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Sammanfattning 
Upprinnelsen till denna studie var att företaget Hjältebolaget vände sig till 

Hälsoteknikcentrum i Halland, ett treårigt strukturfondsprojekt. Man ville få hjälp med att 

förstå sin egen verksamhet och accepterade då att två forskare genomförde intervjuer med 

företagets ägare och annan pedagogisk personal i verksamheten. Intervjuerna gjordes av Sara 

Högdin och Mikael Jonasson. Studien ägde rum under våren 2011 och finansierades av 

Hälsoteknikcentrum i Halland.  

 

Företaget arbetar med flera olika verksamheter riktade mot grundskolan och förskolan, där 

den huvudsakliga verksamheten vänder sig till grundskoleelever i alla åldrar som har särskilda 

behov av extra stöd. Utöver det arbetar företaget med utbildning och utveckling av lärare och 

annan personal i grund- eller förskolan. Eleverna kan ha många olika typer av bakgrunder och 

behov, men gemensamt för dem är att de av olika anledningar uteblir från den ordinarie 

skolverksamheten. De är ofta elever som under lång tid har skolkat från skolan och på så vis 

hamnat utanför klassgemenskapen och ligger efter i skolarbetet.  

 

Företaget skapar dels andra undervisningsformer, i form av uppdrag, för eleverna. Dels sker 

dessa uppdrag sker i samråd mellan föräldrar, skola, socialtjänst och elever. Verksamheten 

beskrivs utifrån ett koncept som de benämner för hjältepedagogik, där utgångspunkten 

beskrivs vara att stärka eleverna genom bland annat praktiskt pedagogiskt arbete och en tydlig 

struktur.  

 

Syftet med denna förstudie var att undersöka företagsverksamhetens olika delar i avsikt att 

försöka förstå: a) i vilken relation företagets olika verksamhetsdelar står till varandra och i 

relation till offentliga verksamheter; b) vilka pedagogiska och didaktiska delar som kan anses 

vara bärande för verksamheten, och därmed möjliga att fokusera på när verksamheten ska 

utvecklas.  

 

Avsikten var att utröna verksamhetens innehåll utifrån beskrivningar av företagets grundare 

och några av de anställda i företaget. Studien har en explorativ utgångspunkt och gör inte 

anspråk på att utvärdera företaget och dess verksamhet. Studien inkluderar både en 

beskrivning av hur man uppfattar sig som privat företag lokaliserat mellan två olika offentliga 

aktörer, socialtjänst och skola, samt hur man beskriver karaktären hos verksamheten man 

bedriver.  

 

Resultaten i denna studie visar att företagets olika delar samt de pedagogiska och didaktiska 

delarna går in i varandra och är svåra att separera. Företagets pedagogiska idéer som används 

i verksamheten är inte unika eller radikala i någon anmärkningsvärd grad. Det är snarare 

kombinationen av alla elementen gemensamt – verksamhetsutrymmet mellan offentliga 

verksamheter som inte vet hur de ska hantera situationen, den systematiska och strukturerade 

lärsituationen, kontaktytorna ut mot föräldrar, skola och socialtjänst och möjligen de 

hanterbara grupperna som utgör en styrka i verksamheten.  

 

Samtidigt utgör den gränsöverskridande verksamheten mellan socialtjänst och skola en risk 

eftersom det kan skapa kollision mellan olika systemtänkanden och professionaliteter. Det 

innebär att olika yrkesroller kan kollidera och att en tydligare legitimitet därför skulle 

underlätta den fysiska förflyttningen av individer från en verksamhet.  
 

Ett annat sätt att beskriva verksamheten är att se den som bestående av två delar med en 

gemensam ram – en grundläggande basverksamhetsdel och en utvecklingsdel. 
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Basverksamheten utgörs då av uppdrag från skola och socialtjänst, medan utvecklingsdelen 

utgörs av utbildning av hjältepedagoger, utveckling av varumärket, spridning av konceptet 

och kursgården.  
 

Hjältebolagets arbete med eleverna grundare har utvecklat en modell som på många sätt ligger 

i linje med empowermentorienterat förändringsarbete. Enligt emporementorienterat lärande är 

det viktigt att motverka att lärare har makten gentemot elever att utforma utbildningen, 

bestämma innehåll och utforma lärandesituationer. Ett sådant lärande resonerar även med den 

nya läroplanen (LGR 11) som betonar att undervisningen i skolan ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och bidra till att utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

 

En av styrkorna i den pedagogiska verksamheten är den dokumentation av varje enskild 

uppgift som barnen arbetar med. Barnen dokumenterar själva det de har lärt sig och denna 

dokumentation redovisas tillsammans med lärandemålen i olika skolämnen. Detta är något 

som man borde lyfta fram som en professionell del i arbetet.  

 

Hjältebolaget har dock även flera utmaningar att ta ställning till och hantera i sitt kommande 

utvecklingsarbete med företaget. En svårighet som verksamheten dras med är att den består av 

många delar och att det är svårt att identifiera vilka delar som är bärande för verksamheten. 

Kanske är det helt andra inslag än de som vi har belyst i den här studien som är de mest 

betydelsefulla. Det är inte svårt att tänka sig att det handlar om att elever blir uppmärksamma 

och sedda som är det väsentliga och inte alls de metoder och pedagogiska utgångspunkter som 

används.    

 

En utmaning hänger samman med att verksamheten är av exkluderande art. Även om 

företagets ambition är att föra tillbaka elever in i ordinarie skolverksamhet, är vägen dit en 

separerad verksamhet. Dessutom är det endast ett mycket begränsat antal elever som deltar i 

verksamheten samtidigt. Här gör sig två centrala frågeställningar gällande. Den första är om 

det skulle vara möjligt att arbeta med denna typ av verksamhet på ett inkluderande sätt, där 

eleven fick vara en del av en klassgemenskap? Den andra frågan är om verksamheten skulle 

kunna överföras på större grupper eller om möjligheten att lyckas återföra eleverna faktiskt 

ligger i småskaligheten snarare än metoderna?  

 

En utmaning för Hjältebolaget är att ständigt utveckla sina dokumentations- och 

kvalitetssystem i syfte att bli uppfattad som en professionell utförare. Här ingår de metoder 

och kartläggningar som sker av barnens intressen och behov är en fråga som kan undersökas 

vidare i utvärderingsform, till exempel i termer av om och hur de skiljer sig från skolans och 

socialtjänstens kartläggningar och förmåga att utgå från individernas behov. Skiljer sig 

dokumentationen och metoderna från det som görs i den ordinarie skolan? Hur skiljer det sig i 

så fall? En utvärdering av det slaget skulle i kunna hjälpa företaget att hitta egna 

kvalitetsinstrument. Ett sådant arbete innehåller t ex externa utvärderingar, vilket också pekas 

ut som en möjlig uppgift för en utvecklingsstudie inom ramen för Hälsoteknikcentrum i 

Halland. 

 

Ytterligare en utmaning är att företagsledarna som arbetar med verksamheten kan betraktas 

som eldsjälar. De ”brinner” för eleverna och för sin verksamhet. Problemet är att 

verksamheten kan hänga på dessa eldsjälar, vilket skapar svårigheter när verksamheten ska 

expandera eller spridas till andra delar av landet. Det kan vara svårt att rekrytera personal som 

är beredd att arbeta utifrån vissa av företagets utgångspunkter som att stötta och kontakta 

elever på kvällstid och helger. Det är viktigt att verksamhetens metoder dokumenteras och 
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beskrivs utifrån teoretiska och metodologiska aspekter så att en expansion blir möjlig. I annat 

fall riskerar en expansion innebära en avknoppning med så stora lokala variationer att det inte 

går att tala om en gemensam metod. För att expandera krävs återigen en systematisk 

dokumentation av verksamhetens metoder och innehåll. En annan utmaning är 

kommunicerandet av varumärket ”hjältepedagogerna”. Verksamheten är bredare än vad 

begreppet förmår beskriva. 

 

Det är viktigt att poängtera att inom ramen för denna studie har vi inte undersökt om 

verksamheten verkligen innehåller alla sagda delar, utan det är helt baserat på det som 

företagsledare och pedagoger säger att de gör. Vi har inte heller utvärderat hur verksamma 

dessa delar är eller om det finns vissa delar som är mer centrala än andra. Inom ramen för 

denna studie har vi inte heller haft möjlighet att utvärdera verksamhetens metoder och 

undersöka resultaten. Det behövs fler och mer djupgående studier för att undersöka detta. En 

sådan studie skulle med fördel studera skolans och socialtjänstens inställning till 

verksamheten, föräldrars och elevernas erfarenhet av projektet samt undersöka hur elevernas 

situation och skolresultat förändras efter att de deltagit i projektet, både på kort och på lång 

sikt. 

 

Avslutningsvis kan sägas att denna studie genomfördes när företaget fortfarande befinner sig i 

en uppstarts-fas. Detta var någonting som inte var klart när studien inleddes utan framkom 

underhand. Företaget som har knappt två år på nacken är väl förankrad i en av landets 

kommuner men är ännu inte ett etablerat företag. Bristen på dokumentation började göra sig 

kännbart när företaget behövde expandera för att överleva. Företagsledningen har sedan 

studien startade påbörjat en dokumentation av verksamhetens metoder och innehåll. Denna 

studie kan bli en viktig del av deras fortsatta dokumentations- och utvecklingsarbete.  
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INLEDNING 
 

Idén till företaget Hjältebolaget växte fram 2007 hos två verksamma grundskolelärare. Två år 

senare startade de företaget i liten skala. Företaget har förändrats och utvecklats sedan dess. 

Idag har ytterligare en grundskolelärare blivit delägare i företaget som även har anställd 

personal. De arbetar med flera olika verksamheter riktade mot grundskolan och förskolan, där 

den huvudsakliga verksamheten vänder sig till grundskoleelever i alla åldrar som har särskilda 

behov av extra stöd. Utöver det arbetar företaget med utbildning och utveckling av lärare och 

annan personal i grund- eller förskolan.  

 

Företagets huvudsakliga verksamhet riktar sig till elever som av olika anledningar uteblir från 

den ordinarie skolverksamheten. De är ofta elever som under lång tid har skolkat från skolan 

och på så vis hamnat utanför klassgemenskapen och ligger efter i skolarbetet. Formerna för 

dessa uppdrag sker i samråd mellan föräldrar, skola, socialtjänst och elever. De beskriver 

verksamheten utifrån ett koncept som de benämner för hjältepedagogik, där utgångspunkten 

beskrivs vara att stärka eleverna genom bland annat praktiskt pedagogiskt arbete och en tydlig 

struktur. I arbetet med lärare och annan personal är avsikten främst att genomföra utbildningar 

i det hjältepedagogiska arbetssättet men det kan även handla om konflikthantering eller 

utvecklingsarbete i arbetsgruppen. Företagets verksamhet kan betraktas befinna sig i 

gränslandet mellan socialt arbete och pedagogisk verksamhet.  

 

Företagets verksamhet är väl förankrad i en av landets kommuner men har haft begränsat med 

uppdrag eftersom det är ett relativt nystartat företag. Företagets grundare uttrycker att de har 

behov av att utveckla sin pedagogik och utöka sin företagsverksamhet geografiskt. För att nå 

dit krävs det en djupare förståelse av den egna verksamheten. Det finns inga dokument som 

beskriver företagets verksamhet eller hjältepedagogikens innehåll och pedagogiska metoder. 

Verksamheten innehåller flera delar som är viktiga att dokumentera och analysera för att i 

framtiden kunna utveckla företagets koncept. Detta är en inledande studie av Hjältebolagets 

verksamhet. Studien är begränsad och till sin karaktär beskrivande, varvid den kan betraktas 

som en förstudie som kan ligga till grund för en kommande mer omfattande och djupgående 

studie. 

 

Syftet med denna förstudie är att undersöka företagsverksamhetens olika delar i avsikt att 

försöka förstå: a) i vilken relation företagets olika verksamhetsdelar står till varandra och i 

relation till offentliga verksamheter; b) vilka pedagogiska och didaktiska delar som kan anses 

vara bärande för verksamheten, och därmed möjliga att fokusera på när verksamheten ska 

utvecklas.  

 

Avsikten är att utröna verksamhetens innehåll utifrån beskrivningar av företagets grundare 

och några av de anställda i företaget. Studien har en explorativ utgångspunkt och gör inte 

anspråk på att utvärdera företaget och dess verksamhet. Studien inkluderar både en 

beskrivning av hur man uppfattar sig som privat företag lokaliserat mellan två olika offentliga 

aktörer, socialtjänst och skola, samt hur man beskriver karaktären hos verksamheten man 

bedriver.  
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FÖRETAGET HJÄLTEBOLAGET 
 

Företaget Hjältebolaget arbetar huvudsakligen med elever i grundskolan som har behov av 

extra stöd och uppmärksamhet. Det handlar främst om elever som har tappat intresset för 

skolan och som har skolkat under en längre period. Verksamheten riktar sig till elever i 

grundskolans alla åldrar. De arbetar med eleverna utifrån en pedagogik som företagsledarna 

benämner för hjältepedagogik och de säger sig utgå från ett verklighetsbaserat lärande. 

Innehållet och metoderna i pedagogiken är vid tiden för föreliggande studie inte nedtecknade 

och dokumenterade.  

 

Idag är tre företagsledare delägare i Hjältebolaget. Företagsledarna arbetar med samtliga delar 

av verksamheten men har anställt ytterligare personal i arbetet med eleverna, dessa benämns 

för hjältepedagoger. I början av 2011 arbetade ytterligare nio hjältepedagoger i företaget. 

Dessa behövde nödvändigtvis inte vara utbildade pedagoger utan hade olika kompetenser, till 

exempel lärare, förskolelärare, habiliteringsassistenter, hemterapeuter. Det visade sig 

emellertid att företaget hade växt för snabbt och att företagsledarna inte mäktade med 

expansionen. I maj 2011 var endast fyra anställda kvar i företaget. 

 

Företaget utgår från Skårs gård som är en ombyggd före detta hästgård i centrala Halland. 

Företaget har avtal med en närliggande kommun där de arbetar med elever på sju grundskolor. 

