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ABSTRAKT 

Syftet med föreliggande studie var att ta del av elevers upplevelser från sin tid på en 

resursskola samt hur de unga vuxna upplever sin livssituation idag relaterat till sin tid på 

resursskolan. 

Som metod har vi valt triangulering, vilket innebär att vi har haft flera olika strategier 

vid insamling av empiri. De tillvägagångssätt vi har valt att kombinera är av både 

kvantitativ och kvalitativ karaktär. Den kvantitativa delen bestod av en enkätliknande 

intervjuguide som dessutom innehöll två frågor av kvalitativ natur. Dessutom har vi 

kompletterat vår kvalitativa studie med tre djupintervjuer där vi använde oss av en 

intervjuguide med öppna frågor. 

Resultatet av föreliggande studie visar att tiden på resursskolan var personligt lönsam för 

de allra flesta av de medverkande ungdomarna. Många säger att de aldrig hade klarat 

skolan om de inte hade kommit till resursskolan, men att själva lärandet inte var den 

viktigaste aspekten då de blickar tillbaka på resursskoletiden. Det är istället den 

relationella dimensionen som visar sig betydelsefull. De upplever att de fick ökat 

självförtroende, att de blev sedda, att de möttes med respekt, att de fick förtroende för 

vuxna och att de trivdes i skolmiljön. Vad blev vem under denna period i deras liv. De 

negativa aspekterna som framkommer i gruppen är känslan av utanförskap, att inte klara 

av den ordinarie undervisningen på hemskolan och att ofrivilligt förpassas till en 

resursskola. 
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1 INLEDNING 

Under åren 2002-2006 var vi verksamma lärare på en resursskola för elever i 

åldrarna 13-17 år. Verksamheten är en samverkan mellan barn- och 

ungdomsnämnden, socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin, enligt 

figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Resursskolans organisation 

 

Personalen består av tre lärare (avlönade av BoU), en socialpedagog (soc) och en 

familjebehandlare (BUP). Hela kommunen, med cirka 65 000 invånare är 

upptagningsområde och skolan har plats för nio elever, såväl killar som tjejer. 

Elevernas enda gemensamma nämnare är en tidigare skolgång präglad av låg närvaro 

på lektionerna och socioemotionella svårigheter. De uppfattar det som svårt att hitta 

sin plats i den traditionella skolan, som tenderar till att söka problem hos den 

enskilda eleven i stället för att titta på den pedagogiska verksamheten, vilket leder till 

en känsla av utanförskap och exkludering. Att inte ensidigt lägga problemet i eleven 

är den traditionella skolans första och största utmaning, menar Nordin Hultman 

(2008). Då den ordinarie skolan tömt sina resurser har skolan i samverkan med 

familjen möjlighet att ansöka om en plats på resursskolan. 

Resursskolan har två övergripande mål, lärande och socialisering, vilka också kan 

betecknas som utbildning och behandling. Eleven skall, utifrån egna behov och 

förutsättningar, ges möjlighet att utvecklas optimalt för att nå kursplanens mål för 

respektive ämne. Dessutom skall eleven, utifrån egna förutsättningar, förberedas för 

att möta samhällets normer och värderingar.  

Trots att dagens debatt om en skola för alla motsäger särlösning i form av 

resursskolor kan man ställa sig frågan om inte dessa ger de av skolsystemet 

exkluderade eleverna förutsättningar och möjligheter att inkluderas som hela 

människor i samhället. Är det så att verksamheten i dessa särskilda 

undervisningsgrupper ger elever oavsett bakgrund och förutsättningar likvärdiga 

möjligheter att lyckas i skolan? Välkomnar personalen dessa elevers olikheter och 

ser dem som en tillgång samtidigt som de bejakar skillnader, ett förhållningssätt som 

Gunnarsson (1999) anser beteckna en skola för alla? Vilken betydelse upplever 

eleverna att skolgången på en resursskola haft för det liv de lever idag? 

Tre lärare 

En socialpedagog En familjebehandlare 

Resurs- 

skolan 
BUP 

SKOLA 

SOC 
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Quiros-Haag (2010) undersökte i sin B-uppsats hur elever som har delat sin skolgång 

mellan traditionell och alternativ skolmiljö upplevde skoltiden i de olika 

verksamheterna, medan Emilson (2010) i sin B-uppsats tog del av två elevers 

upplevelser av sin tid före placering i resursskola, sin tid på resursskolan samt 

huruvida de upplevde att de gjorde insikter under sin tid på resursskolan som de har 

nytta av i sitt liv idag. Resultaten från dessa studier visar att eleverna upplever 

kontakten och relationen mellan personal och elever som den största skillnaden. 

Kärnan i elevernas berättelser utgörs av en känsla av att ha blivit sedda och 

bekräftade av personalen i den alternativa skolmiljön, de upplevde att de gick från ett 

vad till ett vem och att de insikter de upplevde som betydelsefulla handlar om att de 

lärde sig mer om sig själva.  

Resursskolans organisation är speciell så till vida att den är ett samarbete mellan 

skola, socialförvaltningen och BUP, vilket medför att den drar till sig ett visst 

intresse från andra kommuner och skolor. Då vi berättar om vår verksamhet får vi 

avslutningsvis alltid frågan om hur det går för våra elever då de slutar på 

resursskolan. Frågan går inte att svara på utan att först undra från vilket perspektiv 

frågan ställs. I föreliggande undersökning är syftet att få en bild av hur elever som 

slutat för 6-8 år sedan upplever sina liv idag relaterat till sin tid på en resursskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Studiens syfte är att få en bild av hur de unga vuxna upplever sin 

livssituation idag relaterat till sin tid på resursskolan. 

 

Intressant för studien ur ett specialpedagogiskt perspektiv är hur elevernas 

upplevelser av sin tid på resursskolan, enligt dem själva, påverkat det liv de levt med 

tonvikt på det liv de lever idag. Förhoppningsvis kan föreliggande studie ge mer 

kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd upplever att undervisas i en särskild 

undervisningsgrupp och att förståelsen för dessa upplevelser kan bidra till att planera 

och organisera lärandemiljöer inom såväl det allmän- som specialpedagogiska fältet. 

Enligt Eliasson-Lappalainen (1995, s. 169) är forskningens uppgift: 

”att vi har att söka oss vidare från det subjektivt upplevda och det unika i 

människors konkreta erfarenheter och handlande. Genom att samla upp många 

enskilda människors erfarenheter och insikter kan vi utvinna ny kunskap om det 

gemensamma och generella”.  

Kanske kan det vara så att enskilda elevers upplevelser inom specialpedagogiken kan 

hjälpa till att lösa didaktiska frågor inom såväl allmän- som specialpedagogiken? 

 

De unga vuxnas 

livssituation idag 

Elevens  

perspektiv 
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2 BAKGRUND 

Vi har under denna rubrik valt att diskutera och försöka ringa in de begrepp och 

teorier vi anser vara av vikt för att rama in föreliggande studie. Inledningsvis 

presenteras begreppet En skola för alla…andra med underrubrikerna Integrering 

kontra inkludering och Allmänpedagogik kontra specialpedagogik. Därefter 

diskuterar vi Särskild undervisningsgrupp och konsekvenserna av 

samhällsutvecklingen under rubriken Från det moderna till det senmoderna 

samhället. Under rubriken Tidigare forskning tar vi upp den för studien relevanta 

forskningen vi funnit. Kapitlet avslutas med att vi lyfter fram de teorier och 

perspektiv på vilka analysen och tolkningen av materialet vilar under rubriken 

Essensen av teorierna i föreliggande studie.  

2.1 En skola för alla…andra 

Styrdokumentens intentioner förespråkar en minskning av segregerande grupper i 

den svenska skolan, en hållning som överensstämmer väl med internationella 

överenskommelser, skriver Westling Allodi (2005), samtidigt som hon och von 

Wright (2000) ser tendenser i skolpraktiken som pekar i motsatt riktning. Antalet 

barn i behov av särskilt stöd har ökat de senaste tio åren och von Wright (2000) 

nämner ny läroplan, nytt betygssystem, kommunaliseringen och den ekonomiska 

krisen som orsaker härtill. Dagens skola går således emot devisen en skola för alla i 

riktning mot ”ökad segregering och utstötning av elever” (Westling Allodi, 2005, s. 

1).  Persson (2008) visar att 21 % av Sveriges grundskoleelever bedöms vara i behov 

av särskilt stöd, medan 17 % får det stöd de har rättighet till. Stödet ges i form av 

nivågrupperingar, resursskolor och särskolor, både inom och utanför den ordinarie 

hemskolan, skriver Heimdahl Mattson (2006) och menar att särskiljandet har bytt 

klädsel från institutioner till särskilda undervisningsgrupper. Henriksson (2009) 

ställer sig frågan om skolsystemets ökade fokus på att utreda, kartlägga och hitta 

dessa elever i behov av särskilt stöd ger de utsatta eleverna en känsla av att skolan är 

en skola för alla…andra. Frågan är vilka upplevelser de ungdomar, som anses vara i 

behov av särskilt stöd erfar, då de utesluts från ordinarie sammanhang och 

lärandemiljö? 

Diskussionen om att skolan ska anpassa lärandesituationer efter elevens behov och 

förutsättningar är inget nytt utan den tanken framfördes redan på 1600-talet, enligt 

Hugo (2007). Utgångspunkten då var att alla barn är bildbara om skolan anpassar 

lärandesituationerna och innehållet i undervisningen utifrån de enskilda elevernas 

förutsättningar. Synen på vilka elever som bör inkluderas i en skola för alla har 

varierat över tid, enligt Hjörne & Säljö (2008). Redan då den allmänna folkskolan 

infördes 1842 klarade man inte av att leva upp till grundidén om en skola för alla 

utan stora grupper av elever med funktionsnedsättningar exkluderades och 

placerades på institutioner, skriver Heimdahl Mattson (2006). Under mitten av 1900-

talet var differentiering, nivågruppering och segregering som kunde legitimeras av 

pedagogiska skäl förenligt med skolans synsätt, men debatten mynnade ut i en ny 

läroplan, Lgr 80, som lade stor vikt på idén om en skola för alla enligt Hjörne och 

Säljö (2008). Nu fastslås att samtliga elever skall ha ”lika tillgång till utbildning i 

den obligatoriska skolan (Skolöverstyrelsen, 2008, s. 14). Lpo-94 förstärker 

hållningen om att undervisningen skall anpassas till varje elevs behov och 

förutsättningar och det åläggs läraren att ”möta varje elevs behov, förmåga, 

erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 1994, s. 14). Salamancadeklarationens 
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(Svenska Unescorådet, 2006, s. 18) grundläggande princip är att alla barn skall 

undervisas tillsammans. 

”Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, 

närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella 

svårigheter eller inbördes skillnader.” 

Även i grundskoleförordningen (5 kap. Särskilda stödinsatser 5 §) står det att stödet 

skall sättas in i det sammanhang som eleven tillhör. 

”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 

Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven 

tillhör.” 

Men retoriken i styrdokumenten förefaller inte överensstämma med den praktiska 

verkligheten, enligt både Allodi (2005) och Heimdahl Mattson (2008). Både 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006, s. 19) och grundskole-

förordningen (5 §) öppnar upp för särlösningar i form av särskilda 

undervisningsgrupper. 

”Att sända barn till särskilda skolor – eller att sammanföra dem i specialklasser 

eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör vara en 

undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där det har klart påvisats 

att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 

undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn till det 

barnets eller andra barns bästa.” 

”Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild 

undervisningsgrupp.” 

Är det de små öppningarna för särlösningar som finns i styrdokumenten som medför 

att de enskilda skolorna använder sig av särskiljning i så stor utsträckning?  

Westling Allodi (2005) problematiserar skolans dubbla funktioner, socialisation och 

sortering, och söker svaret till ökad särskiljning där. Skolan skall socialisera in 

individerna som goda samhällsmedborgare samtidigt som skolan också har i uppdrag 

att sortera eleverna till olika uppgifter. Läroplanen uttrycker socialisering med 

värdeord som demokrati, respekt och autonomi, medan sortering uppnås med hjälp 

av kursplanernas mål och skolans betygssystem som en gradering av elevernas 

resultat. Mellan dessa dubbla målsättningar kan lätt motsättningar uppstå om den ena 

tar överhanden över den andra, skriver Westling Allodi (2005). De tendenser av en 

ökning som samme författare och Heimdahl Mattson (2008) noterar av antalet 

segregerade grupper i skolan kan ses som ett tecken på att skolans sorteringsfunktion 

har tagit överhanden. Westling Allodi (2005) skriver att sorteringsprocessen medför 

att dessa ungdomar inte bara sorteras bort på grundskolan utan att de också får sämre 

förutsättningar för framtida utbildning och på arbetsmarknaden.  

En skola för alla betecknas enligt Gunnarsson (1999) som en skola som välkomnar 

samtliga elevers olikheter och ser dessa som en tillgång och bejakar dessa skillnader, 

men många av de elever som sorteras bort och placeras i särskilda 

undervisningsgrupper uppfattar nog skolan som en skola för alla…andra. Frågan är 

vilken betydelse dessa upplevelser får för deras liv som vuxna samhällsmedborgare? 

2.1.1 Integrering kontra inkludering 

Betydelsefulla begrepp i samband med en diskussion om en skola för alla…andra är 

integrering och inkludering, men vad menar vi egentligen då dessa begrepp används i 

skoldebatten? 
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Heimdahl Mattson (2008) förklarar skillnaden mellan integrering och inkludering 

genom att göra den till en fråga om anpassning. Då det gäller integrering skall eleven 

anpassa sig till den redan rådande skolmiljön dvs. ”delarna skall passa in i en helhet 

som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper” (Nilholm, 2006, s. 14). 

Med detta synsätt blir integrering en anpassningsprocess för eleverna till rådande 

verksamhet, vilket traditionellt betytt att det skapats skilda system inom skolan som 

eleverna sorteras in i, t.ex. hjälpklass, klinikundervisning, särskola etc. enligt 

Westling Allodi (2005). Inkludering innebär däremot att skolan anpassar sitt 

bemötande och undervisningssätt till eleven och elevernas olikheter, enligt Heimdahl 

Mattson (2008). Niholm (2006, s. 14) uttrycker inkludering som att ”helheten skall 

anpassas till delarnas beskaffenhet”, vilket utmanar skolan som nu skall anpassa 

skolan till eleverna så mycket som möjligt utan att skapa differentierade grupper. 

Westling Allodi (2005) använder det internationellt etablerade begreppet inclusion, 

som ger en bild av att det är skolan som ska anpassas till att möta samtliga elever och 

att skolan uppskattar olikheter.  

Haug (1998) delar upp begreppet integrering i två olika riktningar som han betecknar 

som segregerande respektive inkluderande integrering. Med den segregerande 

integreringen förläggs svårigheterna i individen, denne utreds och kartläggs och 

placeras därefter i en mindre grupp under hela eller delar av skoldagen. Målet är att 

hitta det undervisningssätt som passar bäst ur ett organisatoriskt perspektiv. Genom 

detta segregerande synsätt, då ”eleven flyttas från sin vardagsmiljö, blir det också 

eleven som är bärare av problemet”, skriver Gerrevall (2001, s. 125). 

Andemeningen med en inkluderande integreringen är att en elev i behov av särskilt 

stöd skall kunna gå kvar i sin ordinarie skolmiljö under hela sin skoltid, enlig Haug 

(1998). De grundläggande argumenten är rätten till social rättvisa och deltagande 

utifrån demokratibegreppet. Med detta synsätt ses begreppet särskilda behov som en 

social konstruktion i en skola som inte förmår ta emot alla elever, vilket är en 

uppmaning till skolan att utforma en praktik som omfattar alla barn och ungdomar, 

anser Haug (1998). Skolans verksamhet skall hantera olikheter mellan elever så att 

varje elev får tillrättalagd undervisning i sin ordinarie klass (Haug 1998, s. 22).  

”Inom den ramen ska barnen få den undervisning som gör att de kan komma så 

långt som möjligt. Det ska ske utan att elever blir stigmatiserade eller utstötta.” 

