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Abstract 

 

 

I vårt examensarbete har vi valt att skriva om skoldaghemmet och dess verksamhet. Vi ställer 

oss frågan om skoldaghem är det bästa alternativet för eleverna med olika svårigheter. I litte-

raturavsnittet tar uppsatsen bland annat upp en historisk bakgrund och skoldaghemmets verk-

samhet samt antagningsprocessen. I forskningsavsnittet intervjuar vi pedagoger och elever på 

skoldaghem för att få svar på vår fråga. Resultaten visar att skoldaghem uppfattas som ett bra 

alternativ för elever med sociala och emotionella svårigheter. I diskussionen och slutsatsen 

diskuteras resultaten kring vår undersökning som visar att skoldaghem idag uppfattas som det 

lämpligaste alternativ för elever med sociala och emotionella svårigheter.  

 

Nyckelord: emotionella problem, resursskola, skolalternativ, skoldaghem, sociala problem.  
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1. Inledning  
Vi har valt att skriva om skoldaghem för att få veta hur man på bästa sätt kan hjälpa elever 

med olika svårigheter som till exempel sociala och emotionella. I Lpo94 står det att läraren 

ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Alla som arbetar 

inom skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd (Utbild-

ningsdepartementet, 1998). Att lära mer om skoldaghem innebär att vi förhoppningsvis får ett 

svar om skoldaghemmet är ett bra alternativ till att hjälpa dessa elever med svårigheter. Våra 

kunskaper inom specialpedagogik är få eftersom detta område inte är stort i den nya lärarut-

bildningen.  

Valet att skriva om skoldaghem väcktes av att en familjemedlem efter stora skolsvårigheter 

kommit i kontakt med skoldaghem och på så vis fått tillbaka sin tro på skolan. Pojken och 

hans familjs största utmaning var att få den hjälp som de kände behövdes. Det var många ut-

redningar och möten innan de fick den hjälp de var i behov av. 

Vår kunskap om skoldaghem är obetydlig och vi vill skaffa oss mer kunskap inom ämnet 

dels för vår egen skull men framförallt för framtida elevers skull. Skoldaghem för oss nu är en 

plats dit man skickar bråkiga och besvärliga elever. Sådana elever som tar för mycket plats 

och tid för sina kamrater och som pedagoger inte har en möjlighet att hjälpa med de stora 

klasser som finns idag.  

Uppsatsen börjar med att ge en återblick om skoldaghemmen i Sverige. Bland annat kom-

mer bakgrund, antagningsrutiner och undervisningen att redogöras. Vi vill möta elever och 

pedagoger som är involverade i skoldaghem. Genom dessa möten hoppas vi kunna göra inter-

vjuer och svaren får blir basen för den empiriska delen i detta examensarbete. 

Övriga kunskaper införskaffas genom att läsa litteratur, tidningsartiklar, rapporter och av-

handlingar inom ämnet.  

 

2. Syfte 
Syftet är att få veta mer om skoldaghem, dess bakgrund, vilka elever som går där och varför? 

Hur undervisningen drivs och hur den skiljer sig från den ”vanliga” skolan. Vi vill också veta 

elevernas och pedagogernas synpunkter på skoldaghemmen.  Är det ett bra sätt att hjälpa ele-

ver med svårigheter? I Lpo94 står det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.  
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3. Avgränsningar 
Det mesta av den litteratur som handlar enbart om skoldaghem är relativt gammal. Minst 7 år, 

vilket gjort det svårt för oss att finna material som ger oss en bra bild av hur det ser ut idag. 

Likaså mängden litteratur var svår eftersom det tyvärr inte finns mycket böcker, artiklar, av-

handlingar eller uppsatser om detta ämne. Den litteratur som lästs handlar mest om hur man 

handskas med barn som har det besvärligt och mår dåligt.  

Beroende på vilken del i landet man befinner sig benämns skoldaghem också som re-

sursskola. Orden betyder samma men vi har i denna uppsats valt att mest använda benäm-

ningen skoldaghem men vid enstaka tillfällen dyker ordet resursskola upp. 

Ordet hemskola menas som den vanliga grundskola som eleven från början har gått i. 

För källhänvisningar nyttjas Harvard-systemet och ytterligare skrivregler har hämtats från 

boken Svenska skrivregler av Språknämnden, 2000. 

 

4. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången inleds med att ta upp historiken kring skoldaghemmets uppkomst se-

dan beskrivs vad ett skoldaghem är. 

 

4.1 Historik 

1964 åkte Folke Elowson till Danmark för att besöka en skola som låg centralt i Köpenhamn. 

Till denna skola hade man skickat alla bråkiga pojkar som benämns som ”värstingar” från 

Köpenhamn, sammanlagt 175 stycken. På heldagsskolan, som den kallades, var eleverna mel-

lan 8:00 och 17:00 och var indelade i småklasser om 6-7 elever i varje. När skoldagen var slut 

tog fritidspedagogerna över med olika sysselsättningar. Relationen mellan eleverna och lärar-

na baserades på vänskap och kärlek (Elowson, 1995). 

Det första skoldaghemmet i Sverige startades i Stockholm 1965, ett år efter Elowsons be-

sök i Danmark. Orsaken till att man bestämde att öppna ett skoldaghem var att de observa-

tionsklasser som då fanns inte var tillräckliga för de elever som hade psykiska och sociala 

problem (Lönnqvist, 1985). Namnförslagen var många men man fastnade vid skoldaghem då 

denna nya skola skulle vara både skola och hem.  

På detta första skoldaghem valde man att satsa på låg- och mellanstadieelever eftersom 

man ville hjälpa på ett tidigt stadium som möjligt innan problemen blivit för stora. När skol-
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daghemmet sedan öppnades begicks ett flertal misstag. Bland annat valde man att ta emot 15 

stycken av de värstingar som fanns i södra Stockholm samtidigt vilket resulterade i mängder 

av skadegörelser på skolan. Alla missöden resulterade i att det endast blev fem elever kvar. 

Man började om på nytt med dessa elever och gav skoldaghemmet en ny chans (Elowson, 

1995). 

Från att det första skoldaghemmet startade 1965 ökade antalet successivt genom åren. Jäm-

förelsevis i augusti 1980 fanns det 71 skoldaghem och 1997 hade den siffran ökat till 219 

stycken (Sandén, 2000). Samtidigt kunde man se den motsatta utvecklingen på barn- och ung-

domspsykiatriska kliniker, deras antal minskade. Främst minskade inläggningarna av socialt 

utagerande barn och ungdomar. Avdelningsvården motsvarade inte det som patienterna hade 

behov av. Sannolikt var det att skoldaghemmen övertog ansvaret för dessa barn och ungdomar 

( Svedin, 1984, rapport nr.3). 

 

4.2 Vad är skoldaghem? 

Letar man upp ordet skoldaghem i Pedagogiska uppslagsboken står det:  

”En form av specialundervisning för elever med anpassningssvårigheter där undervisningen 

sker i små klasser i separata skollokaler” (Lärarförbundets förlag, 1996, sid. 545). I National-

encyklopedin (1995) står det: ”Undervisningsform för elever som har svårigheter att anpassa 

sig till arbetet i den normala skolmiljön och därför erbjuds undervisning i en mindre klass. 

Skoldaghem har i regel endast 6-10 elever och är förlagt till en separat byggnad utanför den 

vanliga skolan. Ofta erbjöds också fritidsaktiviteter efter skoldagens slut”. (sid. 556).   

Ett skoldaghem är en heldagsomsorg som innebär att eleverna befinner sig på skolan från 

ca 08:00 till 16:00 (Lönnqvist, 1985). 

