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Sammanfattning 

 

Det här examensarbetet handlar om vikten av ett bra samarbete mellan olika 

personalkategorier för att det ska gå bra för skoldaghem-/heldagsskolelever när de återskolats  

till klass igen efter en tid på nämnda institutioner. Jag ställde mig frågan om skoldaghem och 

heldagsskolor i allmänhet klarar av att hjälpa sina elever att minska sina problem så att de 

klarar av sin skolsituation på ett bättre sätt när de återgår till vanlig klass igen. I 

litteraturgenomgången har jag sökt efter svar, bl.a. från tidigare forskning. Där framgår att 

samarbetet mellan skoldaghemmet/heldagsskolan och ”hemskolans” personal är väldigt 

viktigt för en lyckad återskolning och skolgången fortsättningsvis. Jag har intervjuat personal 

på heldagsskolor för att se hur de samarbetar med klasslärarna, framförallt vid 

återskolningprocessen. Jag har också via enkäter frågat klasslärare om deras erfarenheter av 

hur det går för elever som återskolats till vanlig klass igen och hur de ser på samarbetet med 

heldagsskolan.  

 

Nyckelord: heldagsskola, segregering, skoldaghem, återskolning 

 

 

Abstract 

 

This examwork is about the importance of good co-operation between different personnel 

categoryies and the purpose of a good time in school when the pupils are going back to 

ordinary school after the time in dayschool. I  wonder if  dayschools can help their pupils to 

minimize theire problems, so they can fix there schoolsituation in a better way when they are 

back to ordinary class again. I tried to find answer from docomentary research. The conclude 

is at the personals co-operation is very important for the pupils further education. I have 

interview personal from dayschools to see how they co-operate with ordinary teachers, 

especially when the pupils going back to ordinary class again. I have also with a questionnaire 

ask ordinary teachers about there experiens how the pupils fits in when they come back to 

ordinary class and how they feel the co-operation works with personal of the dayschool. 

 

Keywords: Dayschool, segregation, back to ordinary school. 



 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning……………………………………………………………………………1 

 Syfte……………………………………………………………………2 

 

Litteraturgenomgång………………………………………………………………..3 

 Skoldaghem – Resursskola – Heldagsskola……………………………3 

 Historik…………………………………………………………………3 

 Heldagsskol-/skoldaghemseleven………………………………………4 

 Integrering……………..………………………………………………..4 

 Tidigare forskning………………………………………………………6 

 Återskolning.……………………………………………………………7 

 

Frågeställning…………………………………………………………………….….9 

 

Metod……………………………………………………………………………….10 

 

Resultat……………………………………………………………………………..12 

 Utvärdering av skoldaghemsverksamheten……………………………12 

 Resultatet av intervjuerna………………………………………………12 

 Personal och elever……………………………………………………..13 

 Ansökning och orsaker till placering på heldagsskola………………….13 

 Tid på heldagsskola……………………………………………………..14 

 Återskolning och uppföljning…………………………………………..15 

 Föräldrakontakt…………………………………………………………16 

 Kunskapsförmedlande…………………………………………………..16 

 Heldagsskola…………………………………………………………….16 

 Resultat av kontakten med representanten för skolförvaltningen……….17 

 Resultat av klasslärarenkäter…………………………………………….18 

 

Diskussion……………………………………………………………………………19 

 Metod……………………………………………………………………19 

 Resultat (Litteraturen)……………………………………………………20 

 Undersökningsresultat……………………………………………………21 

 Mina egna tankar…………………………………………………………22 

 Slutord…………………………….……………………………………...23 

 

Litteraturlista………………………………………………………………………….26 

 

 

  

 



 1

Inledning 

 

Jag har under min lärarutbildning blivit mer och mer intresserad av hur jag i min lärargärning 

bäst hjälper elever som har problem med att sköta sitt skolarbete på ett tillfredställande sätt. 

Eleverna jag tänker på får ofta benämningen ”barn med koncentrationssvårigheter”. Jag 

upplever att de eleverna är ganska många. En del av dessa har så stora problem att det nästan 

känns omöjligt att med resurserna man som klasslärare har tillgång till klarar av att ge dem en 

så god utbildning som alla elever har rätt till. 

  

Under min lärarutbildning har för- och nackdelar med segregering av elever i en problematisk 

skolsituation diskuterats. Med segregering menar jag att en eller flera elever avskiljs från sin 

klass för att få undervisning i en annan lokal med annan personal under hela eller stor del av 

skoldagen. Segregering speglades ibland som något väldigt negativt. Trots detta har jag under 

diskussioner med kollegor och studiekamrater fått uppfattningen att många elever utvecklas 

positivt när de får undervisning i någon form av ”liten grupp”. Det här har gjort att jag är 

intresserad av att försöka att ta reda på om skoldaghem eller liknande institutioner är ett bra 

alternativ för elever med svåra koncentrationssvårigheter. Skoldaghem är en institution som 

oftast ligger avskilt från den ”vanliga” skolan och där eleverna får undervisning och omsorg 

under hela dagen. Elevantalet är lågt och personaltätheten hög. Framförallt är jag intresserad 

av att veta om de elever som går en viss tid på skoldaghem utvecklas så bra att de kan gå 

tillbaka till vanlig klass och kan delta i undervisningen på ett tillfredställande sätt. Detta 

benämner jag i arbetet som återskolning. Jämte litteraturstudierna tänker jag undersöka den 

här formen av verksamhet i min hemkommun. Här kallas det heldagskola. Om det bara är ett 

annat namn eller om det skiljer sig från det som kallas skoldaghem blir också en del av 

undersökningen. Enligt rapporten ”Skoldaghemmens utformning i framtiden” (2000) ser 

organisationen ut så att kommunens fem skolområden ska ha en heldagskola för skolår 1 - 6. 

Målgruppen är elever som av emotionella och sociala skäl inte klarar en stor 

undervisningsgrupp.  

Målsättningen är enligt rapporten: 

• att för kortare eller längre tid erbjuda undervisning i en mindre grupp, s.k. 

heldagskola. 

• att eleven efter viss tid återgår till vanlig klass.  

• att hjälpa och stödja varje elev till en så positiv utveckling som möjligt. 

• kommunen ska ersätta det befintliga skoldaghemmet med fem stycken heldagskolor. 
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• verksamheten präglas av en tydlig struktur där man ska ge eleverna en social träning 

och kunskaper i skolans basämnen. 

Det ska ingå en fritidsdel i verksamheten. Personalgruppen ska bestå av tre personer med 

heltidstjänst som spänner över tiden 07.30-17.00.  

Personalen ska ha tillgång till regelbunden handledning och regelbundna nätverksträffar. Det 

ska även inom skolförvaltningen tillsättas en ”styrgrupp” och en ”övergripande grupp” med 

uppgift att följa upp och utvärdera verksamheten. 

 

Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om en verksamhet som skoldaghem kan ha 

positiva effekter för eleven. Vad kan man av den verksamheten få fram för  kunskap om hur 

man i sin lärargärning bäst stöttar elever och deras föräldrar vid placering på heldagsskola och 

vid återskolning till klassen. 
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Litteraturgenomgång 

 

Skoldaghem – Resursskola - Heldagsskola 

Sveriges kommuner har olika namn och olika organisationer för sina instanser för elever som 

den vanliga skolan inte klarar av att ge en tillfredställande skolsituation. I en del kommuner är 

socialtjänsten delaktig i organisationen men vanligast är att skolnämnden är ensam ansvarig. 

Det finns inget enhetligt namn och/eller kriterier på den här typen av undervisningsform.  

Skolöverstyrelsen, SÖ, stod formellt för ansvaret för landets skoldaghem fram till 1991. Efter 

det är det landets kommuner som har det fulla ansvaret för skoldaghemsverksamheten.  I och 

med det är det svårt att diskutera skoldaghem som en nationell enhetlig verksamhet, speciellt 

sedan en del andra namn, t.ex. resursskola och heldagskola börjat att användas till liknade 

verksamheter. Fortsättningsvis kommer jag i den här rapporten att använda mig av begreppen 

skoldaghem och heldagskola. Anledningen till det är att i nästan all litteratur som jag använt 

mig av används begreppet skoldaghem och i min hemkommun heter det som nämnts tidigare 

heldagskola. Inte ens förr, när SÖ hade ett vakande öga över landets skoldaghem, fanns det 

någon officiell målsättning för skoldaghemsverksamheten. Då som nu är det primära målet för 

alla elever som blir placerade på heldagskolor, skoldaghem eller resursskola att de ska slussas 

tillbaka till vanlig klass igen (Lönnqvist, 1985).   

