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Sammanfattning 
Denna studie har undersökt skolformen “second chance” school. Studien utgick från en specifik 

verksamhet i Norrland som kallas “Unga till arbete eller studier”, eller UTAS. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på vad som krävs av en studie- och yrkesvägledare som väljer att 

jobba inom en sådan verksamhet. Studien undersökte även hur denna typ av verksamhet 

påverkar deltagarnas självförmåga, och vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas i denna 

typ av verksamhet. Arbetet baseras på tidigare forskning om social cognitive career theory, 

tidigare forskningsrapporter gjorda om second chance school verksamheter och 

gruppvägledningsmetoden WATCH som står för ”What Alternatives? Thinking Coping Hoping”. En 

kvalitativ metod användes, och semi-strukturerade intervjuer gjordes med fyra anställda på 

verksamheten UTAS: två studie och yrkesvägledare, en specialpedagog och verksamhetens 

samordnare. Resultatet av studien beskriver vilka kunskaper som krävs av en studie- och 

yrkesvägledare som vill arbeta inom denna typ av verksamhet, bland annat en mer finkänslig 

förmåga att anpassa sig till sin klient. Resultaten visade även att second chance school 

verksamhet har en positiv inverkan på deltagarnas självförmåga, och ger deltagarna det stöd och 

den stabilitet de kan behöva. Slutligen visade även resultaten tydliga tecken på att orsaken till att 

denna typ av utbildning behövs, är samhälleliga problem som ligger utanför skolväsendet.  

 

Sökord: second chance school, studie- och yrkesvägledning, sjävförmåga, social cognitive career 

theory, WATCH 
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Inledning  
Ungdomsarbetslösheten i Europa är ett stort problem och Sverige är inget undantag; enligt 

Ekonomifakta (2019) - som är en del av Svenskt Näringsliv - låg arbetslösheten bland ungdomar i 

Sverige på 19,7% i februari 2019, vilket motsvarar 117,700 individer mellan åldrarna 15-24 år 

(Ekonomifakta, 2019). Ekonomifakta prognostiserar att ungdomsarbetslösheten i Sverige för 

2019 kommer ligga på cirka 17,2% vilket motsvarar 109,870 individer, då man räknar med 

säsongsutjämning (Ekonomifakta, 2019). Säsongsutjämning innebär att arbetslösheten minskar 

under sommaren samt under jullovet då affärer inte får ta emot praktikanter som inte får 

ersättning för sitt arbete utan måste anställas som säsongsarbetare (Lagen om anställningsskydd 

[LAS], SFS 1982:80).  

 

Ett annat problem som rör ungdomarna i Sverige, är att 3 av 10 ungdomar som påbörjar 

gymnasiet saknar en gymnasieexamen efter 5 år, enligt statistik från Statistiska centralbyrån 

(SCB). Avsaknaden av en examen beror på att eleverna avslutar sin utbildning i förtid av olika 

anledningar. Figuren nedan visar de vanligaste faktorerna som bidrar till att ungdomar väljer att 

avsluta sin utbildning i förväg (figur 1). 

 

 
Figur 1, anledningar till avhopp i procent. Flera alternativ gick att välja, därför blir summan högre än 100 

procent (SCB, 2017). 

 

Enligt statistiken (figur 1) var den största anledningen till ungdomarnas avhopp en känsla av 

skoltrötthet, och enligt forskare kan skoltrötthet bero på problematik hos eleven i grundskolan, 

som inte behandlats eller hanterats på ett tillfredsställande sätt (SCB, 2017). 

 

Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns problem bland Sveriges ungdomar; 

ungdomsarbetslösheten är hög, samtidigt som vissa väljer att hoppa av gymnasiet innan de tagit 

examen, vilket kan resultera i ytterligare svårigheter att få jobb.  
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Utbildningsformen ’second chance schools’ är framtagen som ett sätt att motarbeta problemen 

med ungdomsarbetslöshet och tidiga skolavbrott, då dessa skolor i teorin ger eleverna en 

möjlighet att studera på ett sätt som passar dem och det sätt de lär sig bäst på. Second chance 

school ger också deltagarna fler chanser än andra utbildningsinstitutioner, det går alltid att 

återvända till en second chance school oavsett hur många gånger en person hoppat av eller 

misslyckats (Karlström, 2018).  

 

Verksamheten Unga Till Arbete eller Studier (UTAS), som startats upp i en mindre stad i norra 

mellansverige är ett exempel på en second chance school som arbetar för att skapa en miljö där 

individer i behov av särskilt stöd kan arbeta på egen hand, med stöd från specialpedagog och 

studie- och yrkesvägledare. Denna verksamhet är ett exempel på hur second chance schools kan 

arbeta för att få ut arbetslösa ungdomar i studier, arbete och aktiviteter. Verksamheten arbetar 

för att eleverna som går där ska kunna komplettera sina betyg för att kunna ta ut en 

gymnasieexamen. Verksamheten ämnar även att fungera som stöd till de ungdomar som söker 

jobb, men som av olika anledningar har svårigheter med detta (Karlström, 2018).  

 

Anledningen till att detta området undersöks i denna rapport är för att, i egenskap av framtida 

studie- och yrkesvägledare, anser vi att det är intressant med ungdomars skolgång och deras 

framgång inom sina studier, och framtid på arbetsmarknaden. Vi vill därför granska second 

chance schools med hjälp av en mindre kvalitativ intervjustudie. Med hjälp av denna studie vill vi 

undersöka second chance schools som ett alternativ för de som inte kan prestera i en vanlig 

skolmiljö, och hur denna skolform arbetar för att hjälpa deltagarna att komma in på rätt spår igen 

inom studier och arbete. Som studie- och yrkesvägledare anser vi att vi har en förebyggande roll 

som kan förhindra att en individ når den punkt då hen avser att avbryta sin skolgång. Men vi 

anser även att det är viktigt att veta vad som krävs av en studie- och yrkesvägledare som väljer 

att arbeta inom en second chance school, då detta också kan vara ett möjligt framtida 

arbetsområde.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att beskriva och analysera vilken roll studie- och yrkesvägledaren har 

och vilka kompetenser som krävs i UTAS second chance school verksamhet, samt att undersöka 

vilka effekter informanterna upplever att verksamheten har på deltagarnas självförmåga. 

Våra frågeställningar är som följer: 
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• Vilken kompetens krävs av en studie- och yrkesvägledare i en second chance school 

verksamhet som denna? 

  

• Vilka effekter upplever studiens informanter att second chance school verksamheten har 

på deltagarnas självförmåga? 

 

• Vad anser de anställda på UTAS att det finns för möjligheter och svårigheter inom denna 

typ av second chance school verksamhet? 

 

Bakgrund och centrala begrepp 
Detta avsnitt behandlar bakgrunden till UTAS, från projekt till verksamhet. Under detta avsnitt 

behandlas även konceptet av second chance school och tidigare forskning inom detta område. 

Slutligen behandlas även karriärteorin social cognitive career theory (SCCT), med bakgrund och 

tidigare forskning, samt gruppvägledningsmetoden WATCH (What Alternatives? Thinking, Coping 

Hoping) och dess bakgrund, även här nämns tidigare forskning. 

Unga Till Arbete eller Studier – Bakgrund  

Projekt som UTAS finansieras genom det svenska ESF-rådet vilket är en statlig myndighet som 

arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. ESF- rådets 

uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden för de som har det sämst ställt eller 

Fund for European Aid to the Most Deprived som förkortas Fead (Svenska ESF-rådet, 2000). För 

att en verksamhet ska bli finansierad genom Fead så måste fyra horisontella principer ha en 

integrerad roll genom hela verksamheten. De fyra principerna är jämställdhet, tillgänglighet, icke-

diskriminering samt ekologisk hållbarhet.  

 

ESF finansierar projekt som de bedömer är relevanta och utvecklingsfrämjande, och följer sedan 

upp och utvärderar effekterna av verksamheterna för att se om fortsatt investering är av 

intresse. ESF vill finansiera en verksamhet som huvudsakligen lägger fokus på att ge stöd till 

kompetensutveckling, skapa sysselsättningar och integrationsinsatser. Under 2014 beslutade EU 

att man ville ge extra medel till de regioner i Sverige som har högst arbetslöshet bland ungdomar: 

mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige (Svenska ESF-rådet, 2000). 

 

I Sverige arbetar huvudsakligen de beviljade projekten med social inkludering, något som Sverige 

har gemensamt med Holland, Danmark och Tyskland. I övriga EU-länder ligger fokus på att dela 

ut mat och kläder till människor i fattigdom eller av andra anledningar är i behov av humanitär 
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hjälp. Ansökningar till en finansiering av projektet via ESF öppnades 2015 och det var under den 

period som UTAS projektet fick sin finansiering beviljad och kunde börja bygga upp det som idag 

är en kommunfinansierad verksamhet (a.a). 

 

Bakgrunden till att UTAS startades var att man ville minska den lokala arbetslösheten bland unga 

människor i kommunen, då allt fler arbetstillfällen försvunnit genom åren på grund av 

rationaliseringar och andra förändringar i den offentliga sektorn som inte kunnat kompenseras av 

nya arbetstillfällen i den privata sektorn (Karlström, 2018). Den mindre staden i norra 

mellansverige hade en stor mängd callcenterföretag som fungerade som en stabil och tillgänglig 

inkörsport till arbetsmarknaden bland ungdomar då denna typ av arbete inte hade några krav på 

tidigare arbetslivserfarenhet eller specifik utbildning. 2011 lades det största kundtjänstföretaget i 

staden ned och cirka 150 anställda varslades vilket i sin tur innebar att inkörsporten till 

arbetsmarknaden för ungdomar som tidigare funnits var borta. Som en konsekvens av 

försvinnandet av alla dessa företag ökade arbetslösheten bland unga i kommunen (Karlström, 

2018). 

 

2014 redovisade Socialtjänsten i kommunen höga kostnader för ekonomiskt bistånd vilket låg på 

totalt 17 miljoner kronor, av dessa utgjorde 4,5 miljoner kronor bistånd till ungdomar i åldrarna 

17-24 år. I genomsnitt var 68 ungdomar per månad i behov av bistånd, och under februari 2015 

ökade antalet till 86 (59 pojkar, 27 flickor). Fler pojkar än flickor bedömdes vara i behov av extra 

stödinsatser med jobbsökning, studie- och yrkesvägledning och motivation. Arbetslösheten bland 

ungdomar mellan åldrarna 18 och 24 år, uppgick till 25,8% vid årsskiftet 2014 - 2015. 

Arbetslösheten bland män låg på 30,6% medan kvinnors arbetslöshet låg på 19,8% (a.a). 