 

4.2.1 Arbetsstyrka 

Varje skoldaghem har sin egen utformning när det gäller anställning av personal, men på de 

flesta skolor finns det: lärare, speciallärare, fritidspedagoger, psykolog och kurator (Lönn-

qvist, 1985). Det är alltid en i personalstyrkan som har huvudansvaret. Ansvaret kan skifta 

även inom gruppen men det är alltid en som har ett större ansvar för t.ex. kontakter utåt (Sve-

din, 1984, rapport 3). 
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4.2.2 Antagningsrutiner 

De antagningsrutiner som finns varierar från kommun till kommun eftersom organisationerna 

ser olika ut. För att kunna fatta ett beslut om placering av en elev måste en utredning ske med 

den aktuella eleven. Beroende på hur organisationen ser ut och vilken elev det handlar om så 

är det vanligen skolpsykologen eller rektorn som gör denna utredning.  

Utredningen görs i sådana fall av skolpsykolog när man har talat med elev och föräldrar. I 

samband med utredningen skrivs en ansökan om plats till skoldaghemmet och med ansökan 

tillkommer utlåtanden från vuxna som arbetat med eleven som till exempel klassläraren.  För-

äldrarnas satsning kring detta alternativ till hjälp har stor betydelse kring elevens platsansö-

kan. Det slutgiltiga beslutet om vem som ska få bli antagen på skolan tas i samband med en 

konferens där all personal medverkar. När eleven ska börja på hemmet ges en grundlig infor-

mation och introduktion om verksamheten där elevens föräldrar hela tiden är delaktiga i mö-

tena och samtalen (Sandén, 2000; Lönnqvist, 1985).  

I Lpo94 står det att skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barns fostran 

och utveckling. Därför måste arbetet ske i samarbetet med hemmen (Utbildningsdepartemen-

tet, 1998). 

Föräldrarnas roll för sina barn är stor och det är viktigt att de är medvetna om sin betydel-

se. Vetskapen för eleven att föräldrarna står bakom dem i beslutet om skolplacering underlät-

tar i alla avseenden och gör att föräldrakontakten med personalen på hemmet fungerar bättre. 

Detta samarbete mellan lärare och föräldrar möjliggör för en positiv utveckling hos eleven. 

Det är hemmet som har huvudansvaret för barnets fostran och vård. Barnets personliga attity-

der har redan utvecklats när de kommer till skolan. Under barnens skolår har hemmet det av-

görande inflytandet på barnet (Lönnqvist, 1985). 

 

4.2.3 Skoldaghemsmiljö 

Skoldaghemmens placeringar varierar men brukar förläggas en bit ifrån den vanliga skolan. 

Detta beror på elevernas tidigare erfarenheter från sin skola och för att man vill bryta deras 

gamla mönster och ge dem andrum. Därför placeras daghemmen oftast en bit ifrån den ordi-

narie skolan. Skoldaghemmet ska vara en egen byggnad med klassrum, grupprum och med 

tillgång till fritidsverksamhet (Lönnqvist, 1985).  

För att ge eleverna trygghet är det viktigt att man har en fast struktur, gränser och rutiner. 

Detta får man genom att ha få saker framme i klassrummet och eleven har en egen bänk som 
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fast punkt. Genom att satsa på en snygg, trevlig och harmonisk inredning visar man redan från 

start för eleven att här vill vi ha dig (Wiking, 1991). 

Skoldaghemmen är olika utformade men själva verksamheten måste bygga på ett gemen-

samt synsätt. Huvudmålet är att så fort som möjligt återinpassa eleven i sin ursprungliga 

skolmiljö.  Viktiga delmål för verksamheten kan vara att öka elevens självförtroende, få ele-

ven fungera i stor grupp och behärska sig i olika situationer (Lönnqvist, 1985). 

För att kunna uppnå de mål som finns på skoldaghemmen är det viktigt att läraren ser till 

de goda sidor som eleven har och utgår ifrån dem istället för att fokusera på de svagheter som 

finns (Ladberg, 1994). För att ge elever den trygghet de behöver måste vuxna ta sin plats i 

hierarkin och ge dem fasta regler som de ska följa. På så vis tar man sitt ansvar för barnens 

fostran (Kimber, 1993). De vuxna har ansvaret för att eleverna ska känna sig trygga i skolan 

(Wiking, 1991).  

 

4.2.4 Undervisningen 

Svedin (1984) skriver hur bakgrunden för en skoldaghemselev kan se ut: 

 

När en elev börjar på ett skoldaghem har han eller hon i allmänhet bak-
om sig upprepade misslyckanden i den vanliga skolan, vilket resulterat i 
omfattande luckor både i fråga om kunskaper och färdigheter. Dessa 
luckor har ytterligare bidragit till elevers bristande motivation och själv-
förtroende. Skolgången har ofta också varit fylld av konflikter med per-
sonal och kamrater. En första uppgift för personalen på skoldaghemmet 
blir därför att dels genom en stark individualiserad undervisning bygga 
upp elevens förmåga och självförtroende, dels skapa en sådan personlig 
kontakt med eleven, att denne upplever trygghet och därmed blir påverk-
bar. (sid. 11) 

 

Den första tiden på skoldaghemmet bör man satsa på att få förtroende av eleven. Lyckas man 

inte få eleven att tro på läraren försvåras hela vistelsen för alla inblandade (Svedin, 1984).  

Undervisningen sker i små grupper och syftar på att hämta upp eleven där hon befinner sig 

i sin utveckling och ge eleven självförtroende genom att lyfta fram och vidareutveckla dess 

starka sidor. Eleven ska vara i centrum och genom att jobba i smågrupper försöker man få 

eleven att känna lust för skolarbetet igen (Engkvist, 1993; Svedin, 1984). 

I Lpo94 står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(Lärarförbundet, 2001). På skoldaghemmen är undervisningen upplagd efter vilka elever som 

går på skolan och läromedlen anpassas efter varje elevs förutsättningar. Den ordinarie under-
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visningen varvas med fritidsaktiviteter till exempel besök på olika anläggningar, badhus, bib-

liotek och vidare (Lönnqvist, 1985).  

På skoldaghemmen finns många lärare och eftersom klasserna är små blir eleverna synliga 

hela tiden. De får snabbt den hjälp de behöver och sätts i aktivitet hela tiden. Lärarna hinner 

med alla och elevernas arbete bedöms som meningsfullt oavsett vad de gör. Undervisningen 

delas upp i olika delmål bland annat gruppträning där eleven övar sig i att jobba i grupper och 

planeringsmål, här lär sig eleven att ta ansvar för sin studieplanering. De vardagliga situatio-

ner och problem som kan uppstå vävs in i undervisningen som till exempel hur man fyller i 

blanketter (Engkvist, 1993).  

När elevernas ”kunskapsluckor” är fyllda återgår eleven till att följa samma undervisning 

som är aktuell i den klass dit eleven ska återvända vid vistelsens slut. Det är viktigt att eleven 

känner sig vara på samma nivå som sina övriga kamrater, annars kan eleven lätt återgå till sitt 

gamla beteende (Svedin, 1984). 

 

4.2.5 Eleverna på skoldaghemmet 

De elever som är på ett skoldaghem har ofta någon form av handikapp, så kallade relations-

handikapp eller aktivitetsnedsättning. Det finns många aktiviteter som eleverna inte kan med-

verka i på grund av sina känslomässiga svårigheter som till exempel idrott (Sandén, 2000). 