Totalt har de sedan starten 2009 till och med maj 2011 arbetat med ungefär 25 elever på dessa 

skolor. Majoriteten av dessa elever gick i nionde klass när de deltog i verksamheten och 

företagsledarna beskriver att det har varit en relativt jämn fördelning av flickor respektive 

pojkar, även om något fler har varit pojkar. Eleverna som deltar i verksamheten är på Skårs 

gård två dagar i veckan och övriga dagar är de i den ordinarie skolan. Varje skola har ett eget 

rum avsatt för den hjältepedagogiska verksamheten där de oftast håller till. Vissa dagar är 

eleverna i sina ordinarie klasser tillsammans med en hjältepedagog. 

 

Företaget utbildar även skolpersonal i det hjältepedagogiska arbetssättet samt bedriver 

utvecklingsarbete i personalgrupper där det förkommer konflikter eller andra problem. 

Därutöver håller företagsledarna inspirationsföreläsningar. De arbetar även för att utveckla 

sina pedagogiska metoder med elever och personalgrupper samt har ambitionen att utveckla 

ett arbetssätt för att fånga upp elever i riskbeteende. De har även planer på att starta ett 

aktivitetscentrum för barn i behov av särskilt stöd på Skårs gård. 
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METOD 
 

Detta är en förstudie av företaget Hjältebolaget med syfte att beskriva verksamhetens innehåll 

och de metoder som används. Studien har en explorativ ansats och är i första hand av 

kvalitativ art. Studien bygger på intervjuer med de personer som driver verksamheten samt 

med anställda pedagoger i projektet. Avsikten är att sätta ord på verksamhetens innehåll 

utifrån teoretiska begrepp och beskrivningar som utformas just för denna studie.  

 

Det är viktigt att poängtera att denna studie inte är någon utvärdering av verksamhetens 

uppnådda resultat. Det görs inte anspråk på att följa upp och mäta effekterna av innehållet och 

metoderna som beskrivs. Denna studie kan snarare betraktas som ett underlag och en 

förutsättning för en kommande utvärdering. Studien avser att klargöra innehållet i 

verksamheten men avslutas i fler frågor än den ger svar. Dessa frågor är viktiga för företaget 

att ha med sig i sitt kommande arbete och att följa upp i en kommande utvärdering av 

företaget.  

 

Studien genomfördes under fyra månader, från 1 februari till 31 maj, 2011. Under denna tid 

har två forskare totalt lagt ned cirka 100 timmar vardera på studien. Med tanke på studiens 

begränsade tidsramar baseras studien på analyser av semistrukturerade intervjuer samt 

insamlat dokumentationsmaterial från företagets verksamhet.  

 

De två pedagoger som startade och driver företaget intervjuades tillsammans vid två tillfällen. 

Vid dessa intervjuer deltog även en tredje person som vid den första intervjun var rektor i den 

kommun verksamheten har sin förankring men som vid den sista intervjun sagt upp sig från 

sin rektorstjänst och köpt in sig i Hjältebolaget. Det innebär att den person som inledningsvis 

hade ett utifrånperspektiv sedermera blev ett med företaget. Intervjuerna tog närmare tre 

timmar att genomföra. Det genomfördes även en kortare intervjuer med en pedagog som har 

arbetat i Hjältebolaget sedan 2009 och med två nyanställda pedagoger. Två av pedagogerna 

var utbildade grundskolelärare och en var specialpedagog. Enligt företagsledarna kallas de 

anställda pedagogerna i företaget för hjältepedagoger. Under skrivandets gång har de 

intervjuade fått läsa och kommentera texten. På så vis har missförstånd och oklarheter 

uppmärksammats och diskuterats. Intervjuerna hade formen av samtal och dokumenterades 

för hand. Tyvärr fanns det inte utrymme att inom ramen för studien intervjua andra viktiga 

aktörer, så som elever, skolpersonal, socialtjänsten eller föräldrar. 

 

Dokumentstudien syftar till att få en övergripande bild av företagets verksamhet, 

målsättningar och metoder. Det förekommer emellertid mycket begränsat med dokument om 

verksamheten. Verksamhetsberättelser och målformuleringar finns inte utarbetade vid tiden 

för studien. Det dokumenterade materialet består dels av en mycket kort idéskiss av företaget 

och vissa metoddokument, dels av viss dokumentation av eleverna som ingår i verksamheten. 

Företagets idéskiss och metoddokument innehåller begränsat med information om 

verksamhetens syfte, målformuleringar, tidsramar och metoder. Idéskissen skrevs 2007, två år 

innan verksamheten startade och mycket har utvecklats sedan dess. Elevernas dokumentation 

innehåller dagliga beskrivningar av aktiviteter som ingår i verksamheten utifrån elevernas 

egna reflektioner och perspektiv. Dessa är främst från år 2010. Föräldrar och elever har givit 

sitt medgivande till studier av dagböckerna (se bilaga 1).  
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Det finns flera metodproblem att förhålla sig till i denna studie. Ett första problem är att 

bristen på nedtecknade dokument av verksamheten innebar att studiens fokus kom att 

begränsas till att vara beskrivande. Detta på grund av att studien var alltför begränsad 

tidsmässigt för att både hinna beskriva verksamheten och att göra en ytterligare studie av 

externa aktörers uppfattning av verksamheten. Den främsta källan vi har använt oss av är 

muntliga och ofta ganska ostrukturerade beskrivningar av verksamheten. Arbetet försvårades 

av att respondenterna ofta hade svårt att sätta ord på vad de verkligen gör och vilka delar 

företaget innehåller. Dessutom har företaget och verksamheten förändrats under studiens 

gång. Det har varit ett omfattande arbete att förstå, strukturera och benämna företagets olika 

delar och innehåll.       

 

Ett annat metodproblem är att vi har varit beroende av företagets ägare i beskrivningar av 

företaget och dess verksamhet. Resultat utgår främst från deras beskrivningar av sitt företag 

och dess verksamhet. Det är inte säkert att beskrivningarna stämmer överens med den 

praktiska verksamheten och det finns en möjlighet att de är skönmålande. Vi har försökt att 

väga upp detta genom gruppintervjun med anställda hjältepedagoger i företaget. Emellertid 

var enda sättet att komma i kontakt med dessa via företagets ägare, vilket kan ha påverkat 

urvalet. Det är därför viktigt att företagets verksamhet studeras utifrån andra aktörer i framtida 

studier. Det är framöver viktigt att fånga även elevers, föräldrars, rektorers, lärares och 

socialtjänstens intryck av verksamheten. 

 

Det faktum att vi studerade verksamhetens innehåll och metoder innebar att företagets ledare 

tvingades svara på en mängd frågor om verksamheten. Detta ledde till synliggörandet av 

bristen på uttalade metoder och dokumentation. Under studiens gång har därför företagarna 

inlett ett arbete med sökande av metoder och författande av verksamhetsdokument. Eftersom 

de fick ta del av vårt material och våra teoretiska utgångspunkter under studiens gång har det 

påverkat deras dokumentation av verksamheten. Därmed har denna studie i allra högsta grad 

bidragit till utvecklingen av företaget och dess verksamhet och har därmed klara inslag av 

aktionsforskning. 

 

Aktionsforskningen gavs uppmärksamhet när Kurt Lewin försökte testa det sociala livets 

lagar i praktiken med hjälp av aktionsforskning (Lewin, 1952:564). Forskningsansatserna 

hamnade i skymundan under den positivistiska eran eftersom man inte kunde producera 

empiriska generaliseringar så som kvantitativa metoder åstadkom (Carr, 2006:424). 

Aktionsforskningen återupptäcktes i en utbildningskontext där man menade att lärares 

professionalism kunde ökas genom att man gav lärarna en forskarroll (Stenhouse, 1975). 

Därigenom kunde praktiker testa teorier på det sociala livet samtidigt som både teorier och 

den professionella praktiken kunde utvecklas. Aktionsforskning visar på vikten av reflektion 

över etiska och kvalitetsaspekter inom en professionell praktik och därmed involveras även 

frågor som rör metodologi.  

 

Aktionsforskning berör etiska dimensioner eftersom den som undersöker, inte alltid har en 

distanserad roll som utanför stående objektiv betraktare av aktiviteter och processer. Den 

aktivistiska rollen blir dock tydlig när även den traditionella och distanserade forskaren måste 

underkasta sig frågor som rör erkännande av vår egen positionalitet och för att: ”… explore 

the „politics of position‟ (Jackson, 1993: 211; Smith, 1993: 305). 

 

I regel bör varje forskare låta underkasta sina kommande forskningsplaner en etisk kommitté 

eller ett rådgivande organ när det gäller konsekvenserna av ett forskningsprojekt. Detta 
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förfarande bygger dock, enligt Elwood (2007), på att det finns en möjlighet att förutse etiska 

dilemman som kan skada människor som undersöks. I många fall infinner sig det motsatta, 

nämligen att etiska dilemman är situationella och kontextuella, d v s de uppstår oväntat i ett 

möte med eller mellan aktörer, vilket gör att det krävs reflektion och dialog mellan deltagare 

och forskare. Det finns alltså en inbyggd spänning mellan den institutionaliserade etiska 

hanteringen och den kontextuella och situationella hanteringen. Den aktionsinriktade 

forskningen har genom det reflekterande anslaget en bra utgångspunkt i inkluderingen av just 

den situationella reflektionen. Ytterligare en styrka är dialogen, som sätt att hantera etiska 

problem i fält, vilket är en approach som ibland kan hamna i svårigheter när det gäller att 

försvara ett upplägg som har deliberativa och intervenerande inslag. Det är heller inte säkert 

att en institutionaliserad och formaliserad etisk rekommendation kan vägleda i alla de 

tänkbara situationer som kan uppträda i fält, varför en reflekterande utgångspunkt ändå är 

nödvändig.  

 

Reflektion är inte allt, den har ett litet syfte om den inte kopplas till ett vidare syfte och en 

agenda om hur världen borde se ut, och hur vi kan ändra den (Kobayashi , 2003). Det är 

därför viktigt för forskare att beakta det de gör och hur och varför de gör detta, lika mycket 

som att fundera över vem de är i subjektiva termer eller i genustermer. En huvudfråga i 

förhållande till deltagande etiker handlar om vilken nivå av inblandning, konsultation och 

engagemang som erbjuds de olika grupperna som är involverade i forskningen (Cahill, 2004, 

Pain, 2004, Pain and Francis, 2003). 
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TIDIGARE STUDIER 
  

Det har inte genomförts några tidigare studier av Hjältebolagets verksamhet. Det har däremot 

genomförts ett flertal studier av andra liknande projekt och verksamheter. Här presenteras 

resultaten från studier som kan användas i diskussionen om Hjältebolagets verksamhet. Den 

första, är en utvärdering av ett skolprojekt inom familjehemsvården som har många likheter 

med Hjältebolaget, då det arbetar med skola, socialtjänst och föräldrar. Den andra, är en 

studie av en tjejverksamhet på fryshuset som har erfarenhet av flera försök att expandera sin 

verksamhet som kan vara användbara i diskussionen om Hjältebolagets expansion.  

Utvärdering av ett skolprojekt 
Syftet med skolprojekt inom familjehemsvården i Helsingborg, SkolFam var att öka 

förutsättningarna för bättre skolresultat bland familjehemsplacerade barn. Av utvärderingens 

resultat framgår flera faktorer som kan betraktas som betydelsefulla för ett framgångsrikt 

arbete. Här följer några av de faktorer som lyfts fram som centrala för en verksamhet av det 

här slaget och som även kan ha betydelse för Hjältebolagets verksamhet.  

 

Studien visar att det är av största vikt 

 att kartlägga det individuella barnets förutsättningar och synliggöra barnets behov, 

 att anpassa det pedagogiska upplägget utifrån elevens behov, 

 att problem lyfts från barnet till miljö/samspel/organisation, 

 att skapa en arbetsallians mellan involverade parter kring barnet (skola, 

socialtjänst, föräldrar) 

 att det finns en arbetsmodell som inkluderar systematisk uppföljning av arbetet,  

 att socialsekreterare ges mandat att bättre hävda barnets behov i skolan,  

 att initiera en lärandeprocess i skolan kring elevens utveckling, 

 att pedagoger inspireras till alternativa professionella verktyg i det pedagogiska 

arbetet och erbjuds coachning, 

 att rektor/skolledning är med i arbetsprocessen.  

 

I utvärderingen framkommer att samtliga elever har höjt sina resultat inom alla ämnen efter 

att ha deltagit i projektet. Sammantaget kan sägas att eleverna höjde sina resultat mer än 

förväntat. I utvärderingen beskrivs att en av de viktigaste framgångsfaktorerna var att problem 

lyftes från eleven och fokuserades på samspel, bemötande och organisation. En annan 

framgångsfaktor var den återkoppling av resultaten efter en tid i projektet som visade att 

barnen var ”normala” och ”lika smarta” eller till och med ”mer begåvade” i jämförelse med 

andra elever. Det leder troligtvis till att tilltron till den egna förmågan ökar bland dessa elever 

samt att omgivningen (lärare och föräldrar) på ett realistiskt sätt ökar sina förväntningar på 

barnen. Detta torde enligt utvärderingen leda till en höjd kognitiv prestation (Aldenius 

Isaksson, Hintze, & Fastén 2009).      

Den problematiska expansionen 
Eftersom arbetsbelastningen för verksamhetsledarna i företaget Hjältebolaget är hög 

diskuteras behovet av en expansion. Det finns flera beskrivningar av verksamheter som har 

stött på problem när det gäller att expandera sin verksamhet. Ett exempel är hämtat från 

utvärderingar av United Sisters, som är ett tjejprojekt på Fryshuset i Stockholm (Högdin 
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2008; Koch 2004; 2005). Verksamheten har vid flera tillfällen gjort försök att sprida sina 

metoder till andra delar av landet. De första försöken gjordes genom avknoppning, vilket 

innebär att nya verksamheter startades upp lokalt i olika delar av landet. Eftersom det inte 

fanns någon gemensam organisation utvecklades verksamheterna väldigt olika. Olikheterna 

förstärktes av att det inte fanns några nedtecknade arbetsmetoder och endast vagt formulerade 

mål. Enligt Koch (2004) fanns det för- och nackdelar med detta expansionssätt. Det som 

beskrevs i positiva termer var att det fanns möjligheter för projekten att utvecklas utifrån 

lokala förutsättningar. Det som beskrevs som negativt var att verksamheterna utvecklades så 

olika att det inte gick att tala om en gemensam metod. Koch (2005) menar att 

expansionsförsöken misslyckades främst på grund av att United Sisters i Stockholm endast 

hade sparsam kontakt med projekten ute i landet. Enligt Koch (2004) skulle ett gemensamt 

arbetsmaterial som kan användas i verksamheten eliminera slumpfaktorn när det gäller vilka 

metoder som används. Idag har United Sisters utvecklat ett metodmaterial och gjort nya 

expansionsförsök utifrån en mer sammanhållen modell.  Högdin (2008) beskriver dagens 

form av expansion som innebär en gemensam övergripande organisation. Samtliga 

verksamheter i landet är en del av Fryshuset, men har även lokalt anställda verksamhetsledare. 