 

Syftet med att UTAS valde att göra finansieringsansökan via ESF var att de ville “genom insatser 

öka individens anställningsbarhet exempelvis via utbildning, stöd i genomförandet av utbildning, 

arbetsplatsförlagd utbildning, lärlingsalternativ, yrkesintroduktion, praktik, arbetslivsinriktad 

rehabilitering samt andra förberedande insatser.” (a.a).  

 

Den målgrupp som UTAS ämnade att rikta sig till var unga personer i åldern 15-24 år med målet 

att de skulle komma ut i arbete eller börja studera på heltid (Karlström, 2018). Senare ändrades 

åldrarna till 16-29 år under projektets gång, anledningen till att man valde att höja åldern till det 

högre åldersspannet är för att dem ska kunna fånga upp personer som hoppat av skolan men 

som inte faller inom skolplikten. UTAS arbetade med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

ekonomiskt bistånd, grundskolor samt gymnasium. Dessa arbetade tillsammans för att kunna 

skapa en målgruppsanalys, fastställa former av ersättning för individerna samt rekrytera 
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deltagare till verksamheten. Under genomförandet av verksamheten utnyttjades de olika 

resurser som de olika instanserna hade tillgång till (a.a). 

 

Kommunen som UTAS arbetar inom har sedan år 2000 arbetat med projekt som faller inom 

ramarna för ESF och är riktade mot individer i utanförskap. Kommunen har även haft tidigare 

samarbeten med Arbetsförmedlingen i staden, Individ och familjeomsorg, Kultur-, utbildning- och 

fritidsförvaltningen samt ett lokalt gymnasieförbund (a.a). Detta visar på att man har tillgång till 

ett stort kontaktnät för samarbeten och det finns tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans 

med några av de organisationer som man vill arbeta med inom detta second chance school 

projekt. 2012 startade ett liknande projekt i den norrländska staden Lycksele via finansiering 

genom ESF, och för att kunna bedriva ett effektivt projekt i sin egen kommun anammade UTAS, 

utöver sina egna metoder och tillvägagångssätt, de metoder som visat vara sig effektiva i Lycksele 

(a.a). 

 

Den första Juli 2018 gick UTAS från att vara ett projekt till att bli en verksamhet inom kommunen 

där den har verkat (a.a). I och med denna förändring slutade ESF att ge ekonomiskt stöd och 

istället blev kommunen ansvarig för den fortsatta finansieringen av verksamheten. Detta innebär 

att kommunen bestämmer om verksamheten ska fortsätta att finansieras, kommunen kan även 

bestämma att projektet ska upphöra om de anser att det inte längre är givande att finansiera. 

 

Second chance school – Bakgrund 

The European Association of Cities for Second Chance Schools, förkortat E2C, är ett 

internationellt nätverk inom EU som grundades den 4:e juni 1999 vars syfte är att fungera som 

en länk mellan olika second chance school verksamheter i Europa. Organisationen är icke-

vinstdrivande och började som ett fristående projekt. E2C har tre huvudsakliga mål: (1) att 

organisera och utbyta information och kunskap, (2) ge stöd till städer som vill starta en second 

chance school inom E2C nätverket samt (3) främja second chance schools som metod i allmänhet 

(E2C).  

 

I slutrapporten för UTAS som publicerades 2018 beskrevs second chance school metoden som 
följande:  
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“SCS bygger bland annat på att försöka skapa en motivationshöjande miljö, skräddarsy individuella 

lösningar för de enskilda individerna, fokusera på att få deltagarna att inse sina styrkor och intressen, skapa 

realistiska mål, erbjuda olika former av utbildning, ge stöd i genomförandet av utbildning, erbjuda 

studiebesök samt praktik. SCS betyder också att individen alltid får en andra chans, att misslyckas betyder 

inte uteslutning från projektet.” (s. 4, Karlström, 2018). 

 

Både ett nätverk som E2C och ESF-finansierade självstående projekt som UTAS är tecken på att 

EU har ett intresse av att använda second chance schools som en metod för att kunna minska 

arbetslösheten i Europa. 

Second chance school – Tidigare forskning 

En äldre studie om second chance schools gjordes av Te Riele, 2000, där forskaren gjorde en 

undersökning om personer som valt att avsluta sin utbildning i förtid. I rapporten nämner 

författaren att den trend som funnits i Australien har indikerat att elever som inte avbrutit sin 

skolgång i förtid har en minskad risk att hamna i arbetslöshet eller arbeten som har låga 

utvecklingsmöjligheter. I rapporten nämns också att skolan inte är en neutral institution, 

eftersom den har mål och påverkas även starkt av samhället (a.a). Under studien undersöktes 

bland annat anledningar till varför elever avslutat utbildning i förtid, och resultaten ledde till att 

forskaren presenterade diagrammet nedan. 

 

Figur 2. Anledningar till utbildning avslutad i förtid (Te Riele, 2000). 

I figur 2 går det att se att “discord school” är den betydligt dominerande faktorn till varför 

ungdomar mellan 15-19 år väljer att hoppa av skolan. “Discord school” innefattar anledningar 

som till exempel att man inte kommer överens med lärare, rasism, att man inte tycker om 

skolans regler, samt att de själva har blivit ombedda att lämna skolan då de har ansetts vara 
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problematiska (Te Riele, 2000).  “Discord school” är mer än dubbelt så stor som “Discord peers”, 

kategorin som innefattar elevers konflikter med andra elever. Statistiken pekar på att att det 

snarare finns ett mönster av att eleverna blir uttvingade av skolans regelverk, lärare och 

institutionaliserade fördomar än att det huvudsakliga problemet finns mellan eleverna (a.a).  

 

Till studien gjordes även undersökningar av Senior Colleges, en liknande verksamhet till Sveriges 

Komvux. Elever som av olika anledningar inte hade fullbordat sin utbildning blev ombedda att 

beskriva sin upplevelse av dessa Senior Colleges och även vad de tyckte var positivt med den 

typen av utbildning (figur 3). 

 
Figur 3. De positiva aspekterna av Senior College enligt studenterna (Te Riele, 2000) 
 
 
Figur 3 visar att ungdomarna som valde att gå på en vuxenutbildning hade positiva upplevelser 

som speglade resultaten i figur 2. När de blev ombedda att nämna vilka faktorer som upplevts 

som positiva var exemplen lärarna, atmosfären, reglerna och behandlingen given av 

skolpersonalen. Detta är en spegling av figur 2, då det var dessa faktorer var problematiska i 

tidigare utbildningsform. Eleverna upplevde att själva organisationen fungerade bättre och att 

det i sin tur skapade en trevligare lärmiljö (Te Riele, 2000).  

 

I en studie från senare år, som publicerades 2015 av Polidano, Tabasso och Tseng, observerades 

ungas framtidsmöjligheter efter att de hoppat av skolan, och möjliga sätt att få ungdomarna 

tillbaka till skolan. Studien fann att ju snabbare ungdomarna kunde komma tillbaka till skolan, 

desto större chans för arbete hade de i framtiden (Polidano, Tabasso & Tseng, 2015). Forskarna 

fann också att det mest effektiva sättet att få personer att komma tillbaka till skolan var genom 

“Vocational Education Training” (VET) program, alltså program som gav eleverna en bild av 
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framtiden och vilken karriär som skulle passa dem (a.a). Studien kom också till slutsatsen att 

högkvalitativ studie- och yrkesvägledning, tillsammans med en välplanerad karriärplan hade en 

kritisk roll i elevernas potentiella framtidsmöjligheter, samt att motivera eleverna att fortsätta 

sina utbildningar (Polidano, Tabasso & Tseng, 2015). 

 

2018 gjordes en studie av Papaioannou och Gravani som undersökte second chance education, 

en synonym variant av second chance school, på Cypern. Forskarna genomförde denna studie för 

att se vilka effekter dessa skolor har på de “utsatta vuxna” deltagarnas (“vulnerable adult 

learners”) och deras känsla av “empowerment”. Kortfattat beskriver forskarna empowerment 

som en persons upplevelse av kontroll över sitt eget liv, med personens kognitiva färdigheter, 

motivation och personlighet i åtanke (Papaioannou & Gravani, 2018). Studien fokuserade även 

som tidigare nämnt på utsatta vuxna: människor som inte har en avslutad gymnasieutbildning 

(“secondary education”) och därför inga diplom från denna. Forskarna beskriver även att dessa 

utsatta vuxna ofta har lågavlönade och låg status arbeten, de kommer från en instabil - ibland 

traumatisk - bakgrund, och lever till stor del på statsbidrag (a.a).  

 

12 personer deltog i studien, sex män och sex kvinnor, och forskarna använde semistrukturerade 

intervjuer, analys av skoldokument och dagböcker där deltagarna fick fylla i sitt vardagliga liv och 

hur de upplevde att second chance education påverkade deras liv (a.a).   

 

I resultaten av studien fann forskarna att denna typ av utbildning påverkade deltagarnas 

empowerment på många nivåer; empowerment gjorde att deltagarna kunde motarbeta 

upplevelser av känslomässig tomhet, de upplevde även att de återfått en förlorad “ungdom”, då 

de som avbrutit studier upplevde sig tvingade att påbörja vuxenlivet tidigare (a.a). Deltagarna 

beskrev även att second chance education gjort att de upplevde en “empowerment” och 

förstärkning av deras självbild. Deltagarna hade haft låg självbild när de kom till utbildningen då 

de hade haft svåra upplevelser som en konsekvens av tidigt skolavbrott, men genom denna andra 

chans, fick de också en möjlighet att förstärka denna självbild. Slutligen beskrev deltagarna att de 

även fått en tydligare och bättre kontroll över sina liv, de beskrev tydliga förbättringar i det egna 

beteendet, och en förbättrad förmåga att fatta beslut som leder till bättre resultat (Papaioannou 

& Gravani, 2018).  

 
 

Social Cognitive Career Theory – Bakgrund 

Karriärteorin social cognitive career theory (SCCT) utvecklades av Lent, Brown och Hackett, 

(2003), och är baserad på Alfred Banduras Social Learning Theory (SLT). Karriärteorin använder 
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Banduras koncept av “self efficacy” eller självförmåga, en social-kognitiv faktor som påverkar en 

persons uppfattning av vad de klarar i en given situation. En person med låg självförmåga har lätt 

att ge upp och är övertygad att allt kommer att misslyckas och låter bli att göra långsiktiga planer, 

medan en person med hög självförmåga ser svårigheter som utmaningar, är inte påverkad av 

misslyckanden och planerar långt fram (Lent, Brown & Hackett, 2003). I SCCT är personens 

uppväxt kritisk för personens utveckling av självförmåga. Faktorer som lärandeupplevelser, 

omgivande kultur, personens egen genetik och förutsättningar påverkar en persons självförmåga. 