 

Historik 

Det första skoldaghemmet startades 1965. Grundkriterierna var då, att ett skoldaghem skulle 

vara en skola med stor personaltäthet, heldagsomsorg för eleverna och handledning för 

personalen (Karlén, 2001). Ursprungsidén med skoldaghem var att det skulle ingå en 

obligatorisk verksamhet även på eftermiddagarna efter den ordinarie skoltiden. Verksamheten 

ansågs ha ett stort pedagogiskt värde och stora möjligheter till social träning. Att hjälpa 

eleverna att hitta bra fritidsaktiviteter och förmedla kontakter till olika föreningar var en del 

av verksamheten (Svedin, 1984).1999 startades Resurskoleföreningen, en intresseförening för 

resursskolor/skoldaghem och liknande verksamheter på initiativ av SÖ. Motivet till bildandet 

var att bibehålla kvalitén på verksamheten som SÖ slog fast vid starten av skoldaghemmen i 

Sverige. Föreningen finns fortfarande men arbetar nu helt ideellt i samarbete med Högskolan i 

Kristianstad. Man arbetar med att utveckla arbetssätt och arbetsformer, möjliggöra 

erfarenhetsutbyte och nätverkbyggande, utveckla personalens kompetens samt sprida 

information om verksamheten till beslutsfattare och politiker. År 2001 fanns det enligt den 
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rikstäckande skoldaghemsförteckningen ca 250 skoldaghem eller liknande verksamheter 

(Karlén, 2001).  

 

Heldagsskol-/skoldaghemseleven 

Det går inte att klart definiera vilka problem en ”typisk” heldagsskolelev har men Svedin 

(1984) menar att en utagerande symptombild dominerar. De absolut vanligaste symtomen 

kallar han de fyra ”kardinalsymtomen”. Det är överdriven självhävdelse, aggressivitet, 

hyperaktivitet och nedsatt koncentrationsförmåga. 

Kadesjö (2001) menar att ett sådant beteende är tecken på koncentrationssvårigheter.  

Sammanfattningsvis förklarar han att ett barn med koncentrationssvårigheter har svårt för att: 

- rikta sin uppmärksamhet, sina tankar, sina känslor mot en uppgift. 

- utesluta ovidkommande stimuli. 

- komma igång med, hålla fast vid och avluta en uppgift. 

- hitta en lämplig aktivitetsnivå. 

Det för med sig att barn med koncentrationssvårigheter ofta får svårt att skapa och behålla 

kamratrelationer, samarbeta i grupp, uppfatta och hålla sig till förutbestämda regler samt att få 

och utveckla intressen. De dras ofta till det som för stunden är lockande. Det skiljs även på 

primära och sekundära koncentrationssvårigheter. Primära är när orsakerna beror på minimala 

medfödda eller tidigt förvärvade skador på hjärnan. Sekundära orsaker är mer miljöbetingade 

t.ex. brister i barnets hem- och/eller omvårdnadssituation (Kadesjö, 2001).  

 

Integrering 

I läroplanen, Lpo 94 som är skolans styrdokument  står det som stöd till elever i svårigheter 

att läraren skall:   

- utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.  

- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 

Alltså ska skolan klara av att ge alla elever den undervisning och det stöd de har behov av för 

att klara målen. Undervisningen skall alltså anpassas till varje elevs förutsättningar. 

Redan i Lgr 69 betonades att integrering av alla elever skulle ha hög prioritet, vilket innebär 

att alla elever ska få gå i ”vanlig klass”. 

I Lgr 80 tonades specialundervisningen ner och framställdes mest som förebyggande och 

skulle hindra elever att få problem. ”Det framhölls att skolans arbetssätt skulle anpassas efter 

den enskilde individens förutsättningar” (Sandén, 2000, sid.12). Sandén menar att i 
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verkligheten är traditionen i skolan sedan länge att särskilja elever.  Hon betonar att det är 

samhällets mål att inte segregera elever, men Sandén förkastar inte för den skull heldagskolor 

och dess verksamhet. Snarare tvärtom förordar hon i många fall den här formen av 

segregation. Hon menar, att många barn med den typ av problem som många 

heldagskoleelever har, mår så mycket bättre i en avskild och lugn miljö. Sådana lösningar där 

man skiljer de barn som behöver det från den övriga gruppen kostar förstås pengar. Under 

1990-talet när resurser till specialundervisning kontinuerligt minskat har i gengäld andelen 

barn och ungdomar med psykiska problem ökat. Sandén menar att de besparingar man gör när 

man sparar på specialundervisning och personella resurser i skolan får antagligen samhället 

betala någon annanstans (Sandén, 2000). 

 Sandén hänvisar till FUNKIS som är en kommitté som 1995 fick i uppdrag av regeringen ”att 

utreda hur ansvaret för utbildning och omvårdnad gällande funktionshindrade elever skulle 

fördelas mellan stat, kommun och landsting samt vem som skulle finansiera verksamheten” 

(Sandén, 2000, sid.22). Kommitténs betänkande har som grund för sina rekommendationer 

både FN:s standardregler (1995) och Salamancadeklarationen (2001). 

Salamancadeklarationen antogs efter den internationella konferensen i Salamanca, Spanien 

om specialundervisning där 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog 1994. 

FUNKIS- kommitténs betänkande pekar tydlig på att samhällets målsättning är att varje 

enskilt barn ska ha ett så gott omhändertagande och så god undervisning som möjligt. Vilken 

väg skolan ska gå för att nå målen är det emellertid skilda meningar om (Sandén, 2000).  I 

Lpo 94 nämns det att en likvärdig utbildning för alla inte innebär att undervisningen skall 

utformas på samma sätt och att resurserna skall fördelas lika överallt. Hänsyn skall tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. I skollagen (1985, 1kap. 2 §) står det att 

kommunerna är skyldiga att ge alla elever en likvärdig utbildning. Har man då ett antal elever 

som inte skolan klarar av att ge undervisning i vanlig klass som de kan tillgodogöra sig, så 

måste kommunerna hitta lösningar. Många kommuner erbjuder då heldagsskolor eller annan 

likvärdig verksamhet för elever med koncentrationssvårigheter eller liknande problem. 

Egentligen är placering av barn i heldagsskolor något som talar emot skolans övergripande 

mål sedan länge (Sandén, 2000).  Av den litteratur och forskning som finns framstår det oftast 

att elever som går i den här skolformen trivs och tillgodogör sig kunskap bättre där än i den 

vanliga skolan. Dock ska framhållas att heldagskola bara ska komma ifråga om alla andra 

tänkbara lösningar inom hemskolan har prövats. ”Skoldaghemmen skall således ses som en av 

flera resurser inom grundskolan för elever med behov av särskilt stöd och placering på 

skoldaghem skall ingå som en del i ett väl utarbetat åtgärdsprogram” (Svedin, 1984, sid.8). 
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Det innebär att hemskolan har ansvar för elevens utveckling även under tiden på heldagskolan 

(Karlén, 2001).  

 

Tidigare forskning 

När de första svenska skoldaghemmen startade på 60-talet togs idéer på organisationsmodeller 

från både USA, England och Danmark. Rapporter från både England och USA visar att 

graden av beteendestörningar hos eleverna minskade efter en tid på skoldaghem (Svedin & 

Wadsby,1991). I Sverige har en riktigt omfattande och systematisk uppföljning av  

 f.d. skoldaghemselever genomförts. Studien är gjord av Carl Göran Svedin (1984).  