Därmed blir verksamheten mer sammanhållen och likriktad. Dagens organisation beskrivs 

leda till ökade förutsättningar för långsiktighet och varaktighet. Idag finns det ett gemensamt 

material, men det innebär inte att slumpfaktorn är helt eliminerad. Lokalavdelningarna har 

utvecklats åt olika håll även om de anställda säger att de håller sig inom ramarna för 

verksamhetens målsättning (Högdin 2008). Sammantaget kan sägas att expansion av en 

verksamhet är en balansgång mellan gemensamma metoder och utrymme för lokala 

variationer. Det krävs tydliga målformuleringar och nedtecknade metoder som är öppna för 

vissa olikheter när det gäller lokala behov.   
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp som ligger till 

grund för analysen av intervjuerna med Hjältebolagets ledning och pedagoger. Inledningsvis 

presenteras teorier om vinstdrivande företag inom offentlig sektor eftersom Hjältebolaget är 

ett sådant företag inom kommunal verksamhet. Därpå följer teori om vedertagna metoder i 

socialt arbete och pedagogik som är centrala för att förstå och sätta ord på beskrivningar av 

Hjältebolagets verksamhet.  

Teorier om privatisering inom offentlig sektor 

Studien är designad på så sätt att intervjuerna har givit ett grundmaterial som sedan varit en 

utgångspunkt för att koppla på olika teorier som vi anser har relevans för att förklara 

företagets verksamhet. Teorierna försöker då fånga företagets verksamhet i ett vidare globalt 

och ekonomiskt perspektiv – varför finns denna typ av företeelse i en välfärdsekonomi? Vi 

har därefter försökt att hitta förklaringar som kan relateras till lärande och särskilt då i 

förhållande till barn med särskilda behov – hur kan lärandet kopplas till olika typer av 

styrdokument och pedagogiska idéer? Slutligen har vi även ansett att formen för 

verksamheten, d v s att den drivs i form av ett företag, har betydelse för möjligheten att 

utvecklas och växa, vilket var den grundläggande frågan delägarna är ställda inför och vill ha 

hjälp med att fundera kring – vilka bilder menar företaget att man väcker hos dem som 

kommer i kontakt med dem?  

Den neoliberala kapitalismens effekter på offentlig sektor 

Privat företagsverksamhet inom områden som tidigare betraktats som offentliga kan betraktas 

som ett svar på de neoliberala kapitalistiska krafter som får en allt större plats i akademisk 

litteratur. Neoliberalismen, eller som det också kallas ibland: ”… manageralism and 

entrepreneurism” (Harvey, 2005; Greenberg, 2008), har fått ett bredare och djupare tag om 

samhällets funktioner. Numera omfattas även offentlig sektor av utmaningar och förmodade 

goda effekter av konkurrensutsatthet. Det finns lite som talar för att denna process kommer att 

återgå till ett läge där offentliga aktörer som skola och socialtjänst kommer att få mer resurser 

för att kunna hantera de problem som ett modernt samhälle producerar.  

 

Allt fler företag börjar dessutom betrakta de ytor, där en alltmer försvagad offentlig sektor 

verkar, som marknader för olika typer av tjänster. Sett ur ett annat perspektiv finns det aktörer 

som ser entreprenörskapet som ett sätt att skapa samhällsnytta och en skillnad för individer 

som riskerar att marginaliseras när de offentliga systemen inte längre räcker till. Frågan 

riskerar således bli ideologisk - ur ett perspektiv är entreprenöriella initiativ framtvingade av 

neoliberalismen, medan det ur ett annat perspektiv utgör räddningen för redan 

marginaliserade individer att ytterligare hamna utanför när offentliga verksamheter inte räcker 

till.  

 

Hjältepedagogernas arbete reflekterar således en grundläggande förändring i formerna för 

synen på samhällsnyttiga verksamheter. KK-stiftelsen definierar denna typ av verksamheter i 

termer av samhällsentreprenörskap. Det samhällsentreprenöriella förklarar varför en privat 

aktör mycket väl skulle kunna vara ett stöd och ett komplement till befintliga verksamheter 

inom kommuner och arbetsförmedlingar. Privata och innovativa verksamheter vars syfte är att 

utveckla: …”samhällsnyttiga funktioner” (Gawell, et al, 2009) kan spela en viktig roll för 

egenförsörjningssystemen genom sina entreprenöriella initiativ.  
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Mot bakgrund av neoliberalismens idémässiga framgångar och genomslag, även inom 

offentlig sektor, kan man anta att framtidens organisationer troligen kommer att innehålla en 

eller flera former av entreprenöriellt perspektiv vilka ser nya marknader inom offentlig 

verksamhet. Egenheten hos dessa entreprenöriella perspektiv, är enligt Gawell (2009) att de 

inte ser en strikt uppdelning mellan det som anses vara offentligt och privat eller ideellt. Den 

grundläggande drivkraften för dessa företag är den förenade nyttan mellan att göra bra 

samhällsnytta och att göra så inom ramen för ett företagande.  

Teorier och begrepp för att förstå verksamhetens innehåll och metoder   

För att förstå och sätta ord på respondenternas beskrivningar av Hjältebolagets verksamhet 

används teoretiska utgångspunkter som fokuserar på olika metoder som används inom socialt 

arbete och pedagogik. Utgångspunkten är teorier om empowerment, motståndskraft och 

lärande som sker i praktiken. Teorierna har valts ut för att de på många sätt stämmer med 

beskrivningarna av verksamheten som står i fokus för denna studie.     

Empowermentteori 

Empowerment har sitt ursprung i sjuttiotalets medborgarrättsrörelser och kan dels betraktas 

som en teori men även som en metod. Teorins utgångspunkt var till en början främst baserad 

på en modell som antar att samhället består av grupper som skiljer sig från varandra på grund 

av att de har tillgång till olika mycket makt och olika mycket kontroll över resurser (Gutiérrez 

1990). Utgångspunkten är att maktförhållanden skapar konflikter, förtryck och problem för 

individer, familjer och samhällsgrupper (Gutiérrez, DeLois, GlenMaye 1995). Teorin utgår 

därmed från ett samhällsperspektiv som förklarar individers situation utifrån en strukturell 

nivå. Syftet med metoden var inledningsvis främst att medvetandegöra grupper av individer 

om de maktstrukturer som samhället är uppbyggt av. Genom att bli medvetna om dessa 

maktstrukturer ska enskilda individer kunna få insikt om sin egen situation och förändra den. 

En viktig förgrundsperson för empowermentpedagogik är den brasilianske filosofen Paolo 

Freire (1921-1997) som har skrivit om pedagogik för förtryckta. Freire arbetade bland fattiga 

bönder och intresserade sig för den okunnighet och apati som präglade dem. Han insåg att 

detta var en konsekvens av maktlöshet utifrån det sociala, politiska och ekonomiska förtryck 

de levde under. Han menade att individen måste bli klar över sin livssituation och bli 

medveten om att maktstrukturerna påverkar henne eller honom i negativ riktning. Först när 

individen är medveten om detta kan en förändringsprocess möjliggöras genom en aktiv kamp 

mot förtrycket (Freire 1972). Empowermentmetoder praktiseras idag främst inom socialt 

arbete och annat förändringsarbete men även inom skolan används allt oftare begreppet 

”empowermentorienterat lärande”. Empowerment i detta fall handlar om att stärka elevens 

kapaciteter och förmågor genom delaktighet i lärandet (Ahlberg, 2001). 

Empowerment som metod för förändring 

Syftet med metoden var till en början främst att medvetandegöra grupper av individer om de 

maktstrukturer som samhället är uppbyggt av. Genom att bli medvetna om dessa 

maktstrukturer ska enskilda individer kunna få insikt om sin egen situation och förändra den. 

Empowermentmetoden är således en process där hjälpare ger mottagare möjlighet att öka sin 

personliga, relationsmässiga, politiska eller ekonomiska makt, och sedan agera för att 

förbättra sin livssituation (Evans 1992; Gutiérrez 1990). Evans (1992) genomgång av 

empowerment tar upp tre processer på individnivå kopplade till denna metod, som leder till en 

utveckling av enskilda individers förmåga till kritiskt tänkande.   
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1. Utveckling av färdigheter innebär att låta mottagarna själva finna svaren på sina frågor 

och att givaren lyfter upp de styrkor och förmågor som mottagaren redan besitter.  

2. Vid uppvärdering av självbilden växer känslan av att vara kompetent. Detta kan också 

ske genom praktisk erfarenhet av att klara av saker man företar sig. 

3. Medvetandegörande kan innebära att personliga problem omvandlas till strukturella 

problem i individens medvetande. Detta leder till insikt om att det personliga är 

politiskt.  

 

På senare tid används empowermentteori allt oftare utifrån ett mer renodlat individperspektiv, 

där de strukturella förklaringarna inte är lika centrala. Det innebär större fokus på de 

individuella förändringsprocesserna och mindre fokus vid gruppen och gruppens makt eller 

avsaknad av makt. Det handlar ofta om att individen ges redskap att ta makt över sin 

livssituation. Empowerment har numera blivit ett begrepp som ofta kritiseras för att vara ett 

modeord. Kritiker menar att begreppet har urvattnats och att det är svårt att beskriva vad 

empowerment egentligen är eftersom det inte finns en entydig definition (se exempelvis 

Askheim & Starrin 2007). Den gemensamma grunden är dock att utgå från att arbeta för att 

stärka individer eller grupper att förändra och ta makten över en problematisk situation. Det 

finns ett stort antal modeller för hur detta arbete kan gå till.      

 

Moula (2009) beskriver att utgångspunkten för allt socialt förändringsarbete måste vara 

empowerment. För att en person ska ta makten över sin livssituation och göra en förändring 

krävs ett empowermentorienterat arbete. Författaren beskriver flera olika praktiska modeller 

som används för detta ändamål. Modellerna, som varierar något, innehåller flera steg. Det 

första steget i samtliga modeller är att identifiera den problematiska situationen. I ett andra 

steg ska målet identifieras, det vill säga den önskade situationen ska utredas. Därefter finns 

det olika vägar att uppnå den önskade situationen beroende på vilken modell som används 

(Moula 2009).     

Motståndskraft och skyddsfaktorer 

Resilience (motståndskraft) är ett begrepp som ofta används i samband med socialt 

förändringsarbete och har sin utgångspunkt i maktstrukturer precis som 

empowermentorienterat arbete. Teorier och metoder som utgår från resilience fokuserar på 

individers inre och yttre resurser och deras betydelse för att förändra en problematisk 

situation. Ungars (2008) definition av resilience tar fasta på hur individen kan mobilisera sina 

resurser och främja det egna välbefinnandet. Resilience är ett resultat av en inneboende 

förmåga hos individen att ta tillvara på sina resurser. Denna förmåga hänger samman med de 

villkor som föreligger inom familjen och i det omgivande närsamhället. Resilience är således 

ett samspel mellan individen och den sociala omgivningen (se exempelvis Ungar, 2008; 

Boyden & Mann, 2005, Rutter, 1990). Rutter (1990) beskriver att resilience är en effekt av 

processer och samverkan med omgivningen och framhåller särskilt betydelsen av 

”vändpunkter” (Turning points) och skyddande mekanismer. En livssituation med risker och 

utsatthet kan vridas i mer positiv riktning av händelser som leder individens livsbana in på ett 

nytt spår (Rutter 1990). Ett återkommande resultat i forskning om barns utsatthet visar att 

utbildning och framgång i skolan som en av de främsta ”skyddande faktorer” för sociala 

problem i vuxen ålder (exempelvis Werner och Smith 2003).   

Förhållandet mellan förändringsarbete och lärande 

Moula (2009) beskriver att förändringsarbete och lärande inte går att separera från varandra. 

Han beskriver att lärande innebär en förändring, eftersom en individ som lär sig något nytt 

också genomgår en förändring. Samtidigt beskriver han hur en förändring oftast förutsätter att 
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individen lär sig något nytt. Förändringsarbete och lärande går med andra ord hand i hand. 

Socialarbetarens roll och lärarens roll har stora likheter när det gäller interaktionen och 

förhållningssättet gentemot klienter respektive elever. Moula beskriver flera av dessa likheter 

med inspiration av Dewey (1938) och Zull (2004). För det första beskrivs både klientens 

förändringsprocess och elevers lärande handla om integrering av det individen redan vet med 

ny kunskap. För det andra går det inte att bortse ifrån klientens eller elevens erfarenheter, 

tankar och känslor. Det krävs tid för att integrera det ”nya” med det ”gamla” och ett effektivt 

sätt är att låta klienter eller elever berätta om sina tankar och låta processen ta tid. För det 

tredje sker förändring och lärande i en social miljö och i interaktion med andra. Detta måste 

ske utifrån individens egen vilja eftersom det inte går att tvinga någon att lära sig något nytt. 

Det krävs att individen har motivation och det handlar om kapaciteten och processen som 

krävs för att en individ ska förändras och lära sig något nytt (jämför med kommande avsnitt 

om resilience). Till sist beskrivs att empowerment kan betraktas som en specifik form av 

förändring som sker genom lärande.  