Inkludering (inclusion) förutsätter att pedagogiska praktiker anammar ett 

förhållningssätt som bejakar skillnader mellan elever som positiva tillgångar för alla 

i klasrummet och att man uppskattar heterogeniteten, skriver Westling Allodi (2005). 

Kan det vara så att förekomsten av insatser från det specialpedagogiska fältet 

motverkar inkluderingsprocessen i de svenska skolorna?  

2.1.2 Allmänpedagogik kontra specialpedagogik 

Haug (1998) och Nilholm (2006) menar att specialpedagogiken har sitt ursprung i 

den segregerade synen på integreringen. Enligt denna är specialpedagogik mer 

professionell till sin karaktär än vad allmänpedagogiken är, vilket förstärks av 

Rosenqvist (2007, s. 37) då han skriver att ”specialpedagogiska insatser är avsedda 

att sättas in när den vanliga pedagogiken inte räcker till”. Detta medför att de är 

beroende av varandra och lever i någon form av symbios, de föder varandra, menar 

Persson (2008). Genom att snäva in det normala så kan allmänpedagogiken frånta sig 

ansvaret för det som ligger i normalitetens utkant och skjuta över ansvaret till 

specialpedagogiken. Samtidigt lever specialpedagogiken på att elever utkristalliserar 
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sig som speciella och därmed är i behov av speciell pedagogik. Av detta resonemang 

följer, enligt Rosenqvist (2007) att ju snävare man definierar allmänpedagogiken 

desto vidare måste specialpedagogiken definieras. Är det så att allmänpedagogiken 

står för normalitet medan specialpedagogiken står för avvikelse och vilka 

konsekvenser får det för eleverna i skolan? 

Enligt Perssons (2008) är det de elever som faller utanför den naturliga variationen 

av olikheter som ska erhålla specialpedagogiska insatser. Tolkningar av vad som är 

den naturliga variationen kan medföra att klasslärare lär sig att tänka bort vissa 

elever i sin undervisningsplanering, skriver Persson (2008). Då ligger det också nära 

till hands att tro att det är specialpedagogikens närvaro i form av special-

pedagoger/speciallärare som skapar begreppet elever i behov av särskilt stöd, menar 

Rosenqvist (2007).  

I en skola kännetecknad av inkluderad integrering upphävs ”skillnaden mellan 

specialundervisning och undervisning, och därmed är skillnaden mellan pedagogik 

och specialpedagogik inte längre relevant” (Haug, 1998, s. 22). 

2.2 Särskild undervisningsgrupp 

Sandin (2000) menar att den svenska skolan har en relativt lång historia bakom sig 

av att hantera och organisera elever som av olika anledningar inte passar in i den 

ordinarie skolverksamheten. Historisk forskning visar på olika former av 

särlösningar för elever som inte har levt upp till den norm och de förväntningar 

skolan har haft. Ett av de första försöken att organisera elever som inte passade in i 

skolans system var att starta så kallade hjälpklasser vilka kunde bestå av elever med 

begåvningsnedsättning såväl som elever med beteendestörning. Den första 

hjälpklassen inrättades i Uppsala 1879. Nordström (1968) skriver att hjälpklasser var 

en relativt vanligt förekommande undervisningsform under 1890-talet.  

Så tidigt som 1930 organiserades de första observationsklasserna för elever som inte 

passade inom ramen för den ordinarie skolan. Under 1940-talet fanns således cirka 

20 observationsklasser i landet och i och med 1955 års undervisningsplan fick 

specialundervisningen sitt första lagstadgade erkännande, vilket medförde att så 

kallade specialklasser inrättades. 1959 uppmärksammade dåvarande regering elevers 

särskiljande skolsituation och föreslog därefter att skolans svårbehandlande elever 

skulle erbjudas en mer individuellt anpassad skolgång. Detta förslag ledde till att 

klinikundervisningen etablerades i skolan (Ahlström, Emanuelsson och Wallin, 

1986).  

Grundskolans första läroplan, Lgr 62, förespråkar demokratiska ideal som betonar 

eleven i centrum. Tanken var att skolan skulle erbjuda studier utifrån elevernas olika 

förutsättningar, samtidigt höll särlösningar i form av specialundervisning på att 

utvecklas. En utveckling som stred mot grundskolans demokratiska ideal. När Lgr 69 

kom utvecklades grundskolans läroplan ytterligare och en ny syn på 

specialundervisning växte fram vilket medförde att skolans miljö för första gången 

uppmärksammades som en möjlig orsak till elevernas svårigheter (Skolöverstyrelsen, 

1969). Under 1960-talet ersattes hjälpklasser med specialklasser för att under 1970-

talet kallas samordnad specialundervisning. Vislie (2003) menar att skolan började 

använda begrepp som specialpedagogiska metoder och insatser i allt större 

utsträckning samtidigt som man började fokuserade mer på och utgå ifrån elevernas 

förmåga istället för deras svårigheter.  
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Börjesson (1997) hävdar att det finns samband mellan skolans utveckling av 

demokratiska ideal och den avinstitutionalisering som inleddes i samhället i stort 

under 1970-talet. Den stora socialpolitiska ambitionen var att integrera människor 

som av någon anledning inte passade in i samhället, en trend som även visade sig 

inom skolans värld. Strävan efter integrering och normalisering innebar en 

omflyttning av de elever som fanns i olika typer av särlösningar. Även Nilholm 

(2006) menar att det demokratiska integreringsidealet fick ett starkt genomslag i 

skolan under 1970-talet. Kan denna integrering möjligtvis ses som en början, 

förlängning eller utvidgning av begreppet en skola för alla? Eleverna i vår studie har 

varit placerade i en särskild undervisningsgrupp, resursskola, vilket kan tyckas 

gestalta ett samtida dilemma. Trettio år senare finns fortfarande elever som inte hittar 

sin plats inom den ordinarie skolans ram, samtidigt som resursskolan är en del av den 

demokratiska visionen en skola för alla står eleverna i vår studie utanför den 

ordinarie skolan eftersom de faktiskt är avskilda i en särlösning. 

Under år 1980 till 2000 kom nya utredningar (SIA) om hur skolans inre arbete 

fungerade. Resultaten visar att skolans särlösningar för elever i skolsvårigheter inte 

fick de positiva effekter som var tänkt från början.  Börjesson (1997) menar att dessa 

utredningar blev slutet på den organisation som byggde på specialklasser och 

kliniker. Skolan betonade återigen vikten av en god arbetsmiljö med flexibla 

lösningar i det ordinarie klassrummet. I läroplanen Lgr 80 beskrivs elever som elever 

med svårigheter (Skolöverstyrelsen, 1980) medan man i Lpo 94 lägger fokus på 

begreppet behov alltmer dvs. undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och läraren ska i sin undervisning utgå ifrån den enskildes behov.  

1997 behandlas organisationsformen en särskild undervisningsgrupp för första 

gången i ett skoldokument.  

”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 

Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 

Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd istället ges i en särskild 

undervisningsgrupp.” (SFS 1997:599 5 kap. § 5) 

 ”Skolan kan även tillåtas avvika från timplaner för elever i särskilda 

undervisningsgrupper.”  (5 kap. § 4) 

Det har över tid har funnits olika sätt att gruppera och sortera elever som av olika 

anledningar inte passar in inom den ordinarie skolformen. Skolans ambition har 

sedan 1970-talet varit att avverka särlösningar, ändå visar flera utredningar (Haug, 

1998; Heimdal Mattson, 2006) att antalet särskilda undervisningsgrupper har ökat i 

Sverige under 1990-talet. Beckne (1995) såväl som Ingestad (2006) och Murray 

(1994) påvisar dessutom att skolans särskilda åtgärder tenderar att marginalisera 

elever snarare än att stärka deras möjligheter. En skola för alla blir ett dilemma 

eftersom skolans alla elever inte passar inom ramen för den ordinarie skolan såsom 

den är organiserad idag. Istället definieras och organiseras eleverna i särskilda 

grupper utifrån behov och kompensation (Karlsson, 2007).  

2.3 Från det moderna till det senmoderna samhället 

Höstfält (2007) menar att det sällan är så enkelt att förändringar kan sökas inom ett 

område eller förklaras med en avgränsad faktor. För att kunna belysa skolan och 

skolans villkor måste hänsyn tas till samhällsförändringar och reformer såväl som 

resurser och skolans inre arbete – gå från en strukturell systemnivå till en 

klassrumsnivå.  
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Det svenska samhället har genomgått omfattande utbildningsreformer och stora 

samhällsförändringar under senare delen av 1900-talet. Höstfält (2007) visar på en 

tydlig utveckling från det moderna till det senmoderna samhället där de första 

förändringarna började inom näringslivet, men kom att påverka alla nivåer i 

samhället, institutioner såväl som individer. Vidare menar Höstfält (2007) att 

avreglering, decentralisering, ett ökat krav på såväl verksamheter som på enskilda 

individer samt att ta ansvar för områden som välfärdssamhället tidigare garanterade 

är tydliga kännetecken för senmoderna samhället. Giddens (2005) såväl som Bauman 

(2002) menar att ömsesidigheten har försvunnit i det senmoderna samhället samtidigt 

som moderna institutioners uppdrag ofta går ut på att kompensera människor för att 

de avviker från normen.  

”Ett relationellt perspektiv har därmed konsekvenser för såväl relationer mellan 

lärare – elev som elev – elev genom att betona den ständigt närvarande 

ömsesidigheten.” (Englund, 2000, s.11) 

Skolverket (2009) visar att de mest väsentliga faktorerna bakom resultatutveckling i 

svensk grundskolan är segregering, decentralisering, differentiering och 

individualisering. Forskning (Skolverket, 2009) visar att den senaste 

skolvalsreformen har bidragit till att skolsegregationen har ökat med segregerande 

och exkluderande effekter för eleverna som följd. Liknande utveckling kan ses i 

samhället i stort då boendesegregationen har ökat under 1900-talets slut, vilket har 

medfört att skolors elevsammansättning har blivit mer homogen. Även skillnader 

mellan skolor och mellan olika elevgrupper vad gäller resultat har blivit tydligare, 

vilket skolverket (2009) menar är en effekt av elevers olika sociala bakgrund. 

Englund (2000) skriver att det svenska samhället idag är mer mångkulturellt och 

pluralistiskt. Tidigare var relationerna inom skolans väggar förutbestämda i 

hierarkier medan de idag är mer situationellt bestämda. 

”Med stark klassifikation är gränserna klart uttalade, reglerna explicita, 

ordningen i rummet strikt, gränserna mellan personer i rummet uttalade.” 

(Granath, 2008, s. 40) 

Juul och Jensen (2001) menar att många av de konflikter och problem som finns 

inom skolans värld kan hänga ihop med att man har gått från en så kallad 

lydnadskultur till en kultur där barn och ungdomar inte längre accepterar att vara 

objekt, utan istället kräver att mötas med respekt och en djupare förståelse för vem 

man är.  

Som en del av, eller möjligtvis en effekt av decentraliseringen, ökade antalet barn i 

behov av särskilt stöd i mitten av 1900-talet. Lindgren (2008) menar att många 

skolor har en kultur där man individualiserar problem i elevens skolsituation. 

Skolmiljön förbises och problemet läggs på eleven. Skolverket (2009) visar att det 

målrelaterade betygsystemet som infördes på 90-talet gör att skolan riktar större 

uppmärksamhet på elevernas bristande kunskaper istället för att se individen i ett 

socialt sammanhang. Sedan i slutet av 1900-talet har individuellt arbete som 

undervisningsform ökat. Individuellt arbete har ofta ett friare arbetssätt vilket inte 

passar alla elever (Lindgren, 2008). Skolverket (2009) menar att en stark 

förändringstrend har skett i grundskolan, men också i samhället i stort, en trend som 

innebär en förskjutning från lärarens (samhällets) ansvar till elevens (individens) 

ansvar. Lärandet har blivit ett individuellt projekt som handlar om eget ansvar. 

Lindgren (2008) menar att en sådan förskjutning dvs. från kollektiva till individuella 

arbetsformer gynnar de resursstarka eleverna i första hand. 
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I och med ovanstående systemskifte har svenska utbildningssystemet gått från en 

centralstyrd skola till en decentraliserad skola med målrelaterade betygsystem. 

Skolverkets (2009) undersökningar visar att ökade resultatskillnader sammanfaller 

med de genomgripande förändringarna av det svenska skolsystemet som 

genomfördes i början av 1990-talet. Höstfält (2007) ställer sig frågan om svenska 

skolor befinner sig i ett bristbaserat tillstånd där skolans tradition och kultur återfinns 

inom paternalism med ledord som information, kompensation och krav. Höstfält 

(2007) visar på två olika utvecklingsarbeten i det senmoderna samhället, 

skoleffektivitet och skolförbättring och ställer sig frågan om det är skolors resultat i 

siffror och tabeller som är det viktiga eller verksamhetens ständigt pågående 

processer som är det centrala?  Lindström och Lindberg (2005) menar att skolan bör 

gå ifrån den bristbaserade undervisningen och istället sträva efter en mer 

relationsbaserad undervisning – gå från en summativ till en formativ bedömning. 

Höstfält (2007) skriver om risk- och skyddsfaktorer på individ-, grupp- och 

samhällsnivå och menar att det är det vardagliga arbete som avgör välbefinnandet 

hos våra elever. Att arbeta med gruppklimat, normer och positiva relationer inom en 

verksamhet bör vara det primära, inte måluppfyllelsen i sig. Vidare menar Höstfält 

(2007) att skolans arbetssätt bör gå från information till dialog, från kompensation 

till komplettering, från krav till förväntningar – från paternalism till partnerskap.  

2.4 Tidigare forskning 

Föreliggande uppsats består av två delar, dels en kvantitativ uppföljning av de unga 

vuxnas livssituation idag och dels en kvalitativ studie av deras upplevelser av sin tid 

på resursskolan samt vilka insikter den tiden inneburit för det liv de lever idag. 

Under rubriken uppföljning kommer vi att redogöra för Flygare och Gustavssons 

(2009) femårsuppföljning av nitton institutionsplacerade ungdomar, medan vi under 

rubriken särskilda undervisningsgrupper skildrar olika författares forskning inom 

området. 

2.4.1 Uppföljning 

Tyvärr har vi inte funnit någon mer studie än Flygare och Gustavssons (2009) som 

harmonierar med föreliggande undersökning om unga vuxnas livssituation idag efter 

en skolgång på en resursskola. Flygare & Gustavsson (2009) har genomfört en 

femårsuppföljning av institutionsplacerade ungdomar och hur deras livssituation ser 

ut idag samt hur de tänker om sin tid på ett skol- och behandlingshem. 

Skol- och behandlingshemmet har likheter med resursskolan i studien då båda 

verksamheterna betonar såväl lärande som socialisering. Flygare och Gustavsson 

(2009) beskriver hur fokus ligger på både skol- och familjearbetet, samt hur man 

arbetar miljöterapeutiskt, vilket överensstämmer väl med resursskolans tre 

funktioner, lärande, socialisering och behandling. 

Resultatet i Flygare och Gustavssons (2009) studie visar att 68 % av informanterna 

är behöriga till gymnasiet och att det finns en stark tro på utbildningens betydelse, då 

85 % vill läsa in gymnasiet och/eller studera på högre nivå. 53 % har ordnad 

sysselsättning fem år efter att de lämnade behandlingshemmet och 74 % har ordnat 

boende. 53 % av de unga vuxna har blivit föräldrar och 68 % av dem lever idag i en 

fast relation, skriver Flygare och Gustavsson (2009) i sitt resultat. 
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På frågan om hur de gillar sitt nuvarande liv svarar 89 % att de är ganska eller helt 

nöjda med sina liv. På frågan om hur meningsfullt deras liv känns svarar 84 % att 

livet känns ganska eller mycket meningsfullt. 

Resultatet skiljer framför allt ut två grupper bland ungdomarna. Den ena gruppen har 

fortfarande, i olika hög grad, kvar normbrytande beteende, medan den andra gruppen 

beskriver en livssituation där olika livsområden integrerar på ett fungerande sätt. 