Problemen som eleverna hade då och verksamheten på heldagskolorna är inte markant 

förändrade så resultatet är intressant att ta del av.  Några reflektioner från Svedins 

undersökning är att f.d. heldagskolelever visade upp ”stora och/eller många kunskapsluckor, 

vilket innebar att de uppvisade en ojämn kunskapsprofil i förhållande till jämnåriga 

klasskamrater” (Svedin & Wadsby, 1991, sid 178). Dock ska det nämnas att personalen på de 

olika skoldaghemmen som deltog i undersökningen upplevde att elevernas 

kunskapsutveckling gått starkt framåt under skoldaghemsperioden. Lönnqvist (1985) har gjort 

en kartläggning med koncentration på organisation och personalfrågor av samma skoldaghem 

som deltog i Svedins undersökning. Han poängterar att delmålet att träna upp kunskaper och 

färdigheter hos eleven kom ganska långt ner på prioriteringslistan. Att bearbeta sociala och 

psykiska störningar hos eleven och dess familj kom före. Svedin sammanfattar vad personal 

på skoldaghemmen i hans undersökning har sagt om detta så här. ”Bristande självförtroende, 

dålig uthållighet och låg koncentrationsförmåga i kombination med dålig motivation och 

impulsgenombrott leder till ständigt återkommande konfliktsituationer med lärare och 

kamrater, vilket allt omöjliggör kunskapsinlärning. Det blir således viktigast att först försöka 

komma tillrätta med elevens sociala beteende” (Svedin,1984, sid.11). Svedins undersökning 

visar att i stort sett alla problem som eleverna hade före skoldaghemstiden mildrats, 

framförallt vad det gällde ett socialt utagerande och samarbete med vuxna. Områden som blev 

bättre men där problem fortfarande fanns var kamratrelationer där det fortfarande var vanligt 

att man hamnade i konflikter och att man som nämndes tidigare fortfarande hade 

kunskapsluckor. Dock bör poängteras att den här typen av problem sällan försvinner, snarare 

minskar i intensitet när barnet blir äldre. Elever med väldigt stora beteendeproblem, som ofta 

även hade stora familjära sociala problem visade minst förbättringar. Ett gott samarbete med 

föräldrarna och att föräldrarna är positiva till skolformen är en mycket viktig ingrediens för att 

lyckas med ”behandlingen”. Många föräldrar upplevde också att samarbetet med skolan och 
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lärarna blev bättre under men även efter tiden på skoldaghem. Undersökningen kan inte 

tydligt visa att så är fallet men mycket tyder även på att det är lättare att lyckas att vända ett 

socialt negativt beteende ju yngre eleven är (Svedin & Wadsby, 1991). 

 

Andra studier som gjorts är begränsade till elever på ett enskilt skoldaghem eller till 

skoldaghemsverksamheten i en kommun (Sandén, 2000). Hon redovisar jämte sin egen studie 

av tio elever i behov av särskilt stöd även en gedigen granskning av tidigare studier, rapporter 

och utvärderingar av verksamheter vid olika skoldaghem. Sandén menar att en stor del av 

eleverna som gått på skoldaghem har mindre problem med att tillgodogöra sig undervisningen 

och fungera socialt när de återslussas till vanlig klass igen. Trots att skoldaghem är en 

segregerad skolform för den mycket gott med sig. Eleverna kan ibland känna sig mer 

segregerade i en vanlig klass med t ex. assistenthjälp. De kan uppleva stort utanförskap och 

brist på självförtroende. I skoldaghemmets skyddande miljö får eleverna ofta en känsla av att 

de uträttar något bra med ökat självförtroende som följd. Sandén menar att barn måste känna 

sig nöjda med sig själva och ha fungerande kamratrelationer för att ha någon lust att lära. Ofta 

är det att ge eleven lust att lära som är det viktigaste i arbetet med heldagskolelever. Att 

många elever efter heldagskoltiden klarar sin sysselsättning tillfredsställande kan ha olika 

orsaker. Stor personaltäthet och konsekvent pedagogik verkar ha stor inverkan. När Sandén 

sammanfattar den forskning som fanns om svenska skoldaghem år 2000 konstaterar hon att 

materialet är begränsat. Den visar att många elever med känslomässiga svårigheter och 

beteendestörningar mår bra av och får hjälp att hantera sina problem på ett bättre sätt. 

Däremot säger forskningen att elevernas studieresultat inte blir markant bättre (Sandén, 2000). 

 

Det framgår att kunskapsinlärningen på heldagskolor ibland har en låg prioritet till förmån för  

arbetet med social träning och värdegrundsfrågor (Karlén, 2001). Ett sätt att komma till rätta 

med det problemet skulle kunna vara att eleverna fick vara längre tid på heldagsskola. När de 

kommer till rätta med sina beteendeproblem skulle de kunna börja arbeta med sitt 

kunskapsinhämtande på ett mer koncentrerat sätt (Sandén, 2000).   

 

Återskolning 

När eleverna ska återskolas till vanlig klass igen, menar Sandén (2000) att det är väldigt 

viktigt att det sker på bästa sätt för varje enskild elev. En viktig detalj är att inte hemskolan 

med klassläraren i centrum tror att här kommer en helt problemfri elev. Även om de flesta 
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elever utvecklas positivt under sin tid på heldagskola är det ändå samma person som kommer 

tillbaka. Eleverna behöver i regel mer stöd i den vanliga skolan än elever i allmänhet. Det är 

viktigt att det på skolan finns en person som helhjärtat tar ansvar för att stötta en nyåterskolad 

elev. Den personen bör ha en god kontakt med personal från heldagskolan och varit delaktig i 

hela återskolningsprocessen. Sandén (2000) poängterar också att återskolningen är något som 

måste få ta den tid som behövs. Om rätt stöd för eleven uteblir vid en återskolning till 

hemskolan finns det stor risk att problem som näst intill försvunnit i den lilla gruppen med 

hög personaltäthet återkommer i hemklassen (Melander & Svensson, 2002). De flesta 

skoldaghem förespråkar att kontakten med elevens gamla klass bibehålls under 

skoldaghemstiden och att även återskolningen ska ske dit. Ett fåtal menar dock att de 

förbättringar som skett under skoldaghemvistelsen lätt går förlorade om eleven går tillbaka till 

sin gamla miljö där ofta negativa förväntningar på elevens agerande finns (Svedin, 1984). 
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Frågeställning 

 

Den primära målsättningen med eleverna på heldagskolor eller liknande verksamheter är att 

de ska återskolas till sin hemklass igen. Heldagsskolornas uppgift är alltså att hjälpa eleven att 

hantera och förhålla sig till de svårigheter han eller hon upplever i skolan. Det leder mig fram 

till frågorna : 

Hur kan heldagskolorna hjälpa elever som har koncentrationssvårigheter vid återskolningen, 

så att de klarar skolsituationen på ett bättre sätt när de kommer tillbaka till vanlig klass igen? 

Hur stor roll har placeringstiden på heldagskolan? 

Hur viktigt är det att heldagskolan och hemskolan har ett gott samarbete under 

placeringstiden, vid återskolningen och efter placeringstiden? 
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Metod 

 

Jag ville ta reda på om min hemkommuns heldagskolor lyckas att hjälpa placerade elever, så 

att skolsituationen fungerar bättre när de återskolas.    

Det finns fem heldagskolor i min hemkommun, en per skolområde. I varje skolområde finns 

det ca fyra skolor med år F – 6. Heldagskolan ligger på eller i anslutning till en av områdets 

skolor. Kommunen ligger i mellersta Götaland och har ca 50 000 inv. 

Heldagskolorna har ingen formell platsansvarig. Det formella ansvaret har rektorn på den 

skola som heldagskolan ligger på eller i anslutning till. Jag beslöt mig för att besöka tre olika 

heldagskolor och intervjua någon ur personalen. Jag tog kontakt med en person som arbetar 

på heldagskolan inom samma skolområde som jag själv gör. Genom honom fick jag sedan 

namn på en personal från två andra heldagsskolor. Det var inga problem med att få komma 

och göra intervjuer, på alla tre ställen blev jag väl mottagen.  

  

Intervjuerna gick till så att vi satte oss så ostört som den aktuella heldagsskolans lokaler tillät. 

Intervjuerna skedde när alla elever gått hem för dagen Jag utgick från mina utgångsfrågor 

ganska strikt (bilaga 1). Intervjuerna var ändå kvalitativa då jag efter vad jag fick för svar 

gjorde vissa justeringar för att få så uttömmande svar som möjligt. För att verkligen veta att 

jag hade förstått respondenten rätt så repeterade jag ofta dennes svar och på så sätt skapades 

några oplanerade diskussioner inom frågeområdet. Enligt Johansson & Svedner (2001) är den 

kvalitativa intervjun en bra metod när man söker en personalgrupps uppfattningar inom 

frågeområdet. En del av mina utgångsfrågor var av faktakaraktär men jag bedömde att jag 

skulle få mer uttömmande svar än vid t.ex. enkät eller en strukturerad intervju. Anledningen 

till att jag valde att göra intervjuer på tre av kommunens fem heldagsskolor var att jag tyckte 

att det var lagom i förhållandet till arbetets storlek. Jag ansåg också att tre intervjuer skulle 

räcka för att få en bild av heldagskolans personals uppfattning i ämnet. Intervjuerna spelades 

in på band. Jag antecknade inget under själva intervjun. Nästan omgående efter intervjun 

lyssnade jag på den och skrev ned den nästan ordagrant, allt för att vara säker på att jag inte 

skulle missa något.  