Erfarenhetsbaserat lärande 

Enligt Moula (2009) sker lärande utifrån empowermentpedagogik inte genom att läraren 

undervisar eleven utan genom att läraren handleder eleven så att eleven kan integrera ny 

kunskap med gamla erfarenheter. Hon gör även kopplingar till Deweys teori om 

erfarenhetsbaserat lärande. Enligt Dewey är utbildningens viktigaste utgångspunkt att stödja 

sina elever till att bli problemlösare. Lärarna ska hjälpa eleverna att lära sig tänka och skapa 

intresse för ett livslångt lärande. Det innebär även att eleverna ska utveckla kreativitet och ett 

kritiskt tänkande. Dewey ifrågasätter lärande som innebär att elever tvingas till kunskap 

ovanifrån och utifrån vuxnas utgångspunkt och metoder. Denna form av lärande skapar en 

maktstruktur mellan vuxna och elever som enligt empowermentpedagogik bör bekämpas. 

Dewey menar att eleven istället har rätt att utrycka sig utifrån sina erfarenheter och eleven ska 

lära sig det som är relevant för att uppnå ett mål snarare än tekniker och färdigheter. Eleverna 

ska med andra ord lära sig självkontroll och hur de kan hantera sitt liv. Enligt Dewey måste 

det finnas utrymme för elever att uttrycka och bearbeta sina tankar samt för möjlighet att lära 

genom personliga erfarenheter och på vis skapa mening. Dewey utformade en 

aktivitetspedagogik samt utvecklade idéerna kring ”learning by doing” (Dewey, 1999). Han 

betonade vikten av att förena skolan med samhället och hävdade att eleven måste få en aktiv 

roll i lärandet, till exempel genom att låta eleven experimentera och pröva själv. Han använde 

konkreta metoder i lärandesituationerna med utgångspunkt i barnets eget intresse. Aktivitet 

och motivation samt helhetssynen på barns lärande, var något som kännetecknade hans tankar 

om pedagogik. Dewey menade att praktisk kunskap och teoretisk kunskap är lika mycket 

värda. Han hävdade att det fanns fler kunskapskällor än just lärare och böcker. Det var snarare 

så att den egna personliga erfarenheten var den som gav beständig kunskap. Därav uttrycket 

”Learning by doing” vilket betyder att man lär sig bäst genom att utföra praktiska uppgifter. 

Dewey poängterade dock att de praktiska uppgifterna måste kopplas till teoretisk kunskap. 

Han betonade vikten av att studera verkligheten för att sedan göra teoretiska kopplingar. 

Situerat lärande  

Vygotskij (i Strandberg 2006) menade att inre lärandeprocesser har föregåtts av yttre aktivitet 

tillsammans med andra med stöd i hjälpmedel och i specifika kulturella miljöer. Strandberg 

(2006, s 10) skriver utifrån Vygotskij; Det är i människans yttre aktiviteter som hon skapar 

sig ett råmaterial för inre processer. Utan detta råmaterial sker det inget inuti huvudet. 

Vygotskij beskriver innehållet i de psykologiska processer som lärandet sker genom – 

tänkande, talande, problemlösande, läsande, emotioner och vilja. Dessa processer är 

aktiviteter och det är i människors praktiska och faktiska liv som de psykologiska processerna 
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har sin grund. Det centrala är med andra ord de aktiviteter som leder till lärande och Vygotskij 

beskriver fyra viktiga aspekter av dessa aktiviteter. För det första måste de vara sociala och 

ske genom interaktion med andra människor. För det andra finns det medierande artefakter 

mellan människan och omvärlden, det vill säga verktyg eller hjälpredskap, som underlättar 

lärandet. Till exempel kompass när vi orienterar eller miniräknare när vi räknar. För det tredje 

är aktiviteterna alltid situerade. De äger rum i specifika situationer, i rum, i kulturella 

kontexter och på specifika platser. Miljön är alltså viktig för lärandet. För det fjärde är 

aktiviteter som leder till lärande kreativa (Strandberg 2006). Säljö (2008) beskriver det 

situerade lärandets natur. Författaren beskriver att mänskliga handlingar är situerade i sociala 

praktiker och är oerhört känsliga för situationella villkor och förutsättningar. Lärandet 

påverkas således av situationen och den kontext som lärandet sker i. Säljö beskriver att en 

mycket viktig utgångspunkt för lärande är att utgå från verkliga situationer och att kunna 

tänka sig in i andras situationer i olika problemlösningar. Exempelvis att förstå en 

kokosnötförsäljares situation i samband med en räkneuppgift om vad summan blir om man 

säljer 10 kokosnötter för 35 kronor styck. Genom att förstå situationen där uppgiften utspelas 

underlättas lärandet. En förlängning av detta är verksamhetsförlagt lärande som innebär att 

eleven lär sig i en kontextuellt anpassad miljö, till exempel genom att praktisera hos en 

försäljare eller i en bilverkstad.                

 

Klassrummet är emellertid den plats där lärandet i skolan oftast sker. Freire (1972) menar 

dock att lärandet bör ske utanför klassrummet för att lärandet inte ska bli en passiv process 

där läraren fyller på och sätter in kunskap (han liknar detta vid en bank där man sätter in och 

fyller på sitt konto). Samtidigt sänder han ut en varning. Om det aktiva lärandet sker utan 

reflektion kan förståelsen för lärandet gå om intet. Barnen måste få prata om det som de precis 

har upplevt.  

Utomhuspedagogik och kroppens betydelse i läroprocessen 

Ett annat centralt begrepp för denna studie är utomhuspedagogik. Det som skiljer 

utomhuspedagogiken från situerad pedagogik är att den sker just utomhus, det kan vara 

exempelvis på skolgården, i naturen eller i en park. Utomhuspedagogik handlar inte om att 

bara vistas utomhus, utan om att lära av naturen. Flera ämnen kan läras genom denna form av 

pedagogik, exempelvis matematik, bild, historia, språk, SO-ämnen samt idrott. NCFF 

(Nationellt center för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) har sitt säte på Örebro 

Universitet. NCFF definierar utomhuspedagogik på följande sätt: Utomhuspedagogik är ett 

förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat 

på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är dessutom ett 

tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: Att lärandets rum 

även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap (http://www.oru.se/ncff). 

Szczepanski (2007) beskriver utomhuspedagogik som kunskapskälla som sker genom att 

växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

 

I LGR (2011:10) uppmärksammas det kroppsliga lärandet: ”I skolarbetet ska de intellektuella 

såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas”. Att utföra 

praktiska aktiviteter kopplade till lärande betyder att kroppen får en roll i lärprocessen. 

Kroppen kan beskrivas som ett rum där lärandet sker. Det kan benämnas för kroppsligt 

lärande. Maurice Merleau-Ponty (2002) menar att vi känner omvärlden via kroppen, genom 

beröring, lukt, smak, syn och hörsel. Vi är våra kroppar som Duesund (2001) beskriver så här: 

Våra erfarenheter sätter sig i kroppen som kroppskartor och det är kroppen som först förstår 

världen. Kroppen är vår primära instans för förståelse. Erfarenheten kommer före analysen 

av erfarenhet. Upplevelsen är en förutsättning för förståelsen av upplevelsen.  
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En inkluderande eller exkluderande undervisning 

Av SOU (2008:109, s 115) framgår det att barn i behov av särskilt stöd har rätt till stöd utifrån 

individuella behov och förutsättningar, vilket förutsätter specialpedagogisk kompetens hos 

förskolans personal. Därmed utgår man från att kompetenser som kan hantera elever med 

särskilt stöd ska finnas på skolorna. Enligt läroplanen (Lgr 80/Lgr 11) är det skolans uppgift 

att utforma en likvärdig undervisning där alla elevers individualitet befrämjas. Vidare ska 

verksamheten utformas så att olika elevers individuella behov kan tillfredsställas och det 

betonas att stödåtgärder bör ges inom den vanliga undervisningens ram. Flera forskare 

framhåller att målsättningen med en inkluderande undervisning inte har någon fast förankring 

i grundskolan, eftersom elever i behov av särskilt stöd till stor del avskiljs från ordinarie 

undervisning (se exempelvis Emanuelsson 1995). Haug (1998) menar att inkludering är ett 

bättre alternativ till att lyfta ut eleverna ur klassgemenskapen. Författaren skriver att en 

inkluderande utbildning innebär en skola för alla med fokus på vad eleverna har gemensamt 

snarare än vad som skiljer dem åt. Demokratiskt deltagande, lika värde och social rättvisa är 

nyckelord. Likvärdighet, empowerment och rättvisa är centralt för detta perspektiv, som kan 

benämnas för deltagarperspektivet. Enligt Haug är det en rättighet för individen att delta i den 

sociala gemenskapen på lika villkor. Nilholm (2006) undersöker begreppet inkludering och 

hänvisar till empirisk forskning gjord inom området. Inkludering har enligt författaren 

kommit att implementeras som ett politiskt, demokratiskt och filosofiskt projekt. I SOU 

(2008:109) menar man att inkludering är en ideologisk vision som riskerar att urvattnas när 

den möter just elever som är i behov av särskilt stöd. Nilholm (2006) menar att inkludering 

bör ses i flera dimensioner där klassrummet utgör en sådan. Han refererar till en rapport gjord 

av European Agency for Development in Special Needs Education (2003) som bland annat 

kommer fram till att inkludering har möjlighet att fungera bland annat om man har tillgång till 

stödteam samt om man har en flexibel användning av arrangemang utanför klassrummet.  

Intiativ och ansvar enligt läroplanen 

Enligt LGR 11 (2011:8) så skall: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. Vidare säger läroplanen att: 

”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 

och ta ansvar” (2011:8). Utbildningen ska möjliggöra för eleverna att ta initiativ och ansvar 

samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan 

ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap (LGR, 2011:9) 

Förväntningar och språkbrukets betydelse 

Robert Rosenthal och Lenore Jacobsen beskrev redan i slutet av 1960-talet att de vuxnas 

förväntningar på barnen har stor betydelse för barnets beteende. Deras teori som ofta benämns 

för ”Pygmalioneffekten” (se exempelvis Chance 2008) utgår ifrån att barn gör som vuxna 

förväntar sig att de ska göra. Deras studier visade att lärares förhållningssätt till eleverna 

förändrades i takt med att deras förväntningar på dem höjdes. Det gav i sin tur positiva 

återverkningar på elevernas resultat. Det innebär att om lärare har höga förväntningar på 

elever behandlar de eleverna på ett visst sätt, vilket leder till att eleverna presterar bättre. På så 

sätt har lärares förväntningar på eleverna stor betydelse för elevernas resultat.  
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Lärares förväntningar på eleverna kan förmedlas genom det språkbruk lärarna använder när 

de talar med eleverna. Starrin (2007) beskriver att en central del av empowermentarbetet är 

språkets betydelse för processen. Författaren beskriver vikten av att hjälparen (som kan vara 

en lärare eller en socialarbetare) använder ett sammanbindande och inte ett separerande 

språkbruk. Det separerande språkbruket kännetecknas av paternalism och skuldbeläggande 

(”Du måste…”, ”Det är ditt fel att…”). Ett sammanbindande språk däremot är uppmuntrande 

(”Vad intressant…”, ”Vad roligt att du…”), berömmande (”Vad duktig du är…”), 

uppmärksammande (”Jag såg att du…”), medkännande (”Jag förstår…”), stödjande (”Jag 

stödjer dig i ditt val…”) och bekräftande (”Jag tycker att du gjorde rätt…”). Det 

sammanbindande språkbruket beskrivs skapa en ömsesidig trygghet och förstärker den 

enskildes självkänsla. Det handlar om att bli sedd, hörd på, tagen på allvar och respekterad. 

Det krävs att hjälparen är positiv, aktivt lyssnande och ställer öppna frågor (Starrin 2007).    

Även Brophy (1981) ha belyst språkbrukets betydelse och lyfter fram bekräftande 

återkoppling, det vill säga beröm, som centralt för elevers lärande. Han ställer den 

bekräftande återkopplingen i kontrast till den ineffektiva korrigerande återkoppling, som 

innebär ett bestraffande språkbruk och klander. Genom att istället ignorera elevers fel och 

brister minskar detta beteende (genom utsläckning) medan beröm och andra bekräftande 

återkopplingar ökar det positiva beteendet (genom förstärkning).   
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RESULTAT 
 

I föreliggande kapitel beskrivs företagets verksamhet och de pedagogiska utgångspunkterna i 

arbetet med eleverna utifrån intervjuerna med företagsledarna och de anställda 

hjältepedagogerna samt från den idéskiss som är det enda skriftliga dokumentationen om 

verksamheten. Avslutningsvis presenteras innehållet i några av elevernas dagböcker för att få 

en tydligare bild av hjältepedagogikens praktiska innehåll. 

Företagets verksamhet  

Inledningsvis presenteras företagets vision och syfte, hjältebegreppet samt vilka elever som 

ingår i verksamheten. Det förs även en diskussion utifrån betydelsen av att skapa relationer 

med eleverna, det exkluderande perspektivet på verksamheten, svårigheter med att vara en 

privat aktör inom offentlig verksamhet samt möjligheterna att expandera och sprida 

verksamheten. 

Verksamhetens vision 

Idén till att starta Hjältebolaget föddes hos de två grundarna av företaget under sin tid som 

lärare i grundskolan. De berättar att de inte kände att de kunde arbeta utifrån sina visioner om 

lärande i den ordinarie skolan eftersom de ansåg att den ordinarie skolan inte klarade av att 

uppmärksamma alla elevers behov och resurser. De startade Hjältebolaget för att de inte 

lyckades förändra situationen i den skola de arbetade i tidigare. Företagets verksamhet 

beskrivs i detta hänseende vara rent pedagogiskt och didaktiskt inriktat och avser att fylla ett 

utrymme i skolans verksamhet som företagets grundare anser att den ordinarie verksamheten 

inte gör men borde utföra.  

 

Företagets grundare beskriver att ett av behoven som företaget erbjuder tjänster kring är hjälp 

med att koppla olika typer av praktik eller aktiviteter till lärande. De förklarar att det är en 

kompetens som många gånger inte utförs av skolans personal, trots att det i skolan redan finns 

en rad olika praktiska moment som skulle kunna utnyttjas för lärande, t ex musik, slöjd och 

hemkunskap. Skälen beskrivs vara många, de har inte färdigheter att göra det;  

 

”De gör av tradition eller lokal skolkultur inte så; eller de vill inte koppla ihop praktiker med 

lärande – när man åker skridskor under en friluftsdag så kan det ses som ett avbrott i 

förhållande till den ordinarie verksamheten som sker i ett klassrum, snarare än som ett 

tillfälle att skapa en lärandesituation.” 