En person med låg självförmåga har också en låg “outcome expectation” (a.a). Outcome 

expectation är vad personen förväntar sig att resultatet kommer att bli i en given situation. Det 

vill säga, en person som inte tror mycket om sin förmåga förväntar sig att de kommer att 

prestera dåligt. De mål som en person med låg självförmåga planerar är också ‘låga’, det vill säga 

att en person som inte tror att de kan hantera en situation, och inte tror mycket om resultatet, 

kommer att ha låga förväntningar på framtiden (a.a). Denna inställning påverkar en persons 

beslut angående deras framtid inom exempelvis karriär, på ett negativt sätt. Eftersom SCCT 

handlar om en persons självbild och framtida karriärmål finns en koppling till second chance 

schools, då deltagarna i dessa ofta har upplevt svårigheter under skolgången (E2C). 

 

Social Cognitive Career Theory – Tidigare forskning 

2006 publicerades en forskningsrapport av Tracey J. Devonport och Andrew M. Lane i Social 

Behavior and Personality: an international journal där forskarna har undersökt korrelationen 

mellan self-efficacy och förmågan att hantera studier på universitetsnivå. Studien genomfördes 

med 131 elever under början av deras första år på universitetet genom att man lät deltagarna i 

undersökningen fylla i ett formulär med 40 frågor samt ett MCOPE-frågeformulär (Devonport & 

Lane, 2006). Frågeformuläret innefattade 48 frågor där informanterna fick svara på frågor i form 

av en skala från 1 till 5 där 1 motsvarade håller med fullständigt och 5 håller inte med alls. 

I forskningsrapporten kom forskarna fram till att studenter med hög self-efficacy lider betydligt 

lägre risk att hoppa av sina universitetsstudier än de studenter som har låg self-efficacy (a.a). 

Forskarna kom fram till att det var möjligt att self-efficacy kan förklaras genom fem olika 

områden: self-efficacy att utnyttja tid, att använda läroresurser, att arbeta i grupp, att arbeta på 

föreläsningar samt att kommunicera (a.a). Alla dessa faktorer är kopplade till en individs 

beteende och resultaten visar vikten av att förbättra sin sociala förmåga och interaktioner med 

grupper för att utveckla starkare self-efficacy. En annan förmåga som forskarna kunde se hos 

individerna med hög self-efficacy var att de var mer benägna att söka upp socialt stöd och 

kommunicera med andra individer. Enligt forskarna kan sociala interaktioner användas som ett 

verktyg för att stärka en individs self-efficacy (Devonport & Lane, 2006).  
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Enligt Caraway, Tucker, Reinke och Hall (2003) är negativa psykologiska fenomen, som stress och 

ångest, en av de huvudsakliga grunderna till att elever väljer att avsluta sin skolgång i förtid. 

Caraway et. al (2003) redovisar att problemen grundar sig i tre stycken variabler: self-efficacy, 

målsättning och rädslan för att misslyckas. I undersökningen kunde forskarna se att elever som 

hade ett högt självförtroende i sina studier kom att i genomsnitt få högre betyg eftersom de blev 

mer engagerade i sitt skolarbete. Det höga självförtroendet kopplade även till hur mycket tid och 

energi eleven lade på skolarbetet, men även deras inställning till skolan som helhet. Forskarna 

såg även en korrelation mellan hur mycket en individ anstränger sig i skolan och rädslan för att 

misslyckas; elever som anstränger sig mindre är oftast mer rädda för att misslyckas i skolan, och 

är därför mer benägna att ta genvägar, som att exempelvis fuska (Caraway et. al, 2003). 

 

WATCH – Bakgrund 

Gruppvägledningsmetoden WATCH (What Alternatives? Thinking, Coping, Hoping) utvecklades av 

Birgisdottir, Jónsdóttir och Sigurðardóttir (2015). Metoden är baserad på forskning om 

avhoppare eller “dropouts”, ett begrepp som författarna definierar som “någon som saknar en 

avslutad examen, betyg eller som inte deltar i en godkänd heltidsutbildning” (Birgisdottir, 

Jónsdóttir & Sigurðardóttir, 2015, s. 17) alltså, personer som av en eller annan anledning valt att 

avsluta sin utbildning i förtid.  

Författarna nämner även att: “Samhällets omkostnader för studieavbrott är höga. Forskning visar 

vilken betydelse en avslutad utbildning har för en individs självkänsla - en avgörande faktor i 

förhållande till psykiskt välmående” (Birgisdottir, Jónsdóttir & Sigurðardóttir, 2015, s. 17). 

 

WATCH använder en grupp på cirka 6 - 10 deltagare som möts över 14 tillfällen. Denna modell 

används på UTAS, som en del av tillgångarna som deltagarna erbjuds. Modellen är grundad i att 

deltagarna ska sätta upp mål i slutet på varje träff som de ska kunna slutföra tills dess att nästa 

träff börjar. Under de 14 träffarna tas olika ämnen upp och deltagarna diskuterar dem, vilka 

strategier som går att använda och deltagarnas inställning till dessa. Ämnena inkluderar 

studievanor, stress, livsstil, studieteknik, vänner, hälsa, internet, självrespekt och styrkor och 

svagheter (a.a). Efter första och sista träffen får deltagarna fylla i en utvärdering om vad de har 

tycker och har tyckt under träffarnas gång. Målet med WATCH är att erbjuda potentiella och 

faktiska avhoppare en möjlighet till att få systematiskt stöd och till positiv utveckling. 

Programmet har också målet att förbereda deltagarna inför framtiden, både studier och arbete, 

genom att ge dem färdigheter som ska motivera deltagarna att göra val och planer inför 

framtiden. Målet är också att kunna ge handledning till de studerande deltagarna, så att de kan 
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välja positiva strategier för att klara av svårigheter i livet (Birgisdottir, Jónsdóttir & Sigurðardóttir, 

2015). 

WATCH – Tidigare forskning 

Det fanns svårigheter kopplade till att hitta tidigare forskning gjord på WATCH som modell, av 

denna anledning fokuserar denna del av rapporten på den tidigare forskningen som ledde till att 

WATCH- modellen kunde utvecklas. Emellertid upplevdes denna tidigare forskning som 

ofördelaktig som direkt koppling till denna rapport, och av denna anledning, användes 

Birgisdottir, Jónsdóttir och Sigurðardóttirs arbete som en mellanhand för att skapa ett logiskt 

samband mellan de olika undersökningarna. En av undersökningarna som refereras till av 

Birgisdottir, Jónsdóttir och Sigurðardóttir, är en undersökning från 2001, skriven av Dekkers och 

Claassen som intervjuat personer som avslutat sin utbildning i förtid för att analysera deras 

perspektiv på situationen.  

 

Enligt Birgisdottir, Jónsdóttir och Sigurðardóttir fann Dekkers och Claassen att ungdomar ofta slits 

mellan “pull”-faktorer som finns utanför skolan som lockar, och “push”-faktorer som finns inom 

skolan, som påverkar eleverna negativt och ger eleven motivation att lämna skolan. Dekkers och 

Claassens studie (2001) hade 39 deltagare som blev intervjuade med jämna mellanrum, åren 

efter att de hade lämnat skolan i förväg. Gruppen som lämnat skolan delades upp i fem olika 

kategorier: de som hade arbete trots avsaknad av utbildning, de som tjänade pengar, de som gått 

tillbaka till skolan, de som var frivilligt arbetslösa, och de som var påtvingat arbetslösa (Dekkers & 

Claassen, 2001).  

 

De som hade arbete hade ofta någon form av manuellt arbete, och hade lyckats få ett fast arbete 

inom detta område. De som tjänade pengar hade inte samma fasta jobb, utan gjorde arbeten där 

de kunde hitta dem, ströjobb för att tjäna pengar. De som återgått till skolan, hade i vissa fall fått 

ordning på skolgången igen, i andra fall var de mindre framgångsrika, men de hade hur som helst 

valt att komma tillbaka. Gruppen som var frivilligt arbetslösa hade i stor grad fått barn, och valde 

frivilligt att vara hemma för att ta hand om sin familj. Den sista gruppen var de som aktivt letade 

arbete men inte fått det ännu, trots ett aktivt letande. Problematiska omständigheter nämns som 

en möjlig anledning till arbetslösheten, exempelvis drogmissbruk, mental ohälsa, skulder och 

beteenden som ledde till polisens inblandning och i vissa fall tid i häkte. Av de intervjuade var 

80% nöjda med sin nuvarande situation efter det initiala studieavbrottet, ofta de som återvänt till 

studierna och de som var frivilligt arbetslösa. Majoriteten av de som var påtvingat arbetslösa var 

däremot missnöjda och många uttryckte ångerfullhet över att ha avbrutit sina studier (Dekkers & 

Claassen, 2001). 
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Birgisdottir, Jónsdóttir och Sigurðardóttir refererar till dessa resultat som exempel på de tidigare 

nämnda pull- och push faktorerna, där “pull”- faktorer kan vara lockelsen av att tjäna pengar, ha 

ett fast arbete eller bilda och ta hand om en familj. På andra sidan kan “push-faktorer” vara saker 

som fått deltagarna att avbryta studierna till att börja med, avsaknad av motivation och växande 

irritation, avsaknad av mental förmåga eller social isolering (Birgisdottir, Jónsdóttir & 

Sigurðardóttir, 2015). 

 

Metod 
Denna undersökning använde kvalitativa intervjuer med fyra personer som arbetade med second 

chance school verksamheten UTAS. Eftersom personalen var fåtalig ansågs en djupare analys av 

verksamheten behövas, och med detta i åtanke bedömdes en kvalitativ metod vara det optimala 

valet för datainsamling till denna typ av undersökning (Backman, 2008). Denna bedömning 

gjordes eftersom det fanns ett intresse att veta de anställdas personliga upplevelser och åsikter 

om hur verksamheten har påverkat deltagarna. 

Val av metod 

Undersökningen gjordes i form av intervjuer, med frågor som utvecklades för att på bästa sätt 

kunna besvara forskningsfrågorna. Frågorna (bilaga 1) delades in i grupper med olika teman, och 

dessa teman valdes med syfte att ge en struktur till intervjuerna som underlättade för forskarna 

som ställde frågorna. Med teman var det också möjligt att hålla en röd tråd genom intervjun, och 

minska risken för att informanten upplevde intervjun som osammanhängande. Om 

informanterna upplevde intervjun som osammanhängande kunde det påverka kvaliteten på 

deras svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Det gjordes även anpassningar så att samtliga informanter fick möjlighet att besvara alla frågor, 

men en viss avsaknad av överlapp i kunskaperna räknades med. Det fanns en grupp med frågor 

som de anställda på verksamheten kunde besvara med större ämneskunskap, och en grupp med 

frågor som de intervjuade vägledarna kunde besvara med större ämneskunskap.  