Jag hade inte för avsikt att undersöka arbetsmetoder på de respektive heldagskolorna, istället 

koncentrerade jag mig på följande områden: samarbetsrutiner mellan heldagsskolorna och 

klasslärarna, återskolningsrutiner och hur länge eleverna gick på heldagskolan. På varje 
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heldagsskola bad jag även om namn på klasslärare som tagit emot återskoladeskolade elever i 

sina klasser. Till de lärarna skickade jag en enkät (bilaga 2) via kommunens interna 

”kommunikationsnät” med frågor om samarbetet, återskolningen och hur eleven har 

utvecklats under tiden på heldagskola. Enkät är enligt Johansson och Svedner (2001) det bästa 

sättet när man söker svar från ett relativt stort antal personer. Några av mina frågor var av 

faktakaraktär. Till den typen av frågor är också enkät det bästa sättet när man sammanställer 

svaren. Jag skickade ut elva enkäter, d.v.s. till samtliga de klasslärare jag fick namnet på när 

jag frågade heldagsskolpersonalen efter lärare som tagit emot återskolade elever. Jag fick 

tillbaka ifyllda enkäter från nio klasslärare.  Jag bad alla enkätdeltagare att skicka med 

telefonnummer i fall något behövde förtydligas, framförallt med tanke på att en del frågor inte 

var av faktakaraktär, utan handlar om upplevelser och inställning. Med några av klasslärarna 

har jag också haft efterkommande skriftlig eller personlig kontakt.  

 

Jag skickade frågor till en verksamhetsansvarig inom kommunens skolförvaltning för att ta 

reda på i vilken mån återskolnings- och uppföljningsrutiner styrs ”uppifrån” och vilken insyn 

förvaltningen har i arbetet. (bilaga 3). För att få en aktuell insikt om mina funderingar har jag 

även haft kontakt via mail och samtal med den lokala kontaktpersonen i 

resursskoleföreningen. Resultatet av den kontakten är av informell natur, en 

diskussionspartner som jag ventilerat vissa frågor med.  
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Resultat 

 

Utvärdering av skoldaghemsverksamheten 

Kommunens fem heldagskolor gjorde hösten 2004 en utvärdering av sin verksamhet sedan 

starten 2001. Jag har sammanfattat den utvärderingen, följande är av intresse för den här 

rapporten:   

Den genomsnittliga vistelsetiden på heldagskolan är tre och en halv till fyra terminer. När 

eleverna börjar vid heldagskolan så går de i regel där till 100 % den första tiden. Eleverna 

trivs och känner att de har möjlighet att lyckas. Arbetet med social kompetens prioriteras 

högt. Arbetet med traditionella skolkunskaper prioriteras naturligtvis högt även det. Tyvärr är 

elevernas motivation till det ofta väldigt låg. Personalen ser det som en utmaning och lyckas 

ofta genom individanpassad undervisning fånga elevens lust att lära. Dock finns ofta behovet 

av enskild undervisning, så trots fåtalet elever så räcker inte alltid personalen till. Eleverna 

känner tilltro till heldagskolan men inte alltid till sin hemklass/skola. Samverkan med 

hemskolan bör utvecklas för att underlätta återskolningen till hemklassen. Långt ifrån alla 

elever slussas tillbaka till sin klass. Många går till någon annan särskild undervisningsgrupp 

när de flyttas upp på högstadiet. Att samarbetet mellan heldagskolan och hemskolan/klassen 

är bra och genomtänkt är väldigt viktigt. Information, framförallt muntlig går tyvärr sällan 

fram till all berörd personal på hemskolan. Hemskolan bör avsätta en särskild person som stöd 

för återskolad elev. Det finns ingen uttalad strategi och dokumentation för uppföljning av 

eleverna på lång sikt. Anledningen till det stora dilemmat att heldagskolan inte är en 

heldagskola förklarades med en mängd olika orsaker. Störst vikt läggs vid det som nämnts 

tidigare, att de personella resurserna inte räcker till och att föräldrarna önskar behålla 

kontakten med hemskolans fritidshem. Personalen känner att de har möjlighet att få bra 

handledning och gemenskapen mellan personalen på de olika heldagsskolorna har blivit bättre 

genom gemensam fortbildning. 

 

Resultatet av intervjuerna 

Jag kommer att i löpande text redovisa vad intervjuerna med personal från tre olika 

heldagskolor har gett. Jag benämner uttalanden med t.ex. skola (A) trots att det bara är en 

person som uttalat sig. Intervjufrågor (bilaga 1). 
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Personal och elever  

Alla tre heldagskolorna har tre heltidstjänster men professionen bland personalen är lite olika.  

 

Heldagsskola (A) har sex elever mellan tio till tolv år. Elevernas placeringstid hos dem är från 

en månad till fem år. Den eleven som har varit där i hela fem år går numera till stora delar i 

sin hemklass. På heldagsskola (A) finns en grundskollärare, en fritidsledare och en 

förskollärare. Det var grundskolläraren som jag intervjuade. 

 

Heldagsskola (B) har fyra elever, en femte är på väg att börja. Eleverna är mellan åtta och tolv 

år. Den nyaste eleven har gått där i en månad, den som gått längst i ett år. På heldagsskola (B) 

arbetar en 1-7 lärare ma/no, en 1-7 lärare sv/so och en fritidspedagog. Här var det 1-7 lärare 

ma/no som var respondent.  

 

Heldagsskolakola (C) har sex elever mellan åtta till tolv år. Spridningen hur länge de gått där 

är från några månader till tre terminer. På heldagsskola (C) finns en mellanstadielärare 

(respondent), en 1-7 lärare och en socialpsykolog.  

 

Målsättningen från kommunens sida är enligt rapporten ”Skoldaghemmens utformning i 

framtiden” (2000) att tjänsterna ska innehas av en specialpedagog/lärare, en lärare 1-7 och en 

fritidspedagog alternativt socialpedagog.  

Att det på en skola (A) inte finns elever under tio år är en tillfällighet,  det är alltså inte styrt 

av verksamhetsmässiga skäl.  

 

Ansökning och orsaker till placering på heldagsskola 

Vad det gäller ansökningsrutinerna så fungerar de tre skolorna ganska lika. När hemskolan 

tycker sig ha tömt alla sina resurser för hur de ska hjälpa den aktuella eleven kontrollerar 

ledningen för skolan om det finns plats på skolområdets heldagsskola och diskuterar den 

aktuella elevens svårigheter med heldagsskolpersonalen. Om personalen på heldagskolan 

tycker att det verkar vara en elev som de kan hjälpa så besöker de eleven i hemskolan. Elev 

och föräldrar besöker även heldagskolan. Tycker föräldrarna att det verkar vara bra så gör de 

en ansökan. Skola (C) skiljer sig lite då de kräver att föräldrarna ska göra en ansökan före sitt 

besök. Skulle föräldrarna efter det inte gilla vad de ser så rivs ansökan. Anledningen till det är 
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att heldagsskolans personal vill undvika besök från föräldrar som egentligen inte tror att 

skolformen är bra och är intresserade av att låta sitt barn gå på heldagskolan.  

På frågan om vilken typ av problem som eleverna i heldagsskolan har, så är svaren ganska 

lika, men ändå en viss skillnad. Jag har valt att redovisa dem nästan ordagrant.  

Heldagsskola (A) ”De är normalbegåvade elever som av emotionella orsaker inte klarar av att 

vara i klass. De behöver en liten grupp, hitta sig själv”.  

Heldagsskola (B) ”Koncentrationssvårigheter och ofta utåtagerande, ibland även i 

kombination med inlärningssvårigheter”.  