 

Grundarna beskriver att deras vision snarare är en mission. De säger så här: 

 

”Vi har en mission. Något vi vill säga. Vi behöver förändra synen på ungdomar. Vi behöver 

förändra skolans arbete med barnen.”  

Verksamhetens syfte och övergripande innehåll 

Företagsledarna beskriver att Hjältebolagets verksamhet har flera syften vars bärande tanke 

kan sägas vara utveckling av människor och verksamheter. Det är unga människor och barn 

från skolan vars skolgång inte fungerar och där antingen skolan eller socialtjänsten begär 

hjälp att utveckla dessa unga människor.  
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Företagsledarna förklarar att syftet främst är att arbeta med elever i behov av extra stöd och 

uppmärksamhet utifrån deras förutsättningar och önskemål. De beskriver att det innebär att 

det ska finnas en möjlighet för eleverna att välja tid, plats, tempo och form för studierna. De 

säger att de använder sig av verklighetsbaserat lärande, för att uppnå detta syfte. Avsikten är, 

enligt företagarna, att eleverna ska återgå till skolverksamheten när de är färdiga inom ramen 

för Hjältebolagets arbete.  

 

I arbetet med eleverna har hjältepedagogerna kontakt med skolan men även med 

socialtjänsten eftersom eleverna och deras familjer ofta har kontakt där. Hjältepedagogerna 

arbetar ofta med eleverna i skolan parallellt med att socialtjänsten arbetar med dem och deras 

familjer utanför skoltid. Var sjätte vecka träffar Hjältepedagogerna socialtjänsten, lärare i 

skolan och socialpedagoger under metodmöten, då varje elev diskuteras. Flera av eleverna 

beskrivs också ha kontakt med barn och ungdomspsykiatrin (BUP). I dessa fall deltar även 

BUP i metodmötena. Eleverna väljer själva om de ska delta i dessa möten eller inte.      

 

Företagets ledare säger sig efter hand ha kommit att ägna sig även åt personalutveckling. Den 

personalutvecklande verksamheten beskriver de uppstod som ett svar på ett behov som finns i 

skolan och inom förskolan. De berättade om ett tillfälle då en skolchef ringde och berättade 

att barnen på en förskola inte leker längre och vid ett annat tillfälle då en arbetsgrupp i en 

skola var frustrerad över relationen till chefen. 

 

Företagsledarna beskriver även att de har hand om utveckling av personal inom skolans 

verksamheter, där de menar att hjältepedagogernas kompetens och legitimitet ligger nära 

skolans verksamhet. Det finns enligt företagsledarna en utvecklingsverksamhet, som då 

vänder sig till lärarna som arbetar på de skolor där de har elevuppdrag. Verksamheten innebär 

att de utbildar personal i den pedagogik och de arbetsmetoder som de använder sig av i arbetet 

med eleverna. Syftet med utvecklingsarbetet bland skolpersonal är att utveckla lärarnas 

pedagogik i enlighet med det som företagets ledare benämner för ”verksamhetsbaserat 

lärande”. 

 

På många sätt kan verksamheten beskrivas som en gränsöverskridande verksamhet eftersom 

de tar uppdrag både från skola och från socialtjänsten. Det finns emellertid en tydlig 

inriktning mot skolverksamhet i företaget, till skillnad från social- eller vårdande 

verksamheter. På den direkta frågan om på viken plats företagets ledare helst vill befinna sig, 

under skolans tak eller under socialtjänstens, svarar de att de hellre tillhör skolans värld än 

socialtjänstens, eftersom byråkratin inom socialtjänsten är jobbigare att hantera.  

 

Vilka är eleverna? 

Även om företagets grundare beskriver en vision om att förändra den ordinarie skolan och att 

de helst skulle vilja nå ut till alla elever i grundskolan är det ett begränsat antal elever som har 

fått möjlighet att delta i verksamheten. Företagarna uppskattar att cirka 25 elever har deltagit 

sedan starten 2009. Två till fyra elever åt gången har haft insatsen. Respondenterna beskriver 

att de flesta elever går på högstadiet och många går i nionde klass. Företagarna tycker att det 

är synd eftersom eleverna i nionde klass sällan går tillbaka till den ordinarie verksamheten, då 

de har så kort tid kvar i grundskolan.      

 

De flesta elever beskrivs ha varit borta från skolan under långa perioder innan de har fått den 

hjältepedagogiska insatsen. Företagsledarna säger att skolan kontakter dem främst i de fall där 
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det har... ”gått väldigt långt. Skolan kontaktar oss när de har gjort allt de kunnat och inte 

längre vet vad de ska göra.” 

 

Det har varit både tjejer och killar i hjältepedagogernas verksamhet. Respondenterna 

beskriver att bland de äldre eleverna är könsfördelningen relativt jämn även om det har 

varierat något över tid men i de yngre åldrarna har de främst haft killar.  

 

Hjältebegreppet 

Företagarna använder begreppet hjälte i flera sammanhang. De har döpt företaget till 

Hjältebolaget och de använder begreppet för att benämna sin pedagogik, hjältepedagogik. De 

anställda i företaget kallar de för hjältepedagoger.  

 

De beskriver att begreppet hjälte fanns med när företaget startade. Företagsledarna berättar att 

tanken är hämtad från sagan, där hjälten är den person som alla vill vara. De säger att de har 

funderat mycket över begreppet eftersom det ofta väcker frågor på de skolor de besöker.  

”Det är många som tycker det är provocerande”. Företagsledarna benämner både sig själva 

och de pedagoger som är anställda i Hjältebolaget för hjältepedagoger. De säger att kan skapa 

förvirring eftersom de ofta väcker frågan om vem som är hjälten. 

 

”De frågar vem är hjälte? Är det pedagogerna som är hjältarna? Ska det inte vara eleverna? 

Men alla som vill kan vara hjältar.”  

 

Provokationen beskrivs komma av att man lätt kan tro att hjältepedagogen är en hjälte som 

räddar barnen som har det svårt i skolan.  Företagarna beskriver att utgångspunkten är att alla 

som vill kan vara hjältar. De säger att eleverna som deltar i verksamheten är vana vid att möta 

negativt laddade ord och det är därför viktigt att använda ett positivt laddat ord i en 

verksamhet som denna. De förklarar att det först ofta möter skepsis på skolorna men att när de 

förklarar och arbetar med sin pedagogik så ändrar de ofta inställning.  

 

Både pedagogerna och företagsledarna säger att det är eleverna som är hjältar. De säger att 

barnen vill vara hjältar och gillar det namnet och att det mest är de vuxna som blir 

provocerade.  

Betydelsen av relationer med eleverna 

Beskrivningarna av företagets verksamhet fokuserar främst på det pedagogiska innehållet men 

det finns även tydliga inslag av ett socialt perspektiv. Respondenterna säger att en del av 

arbetet med eleverna går utanför de pedagogiska ramarna. Inom ramen för hjältepedagogiken 

beskrivs vikten av att pedagogerna har kontakt med eleverna och stöttar dem även utanför 

skolaktiviteterna. Det innebär att de ringer eller skickar SMS till eleverna på kvällar och 

helger. Om det behövs ringer pedagogerna och väcker eleverna eller åker och hämtar dem. 

Detta är något som företagets ledare säger är vanligare i början av kontakten med den unge 

och som avtar efter en tid. En av pedagogerna beskriver att mobiltelefonen är viktigt i hennes 

arbete. 

 

”Mobiltelefonen är viktig, den hjälper mig att bygga relationer med eleverna” 

 

Relationerna mellan pedagogerna och elever beskrivs som centrala för verksamheten. 

Pedagogerna säger att eleverna i verksamheten har ”behov av relationer och möten med 
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vuxna”. De menar att den ordinarie skolan inte har tid att skapa relationer med alla elever. En 

pedagog säger: 

 

”I den ordinarie klassen behöver eleverna slåss med trettiotal andra elever om 

uppmärksamheten från läraren” 

 

De belyser därmed betydelsen av små grupper med elever, där eleverna kan bli sedda och 

verksamheten kan utgå från varje elev. En av pedagogerna tar även upp att det är viktigt med 

relationerna mellan eleverna i gruppen, eftersom de ofta har liknande erfarenheter.  

En exkluderande verksamhet 

Enligt respondenterna är eleverna på Skårs gård två dagar i veckan. Gården som består av 

flera hus och ombyggda stall är även kursgård som drivs av en familjemedlem till en av 

företagets ledare. I planerna för verksamheten finns det en tanke på att utveckla själva platsen 

Skårs Gård till ett aktivitetscenter där den grundläggande idén om att använda djur och natur 

återkommer som en central ingrediens i utvecklingen och återgången till skolans verksamhet. 

Den rumsliga förankringen ses som en utvecklingsdel på sikt.  

 

Respondenterna beskriver att hjältepedagogernas arbete med eleverna sker cirka tre dagar i 

veckan på elevens ordinarie skola. Oftast sker undervisningen i ett separat litet klassrum, 

hjälterummet. De beskriver att vissa dagar går eleven tillsammans med en hjältepedagog in i 

den ordinarie klassen. Dessa gånger arbetar hjältepedagogen med hela klassen utifrån 

hjältepedagogiken. Ofta är eleverna även ute i en verksamhet, det kan vara på ett företag eller 

i en affär.  

 

Eftersom eleverna lyfts ur den ordinarie skolverksamheten kan hjältepedagogiken beskrivas 

som en exkluderande verksamhet (se exempelvis Haug 1998; Nidholm 2006). Att flytta barn 

ur verksamheter kan innebära en exkludering från det vardagliga livsrum som en individ äger. 

Företagets ledare säger att de är medveten om den problematiken men poängterar att eleverna 

är från skolan maximalt 2 dagar i veckan. De menar att det finns grader av exkludering, där 

deras elever befinner sig i ”en andra gradens exkluderande verksamhet”, vilket innebär att de 

fortfarande har kvar kontakter med skola och närområde. De säger att om eleverna inte hade 

fått ta del av deras verksamhet hade de troligtvis skickats till en resursskola, vilket skulle vara 

mer exkluderande. De beskriver resursskolan som ”första gradens exkludering” eftersom det 

innebär att eleven förflyttas bort från sitt livsrum.  

 

Företagets ledare säger vidare att de elever som kommer till deras verksamhet har exkluderats 

ur skolan långt tidigare eftersom de ofta inte har varit i skolan alls under lång tid innan de 

kommer i kontakt med en hjältepedagog. De beskriver att även om hjälteverksamheten på 

många sätt kan beskrivas som en exkluderande verksamhet är målsättning att vara 

inkluderande eftersom avsikten är att återföra eleverna till sin ordinarie klass.   

 

Pedagogerna i verksamheten håller med om att det ”tyvärr är en exkluderande verksamhet”. 

En av pedagogerna beskriver verksamheten som ”en egen liten ö”. Emellertid beskriver hon 

att syftet är att under en period lyfta eleverna ur den ordinarie verksamheten för att stärka 

dem, för att sedan låta dem återgå till sin klass. Ett problem som hon tar upp är att de flesta 

eleverna kommer in i verksamheten så sent, ofta sista terminen i nionde klass, och att de inte 

hinner gå tillbaka till sin ordinarie klass. Pedagogen tar även upp att lärare och elever i de 

ordinarie klasserna ofta glömmer bort hjälteeleverna. Hon berättar att det har hänt att deras 
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elever glöms bort när den ordinarie klassen åker på skolresa eller ska skriva sina namn på 

klasströjor.       

Privat företagande med socialt utsatta barn 

Företagets ledare beskriver att en komplex dimension i verksamheten är att Hjältebolaget är 

ett företag, med krav på utveckling och tillväxt, samt att man genom kontakterna med skolans 

värld hittar sina utvecklingsområden. De beskriver att det finns en skepsis mot 

företagsverksamhet som handlar om skola och socialtjänstverksamhet, vilket i sin tur kan 

handla om en ideologiskt laddad inställning. Företagets utvecklingsområden bygger på 

etablerade relationer, men där nya behov ses som verksamhetens grundläggande värden som 

kan användas för att bedriva ett utvecklingsarbete.  

 

Företagets ledare beskriver att det finns föreställningar bland människor de möter, om att de 

har en bristande på legitimitet, som kan komma till uttryck i påståenden som exempelvis: 

 ”Jag tror inte att företag ska vara i skolan” 

 ”Vi tror inte att man bör tjäna pengar på barn som mår dåligt” 

 ”Får eleverna verkligen rätt bedömning när de är hos Hjältebolaget?” 

 ”Är ni inte som en friskola?” 

 ”Är ni inte som ett behandlingshem?” 

 

Företagarna säger dock att när de får en möjlighet att presentera Hjältebolagets verksamhet 

mer utförligt så brukar dessa föreställningar förändras. De beskriver att det framförallt är i 

inledande skeden som föreställningar hos vissa gör det svårt att förstå verksamhetens art. 

 

Även en av pedagogerna tar upp problematiken med privata aktörer i den kommunala skolan. 

Hon säger att ”det är synd att det ska behövas en privat drivande aktör” och menar att det 

som Hjältebolaget gör borde vara en del av skolans ordinarie verksamhet.  

 

Företagsledarna betonar att det finnas en etisk problematik inbyggt i idén om att bedriva en 

företagsverksamhet i ett gränsområde som skolan och socialtjänsten utgör. De säger sig 

förhålla sig till denna problematik genom att vikta olika verksamheter utifrån en etisk princip 

som går ut på att man täcker sina kostnader i verksamheten med barn i behov av stöd, och tar 

marknadsmässigt betalt för personalutveckling. Relationen mellan de olika delarna i företaget 

kan beskrivas som att en del är varumärkesbyggande medan den andra bidrar till lönsamhet.  

 

 
Figur 6. Företagets verksamheter ur ett strategiskt perspektiv. 

