
Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsats 

Grundnivå 

Det gäller livet 
 
 
Några flerspråkiga elevers upplevelser av sin skolgång på 
det särskilda ungdomshemmet och hur skolgången 
påverkat dem 

  
A Matter of Life and Death – some multilingual students’ experiences 
of schooling at a juvenile home  

    
Författare: Sofia Pasma 

Handledare: Jennie Warström 

Examinator: Eva Lindström 

Ämne/huvudområde: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning 

Kurskod: GSS23P 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum:  



 

2 
 

Abstract: 
 
Syftet med denna kvalitativa studie var att öka kunskapen om några flerspråkiga pojkars 
upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet samt deras påverkan av 
denna. Studien var kvalitativ och utgick utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
Fem pojkar som var placerade på ett av Statens institutionsstyrelses särskilda 
ungdomshem intervjuades om hur de upplevde undervisningen, lärarnas bemötande 
samt hur de upplevde att skolgången påverkat deras framtidsutsikter. Studien visade att 
eleverna i största allmänhet hade en positiv upplevelse av både undervisning och 
lärarnas bemötande. Alla elever upplevde att de lärde sig bättre på det särskilda 
ungdomshemmets skola än de gjort på tidigare skolor. Däremot framkom att elevernas 
modersmål inte fick någon plats i undervisningen och att ingen elev deltog i 
modersmålsundervisning. Det var också oklart om eleverna själva var medvetna att de 
läste ämnet svenska som andraspråk och inte svenska. Alla elever sade sig vilja ha ett 
vardagligt liv med jobb och familj i framtiden och de var medvetna om att en utbildning 
var viktig för att åstadkomma detta. De upplevde att de genom skolgången på 
ungdomshemmet hade getts större möjligheter att lära sig och således upplevde de att 
skolgången påverkat deras syn på framtiden positivt. 
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1. Inledning 
 
Undervisningen i svenska skolor ska enligt skolans värdegrund vara anpassad till varje 
elevs förutsättningar och behov samt vara likvärdig, oavsett var den anordnas 
(Skolverket, 2011). Detta gäller även för elever på de särskilda ungdomshemmen, en 
elevgrupp som inte ofta får ta plats vare sig i offentligheten eller i forskningen. 
 
Skolinspektionens senaste granskning av skolan på Statens institutionsstyrelses 
särskilda ungdomshem visar att flerspråkiga elever med annat modersmål än svenska 
försummas i undervisningen. Bland annat framkommer att modersmål och svenska 
som andraspråk är ämnen som antingen helt saknas eller är mycket bristfälliga 
(Skolinspektionen, 2015). För dessa elever, vars skolgång nästan uteslutande varit 
kantade av problem och som sitter frihetsberövade på grund av psykosociala problem 
eller begångna brott, kan en fungerande skolgång vara skillnad på liv eller död. Det är 
därför viktigt att även eleverna med ett annat modersmål än svenska ges möjlighet att 
lyckas i skolan. 
 
Inte heller i landets övriga skolor lyckas man bra med att ta hand om dessa elever. 
Skolinspektionens (2010) granskningar av undervisningen för barn och ungdomar med 
annat modersmål än svenska visar stora brister i arbetet med att ge dessa elever en 
optimal språk- och kunskapsutveckling. Skolinspektionen menar att personalen i de 
svenska skolorna i många fall saknar kunskap om elevernas erfarenheter och behov 
samt om deras språkliga och kunskapsmässiga nivå. Det råder också oklarheter kring 
bland annat ämnet svenska som andraspråk och dessutom har 
modersmålsundervisningen inget samband eller samverkan med övrig undervisning 
(Skolinspektionen, 2010). 
 
Några av framgångsfaktorerna för att andraspråkselever faktiskt ska lyckas i skolan är 
att lärarna har höga förväntningar på eleverna samtidigt som de ges relevant stöttning i 
ämnesundervisningen, att eleverna ges stöd i modersmålet och i svenska som 
andraspråk samt att skolan är en sociokulturellt stödjande miljö (Thomas & Collier, 
1997). Cummins (2001) menar även att bemötandet av elever och de förväntningar som 
lärare har på eleverna påverkar hur eleverna lyckas i skolan. Samarbetsinriktade 
relationer stärker och bekräftar eleven medan tvingande maktrelationer osynliggör och 
försvagar. Vidare menar han att eleverna måste bemötas med positiva förväntningar 
samt att skolan och lärarna behöver hitta möjligheter att införliva elevernas kultur och 
språk i skolarbetet. 
 
I den här uppsatsen intervjuas fem flerspråkiga pojkar, med annat modersmål än 
svenska, i åldrarna 16–21 år som är placerade på ett särskilt ungdomshem för att 
synliggöra deras erfarenheter av skolgången och det bemötande de får där.  
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2. Bakgrund 
 
Då Statens institutionsstyrelse och den skolverksamhet som bedrivs på de särskilda 
ungdomshemmen inte är allmänt kända kommer här en kortfattad beskrivning för att 
skapa viss förförståelse för kommande undersökning. Dessutom kommer för 
undersökningen relevanta styrdokument att presenteras. 

 
2.1 Statens institutionsstyrelse 

 
Statens institutionsstyrelse, hädanefter benämnd SiS, är en myndighet som sedan 1994 
bedriver tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem 
samt vuxna med missbruksproblem. Målet är att ge ungdomarna och klienterna bättre 
förutsättningar för ett fungerande liv utan missbruk och kriminalitet (Statens 
institutionsstyrelse). 
 
SiS har 23 särskilda ungdomshem med plats för cirka 7 – 45 ungdomar per institution. 
De flesta av platserna är låsbara. Här får ungdomarna efter ett beslut i förvaltningsrätten 
vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Ungdomarna som 
placeras på de särskilda ungdomshemmen är 12 – 21 år och vistelsetiden varierar från 
ett par veckor till flera år. Det finns idag cirka 700 platser för akutplacering, 
utredningsplacering eller behandlingsplacering (Statens institutionsstyrelse).  
 
Vid en akutavdelning kommer ungdomar för att akut avbryta ett destruktivt beteende 
och här är den maximala vårdtiden 8 veckor. Efter det skrivs ungdomen ut eller placeras 
på en annan avdelning. På utredningsavdelningar utreds ungdomens behov av 
behandlingsinsatser, något som tar cirka 8 veckor. En placering på en 
behandlingsavdelning innebär längre vårdtid och den är inriktad på att ge ungdomarna 
bättre förutsättningar att klara av livet utanför institutionsmiljön (Statens 
institutionsstyrelse, 2019b). 
 
På de särskilda ungdomshemmen vistas också ungdomar som efter att begått allvarliga 
brott blivit dömda till sluten ungdomsvård (LSU) i stället för fängelse. Dessa ungdomar 
avtjänar ett tidsbestämt straff på maximalt fyra år (Statens institutionsstyrelse). 
 
Personalen på SiS särskilda ungdomshem har rätt att i vissa situationer använda sig av 
särskilda befogenheter, alltså tvångsåtgärder. De har till exempel rätt att hindra 
ungdomar från att lämna ungdomshemmet genom att hålla fast ungdomen. Andra 
exempel på särskilda befogenheter är kropps- och rumsvisitation, begränsning av 
kommunikationstjänster, urinprov och vård i enskildhet. Om ungdomen är våldsam 
eller påverkad av alkohol eller droger har personalen också rätt att avskilja denne. Att 
avskilja innebär att ungdomen under kortare tid, högst fyra timmar, får vistas i ett 
särskilt låsbart rum. (Statens institutionsstyrelse). 

 
2.2 Skolverksamheten på SiS 

 
Ungdomarna på de särskilda ungdomshemmen innefattas sedan 2015 till fullo av 
skollagen med de enda undantagen om bestämmelser kring registerkontroll samt lokaler 
och utrustning. Skolpliktiga barn och ungdomar, som inte lämpligen kan fullgöra sin 
skolplikt på annat sätt, ska undervisas på ungdomshemmet.  Utbildningen ska motsvara 
utbildningen i grundskolan. Även icke skolpliktiga elever ska av huvudmannen ges 
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möjlighet att delta i utbildning som motsvarar sådan utbildning som erbjuds i 
gymnasieskolan (Skollagen, 2010).  
 
Skolan på de särskilda ungdomshemmen har dock länge varit tillbakaträngd. Lektioner 
ställs in för att behandlingspersonal har andra planer och i planeringen för 
ungdomarnas framtid tas ingen hänsyn till deras skolgång (Wästerfors, 2018). Detta 
trots att en lyckad skolgång med fullföljd grund- och gymnasieskola är den enskilt 
viktigaste framgångsfaktorn för att barn och unga ska klara sig bra senare i livet. Om 
skolgången för placerade barn kommer i andra hand kan detta påverka barnets framtid 
mycket negativt (Skolverket, 2019) 
 
Skolan på de särskilda ungdomshemmen har vid flera tillfällen granskats av 
Skolinspektionen. Den senaste inspektionen gjordes 2014 och där kritiserades skolorna 
bland annat för att lektioner genomförs utan tydlig målsättning eller koppling till 
läroplaner samt att eleverna erbjuds för lite undervisning. I inspektionen påpekas också 
att lärarna har låga förväntningar på sina elever samt att modersmål och svenska som 
andraspråk är två ämnen som helt saknas eller är mycket bristfälliga (Skolinspektionen, 
2015). Efter den här inspektionen har SiS enligt rektor Kjell Jonsson (personlig 
kommunikation, 15 november 2019) startat upp fjärrundervisning i modersmål på 
arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja och turkiska via enheten för flerspråkighet i 
Uppsala. Detta är en verksamhet som alla särskilda ungdomshem har möjlighet att ta 
del av. 
 
Enligt Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma publikation ”Placerade barns 
skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar” (2013) underpresterar placerade barn 
generellt i skolan trots normalbegåvning. Detta kan enligt publikationen förklaras av 
uppväxtmiljön men också av att skolgången varit en lågt prioriterad fråga i 
socialtjänsten samt att omgivningen, däribland lärare, har låga förväntningar på ett barn 
som är placerat. Barnens och ungdomarnas begåvning och förmåga att lyckas i skolan 
underskattas av människor i deras närhet. Barn och ungdomar som är i samhällsvård 
löper flera gånger större risk att drabbas av psykosociala problem i vuxen ålder och en 
viktig faktor för hur det går för dessa senare i livet är hur de lyckas i skolan 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2013). 
 
2.3 De placerade ungdomarna 

 
2018 placerades 1107 barn och ungdomar på Statens institutionsstyrelses särskilda 
ungdomshem, 69 % var pojkar (Statens institutionsstyrelse, 2019a). Av alla ungdomar 
som placerades 2018 anger 47% att de har ett annat modersmål än svenska och 46 % 
av pojkarna var födda i ett annat land än Sverige (Statens institutionsstyrelse, 2019b). 
 
Ungdomarna som placeras på SiS särskilda ungdomshem har ofta en allvarlig och 
komplex problembild där familjeförhållanden, vänskapskrets och omgivande miljö 
påverkat deras nuvarande situation. De flesta ungdomar har också en skolgång kantad 
av problem (Statens institutionsstyrelse, 2019b). 
 
ADAD är ett dokumentations- och uppföljningssystem inom ungdomsvården och står 
för Adolescent Drug Abuse Diagnosis och är ett strukturerat intervjuformulär som 
används vid inskrivning och utskrivning av ungdomen. Intervjuerna tar upp olika 
livsområden såsom: fysisk hälsa, skola, arbete/sysselsättning, fritid och vänner, 
familjeförhållanden, psykisk hälsa, brottslighet samt alkohol och narkotika. 
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Informationen som kommer fram i ADAD ger en bild av ungdomarnas 
skolbakgrunder (Statens institutionsstyrelse, 2019b). 
 
55 % av pojkarna som genomförde ADAD 2018 har en eller flera gånger varit 
avstängda från skolan och 49 % har haft specialundervisning. I stort sett alla pojkar 
anger att de haft problem i skolan och 77% angav att de ville ha hjälp med dessa 
problem. Problemen hade att göra med skolprestationer, beteende samt inställningen 
till skolan. 52 % angav att de misslyckats i skolan och 55 % att de hade svårt att hänga 
med. 73 % sa att de hade skolkat i flera ämnen och 55 % hade varit störande i klassen. 
76 % av pojkarna hade varit skoltrötta (Statens institutionsstyrelse, 2019b). 
 
Ensamkommande barn och ungdomar utgör en ny och allt större grupp inom 
tvångsvården i Sverige. Var fjärde pojke placerad på SiS var 2015 ett ensamkommande 
flyktingbarn (Kaunitz och Jakobsson, 2016) och 2016 hade detta ökat till att vara var 
tredje pojke (Efendić, 2017). Den största utmaningen med denna ungdomsgrupp, 
menar Kaunitz och Jakobsson (2016), är att nå fram till pojkarna och ge dem ett gott 
omhändertagande trots språkförbistringar. Man upplever dessutom från institutionerna 
att uppdragen från socialtjänsten kring dessa ungdomar är mer diffusa och placeringen 
upplevs, i en del fall, röra sig om förvaring i brist på andra lösningar (Kaunitz och 
Jakobsson, 2016). 
 

2.4 Styrdokument 
 

Då undersökningen rör icke skolpliktiga elever utgår den från gymnasieskolans läroplan 
(Skolverket, 2011), vissa relevanta delar av läroplanen kommer därför att redovisas här. 
Vidare har pojkarna i denna undersökning också svenska som andraspråk varvid de har 
rätt till undervisning i ämnena svenska som andraspråk och modersmål, även 
styrdokument kopplade till dessa ämnen kommenteras i detta kapitel. 
 

2.4.1 Gymnasieskolans läroplan 
 
Utbildningen inom gymnasieskolan ska vara likvärdig oavsett var den anordnas och 
”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” och ”[v]arje 
elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar” (Skolverket 2011:6f).  
 