 

Temat på den första gruppen med frågor behandlade informanternas arbetsliv, erfarenheter och 

utbildningar. Dessa frågor utvecklades i syfte att besvara forskningsfrågan om vilken kompetens 

som krävs inom detta arbetsområde, och även vilken kompetens som redan finns inom UTAS. 

Denna grupp med frågor användes även till att bekräfta informanternas kvalifikationer, utifrån 

deras tidigare erfarenheter och utbildningar. 
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Den andra gruppen med frågor behandlade själva UTAS som second chance school verksamhet. 

Denna grupp med frågor utvecklades i syfte att besvara vilka svårigheter och möjligheter 

informanterna upplevde sig märka hos de som deltar i verksamheten. Denna grupp med frågor 

utvecklades även för att besvara frågan om hur informanterna upplever att verksamheten 

påverkat deltagarnas självförmåga. I denna grupp av frågor hade de anställda på verksamheten 

en större inblick och kunskap, men även informanterna som var utbildade studie- och 

yrkesvägledare besvarade dessa frågor.  

 

Den tredje gruppen med frågor behandlade gruppvägledningsmetoden WATCH. Denna grupp 

med frågor utvecklades för att belysa informanternas upplevelse av hur gruppvägledningens 

påverkade deltagarnas självförmåga. Till skillnad från det tidigare temat om själva verksamheten, 

gällde detta ett område där studie- och yrkesvägledarna hade en större inblick. Även här blev 

frågorna ställda till den grupp som möjligtvis hade mindre kunskap i området, det vill säga de 

andra anställda på UTAS. Detta gjordes för att ge samma möjlighet till samtliga informanter att 

bidra med den kunskap de hade inom området.  

 

Den fjärde och sista gruppen med frågor behandlade informanternas syn på verksamhetens 

framtid. I denna grupp med frågor fick informanterna en möjlighet att själva berätta om hur de 

såg på UTAS framtid och vilka eventuella förändringar de skulle vilja se inom verksamheten. I 

denna frågegrupp gavs en möjlighet till fördjupning av intervjun, genom att ge informanterna 

möjlighet att tillföra ny information, eller information de kommit 

på under intervjuns gång. 

Urval 

När urvalet av informanter bestämdes låg fokus på att intervjua de personer som var mest 

involverade i projektet och kunde ge oss svar som var baserade på långvariga observationer och 

erfarenheter. Därför intervjuades fyra personer, två av de fyra informanterna var studie- och 

yrkesvägledare, en av informanterna var verksamhetssamordnare, och en av informanterna var 

specialpedagog. De fyra personerna som vi valde att intervjua utgör fyra av fem som arbetar 

inom UTAS och med detta så ger det oss en hög validitet då vi har intervjuat majoriteten av dem 

anställda. Vi valde att inte intervjua den femte anställda då vi ansåg att dennes kompetens låg 

utanför området som var relevant för denna studie. I en eventuell framtida studie som innefattar 

deltagarna i UTAS skulle personen vara relevant då denne arbetar som lärarassistent. 

 



 

14 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det inga perfekta intervjuinformanter, utgångspunkten 

bör vara hur lämplig personen är att besvara de forskningsfrågor som ställts. Dessa fyra personer 

valdes eftersom det är väldigt få personer som arbetar med själva UTAS-verksamheten och ännu 

färre utomstående personer som är involverade direkt med deltagarna i verksamheten. 

Verksamhetssamordnaren och specialpedagogen är två personer som arbetar med UTAS på 

heltid. Studie- och yrkesvägledarna tillhör huvudsakligen den kommunala vuxenutbildningen men 

fungerar även som vägledare åt verksamheten.  

 

En av de huvudsakliga inriktningarna i detta forskningsprojekt är den kompetens som studie- och 

yrkesvägledarna besitter. Därför var intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna viktiga för att 

skapa en bild av deras kunskap, kompetens och arbetsuppgifter inom UTAS. Intervjuerna med 

verksamhetssamordnaren och specialpedagogen genomfördes för att skapa en bättre förståelse 

för verksamheten i sin helhet, dess bakgrund och dess framtid. 

 

Planering, genomförande, bearbetning och analys 

Planeringen av denna studie påbörjades redan innan den schemalagda tidsramen vi skulle 

förhålla oss till. Det fanns en kontakt med UTAS sedan tidigare, och då denna verksamhet ansågs 

vara intressant, fanns grunderna för en studie redan lagda. Genom denna tidigare kunskap om 

området var informanterna redan informerade om möjligheten till denna studie och kontaktades 

genom telefon och e-post. Tiderna för intervjuerna bestämdes genom e-post, och intervjuerna 

utfördes via Skype eller Google Meet. Till att börja med fanns en diskussion i huruvida UTAS 

skulle besökas personligen, men på grund av ekonomiska och tidsmässiga begränsningar gjordes 

intervjuerna via internet istället.  

 

Beslutet att genomföra intervjuerna via internet baserades på att det var det mest ekonomiska 

och flexibla alternativet då en resa till platsen hade resulterat i att alla intervjuer behövts 

genomföras under samma dag. Genom att göra intervjuerna via Skype och Google Meet kunde 

arbetet vara mer tidseffektivt och anpassningsbart till när det passade för intervjupersonerna att 

göra intervjuerna. En intervju på plats skulle resultera i att intervjun kunde bli mer personlig, 

något vi har upplevt av personlig erfarenhet, och tillägget av kroppsspråk skulle ge intervjun ännu 

en dimension av kommunikation, även detta är personlig erfarenhet. En positiv aspekt med att 

genomföra intervjuerna via internet är att det går att göra intervjuerna mer utspritt, vilket 

resulterar i att intervjuaren inte förlorar fokus under intervjuerna. Hade platsen besökts, hade 

fyra intervjuer på cirka en timme vardera behövts genomföras under en och samma dag och 

detta hade varit krävande på intervjuaren; något som upplevdes efter att de första intervjuerna 
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genomförts. 

 

Intervjuerna gjordes genom videosamtal och spelades in, genom Skype och en mobiltelefons 

röstinspelning med informanternas tillåtelse. Videosamtalet via Google Meet kunde inte spelas in 

på video. Under intervjuerna fördes även anteckningar. Intervjuerna genomfördes över tre dagar, 

de två första intervjuerna gjordes samma dag, med en kort paus mellan intervjuerna. Denna 

uppdelning av dagar gjordes för att intervjuer är intensiva, och kognitivt krävande, och skulle 

därför resultera i en negativ effekt om alla fyra intervjuer genomfördes på rad utan någon form 

av paus. De andra två intervjuerna genomfördes vid två separata tillfällen och dagar, då studie- 

och yrkesvägledarna upplevde svårigheter med schemat som gjorde att de inte kunde intervjuas 

på samma dag.  

Samtliga intervjuer genomfördes i isolerade rum, för att minska eventuella störningsmoment från 

vår sida, minska eko och förbättra ljudkvalitet. Vi var båda med under intervjuerna, en av oss 

antecknade, medan den andra ställde frågorna och intervjuerna varade mellan 37 och 51 

minuter.  

 

Bearbetningen av datan utfördes genom att intervjuerna spelades in och genomlyssnades. Vid 

genomlyssningen fördes anteckningar på vad som sades och vilka frågor i intervjuguiden som var 

kopplade till vilka forskningsfrågor. Sedan användes svar och citat från dessa frågor som en grund 

för bilda en uppfattning om hur resultaten såg ut och hur forskningsfrågorna kunde besvaras. 

 

Vid genomförandet av analyserna av intervjusamtalen användes koncentreringsmetoden som 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun. 

Koncentreringsmetoden utgår från att huvudsakliga teman i ett längre stycke plockas ut och 

omvandlas till kortare och mer koncisa meningar. Ett konstruktivistiskt perspektiv användes för 

att analysera svaren som informanterna givit under intervjuerna. Med ett konstruktivistiskt 

perspektiv menas att det var informanten som stod för det huvudsakliga perspektivet angående 

ämnet. Analysen av informanternas intervjuer utgick från att informanterna talade sanning när 

de besvarade frågorna.  
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Etiska överväganden 

Innan intervjuernas början blev informanterna informerade om att det fanns avsikt att spela in 

samtalen för att kunna lyssna igenom dem upprepade gånger under analyseringen. 

Informanterna blev även informerade om att de hade möjlighet att säga nej till inspelningen. 

Informanterna informerades om att deras namn inte kommer att nämnas i studien samt att ingen 

annan utom forskarna kommer ta del av det som spelats in. Informanterna hade även rätt att 

avbryta samtalet när de ville utan att behöva motivera varför de inte vill fortsätta samtalet. Dessa 

punkter togs även upp i intervjuguiden så att informanterna som fått frågorna i förhand var 

medvetna om deras rättigheter. Rättigheterna repeterades även innan varje intervju började. 

 

För att genomföra analysen av den insamlade datan användes koncentreringsmetoden, som 

nämnts i planering, genomförande, bearbetning och analys. Denna metod användes kombinerat 

med citat för att plocka ut huvudsakliga punkter från intervjuerna utan att förlora kärnmeningen 

eller förvränga det som informanterna har sagt. Informanterna valdes att hållas anonyma i denna 

studie men verksamheten UTAS omnämns vid namn. Detta gjordes som en etisk avvägning: å ena 

sidan medföljer vissa risker när verksamhetens fulla namn nämns, medan å andra sidan 

underlättar det förståelsen av texten. Att nämna namnet bidrar även med en tydlighet till 

studiens tema. Det var alltså en beräknad risk att använda verksamhetens namn, särskilt när inga 

personnamn eller platsnamn har nämnts.  

 

Reliabilitet och validitet 

Intervjufrågorna ställdes med utgång från en intervjuguide (bilaga 1) som utvecklades baserat på 

information från boken Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009) och 

artikeln Qualitative interview design: A practical guide for novice investigators (Turner III, 2010). 

Intervjuguiden bestod av 23 frågor, som formulerades i fyra olika teman och designades för att 

vara så följsamma som möjligt i hur de ordnades. Samma frågor och intervjuguide användes till 

samtliga intervjuer för att studien skulle bli så noggrann som möjligt. Alla frågor ställdes till 

samtliga informanter och var framtagna för att ge alla informanter samma möjlighet att svara, på 

det sättet gjordes frågorna tillgängliga för samtliga informanter. Då alla frågor formulerades för 

att besvara forskningsfrågorna och samtliga frågor var inriktade mot detta ändamål hade de hög 

relevans till studien. 
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Resultat och analys 
Följande är de resultat som framkommit av studien samt analysen av resultaten. Till att börja 

med presenteras intressanta resultat som föll utanför de direkta forskningsfrågorna, men som 

hade stor påverkan på studiens analys. Sedan delas resultaten upp baserat på forskningsfrågorna, 

i ordningen de presenterats under syfte och frågeställningar, med analys till varje fråga samt en 

avslutande sammanfattande helhetsanalys. Då frågorna har visst tematiskt överlapp, kan 

information komma att upprepas i de olika frågornas resultat och analys. 