Heldagsskola (C) ”Det är inte bara inlärningssvårigheter. Det krävs lite mer. Svårigheter i 

sociala sammanhang är i första hand det största problemet”. 

De flesta barn och föräldrar trivs på heldagskolan, ändå är ofta längtan tillbaka till de vanliga 

skolan stor. Skola (A) och (C) poängterar att det är mycket lättare att trivas för de elever som 

hade heldagskolan stationerad på sin hemskola. Heldagsskola (B) ligger i separata lokaler en 

bit ifrån närmsta skola vilket kan vara förklaringen till varför de inte upplevt det. 

Heldagsskola (A) upplever ofta motstånd från eleverna i början, medan (B) kände att eleverna 

är så trötta på konflikter och problem i hemskolan att de verkligen vill komma till dem.  

 

Tid på heldagskola 

När jag frågade om heldagskolan har någon målsättning för hur länge eleverna ska gå på 

heldagskola så var det stor skillnad på skola (A) och skola (B). Heldagsskola (A) hade ingen 

målsättning. Eleverna får gå så länge personalen anser att det finns behov, medan (B) säger att 

två år är max. Skola (C) var någonstans mittemellan. De sa sig inte ha någon målsättning. 

Men de har inte varit med om att någon elev varit där under längre tid än ”några terminer”. 

Har de inte skolats tillbaka så hade deras elever försvunnit upp på högstadiet.  

Heldagskola (B) anser sig klara av målsättningen med två år om det inte är andra problem, 

t.ex. att särskola eller någon annan skolform är ett bättre alternativ. I de fallen ansåg de att det 

egentligen är fel att eleven börjar på heldagskolan från början. Heldagsskola (C) är mer 

tveksamma till om de klarade av att hjälpa eleverna tillräckligt på den korta tiden. När vi 

pratade om samarbetet med klassen och klasslärarna så tycker heldagskolorna att det oftast 

fungerar bra. Personalen har täta mailkontakter. Heldagsskola (A) och (C) poängterade att det 

är lättare med de klasslärare som arbetar på skolan som heldagsskolan var stationerad på. 

Även för eleverna är det lättare om de tillhör skolan som heldagskolan ligger på. ”Då kan de 

snabbt komma hit i fall det går på tok när de är med på lektioner i sin hemklass” sa skola (A). 

Eleverna tillhör alltid hemklassen och är med på namnlistor, fotografier m.m. Speciellt skola 
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(A) poängterar att de är väldigt noga med att de ställer krav på hemskolan att deras elever ska 

ha en egen arbetsplats, en egen klädkrok och att de ska få allehanda information om 

kringaktiviteter som händer i klassen. Eleverna ska verkligen känna att de har en hemvist i 

den ordinarie klassen. Vi jobbar även med samma material och områden som hemklassen gör 

sa heldagsskola (A). Skola (C) sa att det ibland är svårt att behålla ett bra samarbete vid 

stadieövergångar eller lärarbyte. 

 

Återskolning och uppföljning  

När jag frågade om hur återskolningen går till så var det ganska stor skillnad mellan de olika 

skolorna. Heldagsskola (A) menade att återskolningen börjar nästan omgående och pågår hela 

tiden eleven går på heldagskolan. Eleverna är med hemklassen på de lektioner som fungerar 

bra, oftast praktiska ämnen. Sedan utökas det i takt med att det fungerar. Skola (B) menade att 

det var väldigt individuellt men de hade ändå en mall som de brukade gå efter. Kortfattat 

fungerade det så att man återskolade under en termin. I början var eleven med klassen under 

enstaka lektioner och om det fungerade bra utökade man efter halva terminen till en heldag. 

Återskolningen utvärderas hela tiden och fungerar det bra så börjar eleven nästkommande 

termin till 100 % med hemklassen. Heldagsskola (B) utökade i regel inte till två dagar/vecka 

för att då ansåg de att eleven skulle ha svårt att känna sig hemma på något av ställena. Oftast 

gick eleven från  att vara med hemklassen en dag i veckan till att sedan börja på heltid. 

Heldagskola (C) gör liksom (A) återskolningen stegvis men under en ganska kort tid. De 

anser att det finns risk för att eleverna inte känner sig hemma någonstans om de går halva 

tiden på varje ställe under en lång tid. 

På frågan om hur man följer upp hur det går för återskolade elever så säger alla heldagskolor 

att de har några uppföljningsmöten och att de oftast fortsätter med att ha mailkontakt med 

hemklassläraren. Om heldagskolan har tid händer det att de hälsar på sina f.d. elever i 

hemklassen. 

Heldagskolorna menar att det oftast går bra för de elever de har återskolat. Eleverna har fått 

med sig bra verktyg hur de ska hantera svåra situationer. Heldagsskola (C) sa: ”Det är en 

felsyn att tro att vi kan reparera en elev, problemen kvarstår. Vi kan bara minska symptomen, 

förändra förutsättningarna lite grann. Det viktigaste är vilket stöd eleven får på sin hemskola 

när de kommer tillbaka. Ofta behandlas de som en ”vanlig” elev när de kommer tillbaka. De 

behöver stöd och resurser i lika stor utsträckning som innan de kom till oss. Då kunde de inte 

tillgodogöra sig det, men det kanske de skulle klara nu. Tyvärr är det nuförtiden brist på 

resurser”. Ibland slutar eleverna på heldagsskolan för att de går upp till högstadiet. Då är de ju 
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inte återskolade utan den nya skolan får ta över arbetet. Heldagsskola (B) nämner att den 

högstadieskola som deras elever går till är välorganiserade med flera ”smågrupper” som 

eleverna ofta hamnar i. 

Om en återskolning misslyckas kan det ibland bero på att elevens problem är för 

komplicerade, att eleven egentligen borde gå särskolan eller att det är ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder som ligger bakom problemen.  

Oftast återskolas eleven tillbaka till den klass som han eller hon gick i innan. Om eleven ska 

byta klass bestäms det i ett tidigt skede.  

 

Föräldrakontakt 

Föräldrakontakten är viktig och heldagskolorna har tät skriftlig eller muntlig kontakt med alla 

föräldrar.  Man har ett eller två utvecklingssamtal/termin, vid behov kan man ha något extra 

utvecklingssamtal. Alla respondenterna svarade här på samma sätt. 

 

Kunskapsförmedlande 

Jag frågade om det sociala arbetet tar så stort utrymme på heldagskolan att 

kunskapsinlärningen blir lidande. Frågan kunde upplevas lite provokativ och ledande men jag 

förklarade att jag ställde den p.g.a att jag läst om att så hade varit fallet på andra heldagskolor. 

Lärarna svarade att de arbetade efter samma mål som den ”vanliga” skolan. Med tanke på vad 

eleverna hade för problem så fick de ibland förenkla kurserna och inte fördjupa sig lika 

mycket som deras hemklasskamrater gör. De poängterade dock att de ibland har en väldigt 

effektiv undervisning, då de ibland har chansen att ha ”en till en”-undervisning. De är också 

säkra på att deras elever lär sig mycket mer än vad de skulle ha göra i en vanlig klass. De 

håller alltså inte med om att kunskapsinlärningen har låg prioritet.  

 

Heldagsskola 

Ordet heldagskola är på sätt och vis en felbenämning tycker en av lärarna för de har inte  

eftermiddagsverksamhet. Anledningen till att det inte har det är de personella resurserna. 

Skulle de ha eftermiddagsverksamhet skulle det inte finnas tid till planering, handledning, 

konferenser m.m. En av skolorna (B) har verksamhet fram till kl. 16.00 en dag/vecka. 

Föräldrarna väljer oftast att ha barnen kvar på hemskolans fritidshem. Lärare (A) menar också 

att med de problemen som deras elever har behöver de komma ifrån varandra. De skulle vara 

för jobbigt att ”umgås” så tätt i den lilla gruppen hela dagarna. 
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Resultat av kontakten med representant för skolförvaltningen 

Av de frågor som jag skickade till representanten för skolförvaltningen (bilaga 3) fick jag inte 

så många direkta svar men denne sände mig en del material som jag tagit del av. Jag fick 

rapporten ”Skoldaghemmens utformning i framtiden” (2000). En del av innehållet i den 

redovisas i ”Inledning”. Jag fick även en utvärdering som kommunens fem heldagskolor 

gjorde hösten 2004 och som redovisas tidigare i resultatet.   