I relation till det sociokulturella perspektivet, som kommer beskrivas i efterföljande 
kapitel, är det viktigt att inte bara se eleverna som individer utan också medlemmar i en 
grupp. De påverkas inte bara av sig själva och sina egna förutsättningar utan även av 
och i sin kontext något man även tar fasta på i läroplanen.  
 

Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett 
ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. […] En trygg 
identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingsgrunder.” (Skolverket, 2011:5) 

 
Många av pojkarna i den undersökta målgruppen har tidigare misslyckats i sin skolgång 
och läroplanen tydliggör att det är viktigt att stärka deras skolidentiteter och självkänsla: 
 

Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar 
för personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning 
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till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa 
skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden. 
(Skolverket, 2011:8) 

 

2.4.2 Svenska som andraspråk 
 
Undervisning i ämnet svenska som andraspråk ersätter enligt skolförordningen 
(2011:185) undervisning i ämnet svenska. Här uppges också att ämnet, om det behövs, 
ska anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål och för 
invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en 
vårdnadshavare. Det är rektorn som beslutar om undervisning i svenska som 
andraspråk för en elev (Skolförordningen, 2011:185).  
 
Ämnesplanen för svenska som andraspråk (Skolverket, 2011) anger att ämnet ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. 

 
Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta 
aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår 
personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till 
att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som 
de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. (Skolverket, 
2011:182) 

 

2.4.3 Modersmålsundervisning 
 
Modersmålsundervisning är ett tillägg till den ordinarie undervisningen. Elever i 
gymnasieskolan ska enligt Skollagen (2010:800) erbjudas undervisning i modersmål om 
minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål, om 
språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har goda kunskaper i 
språket. Huvudmannen är dock endast skyldig att anordna modersmålsundervisning i 
ett språk om det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen och att dessa 
önskar undervisning samt om det finns en lämplig lärare (Skollagen, 2010:800). Vikten 
av att fortsätta utveckla sitt modersmål stärks också av Språklagen (2009:600) som säger 
att den som har ett annat modersmål än svenska ”ska ges möjlighet att utveckla och 
använda sitt modersmål”. Även i kursplanen (Skolverket, 2011b) motiveras utveckling 
av modersmålet. 
 

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra 
ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att 
reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet 
är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter (Skolverket, 2011b). 

 
Det är kommunen och inte skolan som erbjuder modersmålsundervisning och det gör 
att modersmålsundervisningen i hög grad är en extern verksamhet som kanske är en av 
anledningen till att endast ca hälften av alla berättigade elever deltar i undervisningen. 
Undervisningstiden är ofta begränsad till 40–60 minuter i veckan och ligger inte alltid i 
anslutning till den ordinarie skoldagen (Skolverket, 2008). 
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3. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna kvalitativa undersökning är att öka kunskapen om några flerspråkiga, 
icke skolpliktiga pojkars upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet 
samt deras påverkan av denna. 
 
För att undersöka detta kommer jag att utgå från följande frågor: 

1. Hur upplever de flerspråkiga pojkarna undervisningen på det särskilda 
ungdomshemmet? 

2. Hur upplever de flerspråkiga pojkarna lärarnas bemötande under skoltiden på 
det särskilda ungdomshemmet? 

3. Hur upplever de flerspråkiga pojkarna att skolgången påverkat deras 
framtidsutsikter? 
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4. Teoretiskt perspektiv 
 

Den här studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, utvecklad ur 
den sovjetiske psykologen Vygotskijs idéer om lärande och utveckling.  
 
4.1 Det sociokulturella perspektivet  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker inlärning i sociala sammanhang där språket 
ett viktigt redskap för samspel. Det menas också att inlärningsprocesserna styr den 
psykologiska utvecklingen (Säljö, 2000). Tillsammans visar detta på vikten av en 
fungerande undervisning med goda relationer och tillfredsställande språkutveckling 
vilket gör det till en bra utgångspunkt i studerandet av elevers upplevelser av skolan. 

 

4.1.1 Lärande 
 
Utifrån det sociokulturella perspektivet är lärandet, enligt Säljö (2000), något som sker 
i samspel med omgivningen. Det går ut på att vi människor konstant lär oss i olika 
sociala sammanhang. Det vill säga att vi lär oss när vi socialiseras och samspelar med 
andra medmänniskor. Kunskaper utvecklas genom kommunikation och interaktion. 
Lärandet är alltså socialt inbäddat och vi lär oss det som är viktigt för oss i den kontext 
vi befinner oss i. Vad och hur vi lär oss skiljer sig alltså beroende av sammanhanget 
(Säljö, 2000).  
 
Vygotskij (1999) betonar vikten av språket och menar att tanken föds i ordet. Han säger 
att det är uppenbart att ”hela medvetandets utveckling är förbunden med ordets 
utveckling” (Vygotskij, 1999:474). Han menar vidare att den sociala kommunikationen 
är en förutsättning för utveckling av både språket och tankeförmågan. Detta innebär 
att klassrumsinteraktionen blir mycket betydelsefull för lärandet. Kunskap har sin grund 
i elevernas språkliga produktion och läraren bör därför uppmuntra till en ständig dialog 
i klassrummet (Dysthe, 1996). 
 
Enligt Vygotskij (Bråten, 1998) kommer utvecklingsprocessen efter 
inlärningsprocessen. Det menas alltså att psykologisk utveckling följer efter och är 
beroende av lärandet. Således skapar undervisningen inlärningsprocesser som styr den 
psykologiska utvecklingen vilket innebär att undervisningen spelar en helt avgörande 
roll för individens psykologiska utveckling. Det är på detta förhållande Vygotskijs 
begrepp den närmaste utvecklingszonen bygger på. Den närmaste utvecklingszonen 
definieras av Vygotskij (1978) som avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand 
och det barnet klarar av med stöd av andra människor. I skolans värld kan detta 
beskrivas som avståndet mellan det en elev kan klara av på egen hand och det eleven 
skulle klara av med hjälp av till exempel en lärare eller tillsammans med mer kunniga 
klasskamrater. Det betyder att man fokuserar på elevernas möjligheter istället för deras 
begränsningar och tänker att det en elev kan göra med stöd idag, kan hen göra på egen 
hand imorgon. Den hjälp som eleven i den nära utvecklingszonen får genom dialog 
med vuxna och klasskamrater kallas enligt Dysthe (1996) scaffolding, eller stöttning på 
svenska, och syftar på byggsektorns ord för ställningen man reser under begränsad tid 
under pågående byggnation för att sedan ta ner igen när byggnationen står stadigt av 
sig själv. Stöttningen är alltså en tillfällig handledning där elever inte bara får veta vad 
de ska göra utan framför allt hur de ska göra något så att de i framtiden ska klara av 
liknande uppgifter på egen hand (Gibbons, 2010). 
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Cummins modell för klassrumsinteraktion är utarbetad för att skapa en god 
studiemässig förmåga för andraspråkselever (Cummins, 2001). Interaktionen mellan 
läraren och eleverna är i modellen det centrala eftersom det är här som stöttning sker i 
den proximala utvecklingszonen. I interaktionen sker utveckling, identiteter prövas och 
utvecklas och inlärning möjliggörs, något som Cummins (2001) benämner som 
maximalt kognitivt engagemang och maximal identitetsinvestering. I interaktionen 
måste elevernas kulturella, språkliga och personliga identiteter bekräftas för att de ska 
vilja satsa av sig själva i inlärning. Lärarna måste, enligt Cummins (2001) relatera 
undervisningen till elevernas individuella behov och intressen. När eleverna blir 
bekräftade och respekterade vill de lära sig och blir aktiva deltagare i inlärningen och 
när de lyckas med inlärningen får de en stärkt självbild. 
 

4.1.2 Sociokulturellt stödjande miljö 
 
Eftersom lärandet sker i en social kontext är lärandemiljön avgörande. En 
sociokulturellt stödjande miljö innebär enligt Axelsson (2013) att elever med olika 
bakgrunder möts tillsammans med läraren i klassrummet och får möjlighet att byta 
erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Detta ger möjligheter för ny kunskap men 
också en chans att hitta stöd och likhet hos varandra. En sociokulturellt stödjande miljö 
kännetecknas av social trygghet genom goda relationer. Acceptans och inkludering är 
viktiga faktorer (Axelsson, 2013). 
 

4.1.3 Språkutveckling 
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär som tidigare nämnts att man lär sig 
via språket. Detta innebär att alla elever har olika förutsättningar att ta till sig 
undervisningen beroende på vilka kunskaper de har i undervisningsspråket (Dysthe, 
1996). Eleverna med svenska som andraspråk har en dubbel uppgift framför sig: de ska 
både lära sig svenska och samtidigt lära sig ett ämnesinnehåll på det nya språket. Detta 
ställer höga krav både på eleverna och lärarna (Elmeroth, 2017). Elmeroth (2017) 
menar att vi ofta överskattar barns språkutveckling. Det är dock så att det vi anmärker 
på då är barnens bas, deras vardagliga språk och det språkliga flytet, som kan vara 
utvecklat. Här finns basordförrådet. I skolan krävs dock en utbyggnad av språket med 
skolspecifika ord, ett skriftspråk samt en genrekompetens som är relaterad till olika 
skolämnen och kontexter. Något som kräver mycket mer av eleverna. Cummins (2017) 
använder begreppen BICS Basic Interpersonal Communication Skills respektive CALP 
Cognitive Academic Language Proficiency för att tala om basen och utbyggnaden av 
språket. BICS är det vardagsrelaterade, informella språket som man lätt får syn på 
medan CALP är det kunskapsrelaterade språket. Om barnet exponeras tillräckligt för 
målspråket och tar del i interaktion kan BICS, enligt Cummins (2017), utvecklas på ett 
par år. Det mer formella kunskapsrelaterade språket som används som ett redskap för 
inlärning tar längre tid att lära sig behärska. Beroende på elevens kunskaper i sitt 
modersmål kan det ta upp till 10 år för att behärska CALP i sitt andraspråk (Cummins, 
2017).  
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5. Tidigare forskning 
 

Här presenteras forskning kring ämnet svenska som andraspråk samt modersmålets 
betydelse. Efter det presenteras forskning kring flerspråkiga elevers skolsituation. Då 
undersökningen rör pojkar som studerar på ett av SiS särskilda ungdomshem 
presenteras avslutningsvis också forskning kring den speciella målgruppen. 
 
5.1 Svenska som andraspråk 

 
Trots att ämnet svenska som andraspråk ger samma behörighet som ämnet svenska 
menar Skolverket (2008) att ämnets status är låg och att det ofta ges som ett ämne till 
allmänt svagpresterande elever. Economou (2015) har undersökt gymnasieämnet 
svenska som andraspråk och kommer fram till att styrdokumentens intentioner inte har 
implementerats på ett adekvat sätt. Hon menar att svenska som andraspråk uppfattas 
som ett stödämne vilket får eleverna att känna sig exkluderade. Undervisningen i 
Economous (2015) studie handlade främst om att kompensera brister genom isolerad 
färdighetsträning. Elevernas förstaspråk fick ingen uppmärksamhet utan istället skulle 
eleverna förankras i majoritetskulturen. Ämnet visar sig vara underordnat ämnet 
svenska med lägre kognitiva utmaningar och med fokus på språkets formaspekter 
(Economou, 2015). 

 
5.2 Modersmålet betydelse 

 

Thomas & Collier (1997) kom i sin forskning om spansk-engelsktalande elever fram till 
att de tvåspråkiga eleverna som fått lika mycket undervisning på både spanska och 
engelska fick klart bättre skolresultat jämfört med övriga tvåspråkiga elever. Studien 
visade också att de flerspråkiga eleverna nådde bättre resultat när de gick i skolor där 
de värdesattes och behandlades med respekt i en sociokulturellt stödjande miljö som 
såg deras flerspråkighet som en tillgång (Thomas & Collier, 1997). 
 
Ladberg (2000) menar att eftersom ämnet modersmål är frivilligt blir deltagandet i 
undervisningen starkt beroende av elevernas och föräldrarnas motivation. Om eleverna 
tror att andra misstycker eller ser ner på språket är det större risk att de inte kommer 
att ta del av modersmålsundervisningen. Ladberg (2000) menar vidare att det inte är 
ovanligt att omgivningen ifrågasätter vitsen för elever som vistats länge eller kanske till 
och med är födda i Sverige att delta i modersmålsundervisning då de anser att det 
försvårar inlärningen av svenska eller integrationen i samhället.  
 
Ganuza & Hedman (2018) har i sin studie visat på att det finns ett samband mellan 
somaliska elevers modersmålsundervisning och deras skolprestationer på svenska och 
belyser därigenom vikten av en långsiktig undervisning i modersmål även för elever 
födda i Sverige. I sin undersökning deltar grundskoleelever med somaliska som 
modersmål. De flesta är födda i Sverige, resten kom till landet innan de hade fyllt fyra 
år. De använder främst somaliskan för att tala med sina föräldrar och föredrar svenska 
i kommunikation med syskon och vänner. Även på skolan är svenskan det språk de 
använder och Ganuza & Hedman (2018) kommenterar att de ofta bevittnade lärare 
som tillrättavisade elever om de pratade andra språk än svenska. Studien bygger på en 
tidigare studie som författarna refererar till där de såg att det fanns ett positiv samband 
mellan antalet år i modersmålsundervisning och deras läsförståelse på somaliska. Här 
konstaterades dessutom att de som presterade bra på läsförståelsetest på somaliska 
gjorde det även på svenska (Ganuza & Hedman, 2018). Den senare studien visar därtill 
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på positiva samband mellan läsförståelse på somaliska och samtliga ämnesbetyg. Dessa 
studier menar Ganuza & Hedman (2018) antyder att deltagande i 
modersmålsundervisning bidrar till utveckling av modersmålet och motsvarande 
färdigheter i svenska samt till elevernas övergripande skolprestationer. Detta trots att 
modersmålsundervisningen begränsade undervisningstid och organisatoriska 
missförhållanden (ibid). 
 