 

Ett tema som blev tydligt under studiens gång, var att informanterna ansåg att det fanns delar av 

kommunens hantering av elever i behov av särskilt stöd som kunde förbättras.  

En informant berättade att anledningen till att UTAS grundades var för att studie- och 

yrkesvägledarna som arbetade inom komvux upptäckte ett behov av specialiserat stöd för vissa 

elever. En av studie- och yrkesvägledarna tog kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret och 

belyste de problem som observerats. Resultatet visar även att problematiken som finns för 

deltagarna på UTAS kan grundas i diverse sociala problem. De personer som deltar i UTAS 

beskrivs av informanterna som personer som på grund av olika faktorer inte klarat ordinarie 

skolgång. Informanterna nämner faktorer som: ADHD, autismspektrum-diagnoser och 

problematiska hemförhållanden som missbrukande eller sjuka föräldrar. Deltagarna beskrivs 

också som bidragsberoende, och i behov av stöd och trygghet, något de i många fall inte upplevt 

tidigare. Vissa deltagare har varit hemmasittare under en längre period.  

 

Två av informanterna uttryckte en önskan om att UTAS inte skulle behövas, då de menade att det 

skulle vara möjligt att ge elever med dessa svårigheter stöd i tidigare skeden och på så sätt, i 

större grad, förebygga behovet av en verksamhet som UTAS.  

 

Second chance school verksamhetens krav på studie- och yrkesvägledare 

I arbetet som studie- och yrkesvägledare förväntas vissa kompetenser av den arbetande, i detta 

resultat presenteras de kompetenser som denna forskning fann nödvändiga för en vägledare 

inom en second chance school verksamhet. En av dessa kompetenser är att kunna anpassa sin 

vägledning efter individens behov, och i en verksamhet som second chance schools kan det 

finnas många deltagare som är i behov av särskilt stöd.  

 

En kompetens studie- och yrkesvägledare tillför UTAS är en framtidssyn, och vidgade perspektiv 

till vad som är möjligt, eftersom de ifrågasätter och utmanar deltagarnas världsbild. Även i detta 

exempel är det viktigt att kunna anpassa sig till de särskilda behov som klienten kan ha. Då 
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deltagarna i en second chance school kan ha behov av särskilt stöd, framkom det under studiens 

gång att det är viktigt att dessa utmaningar är anpassade efter deltagaren.  

 

Jamen det är väl mycket det här med att kunna vidga perspektiv och man kan, man kan kanske 
resonera och analysera på ett annat sätt än man gjorde från början. Och om det då är resultatet av 
WATCH eller om nåt annat är väl kanske svårt att mäta, men jag tror att man, eller jag tycker mig se 
det här att man är, mera vidsynt och kan se saker från fler perspektiv och kanske också se mer 
möjligheter (Vägledare 1, personlig kommunikation, 23 april 2019). 

 
 
Implementering av gruppvägledning är även denna en kompetens som kan krävas av studie- och 

yrkesvägledare i second chance school verksamheter. Den gruppvägledning som genomförts på 

UTAS har enligt intervjuerna varit hjälpsam för de deltagare som valt att delta. 

Gruppvägledningsmetoden WATCH beskrivs av informanterna som en metod som är effektiv för 

att öka deltagarnas förmåga att planera sina liv, upptäcka möjligheter och vara mer öppna inför 

andra människor.  

 

När analysen genomfördes gjordes upptäckten att den främsta kompetensen som studie- och 

yrkesvägledare bidrar med till UTAS var användandet av gruppvägledningsmetoden WATCH. 

Eftersom deltagarna i UTAS ofta är i behov av särskilt stöd är det viktigt att ha kompetens att 

kunna anpassa sig efter de individer som deltar i WATCH, vilket kan vara svårare i en 

gruppvägledning än vad det är i individuell vägledning. Genom WATCH vill studie- och 

yrkesvägledaren hjälpa dem som deltar skapa en struktur i sitt liv för att fungera som individer. 

Genom att skapa en vardaglig struktur ökar individens förmåga att klara av att leva självständigt 

och växa som person. Ytterligare ett mål med WATCH är att deltagarna ska förbättra sin förmåga 

att prata inför andra människor och kunna uttrycka sina tankar och känslor, för att ha möjlighet 

att få hjälp och stöd från omgivningen. 

 

Korrelationen mellan förmåga att tala i grupp, öppna upp sig inför andra och en individs self-

efficacy speglas i Devonport & Lanes (2006) forskning inom detta område. Deras resultat 

överensstämmer med det som framkommit under intervjuerna som genomförts i vår studie om 

self-efficacy. Det framkom att den största skillnaden mellan de UTAS-deltagare som valde att 

delta i WATCH och de som valde att inte delta, var att deltagarna av WATCH blev mer öppna som 

personer. Specialpedagogen beskriver att en vanlig anledning till att UTAS deltagare väljer att 

inte delta i WATCH är att de är rädda för att göra bort sig inför andra, att de har en social fobi 

eller dålig självkänsla. I samband med UTAS deltagarna som inte deltar i WATCH menade 

specialpedagogen att det fanns många deltagare som hen ansåg skulle behöva WATCH på grund 

av deras låga självkänsla. Specialpedagogen nämner även under sin intervju att de som väljer att 
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delta i WATCH skapar en bättre förmåga till självreflektion och reflektion över sin nuvarande 

situation. 

 

Dekkers och Claassen (2001) tar upp “pull” och “push” faktorer i deras studie, där “pull” 

innefattar faktorer utanför skolan, som driver en individ till att hoppa av skolan i förtid och 

“push” faktorer finns inom skolan som får eleven att tappa intresse eller tro på framtida studier. 

Studie- och yrkesvägledarna använder WATCH för att kunna motverka de tankar och inställningar 

relaterade till “push” som faktorer deltagarna kan besitta och som påverkar deras inställning till 

studier. Studie- och yrkesvägledarna kan öka WATCH- deltagarnas självförmåga genom att 

deltagarna får en möjlighet att tala ut om deras tankar och känslor kring detta område. Dessutom 

får WATCH deltagarna stöd från både en studie- och yrkesvägledare och andra deltagare som är i 

samma eller liknande situation som de själva (Devonport & Lane, 2006).  

 

Kompetensen hos studie- och yrkesvägledarna som gör att de kan anpassa sig till deltagarna på 

verksamheten, överensstämmer med vad Te Riele (2000) visade i stapeldiagrammet (figur 3). 

Elever som gått i senior college uppfattade personalen och bemötandet som den bästa faktorn 

med att gå på senior college. I figur 2 går det att se att “discord school” var en stor orsak till 

avhopp, då eleverna upplevde sig bli dåligt bemötta av skolan som institution. Av denna 

anledning är det därför viktigt att all personal, inklusive studie- och yrkevägledare har kompetens 

att bemöta deltagarna, på ett sätt som är öppet och fördomsfritt, för att undvika vidare avhopp.  

 

Resultaten visar alltså på att det finns en kompetens hos studie- och yrkesvägledarna som är 

aktiva inom UTAS. Denna kompetens innefattar att, genom en beprövad metod, öka deltagarnas 

förmåga att hjälpa sig själva men även förmågan att våga söka hjälp från utomstående. Under 

intervjuerna framkom åsikten att WATCH-gruppvägledning borde genomföras oftare, men 

eftersom båda studie- och yrkesvägledarna endast arbetar deltid på UTAS, finns det inte 

möjlighet att göra detta. Det nämns även att det optimala vore att anställa en studie- och 

yrkesvägledare på UTAS på heltid, så att det skulle vara möjligt att genomföra WATCH-

gruppvägledningar oftare. Detta visar på att det finns en efterfrågan på den kompetens som 

studie- och yrkesvägledarna tillför till UTAS. De två studie- och yrkesvägledare vi intervjuade till 

studien har båda en lång bakgrund inom arbetsområdet, samt är fortbildade inom diverse 

vägledningsmetoder. Vi tolkar detta som att det behövs en viss mängd erfarenhet för att kunna 

bedriva WATCH-gruppvägledningar på ett effektivt sätt när man arbetar med personer som har 

behov av extra stöd.  
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Second chance school verksamhetens upplevda påverkan på självförmåga 

 

Eftersom ett av de huvudsakliga koncepten med second chance schools är att deltagarna har 

möjlighet att göra nya försök om de misslyckas, arbetar UTAS för att öka deltagarnas 

självförmåga. Genom UTAS vill de som arbetar inom verksamheten ge deltagarna en möjlighet 

att se att de klarar av mer än vad de tror och förse ett stöd på vägen för nå dit de själva vill i livet. 

 

Under intervjuerna uttryckte informanterna att de upplevt att second chance school 

verksamheten har haft en huvudsakligen positiv inverkan på deltagarnas självförmåga. 

Informanterna nämner följande positiva effekter de har upplevt: den första effekten de lagt 

märke till är att somliga deltagare börjar göra fler planer med optimistisk framtidssyn. Deltagarna 

började planera långsiktiga mål med vad som uppfattades av informanterna som rimliga delmål. 

Informanterna meddelade även att när en deltagare slufört något fick de större motivation att 

påbörja och slutföra större uppgifter.  

 

Varje gång de lyckas med nåt, så ser man ju att självförtroendet växer, man slutar säga att ”jag är så 
jävla dålig så att det spelar ingen roll” eller från början kanske man sade att ”det finns ingen framtid, 
jag kommer inte bli nånting” till att man hör små små, ”nästa vecka ska jag göra det här och till 
sommaren ska jag ha ett sommarjobb” och hela tiden så växer drömmarna. (UTAS-samordnaren, 
personlig kommunikation, 15 april 2019). 

 

Informanterna upplever att de som deltagit i UTAS blir egna individer som är självdrivande, detta 

innefattar allt mellan att börja studera eller arbeta, till att klara av att bo själva. Deltagarna lär sig 

även att sätta nya och högre mål och “våga lyfta blicken och se framåt”, att allt inte sker på en 

gång och vissa mål är menade att uppnås över en längre tid. Vissa framsteg har enligt 

informanterna visat sig på mindre skala, men upplevs ändå av personalen som stora framsteg. 

Deltagare som inte kunnat lämna sitt hem, har kunnat komma till UTAS, även om det endast varit 

en kort period. I andra fall berättar informanterna om deltagare som har tagit, vad de upplever 

som större steg. 

Deltagare på UTAS har gått från att vara hemmasittare i flera år till att kunna flytta hemifrån, 

avsluta studier, skaffa arbete, påbörja förhållanden och flytta till en ny kommun. 