Till skoldaghemmen kommer de elever som har stora problem inom det sociala och emo-

tionella. Eleverna kommer ofta från hem med stora problem där Socialtjänsten har varit eller 

är inkopplad. Föräldrar som missbrukar, misshandlar eller är oförmögna att ta hand om sina 

barn tillhör vardagen för dessa elever och deras reaktion på situationen är bland annat aggres-

sivitet, okoncentration, tillbakadragenhet. Skoldaghemmet kan vara en sista utväg och rädd-

ning för dem (Larsson Swärd, 1995). Målgruppen på ett skoldaghem är elever som inte fått 

sina grundläggande behov tillgodosedda och saknar därför tron på sig själv (Gunnarsson, 

1995). 
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5. Problemprecisering 
I litteraturgenomgången framstår skoldaghem enbart som något positivt för elever med behov 

av särskilt stöd. Därför ställde vi oss frågan om skoldaghem verkligen är ett bra alternativ för 

dessa elever. Vi anser att litteraturen inte är helt objektiv eftersom flertalet av författarna är 

eller har varit aktiva inom verksamheten. Därför hoppas vi på att undersökningen ska ge oss 

ett mer objektivt synsätt. Vi valde att intervjua elever och pedagoger på olika skoldaghem för 

att få svar på forskningsfrågan. Problempreciseringen är: Är skoldaghem ett bra alternativ för 

dessa elever? 

 

6. Empirisk del 
När vi hade valt ämne, skoldaghem, att skriva om i examensarbetet, beslutade vi oss för att 

använda oss av intervjuer. Därefter satte vi oss ned med telefonkatalogen för att kontrollera 

vilka skoldaghem/resursskolor det fanns i de kommuner som valts att lägga undersökningarna 

i. Vi tog kontakt med de olika skolorna så fort som möjligt för att få veta om intervjuer var en 

möjlighet. Av de fem skolor som stod i katalogen var två stycken intresserade av att ta emot 

oss och datum för intervjuer bokades direkt. Vi fick kontakt med ytterligare en skola via en 

kurskamrat som läst specialpedagogik och haft en föreläsare som arbetar vid en resursskola. 

Vid kontakt med den föreläsaren fick vi även här positivt besked och vi hade tre skolor att 

besöka. I denna del kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga vid intervjuerna. 

 

6.1 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Vi hittade i Skinners teori tankar kring lärande. På skoldaghemmen får eleverna respons för 

allt de gör, allt är värdefullt. Pedagogerna uppmuntrar eleverna till fortsatt arbete och att ut-

veckla sina svaga sidor till det bättre. Genom att börja med att bygga upp elevernas självför-

troende och visa vad de är bra på kan man senare bygga vidare med saklig kunskap. Skinners 

teori är att det är viktigt att eleven får omedelbar respons på det den gör. Kunskapen byggs 

upp hos eleven som en tegelstensmur, bit för bit. Från den minsta enheten till den största. Ele-

vens ansvar är att införliva bitarna med sin beteenderepetoar så att kunskapen fastnar. Att un-

dervisningen byggs upp utifrån tydligt formulerade mål är tänkande kring behaviourismen 

som representerar undervisningsteknologin. På skoldaghemmen har man tydliga mål för varje 

elev och undervisningen planeras utifrån varje elevs förutsättningar. Eleverna på skoldag-
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hemmen har ofta sociala och emotionella störningar därför arbetar pedagogerna med att för-

söka förändra elevernas beteende (Stensmo, 1994; Säljö, 2000). 

Valet av kvalitativ forskning gjordes efter en diskussion kring vad vi ville få ut av uppsat-

sen. Enligt Kvale (1997) är en kvalitativ forskningsintervju ett samspel mellan två personer 

som har samma intresse för det undersökta ämnet. Det är upp till intervjuaren att skapa en 

stämning där den intervjuade känner sig trygg och där samtalet blir djupare än bara en artig 

konversation. Vi ville att undersökningen skulle gå inpå djupet och att vi skulle få en person-

lig kontakt med de personer som uppsatsen skulle baseras på. Vi ville att de frågor som ställ-

des skulle stimulera till ett positivt samspel mellan oss. Detta för att motivera intervjuperso-

nen att tala om sina upplevelser kring skoldaghem. Vid en personlig kontakt observerade de 

som intervjuades och man fick på så sätt en större helhet.  

Om man som intervjuare visar och ger ett spontant intryck och gör en spontan intervju kan 

chansen vara större att man får impulsiva, engagerade och oväntade svar. De behöver inte 

skriva själva och känner att det inte är jobbigt att lämna långa svar. Det är alltid lättare att tala 

än att skriva och på detta sätt fångas ögonblicket. Under intervjuerna valde vi att använda 

bandspelare för att spela in allt som sades. Kvale beskriver fördelarna med bandinspelningar 

vid intervju som att ingenting förbises av vad som sägs men samtidigt ger han en bild av 

nackdelarna till exempel att den kan begränsa spontaniteten (Kvale, 1997). Inför intervjuerna 

med eleverna valde vi att börja med frågor som skulle skapa trygghet och lättsamhet för dem. 

 

6.2 Metodbeskrivning 

För att få fram de frågor som ansågs relevanta startade vi upp med en snabb ”brainstorming” 

där vi skrev ned allt vi kunde komma på och ville ha svar på kring skoldaghem. Detta gjordes 

genom att ställa frågorna som Kvale (1997) skriver om: vad, varför och hur? Vad – vilka för-

kunskaper finns om det ämne vi valt? Varför – Vad är syftet med intervjun, vilka frågor vill vi 

få svar på för att nå fram till syftet i uppsatsen? Hur – vilken intervjuteknik är bäst för oss för 

att nå bästa resultat?  

Därav fick vi övergripande fram att vi ville veta vad eleverna och pedagogerna ansåg om 

skoldaghem.  Syftet med uppsatsen var att få en bild om skoldaghem är ett bra sätt att använ-

da sig av för de eleverna med svårigheter i den vardagliga skolmiljön. Enligt Kvale bör frå-

gorna vara korta och enkla för att sedan kunna bygga vidare med följdfrågor. Detta har vi valt 

att följa när vi planerade frågorna. De är korta men öppna och förväntas ge redogörande svar 

och genomsyras av frågorna vad, hur, vilka och varför? (Kvale, 1997). 
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Det svåraste var att veta hur många som skulle intervjuas. Vad är för mycket och vad är för 

lite? Nu föll det sig att de tre skolorna vi fått kontakt med erbjöd max två elever och en till två 

pedagoger per skola, valet låg inte i våra händer. Vi fick anpassa oss efter deras situation. 

 

6.3 Undersökningsgrupp 

Undersökningen tog plats i två kommuner i södra Sverige där tre skoldaghem besöktes. Under 

besöken intervjuades fem elever varav fyra pojkar och en flicka. De var i åldrarna 9-14 år. 

Dessutom gjordes intervjuer med sammanlagt fyra pedagoger, alla var kvinnor och grundskol-

lärare i botten. Valet av vilka som skulle intervjuas gjordes av de pedagoger som kontaktats 

via telefon. 

 

6.4 Genomförandet 

De elever som skulle intervjuas hade pedagogerna fått välja för att det skulle bli en person 

som var villig och klarade att svara på frågor och man även fått ett godkännande av vårdnads-

havare. Före intervjun klargjordes att anonymitet var viktigt för oss och att vi har tystnads-

plikt.  

Genom att följa de fyra huvudkraven inom de forskningsetiska principerna, informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet höll vi oss inom ramen 

av vad som är rätt och fel i förhållande till intervjuerna, materialet vi fick fram och intervju-

personernas integritet (Vetenskapsrådet, 2002). 