Ladberg (2000) säger att modersmålet har en mycket stor betydelse då barnets första 
språk är viktigt för att kunna tänka, reflektera och tillägna sig nya kunskaper: ”Om vi 
hindrar barnet från att använda sitt språk så hindrar vi det från att tänka” (Ladberg, 
2000:181). Att andra erkänner barnets modersmål som viktigt är också, enligt Ladberg 
(2000), som ett erkännande av barnets identitet. Att inte låta eleverna använda sitt 
modersmål i skolan förmedlar att elevernas språk inte bör användas för det är mindre 
värt. Då språket är fast förknippat med identitet förmedlar detta att det elevens familj 
och etniska grupp representerar är mindre värt. Ett barn som istället är stolt över sin 
identitet blir menar Ladberg (2000) modigare språkligt och den som vågar använda 
språket och prova nya sätt att uttrycka sig har goda förutsättningar att utveckla sina 
språk. Det är därför viktigt att stärka elevernas självförtroende genom att 
uppmärksamma och visa intresse för deras språk.  
 
Det är viktigt att alla lärare, inte bara lärarna i svenska som andraspråk, känner till att 
det fortsatta utvecklandet av elevens modersmål är viktigt även för tillägnandet av 
andraspråket och den kognitiva och ämnesmässiga utvecklingen (Cummins, 2000; 
Lindberg & Hyltenstam, 2013).  
 
5.3 Flerspråkiga elever i den svenska skolan 
 

Lahdenperä (1997) har i sin avhandling analyserat åtgärdsprogram där lärarnas 
förhållningssätt till sina elever tydligt framkommit. Mångkulturella elever blir ofta 
definierade som invandrarelever, och svenskheten är normen för undervisningen. 
Avhandlingen visar att invandrareleverna ofta betraktas utifrån ett bristperspektiv och 
svårigheterna sägs finnas hos eleverna själva. 70% av lärarna i underökningen är 
kategoriserande när det kommer till elevens invandrarbakgrund eller etnicitet och 
uppfattar någon aspekt i elevens bakgrund eller etnicitet som negativ för skolarbetet. 
Få försök görs för att åtgärda skolmiljön eller den pedagogiska verksamheten för att på 
så sätt komma till rätta med svårigheterna och ingen lärare visar en entydigt positiv 
attityd i förhållande till elevens invandrarbakgrund. Lahdenperä (1997) visar att det var 
ytterst få lärare som värderade elevens modersmål som en resurs för skolan eller 
samhället utan det uppfattas istället som ett hinder i skolarbetet eller i inlärningen av 
svenskan. Ett sätt att visa respekt för elevernas språk och kulturer är att låta eleverna 
använda sig av sitt modersmål i undervisningen (Axelsson, 2013). 
 
Nilsson Folke (2017) har i en del av sin avhandling observerat och intervjuat 22 elever 
från tre olika kommuner angående hur nyanlända elever upplever övergången mellan 
förberedelseklass och ordinarie klass. I de ordinarie klasserna saknades adekvat stöd 
och utmaningarna blev därför allt för stora, lärarna var inte vana att undervisa ur ett 
andraspråksperspektiv. Elevernas modersmål används inte som en resurs i 
klassrummen och eleverna saknar explicit undervisning i det ämnesspecifika språket 
som används i undervisningen. Vidare visar Nilsson Folkes studie (2017) att det finns 
en monolingvistisk norm i det ordinarie skolsystemet och flera elever upplevde att 
modersmålet hade en negativ status.  
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Bjuhr (2019) har intervjuat 12 nyanlända elever i tre olika kommuner som gått från 
gymnasieskolans språkintroduktion till ett nationellt program för att undersöka hur de 
upplever denna övergång. Eleverna upplever, precis som eleverna i Nilsson Folkes 
(2017) studie, att de inte fått någon speciell språklig stöttning på gymnasiets nationella 
program vilket innebär att den undervisning de fått inte individanpassats utifrån 
flerspråkiga elevers behov. Vidare har ingen av eleverna, enligt Bjuhr (2019) haft varken 
modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmål då detta inte funnits 
att tillgå på de aktuella skolorna, något som indirekt signalerar att modersmålets 
utveckling inte är skolans ansvar. Eleverna har istället frekvent tagit del av studiehjälp 
på svenska i de fall detta funnits att tillgå.  
 
Sharif (2017) skildrar hur nyanlända irakiska ungdomars förhåller sig till och ser på 
introduktionsutbildningen samt vilken betydelse den har för deras fortsatta studier och 
etablering i det svenska samhället. Ungdomarna i studien har höga 
utbildningsambitioner och tycker att utbildning är den viktigaste faktorn för etablering 
i det svenska samhället men de förstår att det kommer bli svårt, främst eftersom de 
fortfarande har bristfälliga kunskaper i svenska. Således ser de det som en nödvändighet 
att utveckla det svenska språket då det är en nyckel till vidare utbildning. Vidare tycker 
eleverna att utbildningen håller en för låg kognitiv nivå och det blir en kunskapsmässig 
stagnation.  
 
5.4 Explicit språkinlärning 

 
Kaya (2016) anser att det är nödvändigt att använda sig av explicit undervisning för 
att de flerspråkiga eleverna ska kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga. Med 
begreppet explicit undervisning menar Kaya (2016) ”systematisk undervisning där 
läraren ger modeller och erbjuder stöttning så att eleverna på ett strukturerat och 
tydligt målinriktat sätt, i avgränsade steg, får öva och träna på olika förmågor och 
utveckla kunskap som de senare ska befästa på ett självständigt sätt” (Kaya. 2016:67). 
Eleverna behöver alltså inte bara undervisning i vad som ska göras utan även hur. De 
behöver lära sig strategier för lärande och tänkande.  
 
5.5 De särskilda ungdomshemmen som en flerspråkig miljö 

 
Gruber (2013) har, genom deltagande observationer och intervjuer med personal på 
fyra ungdomshem, undersökt hur etnicitet och kön tillskrivs betydelse i den vård och 
behandling som bedrivs vid SiS särskilda ungdomshem. Pojkarna med svensk bakgrund 
framställs på ungdomshemmen som både lika varandra och lika personalen och ses 
därför som mer oproblematiska.  Pojkar med annan etnisk och nationell bakgrund ses 
däremot som annorlunda. Denna olikhet beskrivs som en komplikation och ytterligare 
en omständighet i arbetet med pojkarna. Vidare kommer Gruber (2013) fram till att 
även om personal med flerspråkig kompetens framhävs som en tillgång för 
verksamheten och möjligheten att kommunicera på sitt modersmål sägs vara 
betydelsefull för de inskrivna ungdomarnas möjligheter att göra sig förstådda, är det 
inte denna inställning som reflekteras i praktiken. De fyra institutioner som Gruber 
(2013) besöker är i det närmaste enspråkiga. Kommunikationen mellan ungdomar och 
personal sker så gott som alltid på svenska även om de behärskar andra gemensamma 
språk. Samtliga institutioner tillämpar regeln att det endast är tillåtet att tala svenska på 
avdelningen. Detta förklaras med att man måste ha kontroll över ungdomarna och över 
deras kommunikation för att kunna motverka till exempel planering och genomföring 
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av rymningar och överfall. Vidare, menar Gruber (2013) att de intervjuade 
medarbetarna på SiS anger att det är viktigt att prata ett språk som alla kan förstå så att 
det inte uppstår missförstånd som kan skapa onödiga konflikter i ungdomsgruppen. 
Utöver detta noterar Gruber (2013) ingenting i sin data som aktualiserar diskussioner 
om flerspråkighet, det gäller även i pojkarnas samtal med lärare. 
 
5.6 Negativa skolerfarenheter och skolmisslyckanden 

 
Det starkaste enskilda sambandet mellan kriminalitet, droganvändning, 
självskadebeteende och arbetslöshet är kopplat till vilket avgångsbetyg man har från 
grundskolan. Betygen i grundskolans årskurs 9 har avgörande betydelse för 
benägenheten att studera vidare, oavsett barnens socioekonomiska uppväxtbakgrund. 
Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala 
problem. Exempelvis är allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder 8–10 gånger så vanligt 
bland dem med låga betyg som bland dem med medel/ höga betyg. Detta är ett mönster 
som finns i alla socioekonomiska grupper (Vinnerljung, Berlin och Hjern, 2010). 
 
De flesta ungdomar som är placerade på SiS har negativa erfarenheter från tidigare 
skolgång (Statens institutionsstyrelse, 2019b) något som också Hugo (2013) 
uppmärksammar i sin studie. De negativa skolerfarenheterna, menar Hugo (2013) har 
lett till att ungdomarna har en negativ självbild och att de inte upplever sig som 
människor som kan lyckas i skolan. Den svaga skolidentiteten är inte något man ändrar 
över en dag och i det långa arbetet att utveckla en mer positiv skolidentitet är en 
förtroendefull relation mellan lärare och elev en förutsättning för att kunna gå vidare 
och nå mål i kursplaner. Många av ungdomarna beskriver hos Hugo (2013) att de på 
det särskilda ungdomshemmet för första gången i sitt liv upplever att de lyckas i skolan. 
De upplever att de här blir man sedd och bekräftad för den man är. Relationerna mellan 
elev och lärare präglas som helhet i Hugos (2013) studie av en öppenhet och en 
ömsesidig vilja att mötas. Eleverna beskriver också själva att de upplever att de blir 
bemötta med respekt i skolan på SiS något som handlar mycket om att få rätt hjälp som 
är anpassad efter de individuella behov man har. De beskriver lärarna som vuxna som 
tar dem på allvar, lyssnar på dem och som vill dem väl. Den goda mellanmänskliga 
relationen framstår som helt avgörande för att ungdomarna ska uppleva skolan som 
meningsfull och för att de ska prestera i skolarbetet. Hugo (2013) visar också att 
ungdomarna upplever en delaktighet i skolan vilket är viktigt för dem. De känner att de 
får vara med och bestämma vad man ska lära sig och vilka ämnen man ska läsa i skolan. 
De flesta av ungdomarna upplever, enligt Hugo (2013), inte att de i så stor utsträckning 
kan påverka hur det kommer att gå för dem i framtiden. Relativt många hoppas ändå 
på en framtid med ”ett vanligt liv” med familj och jobb. Endast mycket få elever 
beskriver sig själva som någon som kan eller kommer att studera vidare efter gymnasiet.  
 
Alla mänskliga hjärnor fungerar enligt samma principer men eftersom de byggs upp 
och organiseras beroende på en människas livserfarenheter är alla hjärnor också unika 
(Ladberg, 2000). Detta innebär också att varje människa är unik i sitt sätt att lära. Vi har 
alla olika inlärningsstilar. Idealet, menar Ladberg (2000), är att läraren kan anpassa 
undervisningen till varje inlärare men i dagens skola med stora klasser är detta en 
omöjlighet. 
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6. Metod 
 
Inledningsvis i detta kapitel kommer den metod som tillämpats i studien att presenteras 
samt vilka urval och avgränsningar som gjorts. Även informanterna kommer att ges en 
kort presentation. Detta följs av en beskrivning av undersökningens genomförande följt 
av ett avsnitt om databearbetning och analysmetod. Kapitlet avslutas med en reflektion 
kring forskningsetiska perspektiv. 
 
6.1 Val av metod 

 
Syftet med den här undersökningen var att öka kunskapen om några flerspråkiga 
pojkars upplevelser av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet samt deras 
påverkan av denna. Tonvikten ligger på pojkarnas beskrivningar av deras upplevelser, 
alltså på ord snarare än kvantifiering. Det är således en kvalitativ studie där det viktiga 
är hur pojkarna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011). 
 
Då studien syftar till att fånga de berördas uppfattningar och erfarenheter och låta de 
undersökta få utveckla sina tankegångar anser Denscombe (2016) att intervjuer kan 
vara en passande metod. En nackdel med intervjuer är att utskriften och kodningen av 
data är mycket tidskrävande samt att svaren kan vara svåra att analysera men metodens 
flexibilitet samt möjligheten till djupgående och detaljerade data (Denscombe, 2016) 
gör den mest lämplig i den här studien. 
 
I undersökningen har semistrukturerade intervjuer använts vilket innebär att det funnits 
förberedda frågor kring de ämnen som ska behandlas. Intervjufrågorna (se bilaga) är 
kopplade till studiens frågeställningar som angetts i studiens syfte. I inledningen av 
intervjuerna ställdes även bakgrundsfrågor om pojkarnas ursprung, tid i Sverige, 
modersmål samt vilka ämnen de just nu läste i skolan. Intervjuerna har dock varit 
flexibla och alla frågor har inte alltid ställts i samma ordning (Denscombe, 2016). 
Intervjuerna har inletts med öppna frågor som låtit de intervjuade få utveckla sina svar 
och prata mer utförligt om ämnet. Sedan, vid behov, har mer specifika frågor använts, 
ett sätt som, enligt Patel och Davidsson (1994) är både motiverande och aktiverande 
då respondenten får börja med att uttrycka sig fritt. 
 
I kvalitativ forskning är forskaren alltid inblandad i undersökningen, hur denne än 
agerar kommer hen att vara en aktiv del av sitt insamlande av data. De pojkar som har 
intervjuats här är vana vid att förhöras och misstänkliggöras det är därför av största vikt 
att de känner sig avslappnade och behagligt till mods vilket, enligt Denscombe (2016) 
bäst uppnås genom att den som intervjuar anstränger sig för att vara artig och punktlig 
samt lyhörd och neutral. 
 
Ett neutralt förhållningssätt där personliga åsikter och förkunskaper lagts åt sidan har 
präglat insamling och analys av data. 
 