 

[...] det är ju helt fantastiskt att se nån som suttit hemma sen man var 12 år och, sen lyckats klara 
kurser och flytta hemifrån och skaffa flickvän och flytta till annan kommun. Många har gått från att 
varit bidragsberoende till självförsörjande. Eller bara lyckan av att kanske ta sig hit en dag, det är en 
jätteutmaning att bara gå utanför dörren. Ja vi har många, många positiva utvecklingar hos deltagare 
(UTAS-samordnaren, personlig kommunikation, 15 april 2019). 

 

Specialpedagogen nämnde att vissa av UTAS-deltagarna inte verkar behöva många av de verktyg 

som finns tillgängliga för dem, i speciellt ett fall räckte det att personen fick tillgång till en bärbar 
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dator som personen fick ta med sig hem för att stora framsteg skulle ske. Detta var en deltagare 

som tidigare haft svårigheter att klara den grundläggande språkutbildningen. Med hjälp av stödet 

från de anställda och den fördel en egen dator ger kunde deltagaren på så vis klara sina studier 

och avsluta ett yrkesförberedande program inom den angivna studieperioden. Specialpedagogen 

berättade att det inte är många deltagare med utländsk bakgrund som klarar av ett 

yrkesförberedande program inom den angivna tiden. Specialpedagogen nämnde även att detta 

fall var ett tydligt exempel på UTAS påverkan, eftersom komvux hade meddelat att deltagaren 

hade en osäker framtid på grund av svårigheterna med språket, och att deltagaren trots detta 

klarat studierna.  

 

Ett tema som var återkommande i informanternas svar var second chance school verksamhetens 

möjlighet att ge deltagarna de chanser de behöver utan att neka dem nya chanser i fall de 

misslyckas. Detta gav informanterna uppfattningen av att många deltagare får en tillit till UTAS 

som verksamhet och personalen som arbetar där. Informanterna uttryckte åsikten att denna tillit 

till verksamheten har hjälpt deltagarna att utveckla deras självförmåga.  

 

De resultat som framkommit när denna forskningsfråga analyserats går att koppla till den tidigare 

forskningen om SCCT av Devonport & Lane (2006) och Caraway et. al (2003), då båda 

forskningarna kopplar till individens självförmåga, också kallat ‘self-efficacy’. Både Devonport & 

Lane (2006) och Caraway et. al (2003) presenterar anledningar till bristande self-efficacy, tecken 

på bristande self-efficacy men även verktyg för att motverka låg self-efficacy, i sina studier. 

 

Devonport & Lane (2006) menar att individer som befinner sig i sociala sammanhang har en 

bättre upplevd self-efficacy än de som isolerar sig. I Devonport & Lanes (2006) forskning kunde 

de se en betydligt lägre self-efficacy bland de som isolerar sig från resten av den sociala gruppen. 

Genom att delta i UTAS och WATCH-gruppvägledningar ökar deltagarnas upplevda självförmåga, 

enligt informanterna som har intervjuats. Detta beror på att deltagarna befinner sig i en miljö 

som är anpassad för personer i behov av särskilt stöd, och att de andra deltagarna som finns runt 

dem är i en liknande situation som de själva. Vi tolkar detta som att det blir lättare för individerna 

att öppna upp sig inför dem andra då det finns, till viss del, en gemensam grund. Enligt 

Devonport & Lane (2006) kan sociala interaktioner användas som ett verktyg för att förbättra 

individens self-efficacy, vilket är ett av UTAS mål för att hjälpa deltagarna uppnå sina mål.  

 

Caraway et. al (2003) upptäckte i deras undersökning att de elever med hög self-efficacy under 

skoltiden är de som har bra betyg och anstränger sig mest i skolan. Precis som att detta skapar en 

positiv spiral uppåt, att bra betyg ökar motivation och motivationen ger bättre studieresultat, så 
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skapar motsatsen en negativ spiral. De som deltar i UTAS har väldigt låg self-efficacy och tro på 

sin förmåga att prestera och uppnå mål. Caraway et. al (2003) skriver att personerna i den 

negativa spiralen är mer benägna att sätta låga mål, ge upp snabbt och även försöka ta genvägar 

som att exempelvis fuska på prov. Detta beror på att eleverna i den negativa spiralen har en 

rädsla för att misslyckas.  

 

I undersökningen av Papaioannou och Gravani (2018), finns liknande mönster för hur second 

chance school har påverkat deltagarna. I båda studierna är deltagarna personer som i stor del 

lever på bidrag, de kan även ha haft traumatiska eller svåra bakgrunder, och om de haft ett 

arbete har det varit kortvarigt och lågavlönat med låg status. Papaioannou och Gravanis studie 

lade fokus på empowerment, men det finns överlappande faktorer i vad som hjälpt 

empowerment och vad som har hjälpt deltagarnas självförmåga. I både denna studie och 

Papaioannou och Gravanis (2018) studie finns en upplevelse av att deltagarna kan få kontroll 

över sitt eget liv. UTAS deltagare har genom WATCH och andra av verksamhetens tillgängliga 

verktyg kunnat planera sina liv på ett tydligare sätt än tidigare. Vissa deltagare har som tidigare 

nämnt fått en motivation de inte haft tidigare, och genomfört stora förändringar i sina liv; som 

att flytta hemifrån, komma ut i arbete och påbörja förhållanden. I båda studierna rapporteras att 

deltagarna hade en låg tro om sig själva, men att under tiden de har fått denna andra chans, har 

denna tro om de själva blivit mer positiv och optimistisk (Papaioannou & Gravani, 2018). 

 

Second chance school verksamhetens upplevda möjligheteter och svårigheter 

En återkommande möjlighet som togs upp under intervjuerna var att UTAS har möjlighet att bli 

som ett andra “hem” för personer som är i behov av särskilt stöd. Informanterna menade att 

deltagarna får ett föräldralikt stöd, samt möjlighet att prova och upptäcka nya aktiviteter. Tack 

vare att UTAS är en second chance school har deltagarna möjligheten att misslyckas så många 

gånger de behöver utan att vara oroliga för att inte få återvända. Informanterna berättar även att 

de i vissa fall förser deltagarna med stöd utöver vad arbetet kräver, exempel som togs upp i 

intervjuerna var bland annat att dem agerat som stöd under en rättegång, men även att de har 

tillhandahållit transport åt deltagare.  

 

Ett mönster som forskarna i denna studie har observerat är att de fåtaliga anställda på UTAS kan 

bidra med en trygghet och tillit som kan, enligt informanterna, liknas vid en familj. Eftersom de 

anställda befinner sig på verksamheten varje dag, utan att rotera, bildas en stabilitet för 

deltagarna. Det fåtaligt anställda gör också att det är färre personer som nya deltagare behöver 
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lära känna och detta kan påskynda processen av att skapa en tillit till verksamheten och dess 

anställda.  

 

Just det här sociala gemenskapen som har blivit här. Att Tillit tar tid, men vi upplever ändå att vi har 
lyckats fått tillit från de flesta som har varit här. Och att vi har haft aktiviteter, ungefär en gång i 
veckan har vi strävat efter i alla fall att vi har gjort ett studiebesök på ett företag, eller provat på 
bågskytte eller gått på bio eller vad det nu har varit. Och just det här att vi bjuder på fika, kaffe, 
smörgås, frukt, kaka. Det känns såhär som en löjlig framgångsfaktor men det har faktiskt haft stor 
betydelse. Många kanske inte har haft råd eller att man är dålig på att äta frukost helt enkelt” 
(personlig kommunikation, UTAS-samordnaren, 15 april 2019). 

 
 
Samordnaren nämner att de upplevt att själva miljön som UTAS bidrar med har haft en positiv 

inverkan på deltagarna. Samordnaren nämnde att det var positivt att de fick en tom byggnad att 

arbeta med, då detta gjorde att de anställda kunde inreda verksamheten som de ville utifrån vad 

som skulle passa bäst för deltagarnas behov. Samordnaren berättade även att de valde att inreda 

byggnaden med flera mindre arbetsrum, gjorda för en person, för att ge möjligheten till en mer 

fokuserad studiemiljö. Byggnaden inreddes även med tanken att vara olik en typisk skolmiljö, det 

installerades inga skolbänkar, och de möbler som ställdes in var saker som bekväma soffor och 

fåtöljer. Det fanns bara ett rum som inreddes för att likna ett klassrum, annars användes ytan för 

att ge en öppen planlösning, som ger möjlighet för deltagare att kalla på stöd när de behöver. 

Samordnaren beskrev även att byggnaden har ett kök där deltagare på UTAS har möjlighet att 

fika, äta frukt och ta tid för avslappning. Utöver dessa faktorer användes även olika typer av 

verktyg, i form av koncentrationsleksaker, samordnaren tar upp fidget-spinners som ett exempel 

på dessa. En annan fördel som samordnaren nämner är att UTAS verksamhetens byggnad ligger 

mycket nära byggnaderna som har komvux-verksamheten, detta betyder att de anställda på 

UTAS kan hålla en snabb och tydlig kontakt med de anställda på komvux, vilket stärker 

samverkan mellan de olika verksamheterna. 

 

Svårigheter som informanterna nämnde är att UTAS har inte möjligheten att hjälpa alla som 

kommer dit. En av anledningarna är att det endast finns ett begränsat antal platser för deltagare i 

verksamheten. Det finns även individer som kommer dit som är drogmissbrukare, och UTAS har 

en nolltolerans mot droger och kan inte hjälpa dem om dem inte är drogfria. UTAS är inte ett 

behandlingshem och har inte möjligheten eller ansvaret att hjälpa personer som är fast i ett 

missbruk. 

 

Informanterna nämner också att deltagare med svårigheter som ångest, depression och andra 

negativa psykologiska tillstånd kan vara svåra att bemöta eftersom UTAS inte är menat för 

behandling av svårigheter av denna natur. Informanterna nämner också att myndigheter som 
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Arbetsförmedlingen kan felplacera personer till UTAS, då dessa individer i själva verket skulle haft 

större nytta av en verksamhet som barn- och ungdomspsykiatrin. Samordnaren nämner att det 

också finns en svårighet med kommunikation och samordning mellan vissa myndigheter och 

verksamheter. Det kan vara så att personer som kommer från ett behandlingshem inte får ett 

fortsatt stöd från kommunen när de blir utskrivna, och på grund av denna osäkerhet i vilken 

myndighet som ska möta personerna, kan de återfalla i missbruk. 

 

Informanterna tar även upp utlandsfödda med begränsade språkkunskaper som en svårighet, de 

nämner exempel på personer som inte klarat de grundläggande kurserna på komvux, och som 

visat sig ligga på en skolnivå motsvarande första klass. Eftersom dessa personer har ett sådant 

begränsat språk kan det vara svårt att diagnostisera eventuella inlärningssvårigheter, eller andra 

diagnoser, och sätta in rätt hjälpmedel.  

