen som gott. Både personal och pojkar betonar 
betydelsen av den goda relationen för en positiv utveckling.  
 
Det nära arbetet med pojkarna skapar förutsättningar för personalen att bli rollmodeller och 
identifikationsobjekt. Något som kan ha påverkat pojkarna och deras åsikter om personalen på 
Greppet och därmed deras upplevelse av verksamheten. Denna närhet i arbetet med pojkarna 
är troligtvis både en förutsättning, dvs en positiv del i verksamheten, som en nackdel för 
pojkarnas liv efter Greppet. Denna dubbelhet måste ständigt tas hänsyn till i arbetet med 
pojkarna på Greppet men också i kontakterna efter Greppet.  
 

Hur fungerar det för pojkarna efter läsåret på Greppet? 

 
Pojkarna kommer till Greppet med syftet att läsa upp sina betyg för att kunna söka in till 
gymnasiet. Flera av pojkarna har drömmar om vad de vill arbeta med i framtiden, t ex 
snickare.  Under året på Greppet tränas pojkarna i att umgås i en liten grupp på fyra personer 
och med undervisning tre dagar per vecka med en lektion och ett ämne per gång. När de sedan 
kommer till ett vanligt gymnasium med stora klasser, oftast med mer än 25 elever i varje 
klass, så blir det svårt för pojkarna att hantera att vara i en stor grupp samt att ha långa 
skoldagar. Även de ungdomar som placerats i klasser med färre elever har haft svårt att klara 
det vanliga gymnasiet. Detta har lett till att ingen av pojkarna klarat ett vanligt gymnasium. 
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Efter att ha försökt i en termin eller två har pojkar slutat skolan och gått ut i arbetslöshet eller 
börjat i ett särskilt gymnasium där undervisning sker i mindre grupper och med fem lektioner 
per dag. Fast även detta har visat sig vara en svår övergång. Av sju pojkar som avslutat 
Greppet läser tre av pojkarna, med stöd och hjälp från lärare på gymnasiet, i ett 
gymnasieprogram.  
Personalen påtalar att det finns idag inget uppbyggt nätverk för en bra eftervård. Det gör att 
pojkarna under en lång tid efter avslut behåller en nära kontakt med personalen för att få 
hjälp. 
  

Slutsatser 
 
De mest tydliga effekterna som året på Greppet har medfört för pojkarna, är att den personliga 
utvecklingen har stärkts genom att de tränats i att ta mer eget ansvar.  Pojkarna har nått en 
ökad självinsikt och reflekterar mer över vad de vill med framtiden. De uttrycker också en 
viss framtidstro och optimism.  De känner att de kan och har ett värde. Det har också medfört 
att pojkarna har en fungerande gränssättning vilket de bland annat visar genom att de är med 
om att välja vilka vänner som är bra för dem att umgås med. När det gäller kommunikation så 
har pojkarnas förmåga att lyssna och våga prata om olika svåra saker förbättrats. De klarar 
även av att ta emot och ge kritik i större utsträckning.  
 
Utifrån detta är en rimlig slutsats att Greppet är givande och utvecklande för pojkar som av 
någon anledning inte fungerar i större grupper. Detta då pojkarnas upplevelse av stöd från sin 
näromgivning har ökat likaså deras självförtroende att stötta både sig själva och andra. De 
tycker att de får/fått stöd för att klara både studier och arbete.  De får mer stöd av familjen 
både under tiden och efter tiden på Greppet. Vänner och flickvänner betyder också mycket för 
det ökade välbefinnandet i vardagen. Den tillit de känner efter att ha genomgått perioden på 
Greppet har stärkt deras självkänsla och ökat tilltron till den egna förmågan att klara av olika 
uppgifter i vardagen. De stöttar även andra.  
 
Det verkar som att övergången från läsåret på Greppet till en vanlig skola är för svår. Det blir 
för stor skillnad och pojkarna är inte förberedda att klara övergången. De upplever 
övergången som en chock och följden blir att de hoppar av gymnasiet. Några av pojkarna 
uttrycker en besvikelse över detta, då de en gång kom till Greppet med målet att få betyg för 
att söka in till gymnasiet. Betygen klarar de men inte övergången till en vanlig skola. 
Gymnasiet kräver en högre studietakt och vana att umgås i stora grupper än vad dessa pojkar 
blir tränade i på Greppet. De nära relationerna mellan pojkarna och personalen är en 
förutsättning för arbetet på Greppet. Detta kan dock skapa problem för pojkarna i det att de 
inte vill lämna greppets ”trygga famn”. En ambivalens som är vanlig i denna typ av 
verksamhet. Det finns idag ingen nätverkslösning för att hjälpa dessa pojkar vid tillbakagång 
till den vanliga skolvärlden. Det skulle troligtvis underlätta för personalen om också de sattes 
in i ett eget nätverk med stöd och återkommande handledning.  
 
Utvärderingen visar att verksamheten på Resursskolan Greppet väl stämmer överens med den 
målsättning och det arbetssätt som finns beskriven för enheten. Problematiken ligger snarast i 
vad som händer efter Greppet. Som forskningen visar är det viktigt att även i fortsättningen, 
efter Greppet, sätta in stödåtgärder som bygger vidare på Greppets arbete.  
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Bilaga  
 

Frågeformulär Greppet 

Pojkar 

 

1 Berätta om en vanlig dag på Greppet. 
 
2 Hur har det fungerat för dig? 
 
3 Vad har varit de viktigaste aktiviteterna under tiden du var på Greppet? 
 
4 Hur ser du på dig själv nu jämfört med tiden före Greppet? 
 
5 Hur tror du andra ser på dig? 
 
6 Vilket stöd har du fått på din arbetsplats/ skola, fritiden, familjen?  
 

7 Vad har du för syn på droger? 
 
8 Vad gör du på din fritid? Vad tycker du om att göra? 

 
9 Vilken eller vilka grupper umgås du med? Hur var det tidigare och hur är det nu? 

 
10 Vad har du för mål och drömmar med ditt liv när det gäller arbete, fritid och relationer? 
 
 

Personal gruppintervju 

 

Berätta om en vanlig dag på Greppet. 
 

Hur ser ni som personal att det fungerat för pojkarna under olika aktiviteter, vad tror ni varit 
de viktigaste aktiviteterna/inslagen? 
 

Hur tror ni att pojkarnas självbild förändrats? 
 
Vad tror ni att pojkarna för stöd på sin arbetsplats/skola, fritid, familj? 
 
Vilka grupper tror ni att pojkarna rör sig inom nu och hur var det tidigare? 
 
Hur har det fungerat med att t ex visa på intressanta fritidsintressen och levnadsval?  
Vad har varit de viktigaste inslagen för att nå målen inom detta område? 
  

 
 
 