6.2 Urval och avgränsningar 

 
För att besvara studiens frågeställningar har fem pojkar som är placerade på ett av SiS 
särskilda ungdomshem intervjuats. Samtliga pojkar är flerspråkiga och har ett annat 
modersmål än svenska; de är dessutom icke skolpliktiga. Alla elever som stämde 
överens med dessa kriterier och som dessutom hade studerat på ungdomshemmets 
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skola i minst två veckor samt befann sig på det berörda ungdomshemmet under tiden 
för intervjuerna tillfrågades om att delta i studien.  
 
6.3 Deltagare 

 
På det särskilda ungdomshemmet där undersökningen gjorts placeras icke skolpliktiga 
pojkar i åldrarna 16–21 år. Ungdomshemmet har akut- och utredningsplatser, 
behandlingsplatser samt platser för verkställighet av sluten ungdomsvård. Alla pojkar i 
studien har blivit omhändertagna på grund av eget beteende enligt 3 § LVU (lever ett 
destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet) förutom en som är dömd 
för ett brott enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). En del 
information kring hur länge pojkarna varit omhändertagna ges då detta kan tänkas 
påverka deras upplevelser. Pojkarnas namn är fingerade. 
 
Ahmed – ska snart fylla 18 år och har varit omhändertagen av socialtjänsten med stöd 
av LVU sedan han var 14. Under den tiden har han varit placerad på tre olika 
ungdomshem. På det här ungdomshemmet har han varit i drygt 10 månader. Från sin 
andra placering avvek han och spenderade flera månader på rymmen. Han är född i 
Sverige och hans föräldrar har invandrat från Irak. Ahmeds modersmål är arabiska och 
han har basala läs- och skrivkunskaper i språket. 
 
Baasim – 16 år och har varit placerad inom SiS i nio månader varav på den här 
institutionen i sju. Nästa vecka flyttar han till en annan institution som har placeringar 
i lite öppnare former. Baasim kom till Sverige från Irak som treåring och har arabiska 
som modersmål. Han kan inte läsa eller skriva på arabiska men pratar flytande. 
 
Ciwan – en 17-årig pojke som har varit på det aktuella ungdomshemmet i snart tre 
veckor inom lagen för LSU. Han är född i Sverige med föräldrar invandrade från 
Kurdistan. Hans modersmål är Sorani vilket han pratar utan problem. Han har dock 
svårigheter att läsa och skriva. 
 
Dawit – 16 år. Han har varit placerad på SiS i 5 månader varav de sista 2 på det aktuella 
ungdomshemmet men sedan 13-årsåldern har han varit placerad på olika 
behandlingshem. Dawit kommer från Eritrea och kom till Sverige som 7-åring. Hans 
modersmål är Tigrinja.  Han hann börja skolan i Eritrea men har inte lärt sig läsa och 
skriva så bra. 
 
Eyaz – snart 16-årig pojke född i Sverige med föräldrar invandrade från Kurdistan. 
Hans modersmål är Sorani. Har varit placerad på SiS i drygt 3 månader varav de sista 2 
på det aktuella ungdomshemmet. 
 
6.4 Genomförande 

 
Innan genomförandet av denna studie kontaktades inledningsvis rektorn och 
institutionschefen för att få ett godkännande att studien innefattade pojkar på det 
särskilda ungdomshemmet. När de gett sin tillåtelse informerade jag lärarna om studien. 
Lärarna gav sedan i sin tur kortfattad muntlig information till de pojkar som mötte 
kriterierna för studien och dessa fick också ta del av missivbrevet (se bilaga). Alla elever 
som passade in i kriterierna fick därefter vid ett senare tillfälle möjlighet att ställa frågor 
kring studien och de informerades då igen om studiens syfte och att de när som helst 
kunde avbryta.  
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Innan intervjuerna med informanterna genomfördes två pilotintervjuer med nuvarande 
elever på ungdomshemmet för att undersöka om intervjufrågorna ger svar på 
frågeställningarna. Eleverna passade inte riktigt in i de kriterierna som avgjorde vilka 
elever som var aktuella för studien men ville gärna bli intervjuade och berätta sin 
historia. Dessa intervjuer hjälpte till att justera intervjufrågorna.  
 
Alla elever som uppfyllde de bestämda kriterierna och som visade intresse bokades in 
för en intervju. Eleverna fick själva styra vilken tid och dag de ville ha intervjun samt 
var de ville genomföra den. Allt för att öka tilliten och trygghetskänslan. Intervjuerna 
kunde ske antingen i någon av skollokalerna eller i ett samtalsrum i anslutning till 
respektive avdelning. I anslutning till intervjutillfället informerades informanterna åter 
igen om studiens syfte och att de när som helst kunde avbryta. De fick också skriva 
under ett medgivande.  
 
För att få en tillförlitlig dokumentation (Denscombe, 2016) gjordes en ljudupptagning 
av alla intervjuer utom en. En elev, Baasim, ville gärna vara en del av studien men var 
mycket misstänksam mot att spelas in. I det fallet tog jag istället noggranna anteckningar 
vid intervjutillfället. I direkt anslutning till intervjun renskrevs sedan anteckningarna 
och sedan fick den intervjuade läsa igenom dem för att säkerhetsställa att innehållet inte 
förvrängts. Detta kan innebära att de citat som härstammar från den intervjun kan vara 
något annorlunda formulerade än originalet, men de är godkända av intervjupersonen 
och således korrekta i innehåll. 
 
Även övriga pojkar var till en början skeptiska till att bli inspelade men gick med på det 
när det förklarats varför det gjordes och hur inspelningarna skulle hanteras. När 
intervjun sedan startat var det ingen som reagerade på inspelningsapparaturen. Sedan 
när inspelningen stoppades och intervjun var slut var det som att de kom på att de blivit 
inspelade och i flera fall kom det ytterligare intressant information efter 
inspelningsstopp. I de fallen antecknades det informanten sagt och det påpekades också 
att det sagda skrevs ner så att de skulle ha chansen att protestera ifall de tänkt sig att 
det de sagt var ”off record”. 
 
Intervjuerna tog från 12 till 37 minuter. Ciwan var den som stod för den kortaste 
intervjun. Han hade endast varit placerad på den aktuella institutionen i tre veckor och 
hade under den tiden endast undervisats på avdelningen vilket är vanligt i början på 
elevernas vistelsetid. Han svarade även kortfattat på frågorna utan några utsvävningar. 
På grund av detta blev intervjun utmärkande kort. Den längsta intervjun stod Baasim 
för. Han har varit på institutionen under en längre tid och hade precis fått besked om 
att han om några dagar skulle förflyttas till vård i mer öppna former. Baasim hade 
mycket att berätta och var synnerligen entusiastisk och pratglad. Övriga intervjuer 
varade i ca 20–25 minuter.  
 
6.5 Databearbetning och analysmetod 

 
Det första steget i analysprocessen var att få en förståelse och en helhetsbild av det 
insamlade materialet. Varje intervju lyssnades därför igenom och transkriberades. 
Transkriberingen väckte samtalet till liv igen och skapade skriftliga data som var lättare 
än ljudupptagningarna att hantera och analysera (Denscombe, 2016). I direkt anslutning 
till varje intervju har även fältanteckningarna renskrivits. Intervjuerna transkriberades 
med hjälp av det Norrby (2014) kallar för en bastranskription, vilket innebär att det 
inspelade materialet kodas till en mer lättillgänglig form, alltså till skriftspråk. 
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Bastranskription valdes då det som är intressant är innehållet i det eleverna berättar och 
inte hur de berättade om sina upplevelser.  
 
Efter transkriberingen lästes texterna flera gånger och varje intervju sammanfattades 
också för att ytterligare få en bättre helhetssyn. Sedan användes meningskoncentration, 
som bygger på att svaren i intervjuerna sammanfattas och kategoriseras (Kvale & 
Brinkman, 2009). Materialet sorterades med utgångspunkt i de tre forskningsfrågorna 
genom att meningar eller fraser som innehöll information som var relevant för 
frågeställningarna plockades ut. Här letades också efter likheter och skillnader i texterna 
vilka färgkodades. Hur eleverna upplevde undervisningen var den fråga som renderade 
i mest data och här grupperades den utplockade informationen i kategorier som 
återspeglar innehållet i intervjuerna. Kategorierna som skapades var inlärning samt 
modersmål och svenska som andraspråk och bygger alltså på återkommande samband. Dessa 
har också fått fungera som delrubriker i resultatavsnittet. När detta var klart söktes efter 
citat eller beskrivningar som kunde illustrera resultatet. 
 
Under hela processen för både datainsamling och databearbetning dokumenterades 
tankar som dök upp angående analys eller tolkning eftersom det, enligt Patel och 
Davidsson (1994), vid kvalitativa studier är viktigt att dokumentera tankar under hela 
analysprocessen.  

 
6.6 Forskningsetiska överväganden  

 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer från 2002 har fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet gäller att de berörda ska informeras om forskningsuppgiftens syfte. 
Detta gjordes dels skriftligen via ett missivbrev, där syfte och tillvägagångssätt 
förklarades, dels muntligt vid möte med intresserade elever. Förutom deltagande elever 
informerades även institutionschef, rektor samt lärare (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Samtyckeskravet säger att deltagare i en undersökning själv har rätt att bestämma över 
sin medverkan, detta har tillgodosetts genom insamlandet av ett skriftligt samtycke 
inför varje intervju samt tydlig information om att de medverkande givetvis fick avbryta 
när som helst utan att behöva ge någon förklaring till det (Vetenskapsrådet). 
 
Konfidentialitetskravet säger att personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att ingen 
obehörig kan komma åt dem samt att alla personer som medverkar i studien ska ges 
”största möjliga konfidentialitet” (Vetenskapsrådet, 2002). I rapporten används 
fingerade namn på de intervjuade. De har anonymiserats och avidentifierats vilket 
betyder att information som kunnat avslöja deras identitet utelämnats från rapporten. 
Det insamlade materialet har lösenordskyddats och ljudinspelningarna och övrigt 
material förvaras åtskilda. 
 
I enlighet med det sista av vetenskapsrådets krav, nyttjandekravet, kommer insamlade 
uppgifter endast användas för forskningsändamålet och så snart uppsatsen är godkänd 
och klar kommer all insamlade data förstöras. 
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7. Resultat  
 
I detta avsnitt redovisas resultatet från de fem elevintervjuerna. Resultatet presenteras 
organiserat efter studiens frågeställningar.  
 
7.1 Upplevelser av undervisningen 

 
Här redovisas hur pojkarna återger sina upplevelser av undervisningen på det särskilda 
ungdomshemmet. Kapitlet delas in de två kategorier som framkommit vid 
meningskoncentreringen: inlärning samt modersmål och svenska som andraspråk. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. 
 

7.1.1 Inlärning 
 
Det alla elever påpekar är utmärkande för undervisningen på ungdomshemmet är att 
den sker individuellt eller i mycket små grupper på max tre elever beroende på vad som 
passar eleverna bäst. Detta är något alla elever tycker är positivt då det innebär att de 
får mer hjälp och kan koncentrera sig bättre. Samtliga elever säger också att de lär sig 
bättre här än vad de gjort på tidigare skolor. 
 

Ahmed: Det är inte så många i skolan, jag sitter jag ensam med läraren istället för en hel 
klass med 17 personer kanske … och en lärare. När läraren står vid tavlan man tröttnar 
efter tre minuter … tänker på något annat… här är det bara du … du kan ta in mer du 
kan fråga mer det blir mycket enklare. Här gör de det på ett mycket bättre sätt. 

 
Ciwan: det är bättre än vanliga skolor till exempel gymnasiet och sånt, lärarna här 
koncentrerar sig mer på dig än 30 andra elever så det blir enklare att lära sig. 

 
Eyaz: Det funkar bra … man lär sig mycket. De lär ut bättre än vanliga skolor tycker jag 
[…] man får mer hjälp här. Det är mindre här, det är bättre det blir lugnare man kan 
koncentrera sig bättre då … man hör mer. 

 
Eleverna är väl medvetna om hur de lär sig bäst och tycker att lektionernas utformning 
passar dem väl. Alla fem elever lär sig på liknande sätt. De vill alla att läraren går igenom 
vid tavlan, steg för steg och att de pratar om det de ska lära sig. Flera elever lyfter också 
att de gärna vill att läraren ska läsa den skriftliga information som finns och att de efter 
det kan prata om det lästa. 
 

Eyaz: Jag lär mig som bäst när man går igenom pratar mycket om det kanske ritar på 
tavlan går igenom det noga och då det fastnar i huvudet annars går det bara in här och 
ut där om vi inte går igenom noggrant eller så då glömmer jag bort det direkt efter. 
 
Baasim: Historieläraren här berättar om minsta lilla detalj. Efter hans lektioner kan man 
allt. Och innan provet diskuterar vi igenom allt och han ställer frågor så jag lättare kan 
komma ihåg. Tidigare kunde lärarna bara ge mig en bok. 

 
Baasim pratar också om att han lär sig genom att utföra praktiska moment eller uppleva 
saker. Han pratar också om att det i de teoretiska ämnena är bra med 
verklighetsförankrade uppgifter som när han fick framföra ett argumenterande tal till 
institutionschefen eller när han lärde sig om räntor genom ett mycket trovärdigt 
exempel. 
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När eleverna ombeds ge exempel på situationer under lektionerna när de kände att de 
verkligen lärde sig någonting kunde de alla redogöra för en situation. Ahmed har byggt 
en lampa av en tvättmaskinstrumma på tekniken och ska skriva en rapport som 
redovisar processen. 
 

Ahmed: Jag tror inte jag har gjort en rapport tidigare. Jag visste ingenting om rapporter 
hur man ska göra. I en vanlig skola hade de sagt skriv en rapport och sedan gått igenom 
snabbt att det här måste vara med, typ inledning och så. Här […] hjälpte läraren mig. 
Först pratade vi om allting vi hade gjort, jag berättade och läraren ställde frågor och 
hjälpte mig med ord. Sedan skrev vi stödord och sedan skrev jag. I en vanlig skola hade 
läraren inte kunnat gå till alla elever. 