Studien åskådliggör hur positivt eleverna upplever de goda behandlingsrelationerna 

på skol- och behandlingshemmet, men resultaten visar även att vistelsen för en del av 

ungdomarna blev en inkörsport till självskadebeteende och/eller droger vilket har 

följt dem genom tonårstiden och upp i vuxen ålder, enligt Flygare och Gustavsson 

(2009). 

2.4.2 Särskilda undervisningsgrupper 

Det finns ett flertal avhandlingar som berör föreliggande studies intresseområde. 

Severinsson (2010) och Karlsson (2007) har forskat kring organisation, undervisning 

och behandling i särskilda undervisningsgrupper, Gunnarsson (1995), Sandén (2000) 

och Dammbro och Burängen (2010) har studerat elevers upplevelser av en skolgång 

på skoldaghem, Gerrevall och Jenner (2001) har undersökt pedagogiska insatser på 

ungdomshem, Henriksson (2009) belyser elevers erfarenheter från ungdomshemmen 

och det individuella programmet på gymnasiet medan Bergström och Holm (2005) 

har skrivit en avhandling om ungdomars erfarenheter och upplevelser om 

delaktighet. Intressanta teman som har utkristalliserat sig från läst litteratur handlar 

om utanförskap, punktuellt/relationellt bemötande och dilemmat mellan att i en 

särskild undervisningsgrupp förhålla sig till skolans dubbla krav på både lärande och 

socialisering. 

Karlsson (2007) beskriver i sin studie hur deltagare genom handlingar konstruerar 

och befäster det som kommer att uppfattas som normalt eller avvikande beteende. 

Karlsson (2007) menar att barn och ungdomar ibland marginaliseras i 

utbildningssammanhang och att det är många elever som inte passar in i den 

ordinarie skolan. Eleverna tilldelas problemdefinitioner och normativa institutionella 

beskrivningar av skolans personal. Karlsson (2007) hävdar att problemdefinitioner av 

detta slag kan resultera i att eleverna blir stigmatiserade som problembarn, samt att 

denna stämpel följer barnen in i tonåren och vuxenvärlden. Även Bergström och 

Holm (2005) menar att brist på erfarenhet av delaktighet och samhörighet kan leda 

till en negativ självbild som hindrar individen att delta i demokratiska processer och i 

samhället i övrigt långt upp i vuxen ålder. Gunnarsson (1995) beskriver hur elever, 

som bytt ordinarie skolmiljö till särskild undervisningsgrupp, förmedlar ett 

utanförskap och en upplevelse av att inte passa in i den traditionella skolmiljön. 

Gunnarsson (1995) menar att eleverna uppfattas som normbrytare av klasskamrater 

och pedagoger på hemskolan vilket leder till att elevernas upplevelser av sig själva 

och sitt uppträdande grundar sig på hur omgivningen ser på dem. Eleverna förväntas 

att bryta mot gällande normer och lever också upp till denna förväntning. Bergström 

och Holm (2005) uttrycker risken för hur elever kan utsättas för stigmatisering. 

”Skolan är en social miljö med gemensamma förväntningar som formuleras till 

krav på hur eleverna bör uppträda. De elever som av någon anledning har 

egenskaper om är oförenliga med dessa förväntningar kan utsättas för 

stigmatisering.” (Bergström & Holm, 2005, s. 16) 

Eleverna upplever att klasslärarna på deras hemskolor inte hade den tid för dem som 

krävdes och att de kände utanförskap i sin tidigare skolmiljö, skriver Sandén (2000), 
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men att de kände sig hemma under vistelsen på skoldaghemmet. ”Den segregerande 

miljön medverkade till att barnet upplevde sig integrerat” (Sandén, 2000, s. 113). 

Begreppet Haug (1998) använder är segregerande integrering med vilket han menar 

att eleven lämnar sin ordinarie klass och ingår i en skolform i vilken han/hon känner 

sig mer delaktig och kompetent. Även Gunnarsson (1995) visar i sin studie att elever 

känner sig mer tillfreds i den segregerade skolformen då de jämför med sina tidigare 

upplevelser från den ordinarie skolan. Då upplevde eleverna att lärarna inte kunde 

bemöta dem utifrån deras behov. De kände inte att skolan angick dem, de upplevde 

innehållet som irrelevant och möjligheten till påverkan och inflytande var ringa 

(Gunnarsson 1995). De kände helt enkelt inte att lärarna hade tid för dem, menar 

Sandén (2000). 

Gunnarsson (1995) tar upp problematiken med processen då elever förflyttas från 

den traditionella skolmiljön till den särskilda undervisningsgruppen. Inflytandet över 

i vilken skolmiljö eleven skall tillhöra måste till största del vara ett beslut för eleven 

och dennes föräldrar. Då skolsystemet tvingar eleven till byte av skolform kommer 

skolsystemet stå för ett övergrepp i form av segregering, menar Gunnarsson (1995).  

Samtliga avhandlingar beskriver förmågan att se vem istället för ett vad, att arbeta 

utifrån ett relationellt perspektiv, som en framgångsfaktor. Människor är sociala 

varelser som utvecklar och skapar identitet tillsammans med andra, dessutom bygger 

de upp självkänslan via integration med andra människor. Dammbro och Burängens 

(2010) resultat visar att hur en lärare ser på en elev kan få betydande konsekvenser 

för hur eleven värderar sig själv. För att ungdomar ska känna en social tillhörighet 

måste de känna samhörighet till den enhet eller sociala miljö de lever i. Ett positivt 

klimat för lärandet sker då maktbalansen flyttas från de vuxna till eleverna som 

genom förtroendet och det inflytande det skapar, ges utrymme att växa i det 

personliga ansvarstagandet, samtidigt som den emotionella bindningen blir varaktig 

och stark, menar Gunnarsson (1995). De begrepp författaren lyfter fram som centrala 

är yttre kontroll, som är lärarens ansvar, och inre frihet med vilket han menar 

förskjutningen av inflytande över lärandeprocessen från lärare till elev. Studien visar 

att elevernas lärande i skoldaghemsmiljön skedde i lärandesituationer ”som var 

baserade på egen förmåga, inflytande och ansvar” (Gunnarsson, 1995, s. 221).  

Henriksson (2009) poängterar att skolminnen sällan handlar om vad vi lärde oss som 

elever utan hur läraren undervisade. Hennes studie visar att lyckande eller 

misslyckande i skolan handlar mer om elevens pedagogiska relation till sin lärare än 

om lärandet av speciella skolämnen. Relationer byggda på ömsesidig respekt måste 

prägla verksamheten för att lärande och socialisering skall utvecklas, menar 

Gunnarsson (1995). Sandén (2000) visar i sin studie att elevernas sociala 

samspelsförmåga ökade i skoldaghemsmiljön, vilket de förklarade med de vuxnas 

tillgänglighet samt många stunder av gemensam tillvaro t.ex. vid måltider och 

uteaktiviteter. Det finns också ett positivt samband mellan trivsel och elevers 

upplevelse av lärande, visar Gunnarsson (1995) i sin studie. Lärarna har en 

avgörande betydelse för elevernas upplevelser av sin skolgång. På skoldaghemmet 

hade lärarna ”tid och kompetens” att se elevernas förmågor och att ”bekräfta och 

medverka till att barnets starka sidor utvecklades” (Sandén, 2000, s. 113). På 

skoldaghemmet blev eleverna bemötta med respekt och lärandesituationer 

organiserades utifrån elevernas förmågor, förutsättningar och intressen (Gunnarsson 

1995). Även resultatet från Severinssons (2010) forskning visar att det är de 

konsensus- och relationsorienterade arbetssätten som ger de unga möjlighet att bli 
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sedda vilket också medför att de utvecklar självet och senare klarar ett liv inom 

samhällets normer.  

Skolan har enligt 1 kapitlet 2 § i skollagen och Lpo 94 två uppdrag. Dels ska skolan 

ge eleverna kunskaper och färdigheter, samt främja deras utveckling till ansvarsfulla 

människor och samhällsmedlemmar. Mellan dessa uppdrag, lärande och 

socialisation, råder ett starkt förhållande och det är av största vikt att 

lärandeprocessen integrerar dessa aspekter, menar Gunnarsson (1995). Att dessa 

elever på ungdomshem ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt uppfattas av 

många lärare i studien som problematiskt, skriver Gerrevall och Jenner (2001). 

Samtidigt som skolsystemet har krav på lärarna att vara effektiva finns kravet att 

möta eleverna med värme, förståelse och ömsesidighet. På eleverna ligger kravet om 

att nå framgång och erhålla godkända betyg utifrån kursplanernas betygskriterier. 

Gerrevall och Jenner (2001) menar att denna typ av skolverksamhet måste bedömas 

annorlunda. Det räcker således inte att bara titta på elevernas meritvärde då man 

mäter kvalité utan även elevernas upplevelse av, för dem viktiga, mjuka värden som 

att bli sedd, tagen på allvar, ökad självkänsla och andra viktiga värden, värda att 

kämpa för, måste vägas in, enligt Gerrevall och Jenner (2001). Att inte få betyg i 

skolämnena, att misslyckas som skolelev är inte det värsta, menar Henriksson 

(2009), det värsta är att eleverna känner sig misslyckade som människor. 

2.5 Teoretisk referensram 

Här väljer vi att presentera de teorier och perspektiv med vilken hjälp det empiriska 

materialet har analyserats och tolkats. Inledningsvis redovisas symbolisk 

interaktionism, följt av socialkonstruktionism och stämplingsteorin. Därefter 

presenteras det salutogena perspektivet och de, för studien så betydelsefulla, 

punktuella och relationella perspektivet. Kapitlet avslutas med att vi lyfter det 

viktigaste från respektive teori och perspektiv med hänsyn till föreliggande studie. 

2.5.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett perspektiv som tar utgångspunkt i en analys av den 

sociala verkligheten, en förståelse av samhälle vi lever i om man så vill. Begreppet 

kan användas som ett allmänt teoretiskt synsätt på hur man kan analysera olika 

grupper i ett samhälle. Socialisationsprocessen dvs. hur människor lär sig hur de ska 

bete sig i olika situationer är en del av symbolisk interaktionism (Levin & Trost, 

2010).  

Termen symbolisk interaktionism kom till i en artikel i boken Man and Society 

(1937) där Herber Blumer (1900-1987) myntade termen för första gången. Blumer 

byggde vidare på George Herbert Meads (1863-1931) teori om sociala beteenden där 

kommunikation, interaktion, gester och signifikanta symboler används som 

instrument för att förutsäga beteenden hos andra och hos individen själv (Levin & 

Trost, 2010). Även Meads begrepp signifikant andre och generaliserande andre är 

två viktiga hörnstenar inom symbolisk interaktionism och syftar till att belysa hur 

individen uppfattar sig själv beroende på samhällets förväntningar. En 

generaliserande andre kan likställas en abstrakt person och/eller det nätverk (social 

miljö) personen lever i. En signifikant andre kan likställas vid då andra människor 

förmedlar en bild av oss som samtidigt förändrar den vi är eller hur vi ser på oss 

själva. Vår självuppfattning förändras ständigt genom andra människors ögon, en 

process som pågår hela livet (Levin & Trost, 2010).   
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Enligt Blumer är de tre grundpelarna i symbolisk interaktionism att samhället består 

av människor som var och en har ett jag, att det individuella beteendet är en 

sammansatt företeelse och inte bara en respons eller reaktion, samt att kollektivt 

beteende består av individuella beteenden sammankopplade genom en process där 

individerna tolkar och tar i beaktande varandras beteende. Blumer menar alltså att 

mänsklig interaktion sker via symboler, genom tolkning och varseblivning, samt 

genom att vi tillskriver andra människors beteenden en given mening (Blumer, 

1969). 

Charles Horton Cooley (1864-1929) anses av många vara symboliska 

interaktionismens grundare. Begreppen spegel-jag och primärgrupp är två 

hörnstenar som härstammar från symbolisk interaktionism. Cooley menar att 

förhållande mellan personliga idéer och de föreställningar människor har om 

varandra är de verkliga delarna i samhället eller i gruppen. Människor skapar sitt jag 

och bygger upp självkänslan via integration med andra människor i olika miljöer. 

När vi sätter oss in i andra människors situation kan vi också se deras uppfattning om 

oss vilket kan forma och förändra våra jag. Vi ser oss själva genom att titta på andra 

människor liksom i en spegel. ”-spegeljaget är människans identitet. Genom att 

kopplingen till andra människor finns……är identiteten situationsbetingad och 

därigenom tidsbetingad” (Levin & Trost, 2010, s. 45). Cooley visade stort intresse i 

det sociala jaget och pekade på tre huvudsakliga komponenter, vår föreställning om 

hur vi ter oss för andra, vår föreställning om den andra personens bedömning av oss, 

samt den självkänsla som uppstår ur dessa föreställningar (Levin & Trost, 2010).  

2.5.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismens epistemologiska utgångspunkt är att kunskap konstrueras i 

det sociala mötet mellan människor medan dess ontologiska uppfattning om 

verkligheten är att vi lever i en social konstruktion, skriver Alvesson och Sköldberg 

(2008) och Bryman (2002). Med detta synsätt kan således allt runtomkring oss 

ifrågasättas, vilket också är socialkonstruktionismens grundidé.  

Alvesson och Sköldberg (2008) refererar till Hacking (1999) då de beskriver kärnan i 

socialkonstruktionismen. Då något tas för givet och uppfattas som självklart i en 

verksamhet är det socialkonstruktionismens uppgift att sticka hål på denna 

förgivettagna sanning. Den aha-upplevelse som följer då människan inser att det som 

uppfattats som självklart inte är bestämt av tingens natur, att det inte behöver 

förhålla sig så bara för det alltid varit så, medför en möjlighet att förändra.  

Socialkonstruktionismen har inspirerats av flera författare som Marx, Nietsche, 

Scheler och Mannheim, men det är framför allt den symboliska interaktionismens 

förgrundsfigur Meads tankar som utgjorde grunden för Berger och Luckmanns bok 

The Social Construction of Reality som publicerades 1966 (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Burr, 2003). Berger och Luckmann ifrågasatte ”en ren rationell, objektiv 

kunskap, och menade att kunskaper uppkom genom andra, mer ideologiska, intresse- 

eller maktbetonade processer” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 43). I deras syn på 

socialkonstruktionism förläggs fokus på individerna i verksamheten och själva 

institutionen förblir sekundär.  

Viktiga begrepp som Berger och Luckmann använder är typifiering, objektifiering, 

social ordning och habitualisering. I den vardagsvärld vi delar med andra sker 

dagligen en typifiering av de människor vi möter. Vi ser dem som man, kvinna, 

svensk, kristen, sjuksköterska etc. Genom att tillge ett visst meningsinnehåll ett mer 
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materiellt uttryck som blir mer permanent objektifierar vi också vardagslivet genom 

tecken, symboler och språk. Språket ses som extra betydelsefullt då ett socialt 

kunskapsförråd byggs upp, kunskap som används då vi agerar i olika situationer, 

enligt Alvesson och Sköldbergs (2008) tolkning av Berger och Luckmann. 

Människan är social till sin natur och dennes själv utvecklas i interaktion med andra. 

I samspelet utvecklas en social ordning, en pågående mänsklig produkt, vilken leder 

till en stabilitet i det mänskliga handlandet. Den sociala ordningen är väldigt central i 

den process, institutionalisering, i vilken institutioner uppkommer. Med begreppet 

habitualisering menar Berger och Luckmann att vanor utvecklas dagligen i 

mänskliga interaktioner. 

”Vi habitualiserar och typifierar; och genom att dessa habitualiseringar och 

typifieringar – dessa vanor, rutiner och kategoriseringar – sprids mellan 

aktörerna så uppkommer institutioner, dvs fasta tanke – eller handlingsmönster; 

det sker en institutionalisering.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 86) 

Risken är att dessa institutioner som skapats av människor, senare kommer att 

uppfattats som något främmande, något externt, något som lever sitt eget liv.  