 

Första frågan handlade om anledningen till kommunens övergång från ett skoldaghem till 

flera heldagsskolor. Svaret jag fick var att kommunen i slutet av nittiotalet hade en 

heldagskola för åldrarna sex till tolv år. Det var ständigt kö dit. Verksamheten och kontakten 

med elevernas hemskola ansågs ha för stort avstånd, både geografiskt och arbetsmässigt. En 

projektgrupp inom skolförvaltningen tillsattes för att se över arbetet och föreslå vilka 

förbättringar som kunde göras. Projektgruppen tog fram ett förslag på omorganisation som 

genomfördes. Omorganisationsförslaget redovisades i rapporten ”Skoldaghemmens 

utformning i framtiden”. Sammanfattningsvis kan man säga att fördelen med att varje 

skolområde har en egen enhet är att eleverna får det lättare att hålla kontakten med sin 

hemklass. Det ökar flexibiliteten så att eleverna kan vara där kortare tid.  

 

Fråga två handlade om kommunen hade följt upp hur det går för återskolade elever. 

Representanten hänvisade till heldagsskolorna och att spår av svar på frågan kan utläsas av 

den allmänna utvärderingen som han bifogade. Det finns ingen uttalad strategi och 

dokumentation för uppföljning av eleverna på lång sikt. 

 

Fråga tre var om heldagsskolorna hade någon gemensam återskolningsmall. Svaret var att 

personen inte visste något om det, men att personalen träffas och delger varandra goda 

erfarenheter. Utvärderingen visar att återskolningen är ett förbättringsområde. 

 

Fråga fyra var om det fanns gemensamma uppföljningsrutiner för heldagskolorna i 

kommunen. Här hänvisade representanten till personalen på heldagsskolorna.  

 

Fråga fem handlade om eleverna var tvungna att genomgå en psykologisk/medicinsk 

utredning innan de placeras på heldagsskolor. Anledningen till att jag frågade det var att jag 
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har hört att så är fallet i andra kommuner. Svaret var att de inte behöver det men en del är det 

och en del utreds under tiden. 

Den sjätte frågan var om hur stor del av eleverna som har någon diagnos (ADHD, DAMP 

eller liknande). Det hade representanten ingen kännedom om. 

Sista frågan var om eleverna klarade av skolan på ett bättre sätt efter återskolningen. Svaret 

var: Ja, det är ju målsättningen. En del går det bra för men en del behöver fortsatt anpassning 

på ”högstadiet”. 

 

Resultat av klasslärarenkäter 

Det är skriftliga enkätsvar från nio klasslärare som jag har sammanfattat. En klasslärare 

ringde upp mig för att diskutera frågorna, spår av hennes svar finns också med i 

redovisningen. Med två respondenter har jag haft uppföljande skriftlig eller personlig kontakt 

för lite förtydligande. 

Lärarnas svar tyder på att nästan alla har svarat med en elev i åtanke, några svar är 

svårtolkade om det gäller erfarenheter som berör en eller flera elever. Alla de tillfrågade 

lärarna bekräftade att de har eller har haft elever som gått på heldagsskola under någon 

period. Tidslängden på elevernas vistelse på heldagskolan är oftast på ca två år. Men även så 

kort tid som mindre än en termin och så länge som fyra år förekommer. Ett par klasslärare 

nämnde att de tyckte att eleverna hade fått gå för kort tid på heldagsskolan. En annan nämner 

att tiden då eleven successivt gick från heldagsskola till hemklass borde ha varit längre.   

 

Det är bara tre av de svarande lärarna som undervisat de aktuella eleverna före 

heldagsskoltiden. Trots det är bara en som har liten eller ingen kännedom om vilka problem 

eleven hade innan. De andra kände eller kände väl till eleven i förväg. På frågan om vilka 

problem eleven hade som gjorde att de hamnade på heldagskolan har klasslärarna svarat 

samma sak, det är de ”fyra kardinalsyndromen” som nämns. Det är överdriven självhävdelse, 

aggressivitet, hyperaktivitet och nedsatt koncentrationsförmåga. Alla klasslärare utom en 

svarar att problemen har minskat under heldagskoltiden. Framförallt är det aggressiva 

beteendet som har minskat. Brister i och motivationen att lära sig ”skolkunskaper” är bitar 

som fortfarande är problematiska efter återskolningen.  

 

Två lärare tycker att samarbetet med heldagskolan har varit bristfälligt under tiden deras elev 

gick där. De andra åtta klasslärarna är nöjda, ett par är till och med mycket nöjda. Det är 

lättare att samarbeta på ett bra sätt om det är hemskolan som heldagsskolan är stationerad på. 
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Någon lärare uttrycker en önskan om att resurserna istället borde fördelas på skolorna då 

avståndet är negativt för många elever. Det förekommer också att föräldrar tackar nej till 

placering av den orsaken.  Två lärare nämner att heldagskolan inte har följt upp återskolade 

elever något nämnvärt. De andra skriver att eleverna har följts upp med något eller några 

möten, ibland har heldagskolans personal besökt gamla elever. Även samarbetet efter att 

eleven har återskolats tycks fungera mycket bättre om heldagskolan är stationerad på elevens 

hemskola. Att samarbetet och kontakten elev-klasslärare-heldagskola fungerar bra efter 

återskolningen verkar vara en viktig detalj för att det ska gå bra för eleven. Någon klasslärare 

som har negativa erfarenheter, där elevens problem knappt förbättras under heldagsskoletiden 

nämner att någon återskolning har knappt existerat. Eleverna har bara börjat hemskolan igen.  

 

Av respondenternas ”övriga kommentarer” har jag förstått att eleverna ofta försvinner upp på 

högstadiet i samband med utskolning eller kort därefter vilket har gjort det svårt för 

klasslärarna att berätta om hur det går för eleverna på ett mer långsiktigt perspektiv. 

Kontakten mellan lärare på tidigareskolorna och högstadiet verkar vara väldigt sporadiskt, 

direkt ovanligt.  

 

Diskussion 

 

Metod 

Jag har undersökt samarbetet mellan heldagskolor och klasslärare med betoning på 

återskolningsprocessen och tidslängden på heldagsskolplaceringen, hur det inverkar på 

elevens förmåga att klara skolsituationen på ett bättre sätt efter sin tid på heldagsskola. Att jag 

har intervjuat personal från tre olika skoldaghem och bara har enkätsvar från tio klasslärare 

kan uppfattas som för lite för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser. I efterhand, har jag 

konstaterat att det hade varit intressant att ta med kommunens två andra heldagskolor i min 

undersökning också. Speciellt när jag märkte att återskolningsprocessen och synen på 

placeringstid på de heldagsskolor som jag undersökt är så olika. Anledningen till att jag inte 

gjorde det från början är både att jag tror det hade blivit för tidskrävande och omfattande för 

ett arbete i den här storleken. I inledningen av mitt arbete trodde jag också att heldagskolorna 

var mer likvärdiga i sin inställning på vistelsetid och återskolning. Hade jag tagit med 

kommunens två andra heldagskolor hade undersökningen fått högre tillförlitlighet. Då hade 

jag också tagit del av ett större antal klasslärares erfarenheter. Det hade gjort att jag även 
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skulle ha kunnat härleda till om heldagskolornas återskolningsmetoder och längden på 

placeringen har någon betydelse för hur det går för eleverna efter återskolningen. Nu har jag 

för litet material för att kunna se om någon heldagskolas modell genererar i ett större antal 

elever som lyckas att komma tillbaka och klara av skolsituationen på ett tillfredställande sätt. 

Urvalet av klasslärare som fick enkäter skickat till sig grundar sig på namn som jag fick av 

heldagsskolpersonalen. Först kände jag att det fanns risk för att de gav mig namn på lärare 

som de kände att de hade haft ett extra gott samarbete med. Efter att ha läst enkätsvaren tror 

jag att inte det är fallet. Däremot kan man så här i efterhand gjort ett större arbete genom att ta 

kontakt med flera klasslärare och även gjort djupintervjuer med några av dem för att få ännu 

bättre tillförlitlighet. Vid intervjuerna träffade jag bara en ur personalgruppen på de olika 

heldagskolorna. Min uppfattning är att det var den informelle pedagogiska ledaren.  

I vilket fall var det personer som varit med från starten av heldagskolan. 