 

Behovet av att växa och expandera 

Företagets ledare beskriver att det finns ett behov att expandera verksamheten. De arbetar 

delvis själva som hjältepedagoger, det vill säga i den direkta verksamheten med eleverna. 

Detta gör de vid sidan av att leda företaget och arbeta med personalutveckling, vilket innebär 

Socialtjänst/ skola 

Varumärkesbyggande 

Personalutveckling 
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en orimligt hög arbetsbelastning. Det innebär att verksamheten behöver ha flera anställda 

pedagoger. De anställda hjältepedagogerna var när denna studie startade nio men efter tre 

månader hade de minskat till fyra. Företagets ledare beskriver att de nådde en gräns där deras 

arbetssituation gick från att vara delaktig i alla företagets verksamheter till att begränsas till 

att ha personalansvar och ta hand om personalfrågor. Detta säger de att de inte var redo för än. 

Därför var de tvungna att återigen krympa verksamheten. 

 

Företagets ledare beskriver även behovet av att utöka sin verksamhet i flera kommuner. Det 

finns dock ett dilemma med detta. De beskriver att en viktig del för verksamheten är att skapa 

nätverk. En stor del av verksamheten är uppbyggd kring nätverket i en närliggande kommun. I 

början anlitades företaget av skolledare, men numera ringer rektor och verksamhetschef. De 

beskriver att nätverksskapandet är tidskrävande och att det innebär att det utifrån nätverkets 

förfrågan startas upp ytterligare delverksamheter. Trots att det finns ett tryck på att expandera 

verksamheten, så beskriver man att man har för mycket att göra. Det betyder att arbetet mot 

att inkludera ytterligare en kommun i verksamheten kan medföra att man tappar nätverken i 

den kommun där man redan har etablerade nätverk. 

 

Företagsledarna säger sig även ha tankar på att försöka växa genom att sprida konceptet med 

hjältepedagogiken till andra platser i landet, men då på ett sätt att de hela tiden finns en lokal 

förankring (jmf Högdin 2008; Koch 2004; 2005). De säger dock att ett problem är att de anser 

”att hjältepedagogik mer är ett förhållningssätt än ett arbetssätt”, vilket gör att det är svårt 

att exakt kopiera och säkerställa verksamhetens faktiska utfall på de olika platser som man 

förlägger den till. Det existerar alltså en motsättning mellan arbetssätt och förhållningssätt 

eftersom varje situation kräver sitt arbetssätt. De beskriver att ett förhållningssätt innebär att 

man kan välja arbetssätt efter situation.  

 

 
Figur 7. Relationen mellan arbetssätt och förhållningssätt. 

 

Företagarna förklarar att de anser att det blir problematiskt att sprida konceptet med tanke på 

att man måste säkra förhållningssättet hos dem som anställs som ansvariga för verksamheten 

på andra platser, till exempel genom en introduktionstid och kompetensutveckling. 

Svårigheterna med att växa visar sig tydligt då gränsytorna mellan olika kompetenser är svåra 

att direkt användas i verksamheten. De säger att det kan vara svårt att använda sig av lärare 

eftersom de inom ramen för sin profession inte självklart kan tänka sig att hämta eller lämna 

eleverna till och från skolan. De säger att det i vissa fall kan vara enklare att använda sig av 

socialpedagoger och kompetensutveckla dem till hjältepedagoger. Företagarna ställer med 

andra höga krav på personerna som skulle driva företaget på en annan plats och på de 

hjältepedagoger som anställs i verksamheten. 

 

När de beskriver kraven som en person bör ha för att kunna driva en filial på annan ort så 

lyfter de fram: 
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Figur 8. Egenskaper en drivare av verksamheten bör ha.  

 

 

När företagarna beskriver vad en hjältepedagog bör kunna så blir listan något längre: 

 

 
Figur 9. Beskrivning av egenskaper som en anställd i verksamheten bör ha.  
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De pedagogiska utgångspunkterna i arbetet med eleverna 

De hjältepedagogiska utgångspunkterna är i begränsad omfattning skriftligt dokumenterade. 

Det enda dokument vi har tagit del av är en kortfattad idéskiss som författades av 

företagsledarna två år innan Hjältebolaget startades. Emellertid framkom de mest centrala 

delarna av innehållet i den pedagogiska verksamheten under intervjuerna med företagsledare 

och pedagoger. I detta avsnitt kopplas dessa beskrivningar till de teoretiska utgångspunkterna 

som introducerades i ett tidigare kapitel. Det var dock svårt att utifrån intervjusvaren skapa en 

överblick över verksamhetens alla olika delar och det är troligt att vi inte lyckats få med alla 

pedagogiska inslag.       

Kartläggning av elevernas resurser 

Företagarna och pedagoger beskriver att det hjältepedagogiska arbetet med eleverna utgår från 

de fyra hörnstenarna – motivation, kunskap, känsla och sinnen. De berättar hur de 

inledningsvis gör en kartläggning av varje elev som kommer till verksamheten för att 

undersöka deras möjliga utgångspunkter i lärandet. Kartläggningen görs utifrån de fyra 

hörnstenarna.  

 

 
Figur 2. Hjältepedagogikens hörnstenar. 

 

Vid kartläggningen beskriver respondenterna att de använder sig av ett 

dokumentationsmaterial som är indelat i fyra olika hörn likt modellen ovan. Under varje hörn 

dokumenteras elevens situation, exempelvis vad det är som gör eleven motiverad, vad det är 

som väcker lust att lära, vad eleven använder för sinnen för inventering vid lärande, vilka 

känslor eleven kan visa, vilka kunskaper som är viktiga och var eleven ligger 

kunskapsmässigt. Fokus riktas enbart mot det som kan betraktas som resurser, det vill säga är 

positivt och fungerar väl. Pedagogerna berättar hur man därifrån försöker hitta fram till olika 

aktiviteter där kunskap kan inkluderas.  

 

Kartläggningen beskrivs som betydelsefull för att fånga och synliggöra möjligheterna för 

lärande och att det är viktigt att tillvarata och utgå från elevens förkunskaper för att på ett 

meningsfullt sätt bygga vidare på dem. Det kan betraktas handla om att fokusera på elevernas 

inre och yttre resurser och deras betydelse i förändringen av en problematisk situation, vilket 

ligger i linje med teorier om förändringsarbete och resilience (se exempelvis Boyden & Mann 

2005; Moula 2009; Rutter 1990; Ungar 2008).  

Verklighetsbaserat lärande 

Företagsledarna och pedagogerna beskriver innehållet i den hjältepedagogiska verksamheten 

främst utifrån var, när och hur det praktiska lärandet sker. Ett återkommande och centralt 

begrepp som samtliga respondenter hänvisar till är Verklighetsbaserat lärande.        

Respondenterna använder även termen verklighetsbaserat lärande, för att förklara hur den 
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pedagogiska verksamheten är upplagd. De förklarar att det verklighetsbaserade lärandet utgår 

från att… inlärning sker hela tiden, i alla situationer vi ställs inför.  

 

Företagsledarna säger att de har märkt att det är lättare att engagera och stimulera eleverna när 

undervisningen planeras och genomförs med en verklighetsbaserad uppgift, med ett tydligt 

mål och syfte och ett direkt resultat av deras arbete och där de får en känsla av sammanhang. 

Dessa uppgifter beskrivs som direkt kopplade till verkliga vardagssituationer.  

 

”Varje uppgift har tydliga mål. När uppgiften är slutförd ser eleven ett resultat.” 

 

Ofta sker uppgiften i samarbete med till exempel lokala företag, idrottsföreningar eller ideella 

föreningar. Arbetet med uppgift och resultatet av detsamma dokumenteras i elevernas 

dagböcker.   

 

Uppgifterna eller uppdragen, som de även benämns, beskrivs vara inriktade mot vardagsnära 

och praktiska uppgifter som anpassas till årstider och möjliga samverkanspartners.  

Företagsledarna beskriver även att varje uppgift är tydligt kopplat till ett eller flera av 

grundskolans kunskapsmål. Följande är hämtat ur idéskissen som företagsledarna skrev inför 

uppstarten av Hjältebolaget (s. 6):  

 

Inlärningsprocessen startar alltid i en verklighetsbaserad händelse. I planeringen av dessa 

situationer utgår vi dels från att eleven får använda alla sina sinnen men också från 

grundskolans kunskapsmål. I fördjupning och dokumentation försöker vi stimulera sinnena, 

vilket kan dokumenteras i bland annat bild, foto, film mm. Det är viktigt att barnen får en 

tydlig och strukturerad dokumentation av sitt arbete, så att de kan se ett tydligt resultat av vad 

vi lärt oss. 

 

Exempel på uppdrag och dess kopplingar mot lärandemål återfinns i utbildningsmaterialet och 

kan se ut som följer: 

 
 
Figur 3. Kopplingar mellan lärandemål och uppdrag. 

 

Begreppet verklighetsbaserat lärande används frekvent på olika gymnasieskolors och 

grundskolors hemsidor för att beskriva utbildningar och skolverksamheter som innehåller 

arbetsplatsförlagda inslag. Begreppet kan kopplas till Deweys teori om erfarenhetsbaserat 

lärande (exempelvis Dewey 1999) och idéerna kring ”learning by doing” samt till situerat 

lärande (Vygotskij i Strandberg 2006; Säljö 2008).  

 

Företagsledarna beskriver att de pedagogiska och didaktiska principerna bygger på att 

hjältepedagogen förhåller sig känslig inför vilken typ av praktik som ska utföras och hur 

lärandet kan utformas i förhållande till just denna praktik (jmf Vygotskij i Strandberg, 2006; 

Freire, 1972; Dewey, 1999). Om ett staket ska målas behöver man beräkna materialåtgång 

osv. Det är enklast att koppla samman matematik och NO-ämnen till de olika praktiker som 

utförs, men möjligheten att utveckla lärandet till de olika praktiska kontexterna kan växa med 
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verksamhetens breddning av kompetenser. Det finns bland annat möjligheter att integrera ett 

miljöperspektiv eller ett samhällsperspektiv på många aktiviteter.  

Fascinationen som utgångspunkt för lärandet 

Respondenterna beskriver att en viktig del av elevernas lärande tar utgångspunkt i en känsla 

av fascination och att det är viktigt att eleverna känner sig fascinerade i sitt lärande. 

Företagsledarna diskuterar fascinationen utifrån tanken att människor har två typer av 

koncentration. I idéskissen förtydligas att den första benämns riktad koncentration och har en 

begränsad kapacitet, den tröttas snabbt ut. Den riktade koncentrationen används oftast i 

traditionell klassrumsundervisning och blir lätt störd. Den andra formen av uppmärksamhet 

är, enligt texten, helt spontan och omedveten och kallas ofta för fascination. Kapaciteten för 

spontan uppmärksamhet beskrivs vara i stort sett obegränsad och stärkande. De beskriver att 

elever i dagens skola ofta har svårt att upprätthålla den riktade koncentrationen eftersom 

uppgifterna många gånger är konstruerade och omgjorda att likna en verklighet. De skriver 

att de anser att om inlärningen börjar i fascinationen och sedan mynnar ut i en mer riktad 

koncentration, blir inlärningen mer meningsfull. De beskriver att den verklighetsbaserade 

inlärningen utgår från fascination kring vardagliga uppgifter. De arbetar med praktiska 

uppgifter, för att sedan fördjupa och dokumentera det de lärt sig genom frågorna: När lärde 

jag mig? Var lärde jag mig? Hur lärde jag mig? På så sätt vill de tydliggöra parallellen mellan 

handlande och lärande.        

 

Detta arbetssätt har stora likheter med Deweys tankar om att först studera verkligheten för att 

sedan koppla den till teoretiska ansatser (Dewey 1999). Respondenterna beskriver att 

fascinationen skapas i verkliga situationer och övergår sedan till en riktad koncentration när 

verkligheten kopplas till teoretiska frågeställningar. Det hänger även samman med Vygotskijs 

(i Strandberg 2006) tankar om att människan skapar råmaterialet för inre processer genom de 

yttre aktiviteterna.  

Djur och natur 

Respondenterna beskriver att ett grundläggande värde för verksamheten är natur och djur. De 

säger att vistas i natur eller/och med djur väcker upp och öppnar upp möjligheter att skapa 

tillit, nyfikenhet och känslor, som i sin tur ger möjligheter att skapa lärandesituationer. Djuren 

måste till exempel utfodras och då kan eleverna använda färdigheter inom matematik för att 

beräkna foderåtgång. På samma sätt används naturen som en öppnare som kan upptäckas med 

våra sinnen och i sin tur skapa emotionella band, vilka i sin tur öppnar upp för lärande, 

framför allt inom Naturorienterande ämnen.  

 

Företagsledarna beskriver att aktiviteterna är kopplade till olika årstider vilket gör att lärandet 

måste inpassas efter vad som är möjligt eller mest praktiskt att utföra under vissa tider på året. 

Exempelvis finns det under en kort tid tillgång till blodapelsiner och då producerar eleverna 

blodapelsinsylt, och använder dessutom tillfället till att beräkna råvaruåtgång, och får därmed 

tillämpa färdigheter i matematik 

 

Utomhuspedagogiken är ett centralt inslag i verksamheten (jmf Szczepanski 2007). I 

företagarnas idéskiss beskrivs det som benämns för ”uteklassrum”. Det innebär att 

verksamheten beskrivs vara förlagd till ”noga utvalda platser och aktiviteter utomhus”. Här 

beskrivs att uppdragen har sin bas i naturen. Det framgår även att verksamheten utgår från att 

”fysisk aktivitet stimulerar koncentration och prestationsförmågan samt stärker 

kroppsuppfattning och självförtroende. Dessa bitar är en viktig del i arbetet med barn som är 
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i behov av särskilt stöd”. De beskriver även att barn med koncentrationssvårigheter mår bra 

av att vistas i kuperad terräng.  

Sinnen och känslors betydelse för lärandet 

I LGR (2011:10) beskrivs betydelsen av att i skolarbetet uppmärksammar de intellektuella 

såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna. Företagsledarna säger att 

kunskapsinkluderingen sker utifrån användandet av sinnen och känslor. De beskriver att 

hjälteverksamheten utgår från ett visuellt, auditivt och kinestetiskt tänkande, vilket innebär 

utgångspunkten att lärandet sker genom de fem sinnena; syn, hörsel, känsel, smak och lukt. 