Det sker hela tiden en ömsesidig påverkan mellan individ och institution, menar Burr 

(2003). Till en början skapar individerna sin verklighet, som sedan cementeras som 

en institution genom att människorna legitimerar verksamheten. Till slut kommer 

den skapade institutionen skapa individerna. Detta sker via socialisering, vilket är 

den samhälleliga påverkan genom vilken individerna internaliserar sociala normer 

och kunskap, enligt Alvesson och Sköldberg (2008) och Burr (2003). En riskfaktor 

vid socialisering är stigmatisering av enskilda individer och grupper av individer. 

Även diskrepans mellan signifikanta andra, föräldrar och andra närstående, och 

mellan primär och sekundär socialisation, t.ex. föräldrar och skola, är andra källor till 

att socialisering kan misslyckas. 

2.5.3 Stämplingsteori 

Goffman (2008) menar att varje samhälle eller sociala miljö avgör vilka egenheter 

som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna inom en grupp. De 

sociala spelregler som råder inom den sociala miljön gör det möjligt för oss att utan 

större uppmärksamhet eller eftertanke bete oss som förväntat. Det omgivande 

samhället har stor betydelse för hur människor formas och skapas. Vår identitet 

skapas via interaktion och omformas ideligen i mötet med andra människor. När 

människor beter sig som omgivningen förväntar sker en så kallad rollövertagelse. 

Det är först när människor avviker från det som betraktas som önskvärda roller som 

stigmatiseringsprocessen är igång. Denna process berör just normalitet kontra 

avvikelse, samt hur dessa skapas i samspel med varandra. När det icke önskvärda 

uppmärksammas och införlivas börjar man så småningom se sig själv som avvikande 

och felaktig (Goffman, 2008). Även Groth (2007) hävdar att ett avvikande beteende 

är det beteendet som en grupp människor benämner som sådant. När en person har 

blivit stämplad som avvikare tenderar personen också klä sig rollen som avvikare. 

Goffmans (2008) stämpelteori kan förklaras som en process där individen stämplas 

som avvikare då hon bryter mot de sociala beteendenormer som råder i den miljö hon 

lever i. Individen drabbas av en situation som gör att hon inte är i stånd att vinna fullt 

social erkännande. Ofta är det en stämpel som de som uppfattar sig som normala i 

samhället sätter på fysiskt, psykiskt och socialt avvikande individer. Sammanhanget 

mellan samhällets normer och de avvikandes beteendemönster leder ofta till en 

känsla av utanförskap (Goffman, 2008). 
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Människor orienterar sig mot vissa normer och regler samtidigt som individen 

genom sina handlingar producerar och befäster det som kommer att uppfattas som 

normalt eller avvikande beteende. Bergström och Holm (2005) menar att skolan är 

en social miljö med gemensamma förväntningar som formuleras till krav på hur 

eleverna bör uppträda. De elever som av någon anledning har egenskaper som är 

oförenliga med dessa förväntningar kan utsättas för stigmatisering. Jacobsen m.fl. 

(2004) menar att pedagoger kan ha vissa förväntningar på hur en elev ska uppföra sig 

och då hon avviker från dessa förväntningar blir hon låst i sin roll till följd av 

pedagogens reaktion på hennes beteende.  

”Olika typer av stämplingar framkallas inte bara genom handlingar, det man gör, 

utan också av vad man är…….  De regler som handlar om vilka människor och 

beteenden som är acceptabla skapas av grupper eller signifikanta andra dvs. 

personer och individer som är viktiga för barnet.” (Hellberg & Torgersson, 2008, 

s. 14)  

Även Ogden (2001) beskriver stämplingsteorin som en process där individen 

stämplas som avvikare därför att hon bryter mot de sociala beteendenormer som 

råder i den miljön hon lever i. Att stämpla någon innebär att offentligt pekas ut som 

avvikare. I skolans värld består stämplingen oftast av att eleven får en etikett på sig. 

De som är ansvariga för stämplingsprocessen väljer oftast ut normbrytarna som då 

stämplas som avvikare. En utlösande handling kan vara ett provocerande beteende 

mot en vuxen.  

”Stämpling leder lätt till negativa förväntningar som blir självuppfyllande. När 

eleven fått en etikett på sig, möter läraren henne ofta med förutfattade meningar 

och speciella förväntningar. Även om dessa till en början är felaktiga kan sådana 

förväntningar bli uppfyllda. Eleven har en tendens till att leva upp eller ned till 

de förväntningar hon möter. Stämpling av en elev leder lätt till stigmatisering 

dvs. att hon identifieras med sin funktionshämning och blir fast i avvikarrollen.” 

(Ogden, 2001, s. 225)  

2.5.4 Salutogent perspektiv 

Sedan tidigt 1970-tal har Antonovsky (1991) vänt sig från det patologiska synsättet, 

som riktade blicken mot varför människor blir sjuka, till det salutogena perspektivet, 

som istället intresserar sig för varför människor bibehåller god hälsa trots att de 

befinner sig i ett tillstånd av kaos. Intresset uppkom då Antonovsky (1991) 

undersökte den psykiska hälsan hos överlevande kvinnor som hade tillbringat tid i ett 

koncentrationsläger. Han förundrades över att så många som 29 % av de tillfrågade, 

som genomlidit koncentrationslägrens ofattbara skräck, bedömdes vara vid 

tillfredsställande god hälsa. 

Antonovsky (1991) skriver att människan hela tiden befinner sig på ett kontinuum 

mellan polerna hälsa och ohälsa. Från det att vi föds till vi dör kommer vi att utsättas 

för varierande påfrestningar och det salutogenetiska synsättet ”leder till en djupare 

kunskap och förståelse, vilket är en förutsättning för att man skall kunna skapa en 

rörelse i riktning mot den friska polen på kontinuet” (Antonovsky, 1991, s. 26). 

Frågan som ställs i det salutogena perspektivet blir således inte varför människor blir 

sjuka utan hur det kan komma sig att andra människor, som utsätts för än värre 

motgångar och påfrestningar, förblir friska? 

Genom att utveckla begreppet KASAM, Känsla Av SAMmanhang, fann Antonovsky 

(1991) en förklaringsmodell till varför vissa människor klarar av att göra de 

stressorer, i form av krav de ställs inför, begripliga. För att en människa ska kunna 
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upprätthålla hälsa är det betydelsefullt att han/hon bygger en stark KASAM, menar 

Antonovsky (1991). De tre centrala begrepp som författaren lyfter fram är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Med begriplighet menas att individen skall få en känsla av att, yttre såväl som inre 

stimuli de ställs inför, upplevs som gripbara och tydliga. En elev med hög grad av 

begriplighet kan förutse och förvänta sig vilka typer av stimuli som väntar 

honom/henne. Förhållningssättet blir då ordnat och strukturerat istället för kaotiskt 

och oförklarligt, menar Antonovsky (1991). 

Hanterbarhet handlar om att ge den enskilde en upplevelse av att det finns tillräckliga 

resurser för att möta de krav som ställs. Enligt Antonovsky (1991) går de resurser 

som finns att tillgå att finna både hos individen och i det sociala nätverket kring 

honom/henne. Elever med en hög grad av hanterbarhet känner sig inte som offer för 

omständigheter utan de känner att de besitter resurser för att kunna ta itu med 

problemet. 

Meningsfullhet ger, om vi befinner oss i skolan, eleven en känsla av delaktighet, en 

motivationskomponent, som gör att eleven kan se problem i lärandesituationer som 

utmaningar värda investering och engagemang. Antonovsky (1991) menar att 

människor med hög grad av meningsfullhet kan se någon form av mening med 

tillvaron trots att de befinner sig i kris. De försöker på bästa sätt ta sig ur krisen och 

befinner sig således hela tiden på väg mot den positiva polen i kontinuet hälsa – 

ohälsa. 

Definitionen av KASAM lyder: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk tillit till att 

(1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 

ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

att dessa krav är utmaningar värda investering och engagemang.” (Antonovsky, 

1991, s. 41) 

Antonovsky (1991) menar att samtliga komponenter är viktiga, men att 

meningsfullhet har störst betydelse då sannolikheten ökar att världen kommer att te 

sig begriplig och hanterbar då individen har viljan, drivkraften och är engagerad. 

Antonovsky (1991) menar att en människas KASAM byggs upp av generella 

motståndsresurser, GMR, och att dessa verkar som resurser för att möta stressorer 

och bibehålla hälsa. Allt som ger individen kraft till att möta krav på ett positivt sätt 

betecknar Antonovsky (1991) som GMR. Självkänsla och god ekonomi är exempel 

på GMR som hjälper individen att hantera påfrestningar. 

Det salutogena perspektivets centrala tes är att hur stark eller svag KASAM eleven i 

fråga har utvecklat påverkar dennes möjlighet att hantera kaossituationer på ett 

framgångsrikt sätt och även dennes potential att bevara hälsa, menar Antonovsky 

(1991).  

Resursskolan i föreliggande studie arbetar aktivt med att stärka elevernas KASAM. 

Eleverna motiveras till att se lärande och utbildning som något meningsfullt värt 

både engagemang och hårt arbete. Till sitt förfogande har eleven yttre resurser i form 

av fem pedagoger, vilka arbetar för att göra tillvaron begriplig och hanterbar för 

eleven. Antonovsky (1991) menar att tillgången till generella motståndsresurser samt 
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elevens förmåga att använda sig av dessa har en stor betydelse för elevens 

utvecklande av en stark KASAM. 

2.5.5 Punktuellt kontra relationellt perspektiv 

För alla verksamma lärare i skolan har synen på hur vi ser på och bemöter eleverna 

stor betydelse. Ser läraren vad han/hon är eller ser vi vem han/hon är, ser vi på eleven 

utifrån ett punktuellt eller ett relationellt perspektiv, frågar sig von Wright (2000). 

När en organisation eller skola arbetar utifrån ett punktuellt perspektiv utgår man 

automatiskt ifrån att det är elevens individuella behov som behöver hanteras och 

förändras, vad eleven är efterfrågas. Eleven konstrueras utifrån mätbara egenskaper 

till de vanor, värderingar och handlingar som följt eleven under dennes skolgång. 

Detta synsätt leder till en felsökningsstrategi, menar von Wright (2000). Enligt von 

Wright (2000) finns idag en tendens att orsaken till elevers svårigheter läggs på 

individen vilket innebär att skolan inte sätter elevens svårigheter i ett pedagogiskt 

sammanhang. Eleven blir ett vad och den allmänna diskursen i skolan och samhället 

avgör vad som betraktas som normalt respektive avvikande. Groth (2007) menar att 

lärare med ett punktuellt perspektiv ser eleven som ett objekt, lägger stor vikt på 

bedömning för att åtgärda de svaga sidorna samt stämplar eleven som avvikare i 

negativ bemärkelse då han/hon inte når målen. Eleven ser sig själv som att ”jag är 

den jag är” och att ”jag äger min frihet”, skriver von Wright (2000, s. 146). 

När en organisation eller skola arbetar utifrån ett relationellt perspektiv finns ett 

intresse för eleven, men framförallt en helhetssyn som innebär att skolan 

differentierar undervisningen och samtidigt försöker förstå bakomliggande orsaker 

till elevens svårigheter. Individen blir vem. Skolan tar hänsyn till både elev, miljö 

och sammanhang vilket medför att både hemmet, eleven och personalen involveras 

(von Wright, 2000). Groth (2007) menar att elevens självbild och självförtroende är 

av stor betydelse för framgång i lärandet och det sociala livet. Då eleven känner att 

hon klarar av och har kontroll över en viss situation har den känslan en tendens att 

sprida sig till andra områden. På samma sätt kan frånvaro av kontroll leda till att 

eleven sänker sin självvärdering. Groth (2007) menar att barn som har en låg 

självvärdering och låg social status har svårare att utveckla relationer, vilket kan leda 

till att de hamnar utanför den sociala gemenskapen med raserad självkänsla och 

identitet. Groth (2007) skriver att läraren med ett relationellt perspektiv ser eleven 

som en individ och bygger utifrån vem eleven är relation och lärandesituationer. 

Relationen bygger på ömsesidig respekt och läraren har sin pedagogiska 

utgångspunkt i den sociala människan. I detta sammanhang ser eleven sig själv som 

”jag blir den jag blir i möte med andra” och att ”min autonomi står i relation till de 

människor och sammanhang där jag befinner mig”, menar von Wright (2000, s. 149). 

Hansson och Myrin (2008) betonar betydelsen av den omgivande miljön. 

”Förståelsen och orsaken till en elevs svårigheter fokuserar inte på elevens 

individuella förhållanden utan utgår ifrån att elevens omgivning och miljö kan 

påverka uppfyllandet av krav och uppställda mål. Svårigheten uppstår alltså i 

interaktion med miljö och fokus läggs på både elev, lärare, föräldrar och 

skolmiljö.” (Hanson & Myrin, 2008, s. 21) 

Subjekt och intersubjektivitet är två centrala begrepp von Wright (2000) använder 

sig av. I det punktuella perspektivet ses människor som subjekt fria från varandra. 

von Wright (2000, s. 35) talar medvetet om människan i singularis bestämd form och 

relationen dem emellan syftar till att föra två separata subjekt ”närmare varandra som 

om de förhöll sig linjärt till varandra”. I ett relationellt perspektivet är relationen 
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mellan människor det centrala och von Wright (2000) talar om människor i pluralis. 

Intersubjektivitet är det relationella perspektivets viktigaste byggsten och med 

intersubjektivitet avses interaktionsprocessen mellan människor 

Lind (2007) menar att det finns en tydlig tendens i våra skolor att orsaken till elevers 

svårigheter ses som individuella och återfinns inom eleven själv. Skolan sätter inte 

elevens svårigheter i ett pedagogiskt sammanhang, dessutom anses problemen sällan 

bero på skolans organisation.  

”Det kategoriska perspektivet handlar om segregering av elever då den allmänna 

diskursen i samhället avgör vad som betraktas som normalt och avvikande.” 

(Emanuelsson m.fl., 2001, s. 89) 

von Wright (2000, s. 73) menar att en framgångsfaktor för en lärare med ett 

relationellt perspektiv är att denne förmår hålla sig öppen inför det som sker i 

klassrummet. Då läraren inte har en förutfattad mening om vad/vem eleven är eller 

vad som kommer att hända kan läraren i undervisningssituationerna rikta sin 

uppmärksamhet mot ”eleverna som unika handlande subjekt i vardande”. En lärare 

kan genom att titta på en elev beskriva vad han/hon är. Genom att fråga tidigare 

personal kan läraren också få en beskrivning av vad han/hon varit, men för att förstå 

vem han/hon är måste läraren rikta fokus på att möta honom/henne i en social 

relation, menar von Wright (2000). 

2.5.6 Essensen av teorierna i föreliggande studie 

För att ge en sammanfattande bild av teorierna väljer vi här att lyfta fram de, för 

föreliggande studie, mest betydelsefulla aspekterna. 

 

Figur 3. Essensen av teorierna i föreliggande studie. 

Relationellt perspektiv 

Genom att i föreliggande studie utgå från ett relationellt perspektiv anser vi att elever 
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ofta sker idag, individförlägga problematiken i eleven och konstruera honom/henne 

som en elev med behov av särskilt stöd. Att förhålla sig till vem, inte till vad är 

viktigt för oss som verksamma lärare. 

Socialkonstruktionism 

Problemen skapas i interaktion med andra människor och beroende på vilken roll och 

syn individen som beskriver elevens situation har, kan problemet förläggas hos olika 

aktörer, såsom eleven, föräldrarna, socialtjänsten eller skolan, menar Burr (2003). Av 

detta resonemang följer att vi som aktiva lärare för elever i behov av särskilt stöd 

måste förstå problematiken kring eleven som institutionellt konstruerad i en ständigt 

föränderlig process.  

Symbolisk interaktionism 

Hur en lärare ser på en elev får betydande konsekvenser för hur eleven värderar sig 

själv. För att elever ska känna en social tillhörighet måste de först känna samhörighet 

till den enhet eller sociala miljö de lever i. Vi ser resursskolan som den sociala 

miljön som kan likställas en generaliserande andre, medan personalen skulle kunna 

jämställas med en signifikant andre. 