De intervjuade fick information om uppsatsen, de fick vara anonyma och hade rätt att säga 

nej till att bli intervjuade och att de när som helst kunde avbryta intervjun. De uppgifter och 

material vi fick fram användes bara av oss och till vårt forskande. När bearbetningen var klar 

förstördes det inspelade materialet vilket intervjupersonerna också var väl medvetna om.  

 

 13



6.4.1 Skoldaghem 1 

Skoldaghemmet är placerat mitt i ett bostadsområde och har tidigare varit ett dagis. Utrym-

mesmässigt finns det många smårum med sparsamt möblemang.  Skoldaghemmet inriktar sig 

på att ge eleverna struktur genom att ge dem en egen bänk att jobba vid, följa ett strukturerat 

schema där man har sin egen färg till sitt namn. Bilder som visar hur man skulle använda till 

exempel toaletten.  

Dagen börjar alltid med en pedagogisk frukost och man lägger stor vikt vid olika utflykter 

där vardagen kommer in som att åka och handla till köket eller att åka och bada i badhuset. 

Skoldaghemmet har en minibuss som hämtar upp och lämnar eleverna vid hemmet morgon 

och eftermiddag. Bussen används också till utflykterna. 

Personalen på skolan består av två förskollärare, en fritidspedagog, en lärare och en assi-

stent varav två är manliga och tre är kvinnliga. Eleverna är åtta pojkar mellan åldrarna 8-9 år. 

Under undervisningen är eleverna uppdelade i två olika rum där de har sina platser, fem i ett 

rum och tre i ett. Området kring skolan har både stor gräsplan till att spela fotboll på och as-

falterade gångar att cykla på. Vårt intryck av skolan var att den var välstrukturerad och ele-

verna verkade trivas.  

 

Intervju med elev  

Vi började med att intervjua en pojke som är nio år och har diagnosen ADHD. Under hela 

intervjun satt pedagogen bredvid honom. Det kändes som att pojken var stressad och hade 

svårt för att sitta still vilket kan bero på att pedagogen var med eller också att pojken har en 

form av diagnos. Han var väl medveten om att under tiden som intervjun pågick hade han rast 

och trodde att han skull gå miste om den. Han svarade så gott han kunde och ställde frågor när 

det var något som han inte förstod. Intervjun tog ca 15 minuter. 

 

Intervju med pedagog 

Pedagogen som intervjuades på detta skoldaghem var en kvinna som gav ett lugnt intryck och 

som hade mycket att berätta och svarade på alla frågor. I botten var hon utbildad lärare men 

hade läst in till specialpedagog. Intervjun tog ca 80 minuter.  

Under intervjuerna satt vi i ett litet rum med bord, stolar, fåtöljer och soffa. Här fick vi sitta 

ostört under båda intervjuer. 
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6.4.2 Skoldaghem 2 

Skoldaghemmet ligger vid skogen och ger ett lugnt, harmoniskt och gemytligt intryck. Skol-

gården är väldigt trevlig med gräs och skog runt omkring. Skolan är bra planerad med kök, 

två mindre grupprum och en stor undervisningssal på bottenvåningen. Övervåningen har ett 

lite mindre klassrum och ett utrymme ovanför trappan där man kan sitta.  

Morgonen börjas med att en minibuss hämtar upp eleverna vid hemmet. Bussen används 

också till utflykterna. Därefter blir det pedagogisk frukost och efter det har man alltid tyst 

läsning med lugn musik och tända ljus i ca 15 minuter. Detta för att eleverna ska få varva ned 

och få en lugn start på dagen.  

På skoldaghemmet går det nio elever och det är pojkar mellan 10-13 år gamla. Pedagogerna är 

fem stycken varav två grundskollärare, två fritidspedagoger och en assistent, varav två kvinn-

liga och tre manliga. Under undervisningen är de yngsta eleverna, fem stycken, på ovanvå-

ningen i ett klassrum och de äldre, fyra stycken, på bottenvåningen. Varje elev har en egen 

plats med tillhörande hylla och några av barnen har även en egen skärmvägg.  

Intrycket av skoldaghemmet var att det låg väldigt bra i förhållande till naturen och elever-

na verkade känna sig hemmastadda och trygga.  

 

Intervju med elev 1  

Vi intervjuade först en pojke som är 11 år. Han gav ett lugnt och säkert intryck och han svara-

de snabbt på alla frågor. Frågor som han visste precis vad han skulle svara på. Intervjun tog ca 

20 minuter. 

 

Intervju med pedagog 1 

Denna pedagog var väldigt informativ och uttrycksfull genom att använda sig mycket av sitt 

kroppsspråk. Hon hade mycket att förmedla. Intervjun tog ca 40 minuter. Under båda inter-

vjuerna satt vi vid ett utrymme ovanför trappan med stolar och ett bord. Under hela intervjun 

hördes eleverna från nedervåningen.  

 

Intervju med elev 2 

Detta var en pojke som är 13 år. Han var osäker på om han skulle kunna svara på frågorna och 

bröt på det svenska språket. Han gav ett lugnt men allvarligt intryck och svarade efter bästa 

förmåga på våra frågor. Intervjun tog ca 15 minuter. Under denna intervju satt vi i ett litet rum 

med soffor och ett bord. Vi fick här vara ostörda. 

 15



Intervju med pedagog 2  

Denna pedagog var lugn och svarade kort och konkret på frågorna. Hon ville förmedla mycket 

men höll sig inom ramarna kring frågorna. Det kan ha berott på att det gjordes under en rast. 

Vi satt i den stora undervisningssalen runt ett stort bord. Intervjun tog ca 20 minuter. 

 

6.4.3 Skoldaghem 3 

Skoldaghemmet ligger i en gammal skola ute på landsbygden. Skolan kändes väldigt stor och 

öde. Bland det första som mötte oss var tre tonåringar som pratade högt och hade rökpaus. De 

visade oss rätt inne i skolan. Skolan består av flera stora salar varav köket verkade vara husets 

hjärta med hemlagad mat. Här börjar eleverna skoldagen med en gemensam frukost efter att 

ha blivit upphämtade med skolans minibuss.  

Skolgården består mest av asfalt men skogen ligger strax intill hörnet. Eleverna har egna 

skåp där de förvarar sina skolsaker. De är uppdelade i två grupper och använder sig av olika 

klassrum beroende på vilket ämne som det undervisades i. På skolan är det åtta elever, fyra 

pojkar och fyra flickor, de är mellan 14-15 år. Alla elever är nya på skolan och började tre 

månader tidigare. Pedagogerna är fem stycken varav två kvinnor och tre män. Jämfört med de 

andra skoldaghemmen märktes här att det var äldre elever. Stämningen kändes råare och mer 

aggressiv. Intrycket av denna skola var bra men man fick känslan av att eleverna inte ville 

vara där. Det kan ha berott på att de inte varit där länge. 

 

Intervju med elev 1 

Vi startade intervjuerna med en pojke som är 14 år.  Han var trött, självsäker och försökte ge 

ett moget intryck. Han var väldigt pratsam och svarade på frågorna men kom ibland ifrån 

dem. Intervjun tog ca 30 minuter. 

 

Intervju med elev 2  

Vi intervjuade en flicka som är 14 år. Detta var den första och enda flicka som intervjuades 

för vår uppsats. Hon gav ett reserverat intryck och visade försvarsställning i sitt kroppsspråk. 

Hon svarade på alla frågor men väldigt sparsamt. Intervjun tog ca 15 minuter. 
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Intervju med pedagog 

Detta var en kvinnlig pedagog som hade mycket kunskap inom ämnet. Hon var väldigt infor-

mativ och svarade på alla frågor. Det var tydligt att hon föreläser om ämnet. Under alla inter-

vjuer satt vi i ett litet trångt rum med soffa, bord, fåtöljer och bord.  