  

Resultat (Litteraturen) 

När jag började söka i litteratur, rapporter och artiklar om verksamheten på heldagsskolor 

upptäckte jag att det var svårt att hitta relevant material. Kommunerna har organiserat och 

organiserar den här formen av specialundervisning på olika sätt. Det finns således ingen 

organisationsmodell eller gemensamt namn på någon verksamhet som är likvärdig i hela 

landet. Det kan vara en anledning till att det var svårt att hitta relevant material. Dessutom står 

det tydligt i läroplanen att segregering av elever är något som bör motarbetas vilket gör att jag  

får en känsla av att Skolöverstyrelsens mål är att verksamheter lik den som har behandlats i 

rapporten är något som bör upphöra, den ska alltså heller inte skrivas om.  

 

Litteratur som jag har tagit del av säger ändå att många elever med svåra 

koncentrationsproblem, ofta mår bra och får stor hjälp med sina problem när de vistas på 

skoldaghem eller liknade instanser (Sandén, 2000). Hon menar att de anpassningsproblem 

som många av de här eleverna har av olika anledningar bäst bearbetas i lugna miljöer med 

väldigt välstrukturerad och personaltät skolgång. Att samarbetet mellan hemskolan och 

framförallt föräldrarna och aktuell instans är också viktiga ingredienser för ett lyckat resultat. 

Svedins (1984) undersökning från 80-talet är den enda riktigt omfattande undersökning som 

gjorts i Sverige. Övriga undersökningar är begränsade till något enskilt skoldaghem eller 

verksamhet i en kommun (Sandén, 2000). Svedins studie sträcker sig över en fyraårsperiod 

och den visar att en stor del av eleverna som har gått en tid på heldagskola eller liknande har 

reducerat sina problem när de återskolas. Att inte någon nyare stor eller flera mindre 
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undersökningar är gjorda tycker jag är lite egendomligt då det borde vara en fråga med ett 

brett samhälleligt intresse.  Frågan vad som händer i ett längre perspektiv kvarstår alltså. 

 

 

Undersökningsresultat 

Att återskolningen till klass fungerar på ett tillfredställande sätt är väldigt viktigt för hur det 

ska gå för eleven, det verkade alla lärare som är tillfrågades vara överens om. Hur 

återskolningen ska gå till för bäst resultat är med all säkerhet väldigt individuellt. De tre 

heldagskolor jag har varit i kontakt med nämner också att återskolningsmodellen är olika 

beroende på elevens behov. Det är ändå ganska intressant att poängtera att de har ganska olika 

syn på återskolningen. Skola (A) förordade en lång och successiv process, medan både (B) 

och (C) förordade kort återskolningstid. Skola (B) vill inte gärna heller att eleven skulle gå 

t.ex. halva tiden på varje skola för att då känner sig inte eleven sig hemma någonstans. Av 

lärarenkäterna kan man skönja att de flesta tycker att flexibilitet är att föredra framför ett 

tidspressat återskolningsschema. Någon klasslärare nämnde också att vid några tillfällen hade 

det inte varit någon återskolning att prata om vilket hade fått negativa följder.  Respondenten 

på heldagskola (C) poängterade under min intervju hur viktigt det är att inte klassläraren tror 

att det är en ”problemfri” elev som kommer tillbaka. Eleven är i regel behov av extra 

stödåtgärder precis som före placeringen på heldagsskola. Skillnaden är att efter 

återskolningen klarar eleven förhoppningsvis av att tillgodogöra sig stödet som han eller hon 

får på sin hemskola. Att samarbetet mellan heldagsskolan och hemskolan fortsätter även efter 

återskolningen kan alltså vara viktigt för att inte eleven ska förlora det stöd han eller hon 

behöver. Samma åsikt finns hos Sandén (2000) som menar att samarbetet mellan hemskolan 

och framförallt föräldrarna och aktuell instans är viktiga ingredienser för ett lyckat resultat. 

 

Heldagsskola (A) tycker att en tidsgräns för hur länge eleverna får gå på heldagsskolan är fel. 

Även flera av klasslärarna är av den uppfattningen. Hur det än är så är det de, tillsammans 

med eleven som får ta den tyngsta arbetsbördan om en återskolning misslyckas. En del elever 

behöver nog längre tid på sig än fyra terminer. Sammanfattningsvis tycker jag att min 

undersökning ger indikationer på att samarbetet i min hemkommun fungerar tillfredställande. 

De flesta heldagsskolelevers problem reduceras under tiden på heldagsskolan vilket 

överensstämmer med tidigare forskning som jag tagit del av. Klassläraren som ringde upp mig 

sa till och med ”tiden på heldagskolan har gjort underverk”. Men det är viktigt att respektive 

instans inte slår sig till ro och tänka att nu har vi gjort vårt. Heldagskolan borde kanske ha ett 
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större uppföljningsansvar, likt de skyldigheter som hemskolan har under heldagsskoltiden. 

Heldagskolorna menar också att vid sidan av all social träning klarar de också oftast att ge 

eleverna traditionella skolkunskaper i den grad som man kan förvänta sig. 

 

Kunskapsinlärningen sägs ofta ha låg prioritet i förhållande till den sociala träningen på 

skoldaghem. Mycket av litteraturen handlar om elever vars problem har hunnit bli väldigt 

stora. Ofta handlar det också om äldre elever än de som går på de skolor jag besökt. Åldern är 

också en viktig faktor för att precis som det är svårare att förändra elever med stora problem 

så är det också svårare att förändra äldre elever. Har man då t.ex. högstadieelever med stora 

problem så är det inte så konstigt att man får lägga ner mycket energi på att förändra ett 

negativt beteende innan det blir aktuellt med inlärning av skolkunskaper. Lärarna på de 

heldagskolor jag har besökt vill inte kännas vid att kunskapsinlärningen har låg prioritet. 

Däremot kan man inte blunda för att det är svårt att hålla samma nivå på kunskapsinhämtan-

det i en heldagskola jämfört med en vanlig klass. Även om många av eleverna inte har utta-

lade inlärningssvårigheter är de ändå ofta en följd av koncentrationssvårigheter som ofta är 

det primära problemet. I intervjuerna med heldagsskolpersonalen hävdar de att alla 

heldagskolelever lär sig mer på heldagskolan än vad de skulle göra i sin hemklass. För det 

lugn och den personaltäthet som de har möjlighet att skapa på heldagsskolan är ofta en 

förutsättning för att elever med koncentrationssvårigheter ska kunna få arbetsro och kunna ta 

till sig undervisningen.  Sandén (2000) menar att de elever som får vara på en heldagsskola 

eller liknande under en lång tid har vid sidan av all social träning större möjligheter att ”ta 

igen” förlorade skolkunskaper. Hon menar också att eleverna måste må bra och ha fungerande 

kamratrelationer för att kunna ta till sig kunskap. 

 

Mina egna tankar  

Att samarbetet mellan heldagskolan och elevens hemskola fungerar bra är en mycket viktig 

ingrediens för en lyckad tid på heldagsskolan och att återskolningen går bra. Jag har inte 

material nog att ge ett säkert svar på min frågeställning om heldagsskolorna kan hjälpa 

eleverna att klara den vanliga skolan bättre efter att de återskolats. Jag kan i alla fall se att i 

många fall kan en tid på heldagskola göra att eleven kan få en bättre skolsituation. Men som 

tidigare nämns så är ett gott samarbete mellan hemskolan och heldagsskolan väldigt viktigt. 