Detta kan jämföras med Merleau-Pontys (2002) och Duesund (2001) tankar om kroppen som 

det rum där lärandet sker i mötet med omvärlden. 

 

Respondenterna beskriver att en annan viktig utgångspunkt är att möta alla individer med 

respekt och en positiv attityd. Genomgående säger de sig använda ett positivt språkbruk för att 

förstärka det som eleverna är bra på (jmf Starrin, 2007). De säger aldrig till eleven att 

någonting är fel eller problematiskt utan har uteslutande fokus på det positiva, det som 

fungerar. Tanken är att fokusera på elevers resurser istället för på problem och därmed bidra 

till positiva känslor hos eleven. Företagarna säger att flera av eleverna under lång tid endast 

fått höra sina brister och tillkortakommanden. Det handlar därför om att bryta en negativ trend 

samt att mobilisera och stärka elevens resurser, vilket kan kopplas till empowerment 

(Askheim och Starrin 2007; Moula 2009) och arbete med resilience (Ungar 2008). Det kan 

även relateras till Duesonds (2001) beskrivning av kroppen som en karta där olika 

erfarenheter lagras. Genom att ersätta de negativa erfarenheterna med en positiv upplevelse av 

lärande kan kroppskartan förändras. 

Elevinflytande och ansvar 

Pedagogerna beskriver att eleverna genom hjältepedagogiken görs delaktig i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen. De säger att en av hjältepedagogikens 

utgångspunkter är att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

till att pröva egna idéer och lösa problem. Detta är något som även lyfts fram som viktigt i den 

nya läroplanen (LGR 11).  

 

Företagarna beskriver även att flera av aktiviteterna som eleverna arbetar med är förknippade 

med färdigheter i att tillverka och sälja saker. De bakar t ex kakor som sedan säljs i kaféet på 

Skårs gård. Därigenom får eleverna ”möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom 

bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”, vilket 

även betonas i läroplanen (LGR, 2011:9). 
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Dokumentering av lärandeprocessen i verksamheten (dagböckerna) 

I hjälteverksamheten börjar varje morgon med att eleverna äter frukost. I samband med 

frukosten får eleverna ett uppdrag som de ska genomföra under dagen. Uppdragen som är 

formulerade av pedagogerna är kopplade till lärandemål i grundskolans kursplaner. Under 

förmiddagarna genomförs uppgiften som oftast innebär praktiskt arbete, då en pedagog hela 

tiden är med och arbetar med eleven. Under eftermiddagarna sker ett mer teoretiskt arbete, då 

förmiddagens arbete kopplas till teoretiska kunskaper, till exempel i läroböcker och andra 

dokument. Eleverna dokumenterar allt arbete i sina dagböcker. I detta avsnitt beskrivs och 

analyseras innehållet i elevers dagböcker. 

 

Hur verksamheten gentemot barnen görs systematiskt utifrån följande modell, enligt de 

intervjuade: 

 
 
Figur 10. Arbetsmetod 

 

Dagböckerna utgör dokumentationen av vad som gjorts under dagen och vilka lärandemål 

som uppnåtts. Eleverna skriver för det mesta dessa självutvärderingar i slutet av varje dag. 

Pedagogen klistrar in lärandemålen så att det går att se kopplingen mellan aktiviteten och 

lärandemålet. Barnens beskrivningar kompletteras med inklistrade bilder på barnen, skapandet 

av saker, verktyg och produkterna som skapats.  

 

En typisk dokumentation kan se ut på följande sätt. Ett barn sitter vid skrivbordet med penna 

och papper. En annan bild visar barnet sittande ute med brädbitar, byggande en låda eller 

något annat. Ytterligare en bild visar barnet sittande inomhus och limmande samman delarna i 

lådan.   

 

I beskrivningen av vad som är gjort har pojken delgett oss att han arbetat med matematik 

samtidigt som han gjort sin box, eller låda. Bilderna visar dessutom att han har arbetat 

tillsammans med andra barn och med läraren. En annan bild visar hur uppdraget i sin tur är 

kopplat till elevens intresse, när ett av barnen tillverka en laptop i trä. Den praktiska 

aktiviteten är kopplad till en lärandeaktivitet som skall stimulera och skapa motivation till 

lärandet (se Dewey, 1999 & LGR, 2011:10).  

 

En annan sekvens i dokumentationen beskriver hur eleverna inför en informationsdag fick 

hjälpa till att sälja saker. De fick spåna kring vad som gick att sälja, vad som var billigt och 

vilka material som Skårs gård har. Man gjorde en lista och tog reda på tillverkningskostnader, 

förväntade antal sålda, pris och vinst på varje såld vara. Till detta fogades mål i 
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samhällskunskap och matematik. Lärandet kan således vara kopplat till praktiska och 

teoretiska färdigheter.  

 

Man skulle också kunna säga att utifrån dagböckerna synes pedagogiken vara behovsbaserad, 

situerad och känslig för olika kontexter. Pedagogiken och didaktiken blir därmed ett medel för 

att nå färdigheter om hur saker genomförs i praktiken. När pedagogiken kopplas på en yttre 

aktivitet nås lärandet genom att integreras nära aktiviteten/uppdraget, och med relevans för 

aktiviteten. 

Matens strukturerande och lärande betydelse 

Barnets berättelse struktureras vanligen av vardagliga händelser som att man åt frukost och 

lunch och genomförde aktiviteten. Mat utgör i sig en strukturerande händelse för alla 

människor, måltiden formar sociala relationer och den skapar ett förhållande till dygnets 

timmar (Kjellman, 2003). Det repetitiva mönstret skapat av handlingar kopplade till mat kan 

användas för att skapa kontinuitet i tid-rum för lärande.  

 

Dagböckerna beskriver även hur sammanvävningen av olika lärandemål kan ske med hjälp av 

mat och matlagning. Eleverna ska baka en kladdkaka och chokladbollar. Då tar man tillfället i 

akt att läsa om kakao, titta på en film om rättvisemärkta varor, redovisa kakaobönans historia 

och geografi, samt använda matematik som en del av receptet. Lärandet är kopplat till 

kroppen, praktiken och i kontakten med olika materiella former – görandelärande, men där 

görandet har kontakt med ett teoretiskt och begreppsligt lärande (se Dewey, 1999).  

 

 

 
 
Figur 11. Lärprocessen genom reflektion, begrepp och görande.  

Självvärdering av lärandet 

Verksamheten och uppdragen utvärderas av barnen i dagböckerna. Det som beskrivs är en 

reflektiv självvärdering som knyts an till det aktuella ämnets lärandemål. Eleverna 

dokumenterar med bilder och resultat från lärandet, men de dokumenterar och reflekterar 

också över själva aktiviteten, att man gör något dokumenteras. Det är tydligt att man vill 

poängtera att det finns ett värde i att kunna visa på ett fysiskt resultat från lärandet och 

görandet.  

 

Utvärderingarna görs dagligen och eleverna medverkar själva i utvärderingen av 

lärandemålen. Pedagogerna beskriver elevernas progression i förmågan att kommunicera 

genom text i termer av att de skriver mer och mer för varje dag, samt att texterna uttrycker 

mer detaljer över tid. Texterna kan ses som verktyg varmed eleverna t ex skapar läsförståelse, 

reflektion över textens innehåll, och kunskaper om naturen.  
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Barnens egna berättelser om vad man gjort fokuserar på beskrivningar av själva aktiviteten – 

idag gjorde jag en laptop i trä. Kopplingen till lärandet åstadkoms genom reflektionen om vad 

man lärt och den inklistrade lappen om lärandemålen i ett ämne. Utvärderingen kan synas 

mekanisk, men samtidigt ökar andelen text i vilket berättandet sker över tid i de dagböcker 

som studerats. 

 

Man berättar att lärandetakten är lägre i verksamheten, jämfört med hur tempot är i den 

vanliga skolan. Bilderna och utvärderingarna beskriver också att kunskapsstoffet är 

portionerat i mindre, konkreta och praktiska delar.  

 

Reflektionerna i dagböckerna handlar även om hur man är och hur man beter sig som elev. 

Vuxnas förväntningar finns också dokumenterade i dessa beskrivningar, t ex när någon säger 

att: ”Jag är nöjd med att jag lyckades förklara hur jag tänker”. Värden är närvarande i flera 

beskrivningar av lärandet. Det kan röra sig om att kunna urskilja vad som är rätt och fel och 

att se principiella värden, som att man inte bör stjäla för att det kostar mycket pengar för 

samhället och företagen varje år.  

Platsen för lärande  

Lärande sker också i vardagsnära och autentiska vardagsmiljöer, som på livsmedelsbutiken 

Willys där man hjälper till att packa upp varor. Men man arbetar samtidigt med ett uppdrag 

som kan handla om att samla in, analysera och illustrera statistik, t ex vilket land frukten 

kommer från på Willys. Samtidigt som det krävs ett nätverk av aktörer som Willys, så 

fungerar nätverket med organisationer och företag som skapande av legitimitet för 

verksamheten.  

 

Integreringen av eleverna i praktiska verksamheter som Willys gör det möjligt att visualisera 

en framtid bortom tiden i skolan. Det kan vara så att barnen inte känner sig så lyckade i 

skolan, men om man får möjlighet att se att man kan klara sig bra utanför så växer 

självförtroendet: ”Att jag fixade att arbeta på Willys. Det skulle jag klara som vuxen. Det är 

nog inte så svårt att få jobb där sen när jag slutar skolan.”  

 

Andra platser för lärande som representeras i dagböckerna är olika typer av utomhusmiljöer. 

Bilderna och texterna beskriver hur man arbetar med olika materiella hjälpmedel, till exempel 

trä. Att leta saker i naturen, upptäcka och söka utnyttjas också för att stimulera lärandet och 

som del i motivationsprocessen.  

 

Kombinationen av olika lärandemetodiker finns också representerade i dagböckerna. Man ser 

till exempel på film samtidigt som eleverna läser om olika naturlandskap där olika scener är 

inspelade. Det gränsöverskridande temat går igen även här är – att gå utanför lärobokens 

ramar och in i verkligheterna, och samtidigt integrera kunskapen om kartan. 

 

Återigen utgör grundstrukturen aktiviteter som ligger inbäddade i uppdragen, till exempel att 

man ser på nyheterna på morgonen. Sedan åker man till Willys flera dagar i rad på 

förmiddagarna.  

Inflytande och kapacitetsbyggande genom entreprenörskap 

Verksamheten beskrivs drivas av elevernas behov och deras motivation att lära. Eleverna 

beskriver att de arbetar med sina scheman, vilket antagligen betyder att de har inflytande över 

hur lärandeverksamheten organiseras. Inflytande över lärandet stärker individens förmåga till 

resilience och empowerment (Ahlberg; Ungar, 2008; Boyden & Mann, 2005; Rutter, 1990). 
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Inflytande stärker dessutom individens kapacitet att hantera en alltmer komplex verklighet 

utifrån de kunskaper, färdigheter och förmågor man förvärvar genom att vara deltagande i 

byggandet av sin egen framtid. Inflytande är också uttryckt i termer av att: ”….utveckla deras 

förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den 

dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (LGR11, 2011:8).  

 

Inflytandet kan också ses i hur dagböckerna visar hur fantasihistorier används för att motivera 

och trigga lärande om fysik, svenska, matematik och engelska, men också om olika kulturer 

och reflektion över den egna existensen, och om hur tid mäts.  

 

Andra exempel på tillvägagångssätt handlar om att undersöka kryddor. Eleverna får använda 

sina sinnen och utifrån dessa arbeta med frågeställning, hypotes, tester, resultat och slutsats. 

Undersöka vad som finns i skålar med hjälp av känsel och lukt, vilket sedan används för att gå 

vidare in mot geografi. Eftersom elevernas motivation används för att leda fram till 

lärandeverktyg blir ingångarna viktiga, och dagböckerna beskriver flera sådana metoder för 

att hitta till det som intresserar just denna elev.  

 

Dagböckerna beskriver hur eleverna får visualisera vad de vill bli när de är stora och hur de 

vill ha det då. Företagarna menar att det är viktigt att hitta konstruktiva förankringspunkter 

och visioner om framtiden, men också att koppla visionerna till nuet och görandet. 

Pepparkakshuset får då utgöra den konstruktiva omsättningen av visioner om drömboendet, 

samtidigt som eleverna får mäta och räkna ut storlek på delarna till huset.  

 

I flera fall beskriver dagböckerna uppdrag som är entreprenöriella (see Gawell et al, 2009) .  I 

ett uppdrag planerar eleverna att baka bröd som ska säljas i butiken. De får använda sina 

matematikkunskaper för att räkna ut materialåtgång, samt göra en budget för att kunna sätta 

pris på varorna: ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 

idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom 

bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (LGR11, 

2011:9). 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
Syftet med denna förstudie har varit att undersöka företagsverksamhetens olika delar i avsikt 

att försöka först i vilken relation företagsdelarna står till varandra och i relation till offentliga 

verksamheter samt vilka pedagogiska och didaktiska delar som kan anses vara bärande för 

verksamheten, och därmed möjliga att fokusera på när verksamheten ska utvecklas. 

Resultaten i denna studie visar att de olika företagsdelarna samt de pedagogiska och 

didaktiska delarna går in i varandra och är svåra att separera. Företagets pedagogiska idéer 

som används i verksamheten är inte unika eller radikala i någon anmärkningsvärd grad. Det är 

kombinationen av alla elementen gemensamt – verksamhetsutrymmet mellan offentliga 

verksamheter som inte vet hur de ska hantera situationen, den systematiska och strukturerade 

lärsituationen, kontaktytorna ut mot föräldrar, skola och socialtjänst och möjligen de 

hanterbara grupperna som utgör en styrka i verksamheten.  

 

Verksamheterna som pedagogerna i företaget arbetar med kan beskrivas på lite olika sätt, 

beroende på vilken verksamhet och vilken plats man vill betona. Ett sätt är att beskriva det 

som en traditionellt överlappande verksamhet mellan skola och socialtjänst. Verksamheten 

kan beskrivas som både platsmässigt och verksamhetsmässigt gränsöverskridande. Det 

gränsöverskridande arbetet är riskabelt eftersom det kan skapa kollision mellan olika 

systemtänkanden och professionaliteter. Det är alltså troligt att olika yrkesroller kan kollidera 

och att en tydligare legitimitet skulle underlätta den fysiska förflyttningen av individer från en 

verksamhet.  