 

6.5 Kritisk analys 

Efter att alla besök och intervjuer var klara fördes en diskussion om hur intervjuerna hade 

gått. Den intervjun som kunde ha varit annorlunda var den första med eleven där pedagogen 

satt kvar. Vi kunde ha bett om att få sitta själva med eleven för att på så vis kanske få mer 

öppna svar. Vid utförandet av intervjuerna har vi hela tiden varit två stycken, en intervjuade 

och en iakttog, detta har varit en styrka då vi hela tiden har kunnat diskutera och analysera 

vad som setts och hörts. Om det var några frågor som var oklara frågade eleverna oss vad som 

menades varpå frågan utvecklades. Därför känner vi att trovärdigheten är stor vad gäller frå-

gor och svar.  

När vi intervjuade pedagogerna ville de gärna förmedla mer än svaret på frågorna eftersom 

de brinner för ämnet. Här har vi valt att endast ta med svaret på frågorna för att underlätta 

arbetets gång. Pedagogerna visade intresse och engagemang i vår uppsats och var enbart posi-

tiva till att sprida skoldaghemmets existens och funktion därför anser vi att reliabilitet och 

validiteten är stor. Reliabilitet mäter trovärdigheten i undersökningen och validiteten är att 

svaren är uppriktiga. (Wallén 1996).  

 

6.6 Resultatredovisning 

Vi har i resultatredovisningen valt att först redogöra för intervjuerna med lärarna där en fråga 

i taget lyfts fram som sedan kort sammanfattas. Därefter redogörs intervjuerna med eleverna 

på samma sätt. De frågor som lyfts fram från intervjuerna är frågor som anses mest relevanta 

för undersökningen. Avslutningsvis görs en sammanfattning av resultaten. Frågorna är skriv-

na med fet stil för att markera dem i texten så att man lätt kan se frågan. 
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6.6.1 Intervju med lärarna 

Vad är ett skoldaghem? 
En mindre skola med färre elever där du kan få extra resurs. 
 
Det är egentligen en liten skola i den stora skolan. En personalresurstät 
skola. 
 
Ett skoldaghem är till för dessa barn som av olika anledningar inte klarar 
den vanliga skolan, det kan bero på dem själva, på familjen, den sociala 
situationen runtomkring. Inlärningssvårigheter, att man har en diagnos 
[…] ofta är det koncentrationsstörningar. 
 
Är en liten skola i skolan, är en skola för de barn som inte klarar en van-
lig klass, som behöver mer vuxna omkring sig. 

 

Sammanfattande tolkning av svaren 

Ett skoldaghem är som en skola. Det som skiljer från den vanliga skolan är att det är fler lära-

re per elev. Skoldaghemmet är till för elever med olika svårigheter. Genom att det är fler lära-

re och färre elever har pedagogerna lättare att se varje elev och kan ge den enskilda eleven 

vad som krävs just där. 

 

Vilka elever kommer till er, vad har de för problem? 
Det är olika […] ADHD, DAMP […] de har kanske inget stöd hemifrån. 
 
Samtliga har koncentrationsproblem sedan har man då antingen sociala 
problem. Vi har rätt svaga föräldrar. [---] Sedan har vi barn som har dia-
gnos men inte alla. 
 
Ofta så är det så att man har både inlärningsproblem och beteendestör-
ningar, att det inte fungerar. 
 
De som kommer till resursskola är de elever som gått i vanliga skolan. 
De har gått i liten grupp, haft specialpedagog, haft resurs kring sig, assi-
stent till exempel. [---] De har misslyckats väldigt många gånger och be-
roende på det har de ofta en väldigt negativ självbild. 

 

Sammanfattande tolkning av svaren 

De elever som är på skoldaghem har fått all den hjälp från sin hemskola som det går att få. 

Man har lagt alla resurser som finns på hemskolan på eleven men det har ändå inte fungerat 

vilket resulterar i en förflyttning till ett skoldaghem. Där resurserna förhoppningsvis kan hjäl-

pa eleven. Eleverna på skoldaghemmet har olika svårigheter i sitt liv. En del har en diagnos, 

andra saknar en förebild eller trygghet i hemmet. Alla elever kommer till skoldaghemmet med 

misslyckanden i ryggsäcken och med självförtroendet i botten. 
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Vad är huvudmålet med vistelsen på skoldaghemmet? 
Att kunna gå vidare sedan. 
 
Vi jobbar hela tiden för utskolning. Att eleven ska övervinna sina svårig-
heter och stärka sitt självförtroende. Få en bättre jag-bild och komma 
tillbaka till hemskolan igen. 
 
Målet är att komma tillbaka. 
 
Att vi ska lyfta deras självförtroende så mycket och även deras kunskap 
så att vi ska kunna få ut dem i vanlig klass igen. 

 

Sammanfattande tolkning av svaren 

Tanken med skoldaghem är att alla elever på något vis ska få självförtroende för att kunna 

återvända till sin hemskola eller gå vidare i sitt liv. 

 

Vad händer om det inte fungerar? 
Under en sådan här inskolning då avbryter vi. 
 
Eleven är kvar hos oss, ingen plats sägs upp förrän vi fått klart från hem-
skolan att eleven fungerar där. 
 
Det finns någon som har gått tillbaka […] kanske går man tillbaka till en 
annan resursskola […] eller mindre grupper på hemskolan. 
 
Ja, vi har också hört att vi måste ha en beredskapsplan på att de kan 
komma tillbaka. Nej, säger vi. Kan inte stå en plats tom här. 

 

Sammanfattande tolkning av svaren 

I de flesta fall är eleverna välkomna tillbaka till skoldaghemmet om en utskolning till hem-

skolan inte skulle fungera. Om platsen är upptagen av någon annan kan man få plats på en 

annan resursskola eller en mindre grupp i skolan men eleven ska vara redo vid inskolning. 

 

Är skoldaghem ett bra sätt att hjälpa eleven? 
Ja, jag tycker ju det. 
 
Jättebra tycker jag, därför det går inte att jämföra eleverna när de kom-
mer och du tar ett år efter. Det är inte som att titta på samma elev. De 
jobba med sig själva och har ett helt annat självförtroende. 
 
Ja det tycker jag […] ofta hjälper inte den lilla gruppen. Många av våra 
elever har gått igenom först hela klassen, sedan liten grupp på sin hem-
skola innan man kommer hit. Ibland så behöver man komma ifrån och 
känna att man lyckas att det här liksom fungerar. 
 
Ja det tycker jag att det är [---] Vi ser ju barnet. 
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Sammanfattande tolkning av svaren 

Alla pedagoger som vi intervjuade är överens om att skoldaghem är ett bra sätt att hjälpa ele-

verna. Dels för att de lättare kan se den enskilda eleven och dels för att de inriktar sig på att 

förhindra fler misslyckanden. Pedagogerna ser skillnaden på eleverna när de kommer till 

skoldaghemmet och när de utskolas. Ofta har självförtroendet ökat och eleven har vuxit. 

 

Vad skulle vara ett alternativ istället för skoldaghem? 
En liten resursgrupp i skolan [---] Det är alltså alternativet resurs i skolan 
eller assistenter som har hand om två, tre stycken inte bara ett barn. 
 
Smågrupper är jätteviktigt, en del elever har även behov av en till en-
undervisning [---] Så jag vet inte tycker att detta är det ultimata. 
 
Då är det liten grupp [---] Känner att vi gör ett jättejobb. 