 
Ahmed berättar vidare att när han berättade för läraren om något moment som han 
utfört i arbetet repeterade läraren det Ahmed sagt men använde ”de riktiga orden”. 
Eleverna framhäver att lärarna vid dessa tillfällen har visat hur man ska göra och hur 
man ska tänka samt att de får en struktur; de får veta hur de ska göra steg för steg. 
 

Baasim: Och läraren förklarade hur jag skulle tänka och visade mig hur jag skulle 
förbereda mig för provet. Då gick det bra. 

 
Ciwan: Till exempel matten här. Då jag alltså … förra året så lärde jag inte mig så mycket 
till exempel på en del … den heter sannolikhetslära. Här jag lärde mig den på mindre än 
en vecka.  
Intervjuaren: Varför det? 
Ciwan: Alltså, han visade mig steg för steg. I andra skolan har vi en klass på 30 personer 
och då läraren kan inte visa allihop hur man gör. Man har en genomgång och sen får 
man arbeta själv och här fick du först en genomgång och sen steg för steg.  
I: Kan du berätta mer, hur menar du steg för steg? 
Ciwan: Alltså, han tar ett tal … eller … alltså en fråga och så visar han mig hur jag ska 
göra på a och på b på c och på d Han visar mig alltså hur jag ska tänka steg för steg. Jag 
vet inte hur jag ska förklara. 
I: Räknar du själv också? 
Ciwan: Ja, ja när han har visat mig 2 – 3 tal så säger han till mig att göra fjärde talet själv 
och då klarar jag det. 

 
Ahmed berättar också att han uppskattade tydligheten. Alla lärare hade en matris med 
kunskapskraven och de kunde hela tiden visa vilka framsteg han hade gjort och hur 
mycket som var kvar. 
 
Institutionen omgärdas av ett taggtrådsförsett stängsel och ungdomarna får inte vistas 
fritt utanför sin låsta avdelning. En del elever, beroende på avdelningens art och 
ungdomens egen riskbedömning, får dock göra bevakade besök utanför 
institutionsområdet. Skolan på ungdomshemmet har också en verkstad där eleverna 
erbjuds kurser inom fordonsteknik och svetsning. Verkstaden ligger utanför stängslet 
och är därför inte tillgänglig för alla elever. Tre av de intervjuade eleverna har tagit del 
av undervisningen som erbjuds där och alla är enbart positiva. Eyaz, som vill bli 
bilmekaniker, lyser upp i ögonen när han pratar om verkstaden och han säger att han 
lär sig allt han inte kunde tidigare. Baasim har även fått göra praktik en dag i veckan i 
några månader på en kombinerad butik och verkstad för snöskotrar och motorcyklar. 
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7.1.2 Modersmålsundervisning och svenska som andraspråk 
 
När jag i inledningen av intervjuerna frågar pojkarna vilka ämnen de läser svarar de alla 
att de läser svenska. Ingen av dem säger någonting om svenska som andraspråk. Ingen 
av eleverna säger sig heller någonsin använt sitt modersmål i undervisningen vare sig 
nu eller tidigare utan det är ett språk de talar hemma med framför allt föräldrarna som 
inte alltid är så bra på svenska. Ahmed berättar dock att hans mamma efter många år i 
Sverige nu äntligen har börjat på SFI så när han kommer ut ska han bara prata svenska 
med henne. 
 

Ahmed: Hon kommer inte lära sig annars.  

 
Alla har dock i lågstadiet deltagit i modersmålsundervisning men slutat då de inte orkat 
fortsätta.  
 

Ahmed: Jag kunde skriva på arabiska tidigare men jag tröttnade … orkade inte gå dit och 
gjorde inte mina läxor. Nu mina släktingar skulle skratta åt min arabiska, den är lite 
sönder. 
 
Baasim: Jag orkade inte fortsätta … ångrar det nu, har glömt bort hur man läser och 
skriver. 

 
Två av eleverna säger också att orsaken till att de inte fortsatte var att lektionerna i 
modersmålsundervisning alltid låg efter ordinarie skoldag. De visar också att det inte 
tycker att det är speciellt viktigt att utveckla modersmålet då det ju bara är något de 
använder hemma. 
 

Ciwan: Det var roligt men alltså … jag kan … det var svårt med kurdiskan … jag kan 
prata det utantill… jag kan prata utan problem men jag kan inte skriva och läsa och så 
för det är svåra bokstäver. 
Intervjuaren: Du fortsatte inte på gymnasiet. 
Ciwan: Nä, men jag ska göra det när jag kommer ut. […] För jag … man måste ha det i 
ettan man måste ha språk i ettan så jag lägger bara till det i tvåan. Så får jag det överstökat. 
I: Känns det så, att du måste få det överstökat. 
Ciwan: Ja, jag orkar inte … det är alltid efter skolan Men jag ska göra mitt bästa. 

 
Eyaz: Tråkigt, jag gillade inte att gå på lektionerna och sånt … jag gick aldrig … det var 
sent. 
I: Vill du lära dig mer. 
Eyaz: Nej, jag kan tillräckligt jag bor ju ändå i Sverige. Jag har inte så mycket användning 
för det förutom när jag pratar med pappa eller med vänner eller något sånt. 

 
Dawit är den ende som fortsatt med modersmålsundervisningen tillräckligt länge för 
att få betyg men blev tvungen att sluta när han blev placerad eftersom alla skolor inte 
erbjuder undervisning i modersmål. Dawit är under hela intervjun ganska negativ och 
reserverad. Han sitter med tröjans luva uppdragen över huvudet och han tittar ofta ner 
i bordet. När han berättar att han fått betyg i modersmål är det enda gången under 
intervjun som han ler. 
 

Intervjuaren: Har du gått modersmålsundervisning? 
Dawit: Ja förut … när jag gick skola utanför. 
I: Hur var det? 
Dawit: Det funkade. Jag hade betyg också. 
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Ett av urvalskriterierna till studien var att eleverna skulle ha svenska som andraspråk 
och alla elever som deltar i studien läser även det som skolämne. Anmärkningsvärt i 
detta sammanhang är dock att när jag frågar eleverna vilka ämnen de läser i skolan är 
det ingen som säger att de läser svenska som andraspråk, utan alla elever säger att de 
läser svenska. 
 

7.1.3 Sammanfattning 
 
Eleverna uppskattar de små undervisningsgrupperna eftersom det betyder att de får 
mer hjälp. De anser också att de lär sig bättre här. I undervisningen visar lärarna hur 
eleverna ska tänka och ta sig an uppgifterna steg för steg, de går igenom på tavlan och 
de pratar mycket om innehållet vilket eleverna tycker är bra för det är så de lär sig. 
Skolans verkstad är en uppskattad verksamhet som pojkarna anser sig ha mycket nytta 
av. Eleverna verkar inte medvetna om att de läser kursen svenska som andraspråk och de 
deltar inte i modersmålsundervisning eller använder sina modersmål på annat sätt i 
undervisningen.  
 
7.2 Upplevelser av lärarnas bemötande 

 
Dawit upplever att lärarna på ett tidigare ungdomshem han varit på var mycket bättre 
på att anpassa undervisningen till honom då de anpassade schemat eftersom han har 
svårt att stiga upp på morgonen. 
 

Dawit: Det var mer anpassat … jag har svårt att vakna på morgnarna då … då la de mina 
lektioner lite senare. Här säger jag att jag har svårt att vakna på morgnarna men ändå … 
de lägger lektion på morgonen klockan nio … 8.30 så det är svårt att komma till dem. 
Automatiskt skolk så. 

 
Eleven tar upp saken igen senare i intervjun och det är tydligt att han är irriterad. 
 

Dawit: Jag går många lektioner och arbetar … det som är dåligt är att ... ibland … asså 
… jag missar mycket lektioner också så nu till exempel jag har gjort mycket i matte och 
alla andra ämnen … men jag har nästan inte gjort någonting i engelska för hon kan bara 
två gånger i veckan och … de … hon lägger alltid dom på morgonen. Så jag har typ gått 
på tre lektioner max och det är ändå en av de här grundämnena så jag borde haft lite mer 
av dom. 
Intervjuaren: Har du pratat med henne om det? 
Dawit: Ja … men hon säger att hon inte kan göra något åt saken. Hon har flera 
ungdomar.   

 
Övriga elever pratar enbart positivt rörande lärarna. Flera elever nämner att lärarna är 
roliga och att det är en skön stämning på skolan.  
 

Baasim: skön stämning och roliga, trevliga lärare. Lärarna skojar med varandra. 

 
En annan sak som återkommer är att eleverna upplever att lärarna ser dem. 
 

Ahmed: Lärarna siktar på dig, det blir mycket enklare […] Lärarna hjälper mer. Jag har 
haft svårt därute, lärarna hjälper mig mer här kanske för att de vet att jag tycker det är 
svårt.  
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Baasim: när jag började träffa lärarna märkte jag att de var schyssta och ville att jag skulle 
vara i skolan. 

 
Baasim, som aldrig tidigare har lyckats i skolan, berättar att han har kort stubin och ofta 
blir arg under lektionerna. I tidigare skolor har han stormat ut ur klassrummet eller gjort 
saker han fått ångra men här kan han ta en paus när han behöver det och skämta lite 
med en lärare. 
 

Baasim: Lärarna ute var mer stressade här lägger lärarna tiden på dig […] de blir inte arga 
och skriker inte som mina förra lärare. 

 
Han hamnar dock i konflikter med lärare även här men nu kan de lösa det genom att 
prata. 
 

Baasim: jag blev arg på en lärare en gång för vi var inte överens om betyget. Men vi löste 
det. I en vanlig skola fick jag bara göra om uppgifterna om och om igen och hela tiden 
misslyckas. Här fick jag extra hjälp när jag inte klarade av det … här jag får den hjälp jag 
behöver det har jag inte fått tidigare. 

 
Eyaz håller med om att lärarna är bra och lägger till att han har träffat många dåliga 
lärare. Han säger också att om man inte har en bra relation till lärarna förstör det även 
hur det går i skolan. 
 
Vidare menar alla elever att lärarna gör dem delaktiga.  
 

Baasim: Lärarna bestämmer inte något utan att kolla med dig först viket är bra. De frågar 
om det är okej om vi gör det nästa gång eller om det är okej att jag har lektion tillsammans 
med någon annan. En gång sa jag till att jag inte ville ha lektion med en kille som störde, 
jag kunde inte sköta mig om vi hade lektion samtidigt. Då fick jag ha lektion själv. 

 
Ciwan: Jag har sagt till han [matteläraren] det är bättre för mig om du lär mig steg för 
steg om du har genomgångar och så vidare och han har tagit hänsyn till det. 

 
Ahmed och Baasim har båda lyckats få flera betyg under tiden på ungdomshemmet och 
menar att lärarna hjälpte dem att klara det. 
 

Ahmed: Jag vaknade varje dag och vi fixade en plan för mig. Jag visste hela tiden vad jag 
skulle göra. Om jag inte hade haft en plan så hade jag kanske gett upp. Jag har velat ge 
upp. De hade en matris med kunskapskraven. Det här ska vi göra. Varför inte bara göra 
det. 
 
Baasim: Det har varit perioder då jag inte kunnat fokusera på skolarbetet på grund av 
dåliga besked som inte har med skolan att göra. Men lärarna väntar på dig tills du är redo. 
Jag hade inte klarat det utan dem. 
 

7.2.1 Sammanfattning 
 
En pojke är irriterad över att lärarna inte tar hänsyn till hans svårighet att stiga upp på 
morgnarna när de lägger hans schema eftersom det leder till att han missar en hel del 
lektioner. I övrigt är ungdomarna mycket nöjda med lärarna. Pojkarna känner sig 
sedda och delaktiga och upplever att det råder en god stämning på skolan. 
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7.3 Framtidsutsikter 

 
Elevernas tidigare skolmisslyckanden är ingenting som egentligen behandlas i den här 
studien men det är ett mycket framträdande tema i elevernas berättelser trots att ingen 
aktiv fråga ställdes angående detta. Även om elevernas tidigare erfarenheter av skolan 
inte ligger inom studiens syfte påverkar detta hur eleverna tänker kring sin framtid vilket 
gör att jag väljer att inleda detta avsnitt med att återge elevernas upplevelser av tidigare 
skolmisslyckanden. 
 
Fyra av eleverna hade inga eller få betyg från grundskolan när de kom till skolan på det 
här särskilda ungdomshemmet. Alla dessa vittnade om problem i tidigare skolor. 
Ahmed säger att han tidigare var mycket omogen och att det var svårt att koncentrera 
sig på lektionerna. Han levde för stunden och skolkade också mycket.  
 

Ahmed: Jag var ofta rädd och vågade inte gå ut. När min mamma trodde jag gick till 
skolan gick jag bara två trappor upp i vårt hus och sedan väntade jag tills min mamma 
gått då gick jag tillbaka in i lägenheten. Jag tänkte inte på skolan, det fanns så mycket 
annat. 

 
Ahmed lyfter också fram erfarenheten av att inte ha någon hemma som kunde hjälpa 
honom med läxorna då hans mamma inte kunde speciellt mycket svenska och hans 
storasyskon flyttat hemifrån. Han berättar att det fanns läxhjälp på en ungdomsgård i 
närheten. 
 

Ahmed: Det var inte bara invandrare där utan svenskar också. 

 
Ahmed hamnade dock ofta i bråk och var inte välkommen dit men han ser det som en 
bra funktion för de som behöver hjälp. Han upprörs över att de nu slutat med 
läxläsning på ungdomsgården eftersom hans lillasyster nu inte har någon som kan hjälpa 
henne med läxorna. 
 
Baasim säger att det aldrig har fungerat i andra skolor. Han har känt sig dåligt behandlad 
av lärare och då slutade han gå på lektionerna. Sedan blir det likadant med nästa lärare 
och till slut finns det inga lektioner han tycker det är värt att gå på. 
 