Stämplingsteori 

Bergström och Holm (2005) menar att skolan är en social miljö med gemensamma 

förväntningar som formuleras till krav på hur eleverna bör uppträda. De elever som 

av någon anledning påbörjat studier på resursskolan har tilldelats egenskaper om är 

oförenliga med hemskolornas värderingar av normalitet, vilket för många av dem har 

lett till en känsla av utanförskap och stigmatisering. 

Salutogent perspektiv 

Antonovsky (1991) lyfter fram tre begrepp, meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet, som grund för att erhålla en hög KASAM, känsla av sammanhang. I 

föreliggande studie är meningsfullhet det begrepp som överskuggar de två andra. Då 

en elev upplever en uppgift som meningsfull kommer denne att anstränga sig 

tillräckligt mycket för att göra den begriplig och, med hjälp av yttre resurser i form 

av resursskolan med dess höga personaltäthet, kan den då också bli hanterbar.  
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3 SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att ta del av elevernas upplevelser från sin tid på en 

resursskola samt hur de unga vuxna upplever sin livssituation idag relaterat till sin tid 

på resursskolan. 

3.1 Frågeställningar 

Studiens syfte mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Hur upplever de unga vuxna sin livssituation idag? 

 Hur upplever de unga vuxna att deras tid på resursskolan har påverkat deras 

livssituation sedan de slutade på resursskolan? 
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4 METOD 

I följande kapitel redovisas först vårt val av metodologisk ansats, fenomenologi, 

samt vårt val av metod, triangulering. Därefter ges en presentation av vårt urval av 

resursskola och informanter. Dessutom ges en beskrivning av hur genomförandet 

samt bearbetning och analys av insamlad data har utförts. Till slut diskuterar vi 

studiens tillförlitlighetsaspekter och det etiska förhållningssätt som ligger till grund 

för studiens tillkomst. 

4.1 Val av metodologisk ansats samt metod 

Då föreliggande studie har som syfte att ta del av elevers upplevelser av sin tid på 

resursskola, samt tolka hur dessa upplevelser har påverkat det liv de lever idag är 

fenomenologin den metodologiska ansats vi anser ligger närmast till hands. Den 

metod vi har valt för vår studie är triangulering.  

Molander (2003) menar att fenomenologi är en inriktning som studerar människors 

upplevelseinnehåll. Hedberg (2010) uttrycker fenomenologin som att forskaren vill 

försöka förstå det upplevda utifrån elevens eget perspektiv och därefter beskriva 

världen som den upplevs av henne.  

”Fenomenologen betraktar mänskligt beteende…som en produkt av hur 

människor uppfattar och tolkar världen…För att kunna förstå innebörden i en 

människas beteende försöker fenomenologen se saker och ting utifrån den 

personens perspektiv.” (Bryman, 2002, s. 77)  

Triangulering innebär att ”man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet 

av sociala företeelser” (Bryman, 2002, s. 260). De metoder vi har valt att kombinera 

är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Den kvantitativa delen består av en 

enkätliknande intervjuguide som dessutom innehåller två frågor av kvalitativ natur. 

Vi har dessutom kompletterat vår kvalitativa studie med ett antal djupintervjuer där 

vi använder oss av en intervjuguide med öppna frågor. Genom att kombinera 

hårddata på ovan sätt har vi kunnat triangulera mellan olika metoder, vilket har ökat 

möjligheten att få en mer nyanserad beskrivning av de ungas nuvarande liv och 

upplevelser från resursskolan. Patton (1990) menar att vi då öppnar upp för 

möjligheten att se större sammanhang i studien. 

Syftet med att använda oss av intervjuer var att vi ville ta del av informanternas 

subjektiva uppfattningar och upplevelser (Kvale Steinar, 1997). Detta anser vi att 

informanterna har fått möjlighet att uttrycka och utveckla i intervjusituationen, hade 

vi däremot endast valt att använda en kvantitativ undersökning i form av enkäter tror 

vi inte att vi hade nått informanterna på djupet i samma utsträckning. Eliasson 

Lappalainen, (1995) menar att den kvalitativa metoden öppnar upp för möjligheter 

att gå djupare in i ett ämne, å andra sidan finns risk att informanterna ger en ytligare 

avskalad information och version då han/hon känner sig blottad inför intervjuaren.  

Fördelen med att använda en kvantitativ metod i form av den enkätliknande intervju 

våra informanter har genomfört är att man som intervjuare kan få reda på 

uppfattningar inom hela gruppen. Detta har gett oss fördelen och möjligheten att 

kunna generalisera data för vår målgrupp. Vanligtvis är frågorna i en enkät allmänt 

hållna, men då vi har använt oss av en enkätform av både kvalitativ och kvantitativ 

art upplever vi att enkätfrågorna inte har begränsat informanterna i samma 

utsträckning. Dessutom var vi fysiskt närvarande och satt bredvid varje enskild 

informant då vi genomförde den enkätliknande intervjun. Eliasson Lappalainen 
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(1995) menar att det är svårare att klargöra eventuella oklarheter i ett frågeformulär 

då forskaren använder sig av anonyma enkäter, något vi har kunnat undvika genom 

att vara på plats tillsammans med de unga vuxna under den enkätliknande intervjun. 

Nackdelen med detta kan vara att vi omedvetet har påverkat våra informanter genom 

kroppsspråk och tonfall. Dessutom finns en risk att informanter i en sådan situation 

ger de svar hon/han tror att intervjuaren förväntar sig. 

Den första kvantitativa delen i studien ger en deskriptiv bild av hur de unga vuxna 

lever idag medan den kvalitativa delen ger en förståelse för hur de unga vuxna 

upplever tiden på resursskolan, samt hur de upplever sin livssituation idag.  

Vi har även använt oss av så kallad narrativ strukturering, en metod som innebär att 

vi har tagit tillvara på de berättelser som kommer in utöver de svar vi har fått på de 

frågor vi har ställt.  

”Narrativ analys är ett angreppssätt för att ta fram och analysera data som kan 

fånga den tidsmässiga ordning som människor (i egenskap av historieberättare 

som sina liv och vad som händer i det) kan upptäcka i det de varit med om och 

för in detta i sina berättelser.” (Bryman, 2002, s. 470)  

4.1.1 Utformning av intervju 

Vi har använt oss av en intervjuguide med två olika delar, en enkätliknande intervju 

med färdiga svarsalternativ av kvantitativ karaktär, samt en halvstrukturerad del med 

öppna frågor av kvalitativ karaktär. Vissa av frågorna i den strukturerade delen har 

färdigt kodade svarsalternativ och bygger på Antonovskys (1991) livsfrågeformulär. 

Vi har även inspirerats av intervjuinstrumentet ADAD som används av Statens 

institutionsstyrelse vid inskrivning, utskrivning och uppföljning av ungdomar som 

placeras på myndighetens enheter. I formuläret har vi valt att fokusera på de frågor 

som kan ge svar på hur de unga vuxnas livssituation ser ut idag utifrån olika 

livsområden.  

I den enkätliknande delen av intervjuguiden finns, förutom frågor som rör de ungas 

livssituation idag, frågor som rör tiden på resursskolan. Vi har även valt att lägga till 

några öppna frågor av kvalitativ art i ett försök att fånga upp vissa känsloaspekter 

som rör de unga vuxnas upplevelser av tiden på resursskolan, samt huruvida denna 

tid har påverkat deras livssituation sedan de slutade på resursskolan med fokus på det 

liv de lever idag. 

Då vi ville komplettera vår studie och samtidigt få en djupare förståelse för våra unga 

vuxna blev intervjumetod ett självklart val för oss med tanke på studiens karaktär, 

syfte och frågeställning. Vårt syfte var att komma åt de unga vuxnas tankar och 

upplevelser kring tiden på resursskolan och deras livssituation idag. Vi valde därför 

att använda oss av en öppen intervjuguide, vilket innebär att vi har ställt vida, öppna 

frågor som informanterna fritt har kunnat utveckla sina tankar kring. Tanken har 

varit att försöka förstå hur och på vilket sätt den sociala verkligheten är ordnad och 

konstruerad ur informanternas perspektiv i ljuset av deras tid på resursskolan. Via 

den kompletterande öppna kvalitativa intervjun fick vi möjlighet att fånga upp 

informanternas uppfattning och upplevelser av för dem betydelsefulla kvaliteter 

(Lanz, 2007). 

4.2 Val av resursskola 

Resursskolan i föreliggande studier arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. 

Personalen strävar efter att ge eleverna en känsla av sammanhang genom att aktiv 
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arbeta med innebörden i Antonovskys (2005) begrepp hanterbarhet, meningsfullhet 

och begriplighet. Verksamheten är en skola för elever i målgruppen 13-17 år som av 

olika anledningar är i behov av mer stöd än vad den traditionella skolan kan erbjuda.  

Resursskolan erbjuder hög vuxentäthet och undervisningen sker i liten grupp om 

några få elever. Undervisningen anpassas även efter individuell förmåga och 

personalen lägger fokus på både lärande och socialisering. I verksamheten arbetar tre 

lärare, en socialpedagog och en familjebehandlare. Resursskolan bedrivs av tre 

huvudmän, BUP, Socialförvaltningen och BOU. Varje elev har en kontakt på 

socialförvaltningen under tiden han/hon är inskriven på resursskolan. Eleven och 

vårdnadshavare har även möjlighet att samtala med familjebehandlare vid behov. 

Verksamheten arbetssätt och synsätt präglas av att alla barn oavsett bakgrund och 

förutsättningar ska få likvärdiga möjligheter. 

I introduktionen påvisas att vi var verksamma pedagoger på resursskolan under åren 

2002 och 2006. Intresset att genomföra denna studie grundar sig i nyfikenhet över 

hur det har gått för våra gamla elever. Vårt intresse grundar sig även i en önskan att 

få lärdom om verksamheten ur ett elevperspektiv. I föreliggande studie är syftet att få 

en bild av hur elever som slutade resursskolan för 6 - 8 år sedan upplever sina liv 

idag, tiden på resursskolan, samt huruvida denna skolgång har påverkat deras 

livssituation och livsval på något sätt. 

4.3 Urval av informanter  

Urvalsgruppen bestod av 18 elever som gick på resursskolan mellan åren 2002 och 

2006 då vi båda var verksamma lärare på skolan. Grundkriteriet var att de skulle ha 

slutat år nio någon gång under åren 2003 och 2006. Vid avslutad grundskola var 

eleverna i åldern 16 till 17 år. Idag är de unga vuxna mellan 22 och 25 år gamla. Det 

externa bortfallet består av en elev som är avliden. Vi har inte haft några interna 

bortfall då de 17 tillfrågade informanterna valde att genomföra den halvstrukturerade 

intervjun. Även de tre tillfrågade informanterna till djupintervjun valde att 

genomföra. 

Urvalsgruppen till den enkätliknande kvantitativa intervjun med färdiga/stängda 

svarsalternativ, samt till den halvstrukturerade kvalitativa delen med öppna frågor 

genomfördes av samtliga elever som gick ut resursskolan år nio någon gång mellan 

2002 och 2006. Därefter valdes tre informanter ut för att genomföra en kvalitativ 

intervju med vida öppna frågor som de unga vuxna själva fick möjlighet att utveckla 

tankar kring. Urvalet till djupintervjuerna baserades på de positiva och negativa 

tankar informanterna förde fram under den kvalitativa delen vid det första 

halvstrukturerade intervjutillfället. 

4.4 Genomförande 

Av de 17 informanter vi har varit i kontakt med har vi nått flertalet via adresser och 

telefonnummer som vi har fått via resursskolans registersystem samt eniro. I enstaka 

fall har vi fått kontakt med informanten via äldre släktingar eller socialt umgänge. 

Vi informerade de unga vuxna personligen om syftet med vår undersökning 

samtidigt som vi informerade om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst 

under intervjuns gång om de så ville. Samtliga valde att genomförde intervjun. Vi 

valde även att informera de unga vuxna om de forskningsetiska huvudkraven som 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp.  
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Vi träffade samtliga informanter i det offentliga rummet, ett café eller en restaurang. 

Vi har suttit bredvid informanterna så att de har kunnat se alla frågor och 

svarsalternativ, men också för att försäkra dem om att vi har antecknat det som har 

framkommit utöver de i förväg givna svarsalternativen. Vi valde att dela upp de 17 

informanterna mellan oss för att kunna träffa dem personligen. Vid vissa av 

intervjutillfällena har vi haft möjlighet att närvara båda två. 

Det andra intervjutillfället, djupintervjun, genomfördes på resursskolan, dels av 

praktiska skäl, men också för att den välkända miljön skulle locka fram tankar och 

känslor från skoltiden. Vid dessa tre djupintervjuer valde vi att närvara båda två. 

Intervjuerna spelades in i sin helhet.  

Vi förberedde en intervjuguide inför djupintervjuerna. Vi har även haft möjlighet att 

ställa följdfrågor under intervjuns gång utifrån informanternas svar och berättelser:  

”Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen 

i sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra 

och utveckla deras personliga perspektiv på sin livsvärld.”  (Kvale, 1997, s. 100) 

4.5 Analysförfarande 

Vi har inspirerats av narrativ strukturering eftersom vi har tagit tillvara på de 

berättelser som har kommit fram utöver svaren till de frågor vi har ställt. Detta har 

gjort att vi har fått en mer sammanhängande historia utifrån informanternas 

berättelser (Kvale, 1997). Sammanfattningsvis gav de halvstrukturerade intervjuerna 

17 enkätliknande svarsformulär med vissa frågor av kvalitativ karaktär, samt 

empirisk data i form av tre inspelade djupintervjuer på sammanlagt 3,1 timmar. 

Dessa transkriberades sedan i sin helhet, vilket resulterade i 44 sidors text, innan 

vidare analys. Pérez Prieto (2007) menar att analysen redan börjar under själva 

intervjun eftersom det är i det tillfället vi tar emot, bearbetar och försöker förstå och 

följa trådar i informanternas berättelser.  

Vi valde att analysera materialet manuellt. I det första skedet läste vi igenom 

materialet för att försöka få ett helhetsintryck, sedan sorterade och kategoriserade vi 

svaren utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vi har kodat in i vissa svar med hjälp 

av Antonovsky (1991) livsformulär. Efter att ha bearbetat innehållet i den 

halvstrukturerade intervjun valde vi att föra fram vissa resultat till de tre informanter 

som har genomfört djupintervjuerna.   

Vi har tolkat, jämfört och bedömt i ett försök att hitta skillnader, likheter och 

mönster, vilket har mynnat ut i för oss intressanta kategorier som presenteras i 

resultatkapitlet. Analysen efter den halvstrukturerade enkätliknande intervjun med 

vissa frågor av kvalitativ karaktär mynnade ut i följande kategorier: utbildning, 

samhällsinsatser, den ungas livssituation idag, tiden på resursskolan samt KASAM. 

Analysen efter de tre djupintervjuerna mynnade ut i följande kategorier: 

resursskolans olika funktioner, normalitet-avvikelse, bemötande och värdefulla 

insikter.  

4.5.1 Felkällor 

I egenskap av att vi var verksamma pedagoger under tiden de unga vuxna gick på 

resursskolan bör frågan ställas huruvida vår roll har haft någon inverkan på 

informanterna och på oss som intervjuare. Mötet mellan oss och våra gamla elever 

väckte känslor och funderingar och självklart har vår gamla relation haft en inverkan. 

Vi har dock försökt vara medvetna om vår förförståelse och eventuella lyhördhet för 
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de unga vuxna och deras situation. Kvale (1997) menar att den mening som skapas 

sker i ett samspel, i en relation mellan informanten och intervjuaren. 

Vi har i vår analys av det utskrivna materialet, samt i analysen av våra 

halvstrukturerade frågeformulär försökt väga in vår betydelse som tidigare 

pedagoger för eleverna, samt huruvida denna relation kan ha påverkat deras svar. Vi 

har även tagit i beaktande den förförståelse vi har som tidigare verksamma 

pedagoger, samt den insyn vi har i verksamheten och de unga vuxnas liv.  