 

Sammanfattande tolkning av svaren 

Om det skulle finnas alternativ till skoldaghem är pedagogernas åsikt att det är mindre grup-

per på hemskolan som kan vara bra för dessa elever. Men de flesta tycker att skoldaghem är 

det ultimata valet. 

 

6.6.2 Intervju med elever 

Varför går du på denna skolan? 
För att jag blir arg. 
 
För att jag är uppkäftig mot lärarna, jag var aldrig på lektionerna. Ifall 
någon lärare sa fel så rättade jag dem och så. 
 
Jag har ju skolkat. 
 
Jag var lite bråkig och pratade på lektionerna. 
 
Jag blev retad på min gamla skola.  

 

Sammanfattande tolkning av svaren 

De flesta eleverna är medvetna om varför de befinner sig på skoldaghemmet. Den elev som 

ger ett annorlunda svar på anledningen av sin vistelse väljer att lägga anledningen/skulden på 

andra än sig själv. 
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Vad är bättre/sämre? 
Ja, det är inte så många barn på den här skolan. 
 
Man lär sig inte mycket här. 
 
På min förra skola var det vanligt med otrevligt språk men man tog inte 
åt sig som man gör här. 
 
De har lärt mig att inte bråka och ta det lugnt och visa respekt och sånt. 
På den andra skolan bråkade jag mycket och sa fula saker men här är det 
bättre. 
 
Det är mindre barn och fler lärare. Funkar bra med fler lärare. 

 

Sammanfattande tolkning av svaren 

Flertalet av eleverna är nöjda och de känner att de har förändrat sitt beteende. De märker 

skillnaden mot sin hemskola och tycker att det är positivt med färre elever och fler lärare. Nå-

gon tycker att undervisningen inte ger tillräckligt med kunskap. 

 

Tycker du att det är ett bra sätt? 
Det funkar samma. 
 
Jag kommer alltid sakna mina gamla klasskompisar. Det gör jag fortfa-
rande. Jag skolkar fortfarande. 
 
Ja, jag lärde mig det visa respekt och det är roligt här också. Och fin sko-
la. 
 
Mmmm eftersom ibland kan jag bli aggressiv också så det är bättre att gå 
här. 

 
Sammanfattande tolkning av svaren 

Majoriteten av eleverna tycker att det är ett bra sätt för dem att vara på skoldaghem. Den elev 

som tidigare under intervjun sade sig befinna på skolan på grund av att han blev retad kom-

mer här underfund med att det har att göra med att han lätt blir aggressiv. De elever som inte 

tycker att det är bra med skoldaghemmet har mycket att göra med att de saknar sina kamrater 

och känner då också ett visst utanförskap. 

 

 21



Vet du vad skoldaghem är? 
Typ någonting som finns till för att hjälpa elever som har problem an-
tingen i skolan eller i hemmet. 
 
Mmm en skola där det inte finns så många barn. 
 
Det är antagligen att man äter frukost, lunch och fikar och är där tills 
man slutar och åker buss till och dit och inte kan komma därifrån. 
 
Nej. 
 
Ja, det är en sån skola med fler lärare och mindre barn. Men vissa kallar 
det DAMP-skola. 

 

Sammanfattande tolkning av svaren 

De flesta vet vad ett skoldaghem är för något och dess innebörd. Eleverna vet att de själva och 

kompisarna har någon form av problem antingen i skolan eller i hemmet. De vet också att det 

är mindre barn och fler lärare på skolan. En av eleverna såg inte helheten utav skoldaghemmet 

utan såg det mer som ett ställe där man inte kunde ta sig någonstans. 

 

6.6.3 Sammanfattning  

Skoldaghemmets grundtanke är att finnas där för de elever som har svårigheter i livet, både i 

och utanför hemmet. Andra anledningar kan också vara att eleven har inlärningssvårigheter, 

eventuellt en diagnos av något slag eller koncentrationsstörningar. Meningen med skoldag-

hem är att eleverna ska få den extrahjälp och sociala träning som de behöver. Pedagogerna har 

här en helt annan möjlighet att se varje elev eftersom det är fler pedagoger som arbetar med 

färre elever. Elevernas självbild är negativ efter många misslyckanden och de vuxna satsar 

först och främst på att förändra och stärka den självbilden till något bättre.  

Pedagogernas högsta mål i sitt arbete är att eleverna skall komma tillbaka till sin vanliga 

skolgång och kunna gå vidare i sitt liv. Lärarna på skoldaghemmet startar inte en utskolning 

av en elev om den inte är redo för det. Skulle det dock visa sig vid en utskolning att det inte 

fungerar för eleven på skolan avbryts det hela och eleven går kvar på skoldaghemmet. Skol-

daghemsverksamheten är enligt pedagogerna ett väldigt bra sätt att hjälpa eleverna med olika 

svårigheter. När man hamnar på ett skoldaghem har elevens hemskola först använt sig av alla 

resurser som finns att få på plats och skoldaghemmet är en sista utväg till att hjälpa eleverna. 

Ett alternativ istället för skoldaghem är att man arbetar i smågrupper på hemskolan, dock an-

ser pedagogerna att skoldaghem är det ultimata och att de gör ett jättejobb med dessa elever.  
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Elevernas medvetenhet om varför de befinner sig på ett skoldaghem är stor och de är lätta-

de över att få den hjälpen. De vet om att de har förändrats och ser skillnaden mellan skoldag-

hemmet och sin hemskola. Nästan alla är positiva till sin vistelse och att skoldaghemmet är ett 

bra sätt att hjälpa men flera av dem saknar sina klasskompisar. Alla elever visste inte vad ett 

skoldaghem är men de flesta är medvetna om att det finns för att hjälpa barn med olika svå-

righeter och att det är en skola med få elever och fler lärare. Någon elev visste inte alls medan 

en annan elev såg ett skoldaghem som ett ställe som man kom till på morgonen och sedan inte 

kunde komma därifrån förrän skoldagen är slut. 

 

7. Diskussion 
Diskussionen är uppbyggd efter de förslag som Patel (1994) ger. Inledningsvis reflekterar vi 

över undersökningen för att sedan gå vidare till resultaten som diskuteras i samma ordning 

som i resultatbeskrivningen. Avslutningsvis diskuteras förslag till fortsatt forskning.  

Vi ville med uppsatsen få reda på om skoldaghem är ett bra sätt att hjälpa elever med svå-

righeter. Svårigheter så stora att eleven gör slut på alla möjliga resurser på hemskolan och 

behöver ett annat alternativ. I Lpo94 står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Tillgodoser skoldaghemmet dessa behov? 

För att kunna få ett svar på forskningsfrågan intervjuades pedagoger och elever på olika 

skoldaghem. De intervjuade ställde gärna upp på intervjuer speciellt pedagogerna för att de 

vill delge information och kunskap om skoldaghemmens organisation, verksamhet och vilka 

elever som går på skolan. De elever som går på skolan är barn som har problem inom det so-

ciala och emotionella. Deras vardag kan bestå av missbruk och misshandel och visar detta på 

olika sätt till exempel genom att bli aggressiva (Larsson, Swärd, 1995).  

Vi tycker att de intervjuade pedagogernas brinnande intresse för ämnet visar på att validite-

ten och reliabiliteten i undersökningen är bra. De har förstått våra frågor och vi upplever att 

svaren var uppriktiga. Däremot kan elevernas svar bland annat ha påverkats av pedagogs när-

varo under intervjun eller att eleverna inte ville berätta hela historien för oss om varför de är 

där. Det kan i grund och botten finnas ett större problem som de inte vill berätta. Vi kan inte 

förvänta oss att de ska ha fått ett sådant förtroende för oss under vårt korta besök hos dem och 

vi fick utgå från de svar vi fått av eleverna och vad de ville förmedla till oss.   