Baasim: Det blir bara tjafs … Hela skolan jag förstörde för mig själv. 

 
Han berättar vidare om hur han tidigare gått tillsammans med en grupp med 30 elever 
men där han inte hade nått samma nivå som resten av eleverna. 
 

Baasim: Jag kan inte lika mycket och jobbar med andra saker. Men vi ska fortfarande 
vara i samma klassrum. Det blir bara tokigt. 

 
Dawit berättar att han aldrig tyckt om skolan. 
 

Dawit: Jag har aldrig trivts i en skola. Jag gillar inte skolor. Inte att jag mår dåligt å så när 
jag är i en skola men jag gillar inte skolor.  
Intervjuaren: Vad är det du inte gillar? 
Dawit: Dom har knullat mig många gånger dom har fått mig att bli skickad till 
behandlingshem och sånt för att jag skolkade mycket bland annat. 
I: Tänker du att den här skolan också ska vara så? 
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Dawit: Jag är redan på sis om jag går eller inte går i skolan jag kommer ändå komma ut 
samma datum. 

 
Tydligt är också att alla fem elever upplever att det inte tidigare fått all den hjälp de 
behövt i skolan. Detta intygar även Ciwan i som gått ut första året från ett av gymnasiets 
studieförberedande program.  
 
Ahmed och Baasim som varit på institutionen längst, 10 respektive 7 månader har båda 
fått flera betyg. Ahmed, som kom hit helt utan slutbetyg från grundskolan är nu behörig 
till att söka till gymnasiet och för Baasim saknas endast ett betyg i matematik. De pratar 
båda om att de haft bra stöd i lärarna men också om att det krävdes en personlig 
övertygelse för att förändra sitt beteende, en mognad. 
 

Ahmed: Jag vill inte göra mina systrar och mamma besvikna dehära … så … aaa … jag 
tänkte jag ska ändra på mig… det här det har vart… Jag ångrar … jag ångrar kanske 
grejer jag gjort när jag var på rymmen och i mitt liv fast jag ångr … egentligen jag ångrar 
ingenting på ett sätt för det tog mig hit mina val tog mig hit, förstår du.  Jag skulle inte 
vilja ändra på någonting. För … om jag inte hade kommit hit … jag vet inte vad jag hade 
gjort … jag kanske hade varit mycket värre nu, förstår du nu det känns som ... det känns 
som allting är bra. 

 
Ahmed berättar också att socialtjänsten tidigare velat flytta honom till öppnare 
vårdformer men att han då bett om att få vara kvar för att kunna avsluta sina studier. 
 
När jag frågar eleverna hur de ser på sin framtid blir de tveksamma. Det är tydligt att 
det här är ett svårt ämne för dem att prata om och Baasim menar att det hade varit bra 
att få träffa en studie- och yrkesvägledare. Ciwan, som suttit häktad en längre tid, 
berättar att det är stor skillnad på hur han såg på framtiden då och nu. När man inte 
vet vad som kommer hända med en och man sitter inlåst på obestämd tid är det svårt 
att planera för en framtid. Nu har Ciwan ett tidsbestämt straff vilket gör att det är lättare 
att planera för en framtid. Övriga ungdomar är i samma situation som Ciwan var i när 
han satt häktad; de har ingen aning om när de får komma ut och vad som händer när 
de väl får det. Dawit berättar att det här är fjärde julen han sitter inlåst. 
 

Dawit: Jag tänker inte så mycket på framtiden jag tänker bara hur jag ska komma ut från 
sis först. Man har inte så mycket framtidstankar när man sitter på sis. 

 
Det kommer i alla fall fram att alla pojkar hoppas kunna fortsätta studera. De fyra elever 
som strävar efter grundskolebetyg hoppas kunna gå gymnasiet och Ciwan som läser på 
gymnasiet och drömmer om att starta ett eget företag vill läsa på universitet. De är alla 
medvetna om att en gymnasieutbildning är ett måste för att skaffa sig ett jobb. Men 
även om de alla vill gå gymnasiet, finns en oro över att de inte ska lyckas ta sig dit. 
 

Dawit: Om jag får betyg här då jag går gymnasiet om jag inte hinner få betyg då jag vet 
inte om jag kommer orka gå IV igen jag kommer ut … får gå med folk som är två år 
yngre än mig. 
 
Eyaz: Jag vet att jag måste göra det här för att komma dit och sådana grejer … måste få 
betyg i de ämnena jag inte har. 

 
Alla fem elever vet att utbildning är den väg de måste gå om de ska få ett jobb och 
lyckas få ett vanligt liv, som är det de vill ha.  
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Ciwan: Vet inte, alltså jag ska ... bra familj … sen … bra jobb. Kunna försörja mig själv 
och min familj. 
 
Eyaz: Ha det bra, ha eget hus … familj … såna där grejer. 

 
Baasim vill också gå gymnasiet. Han drömmer om ett jobb och om att kunna köpa ett 
hus till sin mamma, men han är också i behov av snabba pengar för att betala 
skadeståndsersättningar. 
 

Baasim: Det som påverkar framtiden är om jag åker fast eller inte. Min skuld på 150 000 
… ingen 16 åring kan betala tillbaka den med csn, jag måste göra kriminella saker. Jag 
tänker betala tillbaka den på ett år, då kan jag ta lån när jag är 22. Men tråkigt nog tror 
jag att jag blir fast i kriminaliteten. Jag tror inte jag kan sluta, det finns alltid något man 
behöver. 

 
Han vet inte vad han skulle vilja jobba med i framtiden men han säger att den enda 
vägen bort från kriminaliteten är en bra utbildning. 
 

Baasim: Då vet man i alla fall att man har en framtid, annars blir det nog en begravning. 
 

7.3.1 Sammanfattning 
 
Alla elever har tidigare upplevt misslyckanden i skolan eller upplevt att de inte fått den 
hjälp de behövt. Det är svårt att tänka på framtiden när man sitter inlåst på obestämd 
tid, men alla pojkar vill gärna studera vidare, på gymnasium eller universitet eftersom 
de ser att det är vägen de behöver gå för att sedan kunna leva ett vanligt liv med jobb 
och familj. De elever som under tiden på ungdomshemmet lyckats få flera 
grundskolebetyg säger att de inte klarat det utan lärarnas hjälp men att de också 
behövde en inre motivation för att lyckas. En elev tror inte att han kommer kunna 
motstå att gå tillbaka till det kriminella livet då lockelsen av snabba pengar är för stor. 
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8. Analys 
 
I detta avsnitt kommer resultatet att med utgångspunkt ur den tidigare förklarade teorin 
analyseras och förklaras och genom detta svara på de frågeställningar som angetts i 
syftet. Frågeställningarna fungerar också som rubriker i kapitlet.  
 
8.1 Hur upplever pojkarna undervisningen? 

 
Alla pojkar uppskattar de små undervisningsgrupperna och att de ofta får egen tid med 
läraren. De upplever för första gången i sin skolgång att de nu får den hjälp de behöver. 
Inom det sociokulturella perspektivet tänker man sig att lärandet sker i sociala 
sammanhang och arbeten i grupp är något som förordas. Arbeten i grupp är dock något 
som är mer ovanligt i de klassrum som denna studie ämnar få en inblick i. Det är dock 
inte troligt att dessa elever är de som gynnades bäst av grupparbeten i den tidigare 
skolgången. Utifrån pojkarnas berättelser kan det snarare vara så att de, när de väl kom 
på lektionerna, var de elever som Dysthe (1996) beskriver som passiva och utstraffade. 
Hon berättar om elever som uppgav att de inte sagt någonting i något ämne under en 
hel vecka. Även i klassrum där det pågår samtal och diskussioner menar hon att det 
alltid finns de som aldrig deltar. Pojkarna i den här studien berättar i intervjuerna att de 
är vana att bli lämnade ensamma med skolböcker och uppgifter men i klassrummen på 
det särskilda ungdomshemmet kan eleverna inte gömma sig och trots att de inte deltar 
i grupparbeten eller sällan handleds av mer kunnande kamrater har de lärare som 
ständigt interagerar med dem. 
 
Elevernas beskrivningar av lärsituationer som de upplevt som givande visar på lärare 
som använder språket och som stöttar eleverna i deras närmaste utvecklingszon. De 
förklarar hur man ska tänka, bryter ner i mindre steg, visar först och låter sedan eleven 
pröva själv samt pratar om innehållet som ska läras in. De bygger broar mellan 
vardagsspråk och skolspråk genom att först prata om det de ska skriva om och hitta 
rätt sätt att benämna saker på för att sedan låta eleven skriva. Vi lär oss genom språket 
(Säljö, 2000) och här ger eleverna uttryck för att de i inlärningen använder sig av språket 
och interagerar med lärarna. Vikten av språklig stöttning är någonting som pekas ut 
som en viktig del i framgångsrik språk- och kunskapsutveckling för elever med svenska 
som andraspråk (Gibbons, 2010). Gibbons (2010) menar vidare att elever med ett annat 
modersmål ofta är illa rustade för skolspråket. De talar oftast ett annat språk än det 
som används i skolan hemma och saknar språkets bas när de ska lära sig språkets 
utveckling. De ligger på så vis redan efter vid skolstart och får jobba i motvind. 
Cummins (2017) menar att det för elever med ett annat modersmål kan ta upp till tio 
år att behärska CALP, det kunskapsrelaterade skolspråket. Har man då, som 
majoriteten av pojkarna i den här studien, inte haft en fungerande skolgång är man 
troligtvis i behov av språklig stöttning och man gynnas av den höga lärartätheten på det 
särskilda ungdomshemmet vilken ger stora möjligheter till individualiserad 
undervisning och stöttning. 
 
De kunskaper som eleverna har sedan tidigare i sina modersmål är ett tydligt exempel 
på kunskap som inte används eller erkänns under pojkarnas tid på det särskilda 
ungdomshemmet. Pojkarna är inte medvetna om att skolan erbjuder fjärrundervisning 
i flera språk även om tre av dem ger uttryck för att de skulle vilja läsa ämnet.  Flera av 
eleverna i undersökningen berättar att de tidigare kunde läsa också skriva på 
modersmålet men att de inte längre behärskar detta. Ganuza & Hedman (2018) kan i 
sin studie se positiva samband mellan modersmålsundervisning och utveckling av 
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elevernas svenska språk samt deras betyg i samtliga ämnen vilket alltså betyder att 
genom att förnekas rätten att delta i modersmålsundervisning ges inte elever med annat 
modersmål än svenska alla möjligheter till en framgångsrik skolgång. 
 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att de flerspråkiga eleverna upplever att 
undervisningens organisation och lärarnas undervisningsmetoder är väl anpassade till 
deras behov och att de genom detta lär sig mer än de gjort i tidigare skolor. De använder 
eller utvecklar dock inte sitt modersmål vilket kan påverka deras språk- och 
kunskapsutveckling negativt. 
 
8.2 Hur upplever pojkarna lärarnas bemötande? 

 
Dysthe (2001) menar att lärandet i det sociokulturella perspektivet till stor del bygger 
på relationer och samspel i en miljö där språk och kommunikation är grundläggande. 
Vikten av goda relationer mellan lärare och elever inom SiS kan även tydligt utläsas i 
Hugos studie (2013). Detta är även tydligt i denna undersökning.  
 
Fyra av pojkarna är enbart positiva till lärarnas bemötande och upplever sig sedda och 
bekräftade. Eleverna upplever att lärarna tar sig tid och att de vill att eleverna ska 
komma till skolan och lära sig. Sakta men säkert stärker lärarna elevernas skolidentiteter 
och förändrar de negativa självbilderna. Eyaz säger i intervjun om lärarna att ”de har 
jobbat med sådana här ungdomar” men vad menar han med det. I intervjuerna eller vid 
besöket på institutionen för att göra intervjuerna finns ingenting som visar att det här 
är flerspråkiga elever med ett annat modersmål än svenska. Elevernas modersmål är 
osynliga i skolan. Detta är ingenting som eleverna påpekar vilket tyder på att 
modersmålet inte haft någon plats i skolan tidigare heller.  
 
Säljö (2000) menar att vi genom vårt språk kan uttrycka oss, förstå världen och också 
fördjupa vår egen förståelse. Men hur blir det då om vi enbart får uttrycka oss med vårt 
andraspråk? Om lärare i skolan inte uppmärksammar elevens språk, kultur och 
ursprung utan endast låter majoritetsspråket och majoritetskulturen synas menar 
Ladberg (2000) att minoritetseleverna lär sig att deras identitet är ointressant och 
oviktig; det man inte gör i skolan har också betydelse. Pojkarna i den här 
undersökningen var inte medvetna om att institutionen erbjuder fjärrundervisning i 
bland annat arabiska och tigrinja. Detta pekar på att lärarna är duktiga på att bemöta 
elever med svag skolidentitet men sämre på att bemöta elever med annat modersmål.  
 
Ahmed berättar att han ska börja prata svenska med sin mamma när han kommer ut 
eftersom hon annars aldrig kommer att lära sig språket och om detta är det sätt han 
själv blivit instruerad i för att utveckla sitt andraspråk är det förståeligt att han inte lagt 
ner någon tid på att utveckla sitt modersmål. Vidare konstaterar två av eleverna att 
modersmålet inte är så viktigt då det endast används hemma i familjen. Nilsson Folkes 
studie (2017) visar att det finns en monolingvistisk norm i det ordinarie skolsystemet 
och att många elever upplever att deras modersmål har en negativ status. Blir man 
inpräntad med att svenskan är det enda språk som är viktigt för kunskapsinhämtning 
redan från tidig ålder är det inte konstigt att man som 17-åring har dessa attityder till 
sitt eget modersmål. 
 