4.6 Tillförlitlighetsaspekt 

Reliabilitet (tillförlitlighet) svarar på frågan om mätinstrumentet är av tillräckligt god 

kvalité. Validitet (giltighet) svarar på frågan om man mäter det man avser att mäta. 

Det kan ibland vara svårt att skilja på dessa två begrepp eftersom det handlar om att 

försöka förstå och tolka olika fenomen man undersöker. Lantz (2007) menar att för 

att det ska finnas ett praktiskt värde av en undersökning måste resultatet vara giltigt 

och tillförlitligt. Vi anser att det forskningsmaterial vi har dvs. 17 av 17 möjliga 

halvstrukturerade intervjuer samt tre djupintervjuer gör att vi mäter det vi avser att 

mäta utifrån vårt syfte och frågeställningar. Validiteten i föreliggande studie ligger 

just i diskussionen och kombinationen mellan kvantitativ och kvalitativ data. Genom 

att vi har använt oss av metodtriangulering har uppföljningens validitet stärkts. Vi 

kan som intervjuare stå för att den tolkning vi återger av de unga vuxnas upplevda 

verklighet är den verklighet de upplever. 

Vi valde att strukturera intervjuformuläret i den kvantitativa delen, samt använda oss 

av halvstrukturerade styrda frågor i den kvalitativa delen. Dessutom har vi spelat in 

intervjuerna och transkriberat dem i sin helhet för att undvika påverkan av data och 

för att på så sätt säkerställa reliabiliteten.  

Då vi som intervjuare är mätinstrument i en kvalitativ studie och samtidigt pedagoger 

med en förförståelse för verksamheten med viss insyn i den unga vuxnas liv har vi 

försökt att vara medvetna om fallgropar som t.ex. tolkningsfel av informanternas 

uppfattningar. Att vi var två intervjuare har självklart bidragit till att två 

uppfattningar och tolkningar har gjorts av data. Vi är även medvetna om att det finns 

risk att vissa informanter har gett de svar de trodde att vi vill höra eller som de trodde 

var rätt svar utan att vara medvetna om det. Möjligtvis hade vi med hjälp av en 

observationsstudie kunnat undvika dessa eventuella fallgropar (Lantz, 2007). 

Även då vi har använt oss av en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie, en så 

kallad metodtriangulering, är vi medvetna om att den absoluta sanningen i princip är 

onåbar. Vår tolkning och informanternas upplevelser presenteras i den tid och de 

omständigheter som rådde i intervjustunden (Lantz, 2007). Våra informanter är i 

gränslandet mellan att vara ungdomar och vuxna. Dessa aspekter har vi lyft och 

behandlat. Vi har även varit medvetna om att intervjuerna kan starta processer hos 

informanterna och även hos oss. 

4.7 Etiska överväganden 

Det ligger i intervjuarnas ansvar att informera deltagande informanter angående 

syftet i den kommande studien, dessutom ska informanterna informeras om att de 

deltar frivilligt och kan avbryta sin medverkan under processens gång. Detta kallas 

informationskrav och är ett av de fyra allmänna huvudkraven i det grundläggande 

individskyddskravet (Bryman, 2002). Eftersom vi har använt oss av enkätliknande 

intervjuer och djupintervjuer har våra informanters medverkan varit aktiv. Det 
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innebär att vi på förhand har gett de unga vuxna detaljerad förhandsinformation. Vi 

har informerat om studiens syfte, hur den ska genomföras och vad studien kan tänkas 

utmynna i. Dessutom har vi informerat våra informanter att deltagandet är frivilligt, 

samt att den information vi får in endast kommer att användas i forsknings-

sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). 

De informanter som har deltagit i studien har själva haft rätten att bestämma över sin 

medverkan, vilket kallas samtyckeskrav, nummer två i det grundläggande 

individskyddskravet. Då inga av våra informanter är minderåriga har vi inte behövt 

vårdnadshavares godkännande (Bryman, 2002). Vi har även informerat 

informanterna att de har rätt att avbryta sin medverkan när helst de vill, samt att de 

själva bestämmer villkoren för deltagandet i studien (Vetenskapsråden, 2002). De 

personuppgifter vi har samlat in har behandlas konfidentiellt. Konfidentialitetskravet, 

nummer tre i det grundläggande individskyddskravet, ger informanterna en försäkran 

om att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte har tillgång till dem (Bryman, 

2002). Med tanke på vår urvalsgrupp i föreliggande studie har vi övervägt risken att 

viss information av etiskt känslig karaktär kan framkomma under studiens gång. Det 

ligger således i vårt ansvar att avidentifiera deltagarna så att enskilda individer inte 

kan identifieras. Vi tänker att detta även är viktigt inom deltagargruppen då flera av 

informanterna har delat sin skolgång på resursskolan och känner till varandra. 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

De uppgifter vi har samlat in under undersökningens gång kommer endast att 

användas till studiens syfte och forskningsändamål. Detta kallas nyttjandekrav och är 

den sista av de fyra allmänna kraven i det grundläggande individskyddskravet 

(Bryman, 2002). Vi har informerat våra informanter att om det under intervjuns gång 

framkommer oroväckande information kring någon av de ungas livsstil kommer 

denna information inte att användas av myndigheter för t.ex. beslut om vård. I sådana 

fall måste vi först få ett särskilt medgivande från individen ifråga (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Eleverna, som idag är mellan 22 och 25 år, har i föreliggande studie svarat på såväl 

kvantitativa som kvalitativa frågor om sin skolgång på resursskolan och hur tiden där 

har påverkat det liv de levt med fokus på det liv de lever idag. Analysen av den 

kvantitativa delen bygger på 17 informanters svar som har genererat följande teman: 

utbildning, samhällsinsatser, de unga vuxnas livssituation idag, tiden på 

resursskolan samt KASAM. Varje tema avslutas med en sammanfattande analys. 

Därefter redovisas analysen av de tre djupintervjuerna under de teman som 

utkristalliserat sig som intressanta: resursskolans olika funktioner, normalitet – 

avvikelse, bemötande samt värdefulla insikter.  

5.1 Utbildning 

Eleverna i föreliggande studie har svarat på frågor om sina betyg från grundskolan, 

sin gymnasietid och sina eventuella framtida studieplaner. Vi väljer att först redovisa 

informanternas svar i en tabell för att därefter kommentera svaren. 

Fråga Ja Nej 

Var du behörig till gymnasiet? 11 6 

Gick du på gymnasiet? 15 2 

Gick du ut gymnasiet med fullständiga betyg? 5 10 

Har du läst på högskola/universitet? 0 17 

Har du gått någon utbildning som inte har med gymnasiet eller 
högskola/universitet att göra? 13 4 

Har du idag några planer på att studera? 14 3 

Tabell 1. Utbildning 

65 % av informanterna var formellt behöriga till gymnasieskolans nationella 

program, vilket innebär att de hade godkända betyg i kärnämnena matematik, 

svenska och engelska. 35 % av eleverna var inte behöriga och de berättar att de 

saknade betyg i matematik och/eller engelska. 

88 % av de tillfrågade påbörjade gymnasiestudier i någon form. De 65 % som var 

behöriga antogs till något nationellt program, i samtliga fall till en yrkesförberedande 

utbildning medan 23 % av eleverna började på det individuella programmet. Således 

var det 12 % av samtliga elever som hoppade av skolsystemet då de slutade 

grundskolan. 

Resultatet visar att 33 % av dem som påbörjade gymnasiestudier i någon form, inte 

bara kom in utan också gick ut gymnasiet med fullständiga betyg. En elev gick till 

och med ut med så bra betyg att denne fick stipendier då informanten tog 

studentexamen. En elev berättar att han klarade av att följa undervisningen i 

skolmiljön, men att han inte kunde hantera de ämnen som krävde att man gjorde 

läxor hemma. 

”Gjorde inga läxor, fixade allt annat i skolan.” 

Ingen av de elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg har valt att studera 

vidare på högskola/universitet. Däremot har 76 % av informanterna genomgått 

utbildning i någon annan regi. Fem av dem har tagit körkort för lastbil och/eller 

truck, ett par har gått svetsutbildning, några berättar om kortare utbildningar till 

tatuerare, bartender, undersköterska etc. 
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I gruppen av gamla elever förekommer det tankar på att studera vidare i framtiden. 

Flera elever uttrycker vikten av utbildning för att få ett bra jobb, såväl utifrån ett 

trivsel- som ekonomiskt perspektiv. 82 % av informanterna har idag tankar och 

planer på att studera i framtiden. De utbildningar som de nämner som intressanta är 

plåtslagare, sjuksköterska, lastbilschaufför, civilekonom, snickare, socionom, cnc-

operatör och snickare. Dessutom planerar två informanter att gå en kurs för att sedan 

bli egen företagare inom transport respektive restaurang. Två nämner den 

kommunala vuxenutbildningen som en väg till högskolebehörighet. 

5.1.1 Sammanfattande analys   

65 % av informanterna i föreliggande studie var behöriga till gymnasiet då de slutade 

grundskolan. Utfallet överensstämmer väl med Flygare och Gustavssons (2009) 

resultat, vilket visade på att 68 % av de tillfrågade var behöriga. Jämfört med 

samtliga elever som slutar grundskolan i Sverige är vårt resultat lågt, då det 2010 var 

88 % som uppnådde gymnasiebehörighet då de slutade år nio (Statistiska 

Centralbyrån, 2011). 

88 % av våra informanter påbörjade studier i gymnasieskolans regi. 33 % av dem 

som påbörjade gymnasiestudier kunde hantera övergången från en resursskola till 

gymnasieskolan på ett sådant sätt att de gick ut med fullständiga betyg. Ett resultat 

som överensstämmer väl med Flygare och Gustavssons (2009) studie, i vilken 32 % 

av de tillfrågade hade uppnått gymnasiekompetens. En informant beskriver hur svår 

övergången från resursskolan till gymnasiet var då allting plötsligt var upp till henne. 

”Du går först på högstadiet och du känner att det är mycket folk och det är 

jobbigt och så kommer du till en liten skola. Du trivs och allting är bra och du får 

hjälp. Allting fungerar. Sedan kommer du till gymnasiet och så blir det fel igen.. 

Resursskolan fanns inte där. Det fanns ingen som hade tid för mig. Allting var 

liksom upp till dig. Det var ingen som väntade på dig eller hjälpte dig. Klarar du 

inte det här så gick folk vidare ändå. Allt var upp till dig. Så jag förstår att det är 

så många som inte har gått ut gymnasiet. Jag är inte förvånad att det är så få som 

har gått ut med fullständiga betyg. Jag menar inte att vi som har gått här skulle 

vara konstiga på något sätt. Vi är precis som alla andra människor, men jag tror 

att det blir likadant på gymnasiet som det var på hemskolorna. Gymnasiet borde 

ha en resursskola, då skulle det se annorlunda ut.” 

I riket i stort var det 72 % av landets 20-åringar som hade ett slutbetyg från 

gymnasieskolan 2010 (Statistiska Centralbyrån, 2011). 

Även om flertalet inte har tagit sig genom skolsystemet betonar många av dem 

vikten av utbildning, en insikt de började få under sin tid på resursskolan. Det 

uttrycks genom att de säger: 

”Jag förstår hur viktigt det är med skola och utbildning.” 

Insikten om utbildningens betydelse för att lyckas på arbetsmarkanden har förstärkts 

då de unga vuxna kommit ut i yrkeslivet. Detta märks dels genom att 76 % av 

informanterna har genomgått annan utbildning efter gymnasietiden samt på att lika 

många i dagsläget har planer på framtida studier. Även i Flygare och Gustavssons 

(2009) studie fanns en tro på utbildning som en väg framåt i livet. 84 % av de 

tillfrågade ville läsa in gymnasiet och/eller studera på högre nivå. Informanterna 

anser att utbildning ökar möjligheterna till ett trivsamt och välavlönat arbete. 

”Vart du än söker arbete, vart du än ska så krävs alltid en utbildning och har du 

ingen utbildning så blir det för svårt. Det är bara udda om du har riktig tur, som 
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det kan hända något, men till slutänden måste du plugga och verkligen göra det 

rätta.” 

En informant ger oss ett gott råd för att betona vikten av utbildning och dess 

betydelse för ett bra arbete. Han tycker vi ska förmedla följande till de elever som 

går på resursskolan idag: 

”Pluggar ni inget ni har inget, ni kommer inte ens få…ni kommer knappt hitta ett 

jobb och hittar ni ett jobb, ni kommer att få ett jobb, där ni kommer att tjäna så 

lite pengar och det kommer inte räcka till, ni kommer att ha det jobbigt. Men 

pluggar ni, ett bra jobb, där du trivs, du får bra ekonomi och du kommer framåt, 

så får du fler alternativ till andra jobb.” 

Två av informanterna uttrycker med skärpa att det nu är slutpluggat för all framtid. 

Den teoretiska skolan är inte för dem och de nämner tidsaspekten och den 

arbetsinsats som krävs som skäl till att inte vilja studera mer. 

5.2 Samhällsinsatser 

Då eleverna gick på resursskolan ingick det i konceptet att de skulle ha en egen 

handläggare på socialförvaltningens ungdomsteam. Mötesfrekvensen mellan elev 

och socialsekreterare var behovsrelaterat och varierade således från elev till elev. 

Under tiden på resursskolan förekom också kontakter med polis, då en del elever 

tidigare hade begått brott och blivit polisanmälda. Därför har vi i föreliggande studie 

varit intresserade av huruvida informanterna har någon kontakt med 

socialförvaltningen respektive polisen/kriminalvården idag.  

Vi väljer att först redovisa informanternas svar i en tabell för att därefter kommentera 

svaren. 

Fråga Ja Nej 

Har du någon kontakt med socialförvaltningen idag? 4 13 

Har du haft någon kontakt med socialförvaltningen sedan du slutade på 
resursskolan? 7 10 

Har du någon kontakt med polisen/kriminalvården idag? 4 13 

Har du haft någon kontakt med polisen/kriminalvården sedan du slutade 
på resursskolan? 13 4 

Tabell 2. Samhällsinsatser 

24 % av informanterna har fortfarande kontakt med socialförvaltningen idag. 

Samtliga får ekonomisk hjälp. 41 % av eleverna har haft kontakt med sin 

handläggare sedan de slutade på resursskolan och hjälpen de fått har uteslutande rört 

ekonomiskt bistånd. Således upphörde kontakten med socialförvaltningen helt för 59 

% av eleverna den dag de slutade på resursskolan. 

24 % av informanterna har kontakt med polisen och/eller kriminalvården idag. En av 

de fyra som har kontakt med polisen idag har blivit utsatt för brott, medan övriga tre 

har dömts för lagöverträdelser som handlar om stölder, bedrägerier, häleri etc. 

Utöver dessa så har 53 % av ungdomarna haft kontakt med polisen/kriminalvården 

sedan de slutade på resursskolan. Eleverna uppger skadegörelse, inbrott, stölder, 

häleri, våld mot tjänsteman, misshandel, narkotika och olaga hot som anledningar till 

de anmälningar de fått på sig. Återigen så är det en av dessa nio som blivit utsatt för 

brott. 

24 % av de gamla eleverna har varit frihetsberövade. Tiden har varierat mellan en till 

sex månader. 
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5.2.1 Sammanfattande analys 

I och med att eleverna gick på resursskolan tilldelades de en handläggare inom 

ungdomsteamet på socialförvaltningen. Om behovet kvarstod så fortsatte 

handläggaren att träffa eleven efter resursskoletidens slut. Studien visar att 41 % av 

ungdomarna behöll sin kontakt med socialförvaltningen under gymnasietiden, men 

att det idag är 24 % som fortfarande har behovet av hjälp från socialförvaltningen 

kvar. Hjälpen ungdomarna får och har fått har uteslutande handlat om ekonomiskt 

bistånd. Av de unga vuxna som deltog i Flygare och Gustavssons (2009) 

femårsuppföljning av institutionsplacerade ungdomar har 53 % fortsatt stöd av 

socialförvaltningen, vilket är dubbelt så många. Utbildningsmässigt skiljde det inget 

mellan deras och våra informanter, men gällande kontakten med socialförvaltningen 

skiljer det rejält. Här kan det vara så att skillnaden mellan att vara placerad på 

behandlingshem och resursskola, utifrån ett socialförvaltningsperspektiv, visar sig. 