Det är också viktigt att vistelsen på heldagsskolan får ta den tid som behövs så att man inte 

forcerar fram en återskolning innan eleven är mogen för det. Att hemskolan stöttar eleven på 

rätt sätt efter återkomsten är kanske en av de viktigaste detaljerna. Det har i min undersökning 
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framkommit att samarbetet fungerar bättre när heldagskolan är placerad på hemskolan. Med 

tanke på det, har det varit bra att min hemkommun har skapat en heldagskola på varje område 

i stället som förut när kommunen hade ett skoldaghem. En klasslärare föreslog till och med att 

resurserna skulle fördelas så att det skulle kunna finnas en ”liten grupp” på varje skola vilket i 

så fall skulle vara ännu bättre. Tyvärr är väl det en önskedröm som det inte finns ekonomiska 

resurser till i så många kommuner. Dessutom strider det mot läroplanens intentioner om en 

skola för alla. För trotts att jag i mitt arbete har kommit fram till att de flesta elever som går på 

heldagsskola eller liknande mår bra och trivs så är det en verksamhet som inte borde finnas 

om man ska följa skolans mål. Det är en ekvation som egentligen är lite underlig. Varför vill 

man göra sig av med en verksamhet som fungerar. Jag tror mig veta att svaret är att 

samhällets önskan är att ingen elev ska behöva känna sig annorlunda, alla ska kunna gå i en 

”vanlig klass”. Det håller jag och säkerligen de flesta andra med om. Men ingen person eller 

utredning har kommit fram till hur vi inom skolan ska kunna hjälpa de elever som av olika 

anledningar har stora problem att få det att fungera sin hemklass. Av den anledningen är 

heldagsskolor eller liknande i många fall det bästa alternativet och således kommer de 

antagligen att finnas kvar under lång tid framöver.  Hur man än organiserar och fördelar 

specialpedagogiska resurser så känner jag att som klasslärare är man beroende av att få hjälp 

med många av elevernas skolgång. Det är en väldigt tuff uppgift att som klasslärare vara 

informellt ansvarig för att alla elever får en likvärdig utbildning. 

En annan aspekt som jag märkte efter hand som arbetet fortskred var hur viktigt det var att ta 

del av klasslärarnas erfarenheter. I början av mitt arbete så trodde jag att jag skulle kunna få 

all behövlig information från heldagskolan. Men i efterhand så känner jag att jag skulle ha 

gjort enkäter med ett större antal klasslärare och utefter enkätsvaren djupintervjuat några utav 

dem. En studie med inriktning på klasslärarnas situation är ett uppslag för senare forskning. 

Ett annat förslag som jag kan tycka att min kommun borde ta till sig är att göra en ordentlig 

utvärdering om hur det går för f.d. heldagsskolelver på lång sikt. I och för sig är det svårt att 

veta vilka ungdomar som skulle vara jämförelsegrupp. 

 

Slutord 

När jag började mitt arbete med att ta reda på vilken verksamhet som bedrivs på skoldaghem, 

heldagskola eller resursskola var jag nog egentligen ganska negativt inställd till den här typen 

av verksamhet. Från lärarutbildningen var jag påverkad till att se segregering som något 

negativt. I ett tidigt skede fick jag kännedom om att målsättningen vid all placering på 

heldagskola eller liknande var att eleven skulle tillbaka till sin klass igen. Det tolkar jag som 
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att heldagsskolorna ska arbeta bort eller i alla fall reducera elevernas problem så att de vid 

tillbakagången på ett mycket bättre sätt klarar av skolsituationen både kunskapsmässigt och 

socialt.   

 

Litteraturen jag har tagit del av handlar mest om verksamhet kallad skoldaghem. Litteraturen 

är också ganska gammal vilket också har ett samband. Skoldaghem finns fortfarande kvar 

men precis som i min hemkommun har skolformen ändrat namn på många håll i landet. Min 

uppfattning är också att verksamheten har ändrats en del liknande den förändring som skett i 

min kommun. Elevernas problematik som beskrivs i stor del av litteraturen är av värre art än 

vad jag uppfattar att eleverna har på de heldagskolor jag besökt. Förr fanns det i min kommun 

ett skoldaghem med ca tio elever, nu finns det fem heldagskolor med ca 40 platser. I och för 

sig finns det uppgifter som visar att flera elever har koncentrationssvårigheter eller liknande 

problem i dag, men jag tror att de tio skoldaghemselever hade en större problematik än vad 

den genomsnitslige heldagskoleleven har i dag. Min uppfattning är att en elev med problem i 

regel blir aktuell för placering tidigare idag än förr när kommunen hade ett skoldaghem. Detta 

är i så fall en positiv förändring då Svedins (1984) undersökning visar på att det är lättare att 

vända ett negativt beteende innan det har hunnit bli för stort. 

Att eleverna måste få chansen till en bra återskolning är något jag ska ta med mig i min 

framtida yrkesroll. Om jag som klasslärare någon gång i framtiden ska vara med om att 

återskola en elev ska jag se till att jag själv eller någon annan i arbetslaget får möjlighet att ge 

eleven ett fullgott stöd. Att den personen tar ansvar för att samarbetet och kommunikationen 

med heldagskolan fungerar. Den personen ska även ansvara för att övrig personal på den nya 

skolan får all information som de behöver för att ge den aktuella eleven bästa stöd. 

 

Med det vill jag avsluta med att säga att min egen syn på heldagskolor eller liknande 

verksamheter har förändrats. Jag tror att många elever kan få hjälp att skaffa sig bättre 

kunskaper, självförtroende och sociala relationer på en väl fungerande heldagsskola. Med det 

vill jag inte säga att en skola för alla är något vi ska förkasta. Det tycker jag fortfarande ska 

vara skolans målsättning. Men vägen dit är lång och på vägen dit måste vi fortsätta att 

använda de alternativ som fungerar tillfredställande. 

Min förhoppning är att den här rapporten har gett läsaren insikten att ett gott samarbete mellan 

heldags- och hemskolepersonal är väldigt viktigt för att placering på heldagskola eller 

liknande ska leda till en positiv utveckling för eleven. Att inte heller vänta för länge med att 

söka alternativa undervisningsformer för elever med stora koncentrationssvårigheter och att 
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inte stressa tillbaka eleven till klassundervisning för snabbt igen efter placering på 

heldagskola eller liknande. 
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Bilaga 1 

Intervju                                         

 

Hur många är ni och vilka yrkeskategorier har personalen här? 

 

Hur många elever har ni och vilken ålder har de? 

  

Hur länge har de varit här? 

 

Vad har ni för intagningsrutiner/ansökningsrutiner hit? 

 

Vilken typ av problem har eleverna som kommer till er? 

 

Trivs barn och deras föräldrar med att de går här? 

 

Vad har ni för målsättning beträffande tidslängden för en elev hos er? 

 

Klarar ni den målsättningen? 

 

Hur är samarbetet med klasslärarna/klassen under tiden hos er? 

 

 

Hur går utskolningen till? 

 

Följer ni upp hur det går för överlämnade elever? 

 

Hur går det för tillbakaslussade elever? 

 

Hamnar eleven oftast i sin gamla klass eller någon annan? 

 

Hur fungerar samarbetet med hemmen? 

 

Lyckats ni med att följa ”normal” kunskapsutveckling?  

 

Heldagskola? Vad har ni för tider? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Klasslärarenkäter 

 

1. Undervisar du någon/några elever som har gått på heldagskola under en period? 

 

2. Hur länge gick eleven/eleverna där? 

 

 

3. Undervisade du eleven/eleverna även innan tiden på heldagskola? 

 

Om du svarat JA på fråga 3, gå direkt till fråga 5. 

 

4. Kände du eleven innan eller har du någon kollega som har träffat barnet mycket, både 

efter och före tiden på heldagskola som kan hjälpa dig att svara på fråga 5 & 6. 

 

5. Vilket/vilka problem hade eleven som gjorde att han/hon hamnade på heldagskola? 

 

6. Har problemen minskat eller rent av försvunnit efter tiden på heldagskola? 

 

7. Hur tycker du att samarbetet med personalen på heldagskolan fungerade under tiden 

som eleven gick där? 

 

8. Har heldagsskolan följt upp hur det går för sin/sina tillbakaslussade elever? 

 

9. Övriga kommentarer! 

 

 



Bilaga 3 

Frågor till representant för skolförvaltningen 

 

1.  För några år sedan försvann kommunens skoldaghem och ersattes av heldagskolor. 

a) Vad var anledningen till det? 

b) Vad är det för skillnad? 

 

2. Finns det någon lokal utvärdering eller uppföljning om hur det går för de elever som slussas 

tillbaka till vanlig klass? 

 

3. Har kommunens heldagskolor en gemensam "utslussningsmall"? 

 

4. Har kommunens heldagskolor några gemensamma uppföljningsrutiner för att veta hur det 

går för utslussade elever? 

 

5. Måste eleverna gå igenom en psykologisk/medicinsk utredning innan de hamnar på 

heldagskola? 

 

6. Hur stor del av barnen på heldagskolan har diagnos (ADHD, Damp eller liknande)? 

 

7. Fungerar barnen bättre i skolan efter att de kommit tillbaka till vanlig klass igen efter sin tid 

på heldagsskola? 
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