Ett bättre bemötande och accepterande av pojkarnas flerspråkighet skulle ytterligare 
kunna hjälpa elevernas språk- och kunskapsutveckling samt stärka deras 
identitetsarbete. Detta är speciellt viktigt i miljöer som denna där eleverna är frånskilda 
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den umgängeskrets där modersmålet annars används. På ungdomshemmet finns det 
kanske ingen som kan prata på ditt modersmål med dig och även om det finns 
flerspråkig personal på avdelningen visar Grubers (2013) studie att avdelningarna i 
princip är en enspråkig miljö vilket ytterligare bidrar till osynliggörandet av 
modersmålet. Vikten av att lärarna bejakar elevernas språkliga identiteter stärks av 
Cummins (2001) modell för klassrumsinteraktion som menar att detta är en 
förutsättning för att eleverna ska vilja satsa av sig själva i inlärningsprocessen. Ju mer 
eleverna lär sig, menar Cummins (2001), desto starkare blir deras studiemässiga självbild 
och desto mer engagerade i sina studier blir de. Eleverna själva förstår inte varför de 
skulle använda sig av modersmålet i undervisningen och visserligen kan det också bero 
på att de flesta av dem är födda i Sverige eller kommit hit i en tidig ålder, men lärarna 
kan visa nyfikenhet på andra sätt och i alla fall försöka motivera och argumentera för 
vikten av modersmålsundervisning.  
 
En av pojkarna, Dawit, upplever att lärarna inte tar hänsyn till hans situation. Han har 
svårt att vakna på morgnarna och missar därför många lektioner då lärarna inte är villiga 
att anpassa hans schema och endast lägga lektioner efter lunch. Hugo (2013) kommer i 
sin studie fram till att det tar lång tid att förändra elevers negativa skolidentitet och att 
det krävs en förtroendefull relation mellan lärare och elev för att lyckas. Utifrån den 
information som framkom i intervjuerna tillsammans med Hugos insikter kanske rätt 
väg att gå med Dawit är att uppfylla hans önskemål om senare lektioner för att på så 
sätt lyckas vinna hans förtroende och genom detta kunna bygga upp en relation och 
förändra hans attityd till skolan. Vidare tolkas Dawits glädjeyttring vid frågor kring hans 
modersmålsundervisning som att han uppskattar att hans modersmål uppmärksammas. 
För att eleverna ska vilja satsa av sig själva i inlärningen måste lärarna, enligt Cummins 
(2001), bekräfta elevernas kulturella, språkliga och personliga identiteter. Enligt detta 
skulle lärarna troligen ha en större möjlighet att nå fram till Dawit om de intresserade 
sig för hans modersmål och andra kulturella erfarenheter.  
 
Sammanfattningsvis upplever majoriteten av pojkarna att lärarna är duktiga på att bygga 
goda relationer och att de har ett bra bemötande vilket påverkar pojkarnas vilja att lära 
sig. Lärarna skulle dock genom att tydligare uppmärksamma elevernas bakgrund och 
främja modersmålsanvändning kunna påverka elevernas identitetsutveckling och 
inlärning än mer positivt. 
 
8.3 Hur upplever pojkarna att skolgången påverkat deras framtidsutsikter? 

 
De här fem pojkarna är alla individer som har unika egenskaper och erfarenheter men 
de är också en del av olika grupper och sociala sammanhang. Inom det sociokulturella 
perspektivet är det just dessa sammanhang som betonas och hur vi lär oss i interaktion 
med vår omgivning. Lärandet är socialt inbäddat och vi lär oss det som är viktigt för 
oss i den kontext vi befinner oss i (Säljö, 2000). De sociala sammanhang som dessa 
pojkar varit en del i är inte framför allt skolan. De fyra elever som inte kommit igenom 
grundskolan med godkända betyg vittnar om skolk, misslyckanden och dålig motivation 
till skolarbete. De har istället lärt sig andra saker i andra miljöer, något som slutligen lett 
till att de nu sitter inlåsta på ett särskilt ungdomshem.  
 
Ahmed och Baasim som varit på ungdomshemmet en längre tid har båda vänt ett 
skolmisslyckande till skolframgång. De anger dels lärarnas hjälp dels en inre motivation 
som orsakerna. Motivation skapas i meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra 
(Säljö, 2000) och om man förknippar skolan med bråk och trasiga relationer och istället 
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hittar mening i andra sociala kontexter är det kanske inte konstigt att det är svårt att 
motivera sig till skolarbete. När de nu får uppleva konsekvenserna av detta och 
samtidigt får en positiv upplevelse av skolmiljön och de andra deltagarna där är det 
lättare att motivera sig.  
 
En av pojkarna uttrycker själv ett behov av hjälp i att sortera bland möjliga 
framtidsalternativ och nämner att han skulle behöva träffa en studie- och 
yrkesvägledare. Övriga elever uttrycker inte detta explicit men ger intrycket av att vara 
i behov av visst stöd i detta. Av det som framgår i intervjuerna ges dessa elever inte 
möjlighet till studie- och yrkesvägledning annat än av lärarna. Detta är dock inte en 
uppgift som kan förväntas vara enbart lärarnas ansvar utan bör också skötas av någon 
med relevant kompetens. En sådan person skulle kunna guida eleverna i deras tankar 
kring framtiden och kanske på så sätt bidra ännu mer till att höja motivationen till 
skolgång. En studie- och yrkesvägledare skulle också kunna ge ett annat perspektiv på 
flerspråkighet nämligen att förmågan att kunna använda flera språk är en faktor som 
kan öka din anställningsbarhet. 
 
Alla pojkar uttrycker tydligt att utbildning är den enda vägen till den framtid de vill ha; 
ett vanligt liv med jobb och familj. På det sättet uttrycker dessa flerspråkiga elever 
mycket liknande tankar om framtiden som de elever Hugo (2013) intervjuade. 
Sammanfattningsvis kan sägas att pojkarna upplever att de under tiden på SiS skola har 
getts större möjligheter att lära sig och således upplever de att skolgången påverkat 
deras syn på framtiden positivt.  
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9. Diskussion  
 
Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om några flerspråkiga pojkars upplevelser 
av sin skolgång på det särskilda ungdomshemmet samt deras påverkan av denna. I detta 
avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning. Kritiska reflektioner 
gällande metodvalet och genomförandet av studien presenteras också samt förslag till 
fortsatta studier. 
 
9.1 Resultatdiskussion  

 
De pojkarna som intervjuats i den här studien framhäver på ett tydligt illustrerat sätt 
den pedagogiska kompetensen hos lärarna och hur de arbetar med att stötta eleverna 
till utveckling. Denna kompetens som lärarna på SiS besitter, att möta ungdomar med 
negativa skolidentiteter och erbjuda dem en ljusare syn på framtiden, är något som 
borde tas tillvara. De elever som till slut placeras på SiS har från början misslyckats i 
skolor runt om i hela Sverige och kanske kan man om man lyckas möta dessa elever 
där i ett tidigt skede hindra den negativa utveckling som leder till skolförakt och SiS-
placering.  Vi kan också se att de elever som intervjuats här alla lär sig bäst genom 
tydliga genomgångar och genom att diskutera och muntligt bearbeta innehåll i små 
grupper med hög lärarnärvaro. I en undervisning som bygger främst på att läsa och 
skriva texter individuellt sållas dessa elever snabbt bort. Ladberg (2000) menar att elever 
vars inlärningsstil inte passar in i organisationen av undervisningen ofta får höra att de 
gör fel och att de behöver ändra på sitt sätt att vara. Elever som utsätts för sådan 
negativitet riskerar att få ett försvagat självförtroende vilket försämrar möjligheterna 
för inlärning. Om dessa elever istället fick större möjlighet till att dels utnyttja sina 
muntliga förmågor för att lära sig, dels i sin egen takt och med rätt stöttning utveckla 
sin läs- och skrivförmåga skulle deras chanser att lyckas i skolan vara bättre.  
 
Vid tal om inlärning och undervisning pratar flera av pojkarna om att de vill att lärarna 
ska läsa alla texter som de kommer i kontakt med i undervisningen och flera av dem 
lyfter fram historieläraren som intressant för han ”berättar så bra” (Baasim). I det här 
läget är det otroligt viktigt att lärarna inte faller i fällan att förenkla undervisningen utan 
det är viktigt att fortfarande hålla en hög kognitiv nivå och istället ge eleverna tillräckligt 
med stöttning (Gibbons, 2010). Språklig stöttning är här mycket viktigt för att eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla läs- och skrivförmågan. Enligt Kaya (2016) är en explicit 
undervisning i språket här otroligt viktigt. Alltså att lärarna inte bara undervisar i vad 
som ska göras utan också hur man gör. Ett sätt kan vara modellering där läraren tydligt 
förklarar hur denne gör när hen till exempel läser en text, alltså visar hur 
inlärningsstrategierna används i praktiken. Detta är någonting som gäller alla lärarna i 
skolan. Det är viktigt att även ämneslärarna är medvetna om språkets roll för elevers 
kunskapsutveckling i det egna ämnet (Kaya, 2016). Vi kan i den här studien se ett 
exempel på när teknikläraren hjälper Ahmed med att försöka få honom att använda 
ämnesspråket när han repeterar det eleven säger men, enligt Ahmed, använder ”de 
riktiga orden”. Eleverna pratar i övrigt väldigt lite om språkligt lärande och framför inga 
tankar om att språkinlärning skulle vara viktigt för framtiden. Vi kan här jämföra med 
Sharif (2017) som i sin studie undersökte irakiska ungdomars upplevelser av 
introduktionsutbildningen. Dessa elever tyckte, precis som eleverna på SiS, att 
utbildning var mycket viktigt för att lyckas i framtiden men till skillnad från pojkarna 
på SiS såg Sharif (2017) att ungdomarna han intervjuade såg det svenska språket som 
en nyckel till att lyckas med sin utbildning. För att nå skolframgång räcker det inte med 
att behärska språkets bas utan det krävs också att du bemästrar språkets utbyggnad med 
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skolspecifika ord, ett skriftspråk samt en genrekompetens som är relaterad till olika 
skolämnen och kontexter; något som kräver mycket mer av eleverna (Cummins, 2017). 
För att uppnå detta krävs, enligt Kaya (2016), en explicit undervisning. 
 
Ahmed nämner i intervjun det faktum att han hemma inte hade någon som kunde 
hjälpa honom med skolarbetet då hans mamma inte kunde särskilt bra svenska. Alla 
pojkar i denna studie har föräldrar som invandrat till Sverige och flera av dem vittnar 
om sina föräldrars dåliga svenska. Att inte kunna få hjälp med läxor hemma samt att ha 
föräldrar som inte har någon erfarenhet eller förståelse för det svenska skolsystemet 
gynnar troligen vare sig kunskapsutvecklingen eller motivationen att gå till skolan. De 
elever Bjuhr (2019) har intervjuat har förvisso varit i Sverige en mycket kortare tid än 
pojkarna i denna studie, men de deltog, i brist på studiestöd på modersmål, flitigt i den 
studiehjälp på svenska som skolan erbjöd. En tydlig studiehjälp med lärare som är 
duktiga på att bygga relationer skulle kunna vara något som skulle kunna hjälpa elever, 
som pojkarna i denna studie, att lyckas bättre i den ordinarie skolan. 
 
Skolinspektionens (2015) granskning av skolan på Statens institutionsstyrelse kom fram 
till att modersmål och svenska som andraspråk är två ämnen som helt saknas eller är 
mycket bristfälliga. Detta styrks av denna studie. Svenska som andraspråk, som enligt 
Economou (2015) har låg status och ibland uppfattas som ett stödämne, har visserligen 
inte varit under lupp i denna undersökning men det faktum att ingen av de fem 
intervjuade eleverna vet om de läser kursen svenska eller svenska som andraspråk tyder 
i alla fall på viss otydlighet från lärarens sida. Å andra sidan så var inte eleverna helt 
säkra på vilka ämnen de läste överlag, så riktigt hur det ligger till när det kommer till 
ämnet svenska som andraspråk går inte utläsa av den här studien. Det kan också vara 
så att eleverna inte gärna vill skylta med att de läser svenska som andraspråk på grund 
av ämnets låga status. Eleverna har bott hela eller större delen av sina liv i Sverige och 
säger själv att de främst använder modersmålet med föräldrarna. Kanske vill man då 
inte erkänna för någon, eller ens för sig själv, att man är i behov av att läsa svenska som 
andraspråk. 
 
Säkert dock är att ingen av eleverna använder sig av sitt modersmål i undervisningen 
trots att detta är en framgångsfaktor för undervisning av elever med annat modersmål 
(Thomas & Collier, 1997). Inte heller deltar någon av pojkarna i 
modersmålsundervisning trots att detta finns att erbjuda som fjärrundervisning till tre 
av pojkarna. Hur fjärrundervisningen organiseras eller marknadsförs har inte denna 
studie tittat på men det är anmärkningsvärt att elevernas modersmål är så osynligt i 
skolan. Detta är dock ingenting som är unikt för den här undersökningen utan verkar 
vara ett större problem.  Lahdenperä (1997) såg i sin undersökning om åtgärdsplaner 
att det var ytterst få lärare som värderade elevens modersmål som en resurs för skolan 
eller samhället utan det uppfattas istället som ett hinder i skolarbetet eller i inlärningen 
av svenskan. Detta har även observerats i nyare studier där nyanländas övergång till 
ordinarie skolsystem undersökts (Nilsson Folke, 2017; Bjuhr, 2019). I dessa 
undersökningar kunde forskarna se hur eleverna i det ordinarie skolsystemet inte fick 
den språkliga stöttning de behövde och att de skolades in i en enspråkig norm, där det 
svenska språket ses som normen för att kunna tillgodogöra sig kunskap inom 
gymnasieskolans ämnen. Ingen av eleverna i Bjuhrs (2019) studie hade deltagit i någon 
modersmålsundervisning då detta inte fanns att tillgå på de aktuella skolorna, något 
som Bjuhr (2019) menar indirekt signalerar att modersmålets utveckling inte är skolans 
ansvar. 
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Lärarna på SiS prioriterar relationsskapande och ser det som en förutsättning för vidare 
inlärning (Hugo, 2013). Kanske kan det vara så att lärarna av detta skäl tror att 
modersmålsundervisning via fjärrstudier inte kommer att tilltala eller fungera för 
eleverna. Visst kan det antas, både utifrån Hugo (2013) och den här studien, att en 
modersmålslärare som fysiskt var på plats i klassrummet är att föredra, men om detta 
inte är ett alternativ borde fjärrstudier vara bättre än ingenting alls. 
 