 

 

 
 
Figur 4. Företagets arbetsområden. 

 

Ett annat sätt att beskriva verksamheten är att se den som bestående av två delar med en 

gemensam ram – en grundläggande basverksamhetsdel och en utvecklingsdel. 

Basverksamheten utgörs då av uppdrag från skola och socialtjänst, medan utvecklingsdelen 

utgörs av utbildning av hjältepedagoger, utveckling av varumärket, spridning av konceptet 

och kursgården.  

 

Skola & socialtjänst 
Personalutveckling, 

support 

Skårs Gård/ 
aktivitetscenter 

Växande, utbildning - 
konceptutveckling 

Hjälebolaget 



38 

 

 38 

 
Figur 5. Verksamhetens två grundläggande inriktningar. 

 

 

Verksamhetens centrala delar 

Flera inslag i verksamheten med eleverna kan betraktas som centrala och bärande. Här följer 

en diskussion om de inslag som kan identifieras som centrala var för sig men i synnerhet i 

kombination med varandra. 

 

Hjältebolagets grundare har utvecklat en modell som på många sätt ligger i linje med 

empowermentorienterat förändringsarbete (jmf Moula 2009). Genom att utgå från elevernas 

motivation ges eleverna möjlighet att ta makten över sitt eget lärande. Formen för lärandet 

kan betraktas som en förändringsprocess och möjliggör för en vändpunkt i elevens situation 

(Rutter 2009). Detta är ett inledande steg i empowermentorienterat arbete och som möjliggör 

för eleven att ta makten över sin situation (jmf Evans 1992; Gutiérrez 1990).  

 

Enligt emporementorienterat lärande är det viktigt att motverka att lärare har makten 

gentemot elever att utforma utbildningen, bestämma innehåll och utforma lärandesituationer. I 

en sådan organisation kan elever som inte passar in exkluderas och kan bli passiva eller 

använder sig av ett avståndstagande från skolan i en form av motmakt (jmf Gutiérrez 1990). 

Hjältebolaget avser att ge redskap att erövra situationen genom att ge utrymme för elever att 

själva bestämma över sitt lärande och ta makt över situationen. Genom att stärka elevernas 

självbild och ge möjlighet till inflytande över innehållet i undervisningen kan eleverna erövra 

sin situation. Detta går i linje med den nya läroplanen (LGR 11) som betonar att 

undervisningen i skolan ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och bidra till att utveckla 

deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

 

I utvärderingen av SkolFam (Aldenius et. al 2009) framhölls betydelsen av att kartlägga det 

individuella barnets förutsättningar och synliggöra barnets behov. Detta är något som 

Hjälteföretagarna beskriver att de gör med alla elever som kommer till deras verksamhet. 

Kartläggningen utgår från verksamhetens fyra hörnstenar: motivation, känslor, sinnen och 

kunskap. Detta kan beskrivas som en inventering av elevernas resurser och förmågor, vilket 

går i linje med teorier om at stärka barns motståndskraft (resilience) (jmf exempelvis Ungar 

2008; Rutter 1990).  

 

Hjältepedagogerna använder begreppet ”verklighetsbaserat lärande”. Begreppet används 

tillsynes i flera sammanhang och ger många träffar på Internet. Vi har dock inte stött på 

begreppet i teoretiska sammanhang men det är uppenbart att det verklighetsbaserade lärandet 

utgår från erfarenhetsbaserat lärande (se exempelvis Dewey 1938) och situerat lärande 

(exempelvis Vigotskij Strandberg 2006). Tanken bakom begreppet är dock att lärandet tar 

form genom praktiska övningar. Hjältepedagogiken bygger på ett lärande som sker genom 

praktiska uppdrag. Även fysisk aktivitet och frisk luft beskrivs som ett centralt inslag i 
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verksamheten. Det finns därmed även en tanke om att vistas i naturen som tar utgångspunkt i 

utomhuspedagogik (jmf Szczepanski 2007).  

 

I det verklighetsbaserade lärandet ingår även det kroppsliga lärandet som inkluderar sinnen 

och känslor. Två av Hjältepedagogernas hörnstenar beskrivs vara just sinnen och känslor, 

vilket visar på att det kroppsliga lärandet tillskrivs stor betydelse i den pedagogiska 

verksamheten (jmf Merleu-Ponty 2002; Duesund 2001). Fascinationen är en känsla som 

beskrivs av hjälteföretagarna som en central utgångspunkt för lärande. 

 

Språkbruket har betydelse för att uttrycka förväntningarna på eleverna. Hjältepedagogerna 

beskriver att de använder ett sammanhållet och positivt språkbruk, där beröm och uppmuntran 

står i fokus medan brister ignoreras. Detta är en metod som har uppmärksammats både inom 

socialt empowermentorienterat socialt arbete och inom pedagogiken. Ett positivt och 

berömmande språkbruk har beskrivits leda till bekräftande återkoppling och förstärkning (jmf  

Brophy 1981; Starrin 2007).  

 

Hjältebolaget beskriver att det genomförs regelbundna och återkommande möten om varje 

elevs utveckling där lärare, socialtjänst och föräldrar deltar i utvärdering av mål. I de fall 

familjen har kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) deltar även de. I utvärderingen 

av SkolFam beskrevs en sådan arbetsallians mellan involverade parter kring barnet (skola, 

socialtjänst och föräldrar) som en framgångsfaktor (Aldenius et. al 2009).  

 

Företagsledarna beskriver de tydliga strukturer som formar skolvardagen. De börjar varje dag 

med frukost och har en tydlig struktur under skoldagen som innebär; inledning, avslut, 

utvärdering. Ytterligare ett inslag i Hjältepedagogiken som lyfts i intervjuerna är vikten av att 

stötta eleverna även utanför skoldagen. De beskriver hur de ringer och sms:ar elever efter 

skolan och under helger för att motivera dem att gå till skolan. De kör även och hämtar elever 

som inte vill gå till skolan.  

 

En av styrkorna i den pedagogiska verksamheten är den dokumentation av varje enskild 

uppgift som barnen arbetar med. Barnen dokumenterar själva det de har lärt sig och denna 

dokumentation redovisas tillsammans med lärandemålen i olika skolämnen. Detta är något 

som man borde lyfta fram som en professionell del i arbetet.  

 

Sammantaget kan alla ovanstående delar betraktas som centrala för Hjältebolagets 

verksamhet. Det är dock viktigt att poängtera att inom ramen för denna studie har vi inte 

undersökt om verksamheten verkligen innehåller alla dessa delar utan det är helt baserat på 

det som företagsledare och pedagoger säger att de gör. Vi har inte heller utvärderat hur 

verksamma dessa delar är eller om det finns vissa delar som är mer centrala än andra. Inom 

ramen för denna studie har vi inte heller haft möjlighet att utvärdera verksamhetens metoder 

och undersöka resultaten. Det behövs fler och mer djupgående studier för att undersöka detta. 

En sådan studie skulle med fördel studera skolans och socialtjänstens inställning till 

verksamheten, föräldrars och elevernas erfarenhet av projektet samt undersöka hur elevernas 

situation och skolresultat förändras efter att de deltagit i projektet, både på kort och på lång 

sikt.  

Verksamhetens utmaningar  

Hjältebolaget har flera utmaningar att ta ställning till och hantera i sitt kommande 

utvecklingsarbete med företaget. Här följer några sådana som kan vara viktiga att ta hänsyn 

till. 
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En svårighet som verksamheten dras med är att den består av många delar och att det nästintill 

är omöjligt att identifiera vilka delar som är bärande för verksamheten. Kanske är det helt 

andra inslag än de som vi har belyst i den här studien som är de mest betydelsefulla. Det är 

inte svårt att tänka sig att det handlar om att elever blir uppmärksamma och sedda som är det 

väsentliga och inte alls de metoder och pedagogiska utgångspunkter som används.    

 

En utmaning hänger samman med att verksamheten är av exkluderande art. Även om 

företagets ambition är att föra tillbaka elever in i ordinarie skolverksamhet, är vägen dit en 

separerad verksamhet. Dessutom är det endast ett mycket begränsat antal elever som deltar i 

verksamheten samtidigt. Här gör sig två centrala frågeställningar gällande. Den första är om 

det skulle vara möjligt att arbeta med denna typ av verksamhet på ett inkluderande sätt, där 

eleven fick vara en del av en klassgemenskap. Den andra frågan är om verksamheten skulle 

kunna överföras på större grupper eller om möjligheten att lyckas återföra eleverna faktiskt 

ligger i småskaligheten snarare än metoderna.  

 

En utmaning för Hjältebolaget är att företagande i offentlig verksamhet lätt kan betraktas som 

oprofessionell och amatörmässig, oavsett hur mycket erfarenhet man bär med sig in i 

verksamheten. Man kan kritiseras för att inte ha de kvalitetssystem och standardiserade 

dokumentationssystem som offentliga aktörer använder sig av, trots att man kan ha en bättre 

dokumentation än vad som krävs i den vanliga skolan. Det handlar alltså om ett ideologiskt 

motstånd mot det som antingen kan kallas för den neoliberala kapitalismens destruktiva 

krafter, vilka ses som skapandet av privata intressen inom offentlig sektor. Eller, som ser 

privata initiativ som en räddning för offentliga verksamheter som inte lyckas fullt ut när det 

gäller att skapa en verksamhet som inkluderar dem med särskilda behov.  

 

En annan utmaning är själva begreppet ”hjältepedagogerna”. I intervjuerna används begreppet 

både för att beskriva pedagogerna i verksamheten, i termer av hjältar, och för att beskriva 

barnen som ingår i verksamheten som hjältar. När begreppet används för att beskriva 

pedagogerna kan det ibland skapa en association till en självbild som kan uppfattas som 

självgod. Dessutom är det svårt att sammanfatta företaget som befinner sig i gränssnittet 

mellan offentlig och privat sektor, verksamheten med barnen i form av pedagogik, didaktik 

och socialt omhändertagande, samt utvecklingsverksamheten som bara varande en 

”pedagogik”. Verksamheten är vidare och mer omfattande än att vara just en pedagogik och 

det finns skäl att fundera över hur både företaget och verksamheten kan kommunicera sin 

verksamhet så att man inte riskerar att definieras utifrån en förutfattad förståelse.  

 

Även de metoder och kartläggningar som sker av barnens intressen och behov är en fråga som 

kan undersökas vidare i utvärderingsform, till exempel i termer av om och hur de skiljer sig 

från skolans och socialtjänstens kartläggningar och förmåga att utgå från individernas behov. 

Skiljer sig dokumentationen och metoderna från det som görs i den ordinarie skolan? Hur 

skiljer det sig i så fall? En utvärdering av det slaget skulle i kunna hjälpa företaget att hitta 

egna kvalitetsinstrument.  

 

Ytterligare en utmaning är att företagsledarna som arbetar med verksamheten kan betraktas 

som eldsjälar. De ”brinner” för eleverna och för sin verksamhet. Problemet är att 

verksamheten kan hänga på dessa eldsjälar, vilket skapar svårigheter när verksamheten ska 

expandera eller spridas till andra delar av landet. Det kan vara svårt att rekrytera personal som 

är beredd att arbeta utifrån vissa av företagets utgångspunkter som att stötta och kontakta 

elever på kvällstid och helger. Det är viktigt att verksamhetens metoder dokumenteras och 
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beskrivs utifrån teoretiska och metodologiska aspekter så att en expansion blir möjlig. I annat 

fall riskerar en expansion innebära en avknoppning med så stora lokala variationer att det inte 

går att tala om en gemensam metod. Inför en expansion är det viktigt att fastställa 

gemensamma metoder samtidigt som det finns utrymme för lokala variationer (se exempelvis 

Högdin 2008). För att expandera krävs således en systematisk dokumentation av 

verksamhetens metoder och innehåll. 

 

Avslutningsvis kan sägas att denna studie genomfördes när företaget fortfarande befinner sig i 

en uppstarts-fas. Detta var någonting som inte var klart när studien inleddes utan framkom 

underhand. Företaget som har knappt två år på nacken är väl förankrad i en av landets 

kommuner men är ännu inte ett etablerat företag. Bristen på dokumentation började göra sig 

kännbart när företaget behövde expandera för att överleva. Företagsledningen har sedan 

studien startade påbörjat en dokumentation av verksamhetens metoder och innehåll. Denna 

studie kan bli en viktig del av deras fortsatta dokumentations- och utvecklingsarbete.  
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Bilaga 1 

Medgivande och etik    
Studier av icke-myndiga personer kräver alltid föräldrarnas medgivande. Allt material 

kommer att anonymiseras och vi kommer att skydda deltagarnas identiteter.  

 

Exempel på medgivandetext: 

 

Medgivandeintyg 

 

Vi är två forskare från Högskolan i Halmstad som gör en undersökning och skriver en 

vetenskaplig artikel om XXXX. 

 

Resultaten från undersökningen och artikeln baseras på intervjuer med aktörer från 

XXXXXX. Vi använder oss av ljudinspelning för att kunna återge intervjun så korrekt som 

möjligt, och för att lättare kunna jämföra materialet vid analyser. Det material vi får ut av 

intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. 

Efter att intervjuerna är genomförda kommer bandinspelningarna att raderas. Inga 

personuppgifter kommer att redovisas tillsammans med insamlat material. Vi kommer att göra 

allt, även om inga garantier kan lämnas, för att anonymisera svaren. Medverkan är helt 

frivillig och kan avbrytas när som helst utan förklaring eller konsekvenser, även efter det att 

intervjuerna är genomförda. 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och accepterar och godkänner min/mitt barns 

medverkan. Jag är dessutom medveten om att materialet från intervjuerna kommer att 

presenteras främst som del i en vetenskaplig artikel, men också vid presentationer om 

forskningen: 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

Underskrift 

 

 

………………………………………………………………………… 

Ort/Datum 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mikael Jonasson 076-145 0245 eller Mikael.Jonasson@hh.se 

XXXXX 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

 