Undersökning och observationer kring skoldaghemmen stämmer överens med den littera-

tur och avhandlingar som lästs kring ämnet. Det som är viktigt i skolan för dessa elever är att 

det ska vara struktur, gränser, ramar och rutiner. Det ska vara få saker framme i klassrummet 
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och man ska ha en egen bänk som alltid står på samma plats och som man själv får hålla ord-

ning och reda i (Wiking, 1991). På de skoldaghem som har besökts har eleverna rutiner och 

ramar som de följer. Eleverna i de yngre åldrarna har en egen bänk och de som är äldre och 

ska gå på högstadiet har ett eget skåp där de förvarar sina skolsaker.  

Skoldaghemmen ligger inte i direkt anslutning eller i närheten av den vanliga skolan utan 

man har valt att förlägga skoldaghemmen en bit ifrån den ordinarie skolan. Detta kan bero på 

elevernas tidigare erfarenheter och upplevelser från hemskolan (Gunnarsson, 1995).  

När intervjuerna gjordes med pedagogerna valde vi att redovisa de frågor som är mest rele-

vanta för frågeställningen i uppsatsen. De frågor som redovisas är: Vad är ett skoldaghem, 

vilka elever kommer till er och vad har de för problem, vad är huvudmålet med vistelsen på 

skoldaghemmet, vad händer om det inte fungerar, är skoldaghem ett bra sätt att hjälpa elever 

och vad finns det för alternativ till skoldaghem? 

Resultaten ur dessa frågor berättade om att skoldaghem är en form av skola men med färre 

elever och fler lärare. De elever som vistas där mår av olika skäl inte bra och de befinner sig 

där på grund av att hemskolans resurser till eleven är otillräckliga. Man har prövat allt för att 

hjälpa eleven. De elever som går på skoldaghemmen har ofta fått skulden för allt negativt som 

hänt runtomkring dem och därför är deras självförtroende i botten (Wiking, 1991). Tanken 

med vistelsen på skoldaghemmet är bland annat att lyfta upp elevens självförtroende och stär-

ka det så att hon kan återvända till sin hemskola. På skoldaghemmet är det av stor vikt att all 

personal har ett gemensamt förhållningssätt och samma budskap så att eleverna får samma 

gränser att hålla sig innanför vilket i slutändan ger dem trygghet (Att undervisa nr 5:2001, 

Karlén).  

Skinners teori om tegelstensmuren passar in på skoldaghemmets undervisning. Man väljer 

att använda den första tegelstenen till att bygga upp en trygghet hos eleven för att sedan gå 

vidare sten för sten som symboliserar olika mål som eleven har. Skoldaghemmen utgår hela 

tiden från mål som satts upp tillsammans med elev och föräldrar. Skinner påpekar vikten av 

att ha tydliga mål i sin teori vars grundtankar landar i behaviorismen (Stensmo, 1994; Säljö, 

2000). 

Huvudmålet är att eleven ska ha trygghet för att kunna återvända och skulle eleven eller lä-

rare känna att detta återvändande, utskolning, inte fungerar är eleven på de flesta skoldaghem 

välkommen tillbaka. En utskolning sker dock aldrig om inte eleven är redo.  

Ett sätt att hjälpa elever med olika svårigheter är skoldaghem. Resultat och den litteratur vi 

tagit del av visar att skoldaghem fungerar. Just nu upplevs detta enligt undersökningen som 

det ultimata sättet i vårt samhälle för dessa elever. Delar av de bekymmer som finns med des-
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sa elever kan delvis bero på dagens samhällsutveckling. Skolan behöver ändras och formas 

mer efter hur barn och ungdomar tänker. De alternativ som vi fick fram, genom forskningen, 

var alternativ som eleven redan gått igenom på sin hemskola för att sedan hamna på skoldag-

hemmet, som att jobba i mindre grupp eller ha assistent. Därefter sågs placering på skoldag-

hem som en lösning. 

Pedagogernas helhetssyn till skoldaghemmen var enbart positivt, vi fick inte fram något 

negativt genom intervjuerna. Det kan bero på att pedagogerna ser förändringarna hos eleverna 

när de varit på skoldaghemmet en tid. Det kan även vara att de ”brinner” för sitt jobb. De ser 

sin insats på arbetet som något positivt för eleverna. Vi håller med om att deras insats är bra 

för dessa elever men samtidigt funderar vi över om de olika flyttningar som eleverna gör. De 

flyttas från sin klass och hemskola till skoldaghemmet för att förhoppningsvis flyttas tillbaka 

till sin klass. I processen kan risken vara stor att man tappar de vänner man har på vägen, vil-

ket en av respondenterna uttrycker. 

Vi plockade även i elevernas intervjuer ut de mest relevanta frågorna: Varför går du på 

denna skola, vad är bättre/sämre, tycker du att det är ett bra sätt, vet du vad ett skoldaghem är?  

Eleverna är i regel medvetna om varför de går på skolan. Vi märkte skillnad på de elever som 

var i tonåren och de yngre genom att tonåringarnas orsaker kring vistelsen mer berodde på 

deras attityder till och i skolan. 

Alla elever ser fördelen med att ha fler pedagoger runtomkring sig. De blir bekräftade och 

behovet av att höras och synas hela tiden blir inte lika stort. Eleven är i centrum och deras 

speciella förmågor lyfts fram och utvecklas samtidigt som deras svagheter övas. Enligt under-

sökningen är eleverna väl medvetna om sina starka respektive svaga sidor och de har klart för 

sig att de behöver träna på att bli bättre på dem. Detta tar även Engkvist (1983) upp i sin bok.  

Att skoldaghemmen är ett bra sätt tyckte inte alla elever. Några kunde se sin personliga 

förändring medan andra hade en negativ inställning till skoldaghemmet baserat på att de inte 

träffade sina gamla klasskamrater. Att inte träffa sina kompisar som man umgås med i skolan 

kan påverka elevens attityd negativt. 

Fördelarna för eleven att placeras på skoldaghem är en chans, en chans till att förändra sina 

förutsättningar för framtiden. De får en helt ny start och kan lägga allt gammalt bakom sig. 

Nackdelen är att eleven oftast inte är riktigt medveten om vilken chans det är och saknaden 

efter kompisarna kan också vara en negativ faktor. 

De flesta elever visste innebörden med ett skoldaghem, att det finns för elever med svårig-

heter och att det är fler lärare och färre barn. Pedagogerna på skoldaghemmet tyckte att det 

var viktigt att eleverna vet vad ett skoldaghem är och varför de är där. Detta är viktigt att bar-
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nen vet om så att de inte tolkar sin närvaro där som ett straff. Någon elev såg skoldaghemmet 

som ett ställe som man inte kunde ta sig ifrån. Vi tolkar det som om denne såg det som ett 

straff, kanske saknades det information till eleven om varför denne befann sig på skoldag-

hemmet eller hade eleven inte förstått informationen eller inte varit där tillräckligt länge för 

att inse betydelsen.  

Våra resultat visar att det idag inte tycks finnas något alternativ till skoldaghem. Skoldag-

hem är för dessa elever en sista chans till hjälp.  