Det är därför viktigt att alla lärare känner till att det fortsatta utvecklandet av elevens 
modersmål är viktigt även för tillägnandet av andraspråket och den kognitiva och 
ämnesmässiga utvecklingen: ”bilingualism is associated with enhanced linguistic, 
cognitive and academic developement when both languages are encouraged to 
develop” (Cummins, 2000, s. 4). Det är skolans uppgift att hjälpa eleverna att känna sig 
stolta över sin tvåspråkighet och att inse att den är en tillgång. Alla lärare måste visa 
respekt för elevernas språk och kulturer och Axelsson (2013) menar att de också med 
fördel kan låta eleverna använda sig av sitt modersmål i undervisningen: ”Att inkludera 
elevens förstaspråk i skolarbetet kan […] stärka elevens självkänsla och identitet.”  
(Axelsson, 2013, s. 551).  
 
Alla de intervjuade pojkarna i den här studien är antingen födda i Sverige eller så har de 
bott här större delen av sina liv och Ladberg (2000) menar att det inte är ovanligt att 
omgivningen ifrågasätter vitsen för elever som vistats länge eller kanske till och med är 
födda i Sverige att delta i modersmålsundervisning. De anser att det försvårar 
inlärningen av svenska eller integrationen i samhället. Resultaten i Ganuza & Hedmans 
(2018) studier om flerspråkiga barn födda i Sverige antyder dock att deltagande i 
modersmålsundervisning bidrar både till utveckling av modersmålet och motsvarande 
färdigheter i svenska samt till elevernas övergripande skolprestationer. Det finns alltså 
ingen anledning till att inte försöka motivera eleverna till detta. Det hade varit intressant 
att se hur resultatet i den här studien hade sett ut om någon elev varit nyanländ till 
Sverige. Hade synen på dennes användning av sitt modersmål varit annorlunda? Under 
flera år har en hög procent av pojkarna på SiS varit just nyanlända pojkar (Kaunitz och 
Jakobsson, 2016) och det är viktigt att även de får en likvärdig chans till utbildning. 
Detta resultat visar dock på att det kan finnas skäl till att titta över fortbildningsbehovet 
hos lärarna på SiS när det kommer till undervisning av elever med annat modersmål än 
svenska. 
 
Ett resurstänkande i förhållande till den språkliga och kulturella mångfalden i skolan 
måste omfattas av all personal på skolan för att göra någon verkan (Cummins, 2000; 
Lindberg & Hyltenstam, 2013). Inom institutionsmiljön bör detta resurstänkande gälla 
även personal som arbetar med ungdomarna utanför skolan. På avdelningarna ses en 
annan etnisk och nationell bakgrund hos pojkarna som en komplikation som försvårar 
arbetet med dem och policyn är att endast det svenska språket ska användas, även om 
det finns flerspråkig personal till hands (Gruber, 2013). För ungdomar som tillbringat 
flera år på olika institutioner leder detta till en kraftig marginalisering av modersmålet; 
när de inte ens får använda modersmålet i de vardagliga situationerna finns endast de 
eventuella telefonsamtalen med föräldrarna kvar som arena för ungdomarnas 
modersmål.  
 
9.2 Metoddiskussion 

 
För denna studie användes en kvalitativ undersökningsmetod som utgick från 
semistrukturerade intervjuer. Detta gjorde att de intervjuade pojkarna fick möjlighet att 
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berätta relativt fritt kring intervjufrågorna och det angivna ämnet. Intervjuerna har 
sedan fördjupats med hjälp av passande följdfrågor. Intervjuer är, enligt Denscombe 
(2016), särskilt lämpade för att producera djupgående och detaljerade data och 
därigenom erhålla värdefulla insikter. Bearbetningen av all data har dock varit 
tidskrävande och svårhanterlig. De värdefulla insikterna behöver vaskas fram i havet av 
information. 
 
Ett annat alternativ till metod hade varit att använda sig av ett frågeformulär men detta 
passar sig bättre då det rör sig om enkla och okontroversiella fakta (Denscombe, 2016) 
vilket inte är fallet här. I intervjuer begränsas inte svaren till en innan given struktur 
utan låter respondenterna uttrycka sig mer fritt. Vid ett frågeformulär kan inte heller 
någon hjälp erbjudas vid oklarheter och inga sonderings- eller uppföljningsfrågor kan 
ställas (Bryman, 2011). Fokusgrupper är inte heller en lämplig metod då en sådan metod 
bygger på att det skapas ett förtroendefullt klimat i gruppen så att alla deltagare känner 
sig trygga att uttrycka sig fritt (Denscombe, 2016). Då målgruppen består av 
tvångsomhändertagna ungdomar med psykosociala problem är det svårt att garantera 
ett tryggt klimat.  
 
Data från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör och det är 
inte alltid som uttryck och handling stämmer överens (Denscombe, 2016). Det är alltså  
skillnad mellan hur vi säger att vi gör och hur vi gör i praktiken. Att pojkarna upplever 
någonting på ett visst sätt betyder inte att andra människor, exempelvis lärare, delar 
dessa upplevelser. En metodologisk triangulering där intervjuerna kompletterats med 
observationer eller en triangulering med kontrasterande informationskällor där även 
lärare intervjuats hade erbjudit ett mer heltäckande underlag för tolkning (Denscombe, 
2016). Detta begränsas dock av studiens småskalighet. 
 
I studien har fem elever från ett ungdomshem intervjuats, detta var alla elever som just 
då befann sig på ungdomshemmet och som hade svenska som andraspråk. Två av 
intervjuerna avvek från de övriga i hur länge de varade. Den ena intervjun var ovanligt 
kort eftersom eleven dels svarade kortfattat på frågorna, dels hade vistats på 
ungdomshemmet under en kortare tid. Eleven svarade dock på alla frågor och intervjun 
renderade i intressant data. Den andra intervjun som avvek från mängden var 
jämförelsevis väldigt lång vilket berodde på att eleven dels hade varit på 
ungdomshemmet under en längre tid, dels för att han hade mycket som han ville delge. 
Mycket av det eleven pratade om låg utanför studiens intresse vilket gjorde att mängden 
data från denna intervju inte var större än från de övriga. 
 
En sak som kan påverka resultatet i studien är hur länge pojkarna varit på 
ungdomshemmet. Hugo (2013) menar att arbetet med att utveckla en mer positiv 
skolidentitet för elever på särskilda ungdomshem med tidigare skolmisslyckanden är en 
lång process som kräver en tillitsfull relation mellan elev och lärare. Det är därför troligt 
att en elev som nyligen kommit till ungdomshemmet och ännu inte hunnit utveckla en 
god relation till lärarna inte upplever skolvistelsen och bemötandet lika bra som en elev 
som hunnit spendera mer tid på skolan. Informanternas tid i Sverige är en annan sak 
som påverkar resultatet. En elev som är nyanländ till Sverige upplever troligen skolan 
annorlunda än den elev som spenderat hela sin skoltid i Sverige. Studiens deltagare har 
varit på ungdomshemmet olika länge, från dryga två veckor till över tio månader men 
de är alla födda eller har bott övervägande del av sina liv i Sverige. Hade studien utförts 
vid en annan tid eller på ett annat ungdomshem då eleverna varit några andra skulle 
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också resultatet blivit annorlunda men genom undersökningen kan man dock få ett 
intryck av hur flerspråkiga pojkar uppfattar skolgången på SiS.  
 
Vid ett besök på institutionen innan intervjuerna genomfördes träffade jag alla elever 
som passade in i kriterierna och informerade om min studie. I detta läge tackade 
ytterligare två pojkar ja till att delta i studien. Dessa hade båda betydligt kortare 
vistelsetid i landet än de elever som nu har intervjuats. Tyvärr förflyttades dessa båda 
elever utan förvarning från institutionen endast några dagar innan de planerade 
intervjuerna. Detta var ingenting jag räknat med och gjorde att studien fick ett annat 
innehåll än planerat. Det är dock ingenting ovanligt och är en faktor man bör räkna 
med om man ska genomföra en studie vid en institutionell miljö som denna. 
 
För att maximera tilliten och trygghetskänslan fick eleverna själva styra vilken tid och 
dag de ville ha intervjun samt var de ville genomföra den. En del informanter upplevdes 
trots detta lite misstänksamma vilket kan ha att göra med deras tidigare erfarenheter av 
förhörssituationer och att misstänkliggöras. Stor vikt har lagts på att vara artig, punktlig, 
lyhörd och neutral då detta enligt Denscombe (2016) kan främja den rätta atmosfären 
så att den intervjuade känner sig behaglig till mods och ger ärliga svar. De intervjuade 
upplevs också ha slappnat av när intervjun kommit igång och de upplevs ha gett 
utvecklade svar på frågorna.  
 
I en kvalitativ studie är forskaren alltid en del av insamlandet av data. Genom att bland 
annat styra intervjuerna påverkas vilken data som samlas in (Denscombe, 2016). Då jag 
arbetar inom Statens institutionsstyrelse har jag både kunskap och åsikter kring det 
undersökta ämnet. Två av deltagarna i studien har jag dessutom träffat vid flera tillfällen 
tidigare vilket givetvis kan ha påverkat deras svar även om jag, så som Denscombe 
(2016) föreskriver, försökt distansera mig från mina vardagliga övertygelser och förhålla 
mig opartisk. Personliga värderingar har inte medvetet getts utrymme att påverka 
undersökningen eller tolkningen av materialet. 
 
9.3 Vidare forskning 

 
Då skolan på de särskilda ungdomshemmen är en arena som sällan syns i forskningen 
finns här mycket att titta vidare på. Då fler och fler elever är flerspråkiga och har annat 
modersmål än svenska är det intressant att studera detta vidare. Hur fungerar 
modersmålsundervisningen på SiS? Hur organiseras kursen svenska som andraspråk? 
Hur upplever lärarna elevernas flerspråkighet och vilken kompetens för att bemöta 
dessa elever har de? Hur ser nyanlända på den skolgång de erbjuds på SiS? Det skulle 
också vara intressant att titta på hur elevernas flerspråkighet hanteras på avdelningarna. 
Vidare är flickorna på de särskilda ungdomshemmen en grupp som, om möjligt, syns 
än mindre än pojkarna i forskningen. De känner sig också som grupp mer otrygga i 
skolan (Statens institutionsstyrelse, 2019b). Hur se de på sin skolgång? Möjligheterna 
för vidare forskning känns oändliga. 
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Bilaga 1 
 

Information om studentarbete 
 
Under höstterminen 2019 läser jag en uppsatskurs vid Högskolan Dalarna. Min 
undersökning kommer att handla om hur elever upplever skolan på de särskilda 
ungdomshemmen. Med anledning av detta skulle jag vilja göra en intervju med dig för 
att ta del av dina upplevelser av skolgången här på Statens institutionsstyrelse. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll  
Syftet med min undersökning är att titta på hur pojkar med svenska som andraspråk 
upplever undervisningen och lärarnas bemötande på det särskilda ungdomshemmets 
skola. Området är viktigt att undersökas då det förhoppningsvis kan bidra till ett 
givande utvecklingsarbete. 
 
Genomförande  
För att genomföra undersökningen kommer fem andraspråkselever att intervjuas. 
Intervjun kommer att ta cirka 40 minuter och tidpunkten för intervjun planeras in så 
att det passar dig och att den inte stör ditt ordinarie schema. Intervjun kommer att 
spelas in och sedan transkriberas och analyseras.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna. Vid önskemål att ta del av denna kan du få den skickad till dig via mejl under 
våren 2020. 
 
Det insamlade materialet kommer lösenordskyddas och förvaras hos mig samt endast 
hanteras av mig själv och min handledare. Alla som deltar i undersökningen kommer 
att vara anonyma och inte heller skolan eller det aktuella ungdomshemmet kommer 
nämnas vid namn. Så snart uppsatsen är godkänd och klar kommer all insamlade data 
förstöras.  
 
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
uppsatsarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om hur dina 
personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat 
registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 
personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
2019-11-29 
 
Handledare: Jennie Warström Student: Sofia Pasma  
E-postadress: xxx  E-postadress: xxx 
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Bilaga 2  
 

Intervjufrågor 
 

1. Berätta om skolan på SiS?  

2. Beskriv hur en typisk lektion går till? 

3. Vad tycker du om skolan här? 

4. Hur trivs du i skolan? 

5. Jämför skolan här på SiS med andra skolor du gått på. 

 

6. Vad lär du dig i skolan?  

7. I vilka situationer lär du dig bäst?  

8. Kan du ge ett exempel på en lektion eller ett moment i undervisningen där du 

verkligen lärde dig något? 

 

9. Hur använder du ditt modersmål i undervisningen?  

10. Hur tar lärarna tillvara på dina tidigare kunskaper och erfarenheter? 

11. På vilket sätt har du varit med och bestämt över dina studier? 

 

12. Berätta om lärarna på SiS?  

13. Vad behövs för att du ska känna dig välkommen på en skola?  

14. Beskriv hur en bra lärare ska vara. 

15. Vilka krav ställer lärarna på dig? 

 

16. Vad behövs göras för att skolan här ska bli bättre? 

17. Vad är du mest/minst nöjd med under din skoltid här? 

 

18. Vad tänker du om din framtid? 

19. Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut i framtiden 

20. Vad behöver du göra för att nå dit? 

21. På vilket sätt har din skolgång påverkat dig? 

  