 

Specialpedagogen och verksamhetssamordnaren som är heltidsanställda inom UTAS nämner att 

de har upplevt att det finns en risk för att de blir engagerade i en deltagares utveckling på en nivå 

som har en negativ påverkan på de anställdas professionella förhållningssätt. Informanterna 

menar att detta kan bli problematiskt då det kan leda till att deltagare, i värsta fall, kan 

manipulera de anställda.  

 

En sista svårighet som tas upp av informanterna är att det i vissa fall tar en lång tid för vissa 

deltagare att göra framsteg. Samordnaren nämner att forskning visar att ju längre en person är 

utanför utbildningssystemet, desto svårare är det att komma tillbaka. De båda heltidsanställda 

rapporterar att de upplevt att vissa deltagares framstegstakt är knappt märkbar, och därför svår 

att hantera. Informanterna kan uppleva sig hjälplösa, då de har svårt att upptäcka framstegen en 

deltagare gjort, då de skett över en mycket lång period. Samordnaren uttrycker att det vissa fall 

upplevs som att deltagaren inte gjort några framsteg alls. 

 

Sen har vi också de som kanske har varit deprimerade och sjukskriven många år. De är svår att nå 
fram till, för det är ju också bevisat att ju längre man är borta från aktivitet, desto svårare är det att 
komma tillbaka. Och det är svårt att möta dem, en del kommer bara hit nån timme i veckan och så 
ska man försöka motivera och hitta nåt som känns meningsfullt för dem, och även om de tycker att 
det kanske är meningsfullt eller att bara ha kommit hit tagit en kaffe och gå hem, så kan ju vi bli lite så 
här ”det hände ingenting! Vad fick vi ut av det här? Eller vad fick han hon ut av det här?!” 
Men ibland blir ju vi lite blind, det där kanske var jättebra, och att det leder till att nästa månad då 
kanske man vågar prova nåt, eller komma hit två gånger till i veckan, eller vad det nu kan vara, men 
ibland kan vi känna såhär att ”nej det där vart ju ingenting” (personlig kommunikation, UTAS-
samordnaren, 15 april 2019) 

 

I analysen upptäcktes ett återkommande mönster hos informanterna, detta var att deltagarna på 

UTAS kunde få ett stöd som de på många sätt inte fått tidigare. Samordnaren och 
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specialpedagogen nämnde att många av deltagarna på UTAS kommer från hem där de har 

föräldrar i missbruk eller sjukdom. De anställda nämner även att deltagarna på UTAS i stor grad 

har någon form av diagnos som kan resultera i inlärningssvårigheter. Båda dessa faktorer: ett 

familjeliv utan stöd och inlärningssvårigheter kräver att deltagarna blir bemötta på speciella sätt. 

Samordnaren menade att de anställda på UTAS kan bygga en tillit hos de som är deltagare, 

samordnaren menade även att arbetsmiljön som UTAS förser deltagarna med är hjälpsam för 

deras utveckling. Både samordnaren och specialpedagogen uttryckte att de blir som “extra 

föräldrar” till deltagarna, och kan bidra med det särskilda stöd som deltagarna behöver. Som 

tidigare nämnts visar Te Rieles forskning (2000) att de anställda lärarna och atmosfären var de 

största faktorerna till att elever trivdes på en vuxenutbildning efter att de valt att avsluta sin 

skolgång i förtid (figur 3). UTAS förser deltagarna med de verktyg och omständigheter som krävs 

för att de ska trivas, slappna av och kunna koncentrera sig, vilket de anställda hade märkt har 

stor effekt på deltagarnas produktivitet och motivation. 

 

En annan möjlighet som blir given till deltagarna på UTAS är att de får ett obegränsat antal 

chanser att klara den utbildning de valt att studera. De anställda nämnde under intervjuerna att 

denna egenskap hos second chance schools är något som förser deltagarna med tillit, då de 

upptäcker att de anställda “alltid står kvar”, som samordnaren uttryckte det (personlig 

kommunikation, UTAS-samordnaren, 15 april 2019).  

 

Samordnaren nämnde dessutom möjligheterna som bildas när de fick möjligheten att inreda en 

tom byggnad som de ville. Då deltagarna fick möjlighet att använda olika former av 

studietekniker genom de olika typerna av sittplatser, rum och datorer, kan varje deltagare 

anpassa sig till den studieteknik som passar deltagaren bäst. Denna frihet bidrar också till 

atmosfären i verksamheten.  

 

 

Polidano, Tabasso och Tseng (2015) skriver i deras forskningsrapport om hur längden på den tid 

en individ har varit borta från skolan påverka eleven. Ju längre en person varit borta från 

utbildning desto svårare är det att komma tillbaka in i studier eller arbete. UTAS-samordnaren 

som intervjuades i vår forskning tar upp detta fenomen, då hen poängterar att det är är svårare 

att hjälpa de som har varit borta från aktivitet en längre tid att komma tillbaka in i någon form av 

aktivitet. Polidano, Tabasso och Tseng (2015) nämner även att det bästa sättet att hjälpa 

personer tillbaka till arbetslivet är genom VET, Vocational Education Training, vilket går ut på att 

skapa en framtidsbild där individen kan se möjliga karriärval och vilka yrken som skulle passa 

dem. De tar även upp att en aktiv studie- och yrkesvägledning med en väl utformad karriärplan är 
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en kritisk aspekt för att hjälpa dessa individer (Polidano, Tabasso & Tseng, 2015). Då UTAS ämnar 

ge stöd inom dessa områden, att tillhandahålla vägledning och skapa en plan för framtiden, finns 

det svårigheter just på grund av att många deltagare har varit hemmasittare i många år. Som 

tidigare nämnt berättar UTAS-samordnaren i intervjun att det finns de som deltar i UTAS som har 

varit hemmasittare sedan de var 12 år gamla. Då den lägsta åldersgränsen för att delta i UTAS 

ligger på 16 år, skulle detta betyda att individen har varit borta från någon form av aktivitet i 

minst 4 år, om inte längre. 

 

En verksamhet som UTAS har inte möjligheten att hjälpa alla typer av människor i behov av olika 

former av stöd, och en svårighet består i att hantera de som blir skickade till UTAS från andra 

myndigheter. Under intervjuerna nämner informanterna bland annat personer som är i ett 

drogmissbruk, inte har språket eller de som är i behov av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som 

exempel på typer av personer som blir felaktigt skickade till UTAS. Baserat på de svar vi fått från 

informanterna tolkar vi detta som att de andra myndigheterna som samarbetar med UTAS inte 

vet exakt vad UTAS arbetar med; eller att de inte vet vilken myndighet som ansvarar för vilka 

områden. Det nämns även i intervjuerna att det ibland händer att ingen myndighet väljer att ta 

ansvaret för att hjälpa till vid en övergång, exempelvis att fånga upp en individ som just skrivits ut 

från ett behandlingshem. Misslyckandet med mottagandet ökar risken för återfall då individen 

befinner sig vid en kritisk punkt. Detta medför även att individen kan känna sig bortglömd, och 

som följd av detta minskar deras förtroende för myndigheter. Det finns även en risk att UTAS 

skulle falla i misstro ifall individen skulle befinna sig där i framtiden, vilket skulle göra det 

betydligt svårare att förse individen med hjälp och vägledning. 

 

Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis har analyserna visat att studie- och yrkesvägledare som har för avsikt att 

arbeta inom en second chance school verksamhet, bör ha en välutvecklad förmåga att anpassa 

sig till klienten, att förstå klientens särskilda behov, och ha ett tydligt grepp om gruppvägledning. 

De båda vägledare som deltog som informanter i intervjuerna hade lång och bred erfarenhet 

inom yrkesområdet, 20 respektive 35 år i arbetet. De var båda fortbildade inom 

vägledningsområdet och hade även en lång erfarenhet av gruppvägledning. De andra 

heltidsanställda som intervjuades hade även de erfarenhet och motivation att arbeta inom denna 

typ av second chance school verksamhet. Faktumet att de anställda presenterar sitt starka 

engagemang som ett möjligt problem, leder oss till tolkningen att denna typ av verksamhet 

kräver en tydlig hängivenhet hos de anställda som kan leda till personliga uppoffringar. 
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Resultaten som beskrivs av informanterna indikerar att ett mycket stort engagemang hos de 

anställda är givande för deltagarnas egen motivation och byggande av självförmåga. 

 

När det kommer till hur UTAS påverkar deltagarnas självförmåga fann denna studie ett samband 

mellan det stöd som de anställda kunde ge deltagarna och deltagarnas motivation och 

utveckling. Informanterna nämnde hur de kunde förse deltagarna med det stöd de saknat från 

andra källor, och detta i kombination med arbetsmiljön som UTAS kan förse deltagarna med, ger 

möjlighet för deltagarnas självförmåga att växa. Faktorer som det låga antalet anställda i 

kombination med friheten för deltagarna att komma och gå som de vill och studera som de vill. 

Detta skapar, enligt vår tolkning, en miljö som är gynnsam för utvecklandet av självförmåga.  

 

De som kommer till UTAS har möjlighet att få ett stöd som de inte har haft tillgång tidigare då 

UTAS, som nämnt ovan, är en second chance school verksamhet vilket betyder att deltagare har 

rätt till oändligt många försök. Det finns dock även personer som UTAS inte har möjlighet att 

hjälpa, exempelvis drogmissbrukare eller personer i behov av hjälp från psykiatrin. Många av de 

bakomliggande problemen till varför en person slutligen hamnar på UTAS är sociala och flera av 

deltagarna kommer från en svår bakgrund med familjeproblem.   

 

Denna studie drar därför slutsatsen att svårigheterna dessa UTAS deltagare upplever är ett 

möjligt socialt problem. Två av informanterna berättar att UTAS startades för att det fanns ett 

behov av att fånga upp de som exempelvis misslyckats med komvux. UTAS blir mer av ett svar på 

ett symtom än på själva huvudproblemet. Detta är ett problem som kan upptäckas i tidigare 

åldrar och kan fångas upp redan då, istället för att problemen får finnas kvar i flera år innan det 

finns möjlighet till någon form av stöd. Två av informanterna avslutade sina intervjuer med att 

påpeka att UTAS inte skulle behövas i en perfekt värld, eftersom dessa personer skulle fångas 

upp tidigt nog för att kunna åtgärda problemen i en tidigare ålder. 
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Diskussion 
Ett återkommande mönster vi märkte under intervjuerna var att informanterna påpekade att 

kvaliteten på samarbetet med andra myndigheter och verksamheter var varierande. En av studie- 

och yrkesvägledarna ger exempel på detta när hen nämner att UTAS projektet påbörjades på 

grund av kommunens mindre än optimala hantering av de elever som behövde särskilt stöd. 