Skoldaghemmens existens är inte bara bra för elevens skull utan också för föräldrar, vård-

nadshavare och tidigare lärare. Personer som alla vill eller har försökt hjälpa eleven men utan 

något resultat och som kanske inte hittat någon utväg. De får bekräftat att eleven kan föränd-

ras med den rätta hjälpen. Ett alternativ som skulle kunna vara lämpligt i skolvärlden förutom 

skoldaghem är en mindre grupp om cirka 10-12 elever som undervisas av två lärare, precis 

som på skoldaghemmen. På så vis skulle varje elevs behov kunna tillgodoses. Konsekvenser-

na för att leva upp till detta skulle för skolan bli att anställa fler pedagoger. Kraven på peda-

gogerna skulle bli höga men befogade eftersom det krävs att pedagogen har kompetens att 

möta dessa elever. Att ”se” varje elev i dagens stora klasser är ett högt krav eftersom pedago-

gen inte bara är lärare utan även får inta en psykologroll, föräldraroll, kompisroll och dylikt. 

Har man en mindre klass kan man engagera sig betydligt mer i varje elev och pedagogen kan 

känna sig tillfreds i sin lärarroll.  

Under uppsatsens gång har vi insett att skoldaghemmets verksamhet och sätt att jobba 

skulle vara det ultimata i den vanliga skolan. Färre elever i klasserna och en strukturerad un-

dervisningsmiljö tror vi skulle förändra mycket i dagens skola. Pedagogerna har en helt annan 

möjlighet att kunna tillgodose varje elevs behov. Genom att förändra dagens skola på detta vis 

behöver man inte ha alternativ till att hjälpa elever med svårigheter utan de resurser som finns 

på skolan skulle kunna räcka. Vi är väl medvetna om att detta är en drömskola, en skola som 

aldrig kommer bli verklighet i dagens samhälle om man sparar in på allt och inte gör kloka 

prioriteringar. 

Lyckas man fånga upp dessa elever i ett tidigt stadium är skoldaghem bra för alla inblan-

dade, elever, föräldrar, pedagoger. I slutändan gynnar det även samhället eftersom dessa ele-

ver har lätt för att i äldre åldrar hamna i fel sällskap och i värsta fall i kriminalitet. Framförallt 

tycks skoldaghem gynna eleven vilket är viktigast. 

Något som vi också reflekterat över är hur man går tillväga med de elever som slutar på 

skoldaghemmet, följs det upp på något vis? Här behövs forskning. 
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Ett intressant sätt att jobba vidare med ämnet skulle vara att göra en grundlig forskning 

kring hur man på bästa sätt kan hjälpa elever utan att behöva plocka ut dem från hemskolan 

och sin klass. En möjlighet skulle kunna vara en jämförelse mellan två klasser i olika kom-

muner där antalet pedagoger i den ena klassen är fler. Genom att studera klasserna under en 

längre tid kan man kanske få fram ett resultat som kan ge ett svar på denna fråga.   
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8. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen har hela tiden varit att undersöka om skoldaghem är ett bra sätt att hjäl-

pa elever som har olika svårigheter. För att kunna göra det behövde vi titta på skoldaghem-

mets bakgrund, dess verksamhet, elever och personal där. Genom intervjuer kan vi dra de 

slutsatser att pedagogernas uppfattning är att skoldaghem idag är det bästa sättet att hjälpa 

elever med sociala och emotionella problem. De alternativ som finns utöver som till exempel 

specialpedagog, mindre grupper, assistenter och dylikt har dessa elever redan gått igenom. 

Skoldaghem tycks idag vara ändstationen för dessa elever. Vår uppfattning är som pedago-

gernas att skoldaghem är ett bra sätt för dessa elever. Dels för att det är fler lärare per elev och 

dels för att lärarna har en helt annan tid att lägga på den enskilda eleven, uppmärksamheten 

ökar och eleven behöver inte göra sig hörd hela tiden.  

Skoldaghemmets undervisning baseras på struktur och rutiner. Att ha en egen bänk och ett 

uppstrukturerat schema är väldigt viktigt för dessa oroliga elever. På så vis får de en trygghet 

som senare leder till ett stärkt självförtroende. Genom ett stärkt självförtroende kan eleven 

sedan utveckla sina svagare sidor. När elevens självförtroende är uppbyggt och eleven kan 

hantera samt acceptera sina svårigheter då är eleven mogen för utskolning till sin hemskola. 

Om det skulle uppstå problem vid utskolning är eleven i de flesta fall välkommen tillbaka, 

vilket ger en trygghet för eleven. Tittar man generellt på dagens skolor består undervisningen 

av egen planering av olika lektioner, schemat planeras veckovis vilket innebär att det aldrig är 

samma schema veckan efter. Klasserna på skolorna är också åldersintegrerade och större i 

antalet. Klassläraren har inte samma möjlighet att kunna ge den hjälp som dessa elever behö-

ver. Det blir svårt för läraren att kunna se alla elever så pass mycket att det på ett tidigt stadi-

um kan upptäckas om någon elev har större behov. Genom att ha fler pedagoger i klassrum-

met kan dessa behov upptäckas, vilket i slutändan kan resultera till färre ansökningar till 

skoldaghemmen. Vi anser att denna uppsats har gett oss svar på frågan om skoldaghem är ett 

bra alternativ för elever med svårigheter. Vår egen uppfattning om skoldaghem och eleverna 

har ändrats under uppsatsens gång. Från början ställde vi oss kritiska till verksamheten men 

efter besök och intervjuer så ser vi vilken positiv påverkan det har på eleverna. De är inte brå-

kiga och besvärliga elever för oss längre. 

Det är vår förhoppning att uppsatsen tillför ny kunskap och ökad förståelse för dessa ele-

vers behov. Vi anser att uppsatsen är av relevans och kommer att hjälpa blivande pedagoger i 

sitt kommande yrke. Genom att bidra med värdefull kunskap inom detta område kan vi och 

andra pedagoger hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd på bästa lämpliga sätt. Med 

 28



hjälp av denna uppsats, litteraturstudierna och de intervjuer som har gjorts får man veta vad 

det finns för hjälp att få när man har elever som har sociala och emotionella svårigheter. Man 

får också veta hur verksamheten ser ut och fungerar. På så vis får man en djupare insikt om 

dessa elever och kan på ett tidigt stadium hjälpa dem.  
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Bilagor 
 

Bilaga A. Frågor till lärarna 

Bilaga B. Frågor till eleverna 

 



 

Bilaga A 

Intervjufrågor till lärarna 

 

1. Vad är ett skoldaghem? 

2. Hur upplever du att eleverna är/mår när de kommer hit? 

3. Vilka elever kommer till er, vad har de för problem? 

4. Hur fungerar processen att hamna hos er? 

5. Vad är er första åtgärd för eleven? 

6. Var lägger ni tyngdpunkten på i er undervisning? 

7. Vad är huvudmålet med vistelsen på skoldaghemmet? 

8. När anses eleven vara redo att lämna skoldaghemmet? 

9. Hur upplever ni att eleven mår när han/hon ska tillbaka till ordinarie skola? 

10. Hur förbereder ni dem? 

11. Vad händer om det inte fungerar? 

12. Hur ser er arbetsstyrka ut? 

13. Är skoldaghem ett bra sätt att hjälpa elever? 

14. Vad skulle vara ett alternativ istället för skoldaghem? 

 



Bilaga B 

Intervju frågor elever 

1. Hur gammal är du? 

2. Tycker du att det är roligt i skolan, vad är roligt? 

3. Hur kändes det att börja här? 

4. Varför går du på denna skola? 

5. Trivs du bättre här?  

6. Varför är det bättre/sämre? Vad skiljer? 

7. Hur länge har du gått här? 

8. Hur trivs du med dina lärare och klasskamrater? 

9. Vill du tillbaka till din gamla klass?  

10. Varför/varför inte? 

11. Tycker du att det är ett bra sätt för dig att vara på denna skola? 

12. Vad skulle annars vara ett bra sätt för dig att fungera bättre i skolan? 

13. Vet du vad ett skoldaghem är?  

 

 