Graden av inblandning från socialtjänstens sida är så mycket större då det gäller 

institutionsplacerade ungdomar, vilket förmodligen följer dem längre upp i livet. 

76 % av eleverna i föreliggande studie berättar att de har eller har haft kontakt med 

polisen/kriminalvården efter det att de slutade på resursskolan. Idag uppger 24 % av 

de unga vuxna att de fortfarande har kontakt med polisen/kriminalvården.  

En anledning till att antalet kontakter med polisen/kriminalvården minskar kan enligt 

en informant vara en mognadsfråga. Denne berättar om att anledningen till att han 

begick brott ändrades över tid. Under högstadietiden såg han brotten mer som 

pojkstreck, det var kul, spännande och häftigt, medan orsaken till det kriminella 

beteendet, då han blev lite äldre, handlade om ekonomi. 

”När jag var liten, då var det ju kul och spännande att göra inbrott. Det var som 

att göra lite bus. Sen när jag blev äldre handlade det bara om pengar. Man 

behövde ju få en bättre ekonomi.” 

Idag betonar informanten vikten av utbildning för att få ett bra jobb som vägen till 

ordnad ekonomi och ett bra liv. 

5.3 De unga vuxnas livssituation idag 

Ett syfte med vår studie har varit att ta del av elevernas upplevelser av hur deras 

livssituation ser ut idag. Analysen av enkätfrågorna har genererat följande teman: 

Sysselsättning, boende, familj och vänner och mående.  

5.3.1 Sysselsättning 

Återigen väljer vi att först redovisa informanternas svar i en tabell för att därefter 

kommentera dem. 

Fråga Ja Nej 

Arbetar du idag? 11 6 

Har du haft något arbete längre än tre månader sedan du slutade på 
resursskolan? 11 6 

Tabell 3. Sysselsättning 

Vi har i vår resultatanalys jämställt praktik och studier med lönearbete. De som är 

föräldralediga har vi, i likhet med Flygare och Gustavsson (2009), kategoriserat 

utifrån om de har ett arbete att gå tillbaka till efter föräldraledighetens slut eller inte. 
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29 % av informanterna arbetar idag inom restaurangbranschen eller industrin. 18 % 

praktiserar som en väg ut på arbetsmarknaden medan 12 % är arbetssökande. 18 % 

av ungdomarna studerar, en för att läsa in gymnasiet, en till bilmekaniker och en till 

lastbilschaufför. 18 % är för närvarande föräldralediga. Ingen av dessa har ett arbete 

som väntar då föräldradagarna tar slut. En informant är för närvarande sjukskriven. 

65 % av de unga vuxna berättar att de tidigare haft flera arbeten som varat mer än tre 

månader. De exemplifierar med jobb som diskare, truckförare, undersköterska, 

fönsterputsare, snickare, djurskötare och diverse industrijobb. 

5.3.2 Boende, familj och vänner 

Under denna rubrik redovisar vi hur de unga vuxnas livssituation ser ut idag, 6-8 år 

efter de slutade på resursskolan, gällande boende, familj och vänner. Återigen visar 

vi resultatet i tabellform för att sedan kommentera utfallet. 

Fråga Lägenhet Hus 

Hur bor du idag? 14 3 

 Sambo Bor själv 

Med vem/vilka bor du? 12 5 

 Ja Nej 

Har du blivit förälder? 7 10 

Tabell 4. Boende 

Den vanligaste boendeformen är lägenhet med 71 % medan 29 % av informanterna 

bor i hus. 71 % av de tillfrågade bor och lever tillsammans med sin flick-/pojkvän. 

29 % är gifta eller förlovade och 41 % av de unga vuxna har blivit föräldrar. 

Vi frågade också informanterna om deras relationer med sin familj och sina vänner. 

Resultatet visas i tabellen som sedan följs av kommentarer. 

Fråga 
Inte 
alls Lite 

Ganska 
mycket Mycket 

Har du någon kontakt med din familj? 0 2 3 12 

Har du några nära vänner? 2 4 8 3 

Vid problem, kan du tala med någon av dem om 
dina problem? 3 3 3 8 

Tabell 5. Familj och vänner 

88 % av informanterna uppger att de har ganska mycket eller mycket kontakt med 

sina föräldrar och syskon. De berättar om hur relationen till sina föräldrar har växt 

över tid. 65 % av de tillfrågade upplever att de har ganska många eller många 

vänner, medan 35 % anser sig ha få eller inga vänner alls. Exakt samma siffror 

framkommer på frågan om ungdomarna upplever att de har någon vän att prata med 

om sina problem. 12 % menar att de inte har någon vän alls att prata med då det 

uppstår problemsituationer i deras liv. Dessa har dock bra kontakt med sin familj, 

vilket kan medföra att de upplever att de har någon, dock inte vän, att prata med i 

krissituationer. 

5.3.3 Mående 

Vi ställde också frågor till informanterna som behandlade deras uppfattning om hur 

de mår idag, hur de ser på sina liv idag och vad de tror om framtiden. Vi tycker även 

att en rik fritid ryms inom temat mående och ställde följaktligen frågan om 
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informanterna upplever att de har en rik fritid. Svaren redovisas först i en tabell och 

därefter kommenteras resultatet. 

Fråga 
Inte 
alls Lite 

Ganska 
mycket Mycket 

Mår du bra idag? 0 2 4 11 

Hur gillar du ditt nuvarande liv? 1 1 4 11 

Hur meningsfullt känns ditt liv? 0 3 2 12 

Vad tror du om framtiden? Livet kommer att bli 
….bra! 0 0 3 14 

Upplever du att du har en rik fritid? 1 3 6 7 

Tabell 6. Mående 

88 % av de gamla resursskoleeleverna är således ganska eller mycket tillfreds med 

det liv de lever idag. Dessa uppger också att de mår ganska eller mycket bra idag. 82 

% upplever det liv de lever idag som ganska eller mycket meningsfullt, medan 82 % 

av de tillfrågade tror att Livet kommer att bli mycket bra då de får fundera på hur 

framtiden kommer att utvecklas för dem. Resterande 18 % tror att Livet kommer att 

bli ganska bra.  

76 % av de unga vuxna upplever att de har en ganska eller mycket rik fritid. De 

exemplifierar med aktiviteter som att meka med bilen, träna, umgås med vänner och 

familj, renovera hus, ta hand om husdjur, vara i naturen, plocka svamp, fiska, titta på 

fotboll och handla med värdepapper. De som har blivit föräldrar upplever att deras 

fritid i första hand prioriteras till att umgås med barnen. 

5.3.4 Sammanfattande analys  

69 % av informanterna arbetar eller praktiserar idag. De resterande är arbetssökande, 

sjukskrivna eller föräldralediga utan ett jobb att gå tillbaka till efter 

föräldraledighetens slut. Motsvarande utfall i Flygare och Gustavssons (2009) studie 

är 53 %. 71 % av informanterna i föreliggande studie är sammanboende och lika 

många, dock inte samma personer, bor i lägenhet och 41 % av våra gamla elever har 

blivit föräldrar. I Flygare och Gustavssons (2009) studie lever 68 % av de unga 

vuxna i en relation medan 53 % av dem har blivit föräldrar.  

Intressant är att så många i så unga år redan har blivit föräldrar. Medelåldern för våra 

gamla elever då de blev förstagångsföräldrar är 21 år, vilket överensstämmer väl med 

Flygare och Gustavssons (2009) studie. De refererar till Andershed och Andershed 

(2005) som i sina studier visar att kvinnor med normbrytande beteende blir föräldrar 

tidigare än andra kvinnor. Medelåldern vid första barnets födelse i riket under 2009 

var 28,9 år för förstagångsmödrarna och 31,5 år för förstagångsfäderna. (Statistiska 

Centralbyrån, 2011) Informanterna uttrycker barnen och föräldraskapet som en stor 

källa till glädje i sina liv och att deras liv fått en ny mening, då de inte bara har sig 

själva att tänka på. 

Av de unga vuxna så gillar 88 % av dem sitt nuvarande liv. Lika många anser att de 

mår ganska eller mycket bra och 82 % känner en ganska eller mycket stor 

meningsfullhet i sitt dagliga liv. Detta är ett resultat som överensstämmer väl med 

Flygare och Gustavsson (2009).   
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Det som känns mest glädjande med det kvantitativa resultatet är de unga vuxnas 

framtidstro. Samtliga, 100 %, hyser stora förhoppningar inför framtiden. De tror 

nämligen att livet kommer att utvecklas på ett positivt sätt och bli ganska (18 %) 

eller mycket (82 %) bra.  

5.4 Tiden på resursskolan  

I vårt intresseområde ligger att både ta del av de forna elevernas upplevelser av deras 

tid på resursskolan samt om den tiden har gett dem insikter och erfarenheter som de 

har nytta av i det liv de lever idag. Vi kommer nedan att redogöra för hur eleverna 

upplevde sin tid på resursskolan avseende skolform och skolans personal.  

5.4.1 Upplevelse av skolan 

De gamla eleverna fick svara på frågan om hur de trivdes och hur de upplevde 

personalens bemötande på resursskolan. Återigen redovisas svaren först i en tabell 

och därefter kommenteras resultatet. 

Fråga 
Inte 
alls Lite 

Ganska 
mycket Mycket 

Hur trivdes du på resursskolan? 0 1 4 12 

Upplever du att personalen förstod vad du 
behövde få hjälp med? 0 0 10 7 

Upplever du att personalen tog sig tid när du 
behövde prata med någon i personalen? 0 2 5 10 

Upplever du att du kunde påverka din situation på 
resursskolan, dvs upplever du att personalen 
lyssnade på dig och dina önskemål? 0 2 9 6 

Tabell 7. Upplevelse av resursskolan 

94 % uppger att de trivdes ganska eller mycket bra då de tänker tillbaka på sin tid på 

resursskolan. Vi utvecklar nedan varför svaren fördelar sig såhär under de kvalitativa 

teman som framkommit under analysen 

Även om 100 % svarar att de upplevde att personalen på ett tillfredsställande sätt 

förstod vad de behövde få hjälp med så är det ändå 59 % som inte är helt nöjda. De 

anser att de hade något problem som personalen inte förstod och således inte kunde 

hjälpa dem med. 

88 % upplevde att personalen tog sig ganska mycket eller mycket tid när eleven 

behövde prata med någon. 88 % ansåg att de hade ganska eller mycket stor möjlighet 

att påverka sin situation på resursskolan, dvs. att de upplevde att personalen lyssnade 

på just honom/henne och hans/hennes önskemål. 

5.4.2 Sammanfattande analys 

Då informanterna minns tillbaka på sin tid på resursskolan uppger alla att de trivdes 

ganska eller mycket bra. Vissa har så goda minnen att de skulle vilja gå om 

högstadiet. De uttrycker glädjen med uttryck som: 

”Skulle vilja gå om de åren.” 

”De bästa åren i mitt liv!”  

”Jag trivdes verkligen, sen får andra säga vad fan de vill.”  



36 

En elev trivdes inte, vilket nog kan förklaras i hans känsla av utanförskap. Han tyckte 

inte att han passade in på resursskolan utan att han kände mer samhörighet med sin 

hemskola. 

När det gäller elevernas uppfattningar om personalen och om personalen verkligen 

förstod vad de behövde få hjälp med så svarar 41 % att personalen förstod vad de 

behövde få hjälp med mycket bra medan 59 % av eleverna inte ansåg att personalen 

uppmärksammade deras behov fullt ut. I Flygare och Gustavssons (2009) studie är 

motsvarande siffror 11 respektive 58 %. Noterbart från deras studie är att 32 % 

tyckte att personalen bara förstod dem lite. En förklaring till denna diskrepans kan 

vara att ungdomars problematik på ett behandlingshem är mer komplex jämfört med 

ungdomarna på en resursskola samtidigt som fokus mer ligger på socialisering på 

behandlingshemmet och på lärande när det gäller resursskolan. Det torde vara 

svårare att veta vad man behöver få hjälp med ju svårare problematik som existerar i 

ens närhet. Ett par informanter på resursskolan uttrycker förståelse för personalens 

svårigheter att förstå såhär: 

”Jag berättade aldrig vad jag behövde få hjälp med.” 

”Jag vet inte vad jag behövde få hjälp med när jag var femton år.” 

88 % av informanterna upplevde att personalen tog sig tid ganska mycket eller 

mycket tid att prata med ungdomarna då de behövde någon att prata med. Ett resultat 

som överensstämmer med Flygare och Gustavssons (2009) undersökning. 

88 % tyckte att de blev tagna på ganska eller mycket stort allvar då de ville vara 

delaktiga i hur deras skolsituation skulle se ut. En positiv elev uttrycker hur han 

upplevde möjligheten att framföra sina önskemål. 

”Det var bra. Man kompromissade. Jag blev aldrig tvingad till någonting. Man 

fick vara med och bestämma.” 

Det är dock inte alla som upplever att personalen lyssnat på dem på ett 

tillfredsställande sätt. 12 % av eleverna tyckte att personalen lyssnade lite på dem 

och deras önskemål då det gällde deras egen möjlighet att påverka sin skolsituation. 

En elev uttrycker sin besvikelse då han säger: 

 ”Ibland struntade ni i det jag sa.” 

5.5 KASAM 

Då vi i föreliggande studie var intresserade av om det kan finnas något samband 

mellan de unga vuxnas livssituation idag och hur svag eller stark KASAM, känsla av 

sammanhang, som informanterna har utvecklat valde vi att ställa tretton frågor från 

ett livsfrågeformulär framtaget av Antonovsky (1991). Tretton frågor besvarades på 

en skala från ett till nio. Livsfrågeformulärets maxpoäng var således 117 poäng.  

Enligt ett friskvårdsföretag (Salutogenes Interactive AB, 2011) ligger genomsnittet 

för friska personer mellan 59 % och 79 % av maxpoängen. Personer med hög 

KASAM ligger i spannet mellan 80 % och 94 % medan personer med låg KASAM 

hamnar i intervallet mellan 34 % och 58 %. För informanter som ligger under 34 % 

eller över 94 % bör man misstänka att instruktionerna feltolkats eller att 

informanterna har visat bristande uppriktighet i svaren. 
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Eleverna fördelade sig procentuellt som följer: 
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Diagram 1. Resultat KASAM 

Resultatet visar att 29 % uppvisa en hög KASAM, 18 % en låg KASAM medan 47 

% befinner sig i det intervall som representerar genomsnittet för friska personer. En 

informant hamnar väldigt lågt och vi tolkar det i enlighet med instruktionerna som att 

informanten antingen feltolkat instruktionerna eller att han/hon inte svarat uppriktigt. 

Vi har utifrån resultatet valt att analysera grupperna med hög respektive låg 

KASAM, samt redan nu ställa oss frågan om huruvida livsfrågorna kombinerat med 

intervjusituationen mäter det vi avsett att mäta. I gruppen med unga vuxna som 

uppvisar en låg KASAM anser vi att en av informanterna inte hör hemma. Personen 

ifråga ger vid träffen för intervjun ett intryck som, tvärtom, visar på en hög KASAM. 

Även informantens svar på övriga frågor harmonierar med den uppfattningen. 

Således väljer vi att bortse från den personen då vi kommenterar gruppen med låg 

KASAM.  

I gruppen med informanter som besitter en hög KASAM upplever vi, vid 

intervjutillfället, samtliga som drivna. De ger intryck av att se möjligheter i sina liv, 

inte problem. 60 % av dem lever i stabila förhållanden med sambo och barn, samtliga 

har ordnad ekonomi och ingen av dem har idag kontakt med vare sig 

socialförvaltningen eller polisen/kriminalvården. Alla i gruppen har stora 

förväntningar på livet, då samtliga tror att livet i framtiden kommer att bli mycket 

bra och 80 % av dem mår mycket bra idag. Slutintrycket av personerna i denna grupp 

är att de upplever det liv de lever idag som meningsfullt. Deras liv innehåller värden 

som är värda investering och engagemang. Följden för dessa unga vuxna blir att 

såväl yttre som inre krav framstår som begripliga och hanterbara, vilket enligt 

Antonovsky (1991) kännetecknar en hög KASAM. 