Samordnaren ger exempel på ungdomar som behövt ett mottagande efter att de blivit utskrivna 

från behandlingshem, men som istället fallit tillbaka till missbruk, då detta mottagande inte 

funnits. Den andra studievägledaren nämner även att de elever som behövt UTAS kommit till 

vägledarna innan UTAS-verksamheten fanns, och vägledaren beskriver att hen upplevde en 

osäkerhet huruvida eleven i fråga skulle klara av studierna vid komvux. Dessvärre upptäcktes 

mönstret att en del myndigheter skickade individer till UTAS som behövde en annan typ av 

särskilt stöd. Som framtida studie- och yrkesvägledare anser vi att den ansvariga kommunen bör 

vara informerad om vilken typ av problematik som hanteras av vilken typ av myndighet, eftersom 

kommunikation mellan utbildningsväsen, behandlingsenheter och den kommunala ledningen är 

viktig. Studie- och yrkesvägledare ingår i många fall i elevhälsoteam på skolor. En effektiv 

kommunikation mellan de olika myndigheterna ökar myndigheternas effektivitet vad gäller att 

hjälpa människor i behov av stöd och detta minskar risken för att någon inte får den hjälp de 

behöver. 

 

En svårighet vi mötte när vi sökte information om tidigare forskning, var att det inte verkade 

finnas någon tidigare forskning om gruppvägledningsmetoden WATCH. I den svenska 

översättningen av WATCH-boken, skriven av Birgisdottir, Jónsdóttir och Sigurðardóttir (2015) 

beskriver översättaren att hon först blev varse om WATCH-metoden 2005. Då detta indikerar att 

metoden funnits från senast 2005 anser vi att det är en aning förvånande att vi hade sådana 

svårigheter att finna annan forskning om denna metod. Med tanke på att metoden använts inom 

både UTAS och verksamheten i Lycksele som UTAS använde som förebild, finns tecken på att den 

är effektiv. Denna effektivitet kunde förstärkas i vår studie då informanterna blev tillfrågade om 

vilka effekter WATCH haft på deltagarna. Informanterna ansåg att WATCH var hjälpsamt och 

effektivt i att vidga perspektiven för deltagarna. Som framtida studie- och yrkesvägledare anser vi 

att det är viktigt att känna till effektiva modeller och teorier som kan användas i olika 

sammanhang, exempelvis gruppvägledning, men denna avsaknad av forskning på området leder 

oss till att undra varför det inte gjorts mer forskning om WATCH. 
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Den faktor som vi tyckte var tydligast när det kommer till de positiva aspekterna av denna typ av 

utbildning, var banden som knöts mellan de anställda och de ungdomar som tog del av 

verksamheten. Samtliga informanter nämnde denna kontakt mellan de anställda och deltagarna, 

och faktum är att en av informanterna använde ordet “föräldrar” när de beskrev kontakten de 

anställda har med deltagarna. Informanterna uttryckte även att denna kontakt mellan de 

anställda och deltagarna kan vara en stor faktor i att öka deltagarnas självförmåga, och tro på vad 

de klarar av. Något som vi tyckte var intressant var att två av informanterna beskrev att det 

ibland inte behövdes särskilt mycket stöd; det räckte med att de anställda fanns tillgängliga för 

att deltagarna skulle producera bättre resultat. Denna tillit är något som vi som framtida studie- 

och yrkesvägledare tycker är intressant, då det verkar ha en direkt påverkan på deltagarnas 

självförmåga - och genom detta - deras studieförmåga. Vi anser också att detta tyder på det 

tidigare nämnda sociala problemet; att ungdomar inte får ett tillräckligt stöd av sina egna 

föräldrar eller vårdnadshavare verkar enligt informanterna vara en faktor till varför vissa 

ungdomar har svårigheter i skolan. 

 

När det kommer till hållbarheten av denna studie låg fokus på endast en second chance school i 

Sverige som är relativt liten, vilket betyder att det inte har funnits mycket att jämföra med. Den 

närmaste jämförelse som finns är second chance school verksamheten i Lycksele som UTAS tog 

inspiration av när de formade sin egen verksamhet. Däremot tycker vi att forskningsområdet är 

relevant, inte bara för vårt arbetsområde utan även för skolverksamheten som helhet.  

 

Polidano, Tabasso och Tseng (2015) nämner att en väl utformad karriärplan minskar risken för att 

en elev hoppar av skolan i förtid och forskarna nämner även att ju längre en person har varit 

borta från aktivitet, desto svårare blir det att ta sig tillbaka till arbete eller studier. Vi anser att 

kunskapen om second chance schools är väldigt begränsad och borde efterforskas i större grad 

för att sedan presenteras för kommuner som har ett högt antal arbetslösa. Forskningen inom 

området skapar även en förståelse för vilka underliggande problem som finns och att det går att 

upptäcka tecken på dessa problem i tidig ålder. Genom detta kan det skapas förebyggande 

handlingsplaner som kan användas för att motverka problemen innan de växer och blir betydligt 

svårare att motarbeta. 

 

Innan intervjuerna erbjöd vi informanterna att få ta del av våra frågeställningar, i efterhand är 

detta ett beslut som vi är kluvna inför då samtalen riskerade bli uppstyltade, mindre spontana 

och att det fanns en risk att informanterna skulle diskutera svaren i förväg, vilket i sin tur kan 

påverka svaren på ett negativt sätt. Trots detta anser vi att vi fick informativa och utförliga svar 
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på våra frågor, något som kanske inte hade varit lika möjligt att få ta del av om informanterna 

inte fått möjligheten att se frågorna i förhand. 

 

Den största insikten som vi har tagit med oss genom detta arbete är, skillnaden mellan 

vägledningsarbete på komvux och en verksamhet som UTAS; samt vad som krävs för att arbeta 

inom dessa områden. Eftersom både UTAS och komvux arbetar med vuxna människor så krävs en 

bredare kunskap av studie- och yrkesvägledare, då klienternas problem kan ha betydligt större 

variation. I UTAS måste kompetensen vara ännu högre då de som kommer dit inte bara är i behov 

av vägledning, utan även har andra svårigheter som finns på ett djupare plan, exempelvis 

depression eller ADHD. För att kunna hjälpa denna typ av människor måste studie- och 

yrkesvägledaren vara kompetent nog för att kunna hjälpa till att skapa en karriärplan som 

fungerar för dessa människor och som inte blir överväldigande för den som hen vägleder. 

Eftersom ett av de huvudsakliga karaktärsdragen för en second chance school är att deltagarna 

får komma och gå som de vill, bör studie- och yrkesvägledaren även ha ett tålamod och en 

förståelse för att personerna som kommer till UTAS kan vara långsammare att arbeta med än 

personerna som kommer till komvux. Det kan ta längre tid att se framgång och resultat hos 

deltagaren som får vägledning, men det finns även deltagare som bara behöver lite motivation 

från en annan människa för att komma in på rätt riktning. 

 

I framtida studier inom detta område anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en 

kvantitativ forskning som fokuserar på UTAS-deltagarna och deras perspektiv, istället för de som 

arbetar inom UTAS. Sedan skulle det vara intressant att jämföra forskningsresultaten för att se 

om resultaten och uppfattningarna om UTAS, och dess effekter överensstämmer mellan dem 

som arbetar där och de som är deltagare. Genom exempelvis en enkät skulle det vara möjligt att 

se hur deltagarnas livssituation förändrats över tid, hur det såg ut innan UTAS och hur deras liv 

ser ut idag. 

Som presenterat i bakgrunden till UTAS är pojkar överrepresenterade inom verksamheten och ett 

framtida forskningsförslag skulle kunna vara att utgå från ett genusperspektiv och undersöka 

varför betydligt fler pojkar än flickor kommer till UTAS. Detta skulle kunna göras kvalitativt eller 

kvantitativt, då det finns värde i båda metoderna. Genom personliga intervjuer skulle forskarna 

kunna få en djupare bild av pojkars inställning till denna typ av utbildning jämfört med den 

ordinarie skolan. En kvantitativ undersökning av genus, skulle kunna ge en mer exakt siffra på 

vilka som deltar, och en exempelvis en enkät skulle vara fördelaktig i syfte att samla in mer data 

från fler deltagare.   
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Bilaga 1 
Tack för att du vill delta i vår intervju. 

Vi vill informera om att du kommer att vara anonym, och att du kan välja att avbryta 

intervjun när du vill. 

 

Är det okej att intervjun spelas in? Det inspelade materialet kommer inte att ses eller höras 

av någon annan än oss, det är enbart till för datainsamling och för att förenkla analysen.  

 
Frågegrupp 1: 

1. Kan du beskriva din arbetsroll? 

2. Kan du berätta om din studie samt yrkesbakgrund? 

3. Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

4. På vilket sätt skiljer sig denna arbetsplats från de tidigare? 

5. Har du arbetat inom någon liknande verksamhet före denna? 

6. Kan du berätta om hur du blev involverad i den här verksamheten? 

 

Frågegrupp 2: 

1. Kan du beskriva för oss vad er verksamhet är med egna ord? 

2. Finns det något gemensamt mönster hos de som deltar hos er? 

3. Hur många personer är det som deltar hos er? 

4. Vi tänkte fråga om utmaningar som du kanske stött på under din tid inom 

verksamheten: 

- Kan du berätta om något som du eller dina kollegor upplevt som knepigt 

eller svårt, som återkommit flera gånger? 

- Hur har ni hanterat dessa svårigheter? 

5. kan du berätta om något som varit återkommande positivt (som fungerat 

bra)? 

6. Kan du ge exempel på en positiv utveckling hos era deltagare? 

7. Kan du ge exempel på en negativ utveckling hos era deltagare? 

 

 

8. Kan du ge ett exempel på en situation som kommit upp som du tror är unik 

för er verksamhet? 



 

 

 

9. Vi känner till att ni jobbar med en teori som heter WATCH, jobbar ni 

medvetet utifrån någon annan särskild forskning eller vetenskaplig metod i 

ert arbete inom er verksamhet? I så fall vilken forskning eller metod? 

 

Frågegrupp 3: 

1. Hur kommer det sig att ni valde just WATCH som metod? 

2. Kan ni beskriva hur ni arbetar med WATCH? 

3. Finns det några skillnader mellan de som deltar i WATCH och de som inte 

gör det? 

4. Har du märkt några effekter hos deltagarna efter att de deltagit i WATCH? 

5. I sådana fall, vilka effekter? 

 

Frågegrupp 4: 

1. Hur ser verksamhetens framtida utvecklingsplaner ut? 

2. Vad är en förändring eller utveckling som du personligen skulle vilja se? 

3. Är det något du kommit på nu under vårt samtal som du skulle vilja lägga 

till, eller beskriva lite mer? 

 

Tack igen för ditt deltagande, vid frågor om verksamheten eller vidareutveckling av givna 

svar, tveka inte att kontakta oss.  

 

 