Gruppen med unga vuxna som uppvisar en låg KASAM kännetecknas vid 

intervjutillfället av osäkerhet. Personerna utstrålar en skepsis gentemot sig själva och 

sina förmågor. Ingen av dem var behörig till gymnasiet och samtliga har kontakt med 

socialförvaltningen eller polisen/kriminalvården. De uppger att de inte har någon 

eller få vänner att tala med då de har problem. De svar som sticker ut är att samtliga i 

gruppen ändock har en stark tro på att livet kommer att bli bra för dem och att det liv 

de lever idag känns meningsfullt. Slutintrycket av gruppmedlemmarna är att de 

upplevs som om de sitter fast i kvicksand. De vill ta sig ur, men de vet inte riktigt hur 

och vilken hjälp de behöver. Vi upplever att de inte har engagemanget och förmågan 

att investera tillräcklig energi då problem uppstår. 
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Frågan vi ställer till oss själva som har genomfört intervjuerna är om resultatet av 

informanternas uppmätta KASAM-värde överensstämmer med sanningen eller ens är 

i närheten av densamma. Informanternas resultat skiljer sig markant beroende på 

vem av oss som genomförde testet. Trots att urvalet av vem som skulle intervjua vem 

var slumpartat visar resultatet att en av oss har intervjuat samtliga informanter med 

hög KASAM! Vi tolkar det som om det finns en felkälla i vårt sätt att ställa frågorna 

till informanterna. Dessutom är frågornas utformning och vårt sätt att förklara dem 

ytterligare en källa till att ifrågasätta utfallet. Informanterna upplevde flera av 

frågorna som mycket svåra att förstå och ta ställning till på den nio-gradiga skalan. 

Följande citat, sagt med ett skratt, visar på hur en informant upplevde frågornas 

komplexitet och sin osäkerhet i att svara. 

”Va fan, är du raketforskare, eller?” 

Vi kommer under kapitlet metoddiskussion vidareutveckla vår syn på såväl 

möjligheterna som hindren med att ha haft en nära relation med informanterna samt 

att vara två som genomför studien. 

5.6 Resursskolans olika funktioner 

Som tidigare nämnts är resursskolan i föreliggande studie ett samverkansprojekt 

mellan skola, socialförvaltning och Barn- och Ungdomspsykiatrin. Vi väljer att 

redovisa de forna elevernas upplevelser av sin tid på resursskolan under rubrikerna 

lärande, socialisering och behandling. Vi är medvetna om att dessa begrepp går i 

varandra och att det således inte råder skarpa gränser mellan dessa och att det kan 

vara svårt att redovisa resultatet under rätt kategori.  

5.6.1 Lärande 

Här berör vi hur eleverna upplevde studierna på resursskolan. Tankar som 

framkommit efter att ha analyserat transkriberingen av djupintervjuerna är att 

eleverna hade lätt för att se vilka i personalen som var lärare, att de tyckte det var 

svårt att tillgodogöra sig undervisningen då mycket annat lockade och att de 

upplevde skolkraven olika. Dessutom framstår möjligheten för dem att växa i 

lärandet som positivt. De fick ökat självförtroende och bättre självkänsla. 

Det var svårt att tillgodogöra sig undervisningen då det fanns mycket annat i livet 

som vi den tidpunkten var viktigare. Kapacitet fanns, men informanterna uttryckte att 

det fanns mycket annat i huvudet som gjorde det svårt att koncentrera sig på lärandet.  

”Fritiden, den påverkade mycket, det var därför det inte blev så mycket skola 

och så vidare. Man tänkte, man kunde inte koncentrera sig för hade man några 

bekymmer hemma hos familjen eller något, sen kom man hit och sen ska du 

plugga, du sitter inte, du kan inte sitta och tänka, va fan, du ska räkna fem plus 

fem eller tio gånger trettioåtta, vad det blir, du tänker vad händer hemma, vad 

händer med familjen, vad händer med kompisarna, vad har jag gjort för brott, 

tänk om polisen tar mig och det var mera såna tankar och då pallar du inte att 

lägga energin på saker och ting heller.” 

”Det var så mycket annat i livet då. Man hade inte tid med skolan. Det var så 

mycket annat som skulle hända, men just idag känner jag att jag har mognat 

mycket på det sättet. Jag hade nog klarat det galant idag, men just då under 

tonårstiden då var det jobbigt. Andra saker som var viktigare.” 

De beskriver också möjligheten att få hjälp på resursskolan relaterat till tiden på 

hemskolan. 
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”Jag kunde räcka upp handen på hemskolan och så fick jag inte svara. Jag fick 

ingen hjälp. Man skulle alltid vänta. Det kom alltid andra innan. Så var det inte 

här. Här fick man hjälp med en gång.” 

De upplevde det som viktigt att personalen såg dem som individer och utifrån detta 

ställde individuella krav.  

”Ni anpassade pluggandet efter mina behov och förutsättningar. Jag hade aldrig 

gått ut med betyg från en vanlig skola.”  

De tycker lite olika om skolkraven. Ett par tycker skolkraven var för låga, medan en 

informant tycker att de var lagom och någon uttrycker att han lärde sig massor. 

”Skolnivån för samtliga var för låg. För mycket daltande, svårt att komma upp 

till sin potential i den miljön.”  

”Saknade att det skulle ha varit mer skola, mer plugg.”  

”Jag tycker inte de var för låga, men inte för höga heller. Det var precis på 

gränsen, precis som på en vanlig skola. Det var inte så att bara för att man gick 

här så var skolbiten annorlunda, pluggandet alltså. Jag tyckte det var helt perfekt, 

precis lagom.” 

”Rent skolmässigt lärde jag mig massor.” 

Deras självkänsla och självförtroende växte. De kan uttrycka att de kände sig 

duktiga.  

”Jag kunde faktiskt lära mig nya saker i skolan”  

”Jag fick växa, mitt självförtroende växte. Jag lärde mig hitta strategier rent 

skolmässigt så det blev lättare att lära sig. Fick ett snabbare tempo.” 

”Det kändes som jag kunde. Att jag var duktig. Jag trodde väl inte att jag klarade 

någonting innan jag kom hit.” 

Informanternas reflektioner visar på hur intimt förknippade styrdokumentens krav på 

lärande och socialisering är. Skolan har enligt 1 kapitlet 2 § i skollagen och Lpo 94 

två uppdrag. Dels ska skolan ge eleverna kunskaper och färdigheter, samt främja 

deras utveckling till ansvarsfulla människor och samhällsmedlemmar. De tankar som 

framkommer idag är att många av de unga vuxna värdesätter utbildning högt, 

samtidigt som de inser att det inte var så lätt för dem att klara studierna under 

ungdomsåren. Idag inser de att de borde ha pluggat hårdare, men att det inte var så 

lätt då de under denna tiden hade mycket annat i huvudet. Lärande och socialisering 

vandrar hand i hand och kanske än mer intimt på en resursskola för ungdomar som 

den vanliga skolan inte klarat av att bemöta. 

En fråga som uppstår vid analysen av informanternas upplevelser är om vi bedömer 

dessa ungdomar korrekt. Gerrevall och Jenner (2001) menar att denna typ av 

skolverksamhet måste bedömas annorlunda. Det räcker inte, enligt Gerrevall och 

Jenner (2001) att bara titta på elevernas meritvärde då man mäter kvalité utan även 

elevernas upplevelse av, för dem viktiga, mjuka värden måste vägas in. Värden som 

att bli sedd, tagen på allvar, ökad självkänsla och andra viktiga aspekter, värda att 

kämpa för, bör tillmätas större betydelse.  

5.6.2 Socialisering 

Under sin tid på resursskolan hade eleverna en egen kontakt på socialförvaltningen i 

form av en socialsekreterare inom ungdomsteamet. Dessutom arbetade en 

socialpedagog anställd av socialförvaltningen på resursskolan.  
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Den på resursskolan anställde socialpedagogens roll synes väldigt otydlig för 

eleverna. De upplevde personen som bild- och idrottslärare. 

”Det var otydligt vem som gjorde vad. Lärarna visste man, men inte bupi 

(familjebehandlaren) och X (socialpedagogen).”  

”Y (familjebehandlaren) var den man gjorde mycket med, pratade och så. X 

(socialpedagogen) vet jag inte.” 

Ett par informanter upplever sig svikna av den handläggare på socialförvaltningen, 

som de hade under resursskoletiden. De upplevde att förtroendefulla samtal om livets 

svårigheter berättades vidare till deras föräldrar. Även om de idag kan förstå att 

handläggaren var tvungen att göra så minns de idag händelsen som ett 

integritetskränkande svek.  

”Det var något personligt som hade hänt och vi hade ett möte där för länge 

sedan. Vad tror du inte soc gör då. De berättar det för mina föräldrar och tolken 

och allting. Det blev helt kaotiskt och omtumlande för mig och mina föräldrar. 

Jag var så ung. Herregud, jag behövde inte det överhuvudtaget. De har ju 

tystnadsplikt. Det är när folk inte håller vad de lovar. Jag kände mig sviken. Jag 

var jättearg.” 

Även om förtroendet för socialförvaltningen fortfarande är lågt minns de en insats 

som de uppskattade då och gör än idag. De fick möjligheten till en kontaktperson.  

”Med min kontaktperson så kände jag att det hjälpte, faktiskt. Det var en riktigt 

bra kille, som jag blev vän med sen. Det var ju ett ganska bra stöd, lite andra 

saker på vardagen att tänka på än det kriminella och så vidare, så de har ju ställt 

upp och gett lite positiva saker också.” 

”Jag har för mig att jag hade lite mer kontakt med P (kontaktpersonen). Man fick 

lite andra perspektiv. Han var bra på att guida. Visa en lite mer rätt väg så att 

säga. Det är inte alltid man är mottaglig för alla som vill väl, så att säga.” 

De informanter vi djupintervjuat upplevde inte att det fanns något samarbete mellan 

socialförvaltningen och personalen på resursskolan, trots att deras handläggare var 

med på många möten.  

5.6.3 Behandling 

Familjebehandlarens roll på resursskolan framstår av de gamla eleverna som tydlig 

och viktig. De upplevde att de hade någon att prata med om sina problem, att 

familjesamtalen hjälpte dem själva, men framför allt föräldrarna samt att de kunde få 

hjälp med att utredas ytterligare på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. 

De upplever att de fick hjälp att hantera svårigheter i samtal. 

”Visst jag hade familjen, men man vill ju prata med någon utomstående ibland. 

Jag känner att det var viktigt för mig. Jag vet inte vad jag hade gjort annars. Att 

få lätta hjärtat och allt så. Jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt. Det hade nog 

gått galet utan samtalen.” 

”Samtalen man hade har hjälpt mig. Jag förstod var som var viktigt, hur man ska 

prioritera i livet.” 

”Jag fick hjälp med att bearbeta allt som hände med min pappa. Ni förstod 

liksom.”  

Informanterna uttrycker de regelbundna familjesamtalen som givande både för dem 

själva och för sina föräldrar. Även om ungdomarna i stunden inte förstod nyttan för 
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egen del märkte de att klimatet i familjen blev bättre och på så sätt fick de själva 

också ett indirekt stöd. 

”Att ni samarbetade med föräldrarna var jättebra.”  

”Jag tror det var väldigt bra för föräldrarna och på så sätt kanske det var bra för 

mig med. Jag tror det var bättre för dem.” 

En elev upplevde det som en stor fördel att familjebehandlaren kunde hjälpa honom 

till BUP för ytterligare utredning.  

”Jag fick hjälp med diagnos, ADHD på bup. Y (familjebehandlaren) hjälpte 

mig.” 

På en fråga om vilken roll av personalens roller informanten upplevde som viktigast 

svarar han lärare direkt. Efter en liten tankepaus lägger han till familjebehandlarens 

funktion som central, då han ser psykologins område som ett sätt att stötta elevernas 

lärande. 

”Då tycker jag att lärarområdet är den viktigaste och sedan skulle jag nog säga 

psykologin. Och i vissa fall skulle jag nog vända på det och säga att psykologin 

var viktigast, så att man kan få in en fungerande lärform.” 

Denna sista reflektion av en informant är i våra ögon extra intressant. Informanten 

ifråga upplever och kan uttrycka hela grundtanken med resursskolan, en skola i 

vilken lärande stöttas av socialisering och behandling. 

5.7 Normalitet – avvikelse 

Under denna rubrik väljer vi att redovisa elevernas upplevelser av sin skolsituation 

på hemskolan och resursskolan gällande normalitet och avvikelse.  

Det skiljer sig lite i deras upplevelse av tiden på hemskolan innan de började på 

resursskolan. En informant beskriver sig själv som avvikande från skolnormen då 

han berättar om hur hans skolsituation såg ut på hemskolan.  

”Dampigt, så överdriven energi, kunde inte sitta still, kunde inte vara…kunde 

inte vara någonstans och, ja det var mycket damp. Mycket damp, sprang runt för 

mycket, ville visa upp mig, att jag var en liten och tuff kille, om man säger så, 

ville impa på de som var äldre och umgängeskretsen var bara buspojkar.” 

En annan gammal elev uttrycker att hon utsattes för insatser på hemskolan som hon 

inte var tillfreds med. Hon blev utpekad som en elev som inte kunde klara sig själv 

då hon fick en egen lärare bredvid sig på lektionerna. 

”Sedan placerade de mig i en liten grupp, ja ungefär som här fast med människor 

jag absolut inte tyckte om. Det blev jättejobbigt och sen efter det fick jag en 

speciallärare som skulle gå bredvid mig på lektioner och så. Hon fanns bara där. 

Men, det fungerade inte. Det var inget för mig. Det blev bråk och tjafs. Det var 

spring hit och spring dit. Jag skolkade mycket och så.” 

Dessa två informanter upplever vi som att de inte tyckte att de passade in på 

hemskolan. De lägger stor del av skulden på sig själva för att de inte lyckades i 

skolan. De tycker inte att det finns någon annan att klandra. De säger det inte rätt ut, 

men deras berättelse tyder på att de bär på en känsla av utanförskap, av att inte passa 

in på hemskolan. Ogden (2001) menar att de som är ansvariga för 

stämplingsprocessen väljer ut normbrytarna och stämplar dem som avvikare därför 

att de bryter mot de sociala beteendenormer som råder i den miljö de lever i. 
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Då de kom till resursskolan upplever de att de kom hem. De blev sedda och kände 

sig väl mottagna, inte bara som elever, utan som hela människor. De flesta upplevde 

att utanförskapet försvann. 

”Det kändes liksom att här är mitt hem och när jag kom hem var det också mitt 

hem. När vi kom på morgonen kramades vi alltid allihop. Alla elever och lärare 

hälsade på varandra och man åt frukost ihop. Det blev liksom mer än skola. Det 

blev mer som en familj. Vi var ju en sådan liten grupp.” 

”Utanförskapet försvann. Ni såg mig och tyckte jag var normal och vanlig. Ni 

behandlade i alla fall mig så” 

För en av informanterna förhåller det sig tvärtom. Han kände samhörighet på 

hemskolan och utanförskap på resursskolan.  

”Jag var inte utanför på hemskolan, Inte på lektionerna eller någonting. Så för 

mig var det lite tvärtom faktiskt. Att jag blev utesluten här på resursskolan. Från 

att ha känt samhörighet på hemskolan så kände jag mig utanför här på 

resursskolan. Det var så jag upplevde det.” 

Möjligtvis kan en dela av förklaringen till hur olika informanterna upplevde tiden på 

hemskolan jämfört med resursskolan bero på hur processen gick till då de skulle 

börja där. De två första informanterna upplevde att de på något sätt, om än 

marginellt, var delaktiga i och kunde påverka beslutet om skolgång i särskild 

undervisningsgrupp, medan den tredje ställdes inför ett redan fattat beslut av rektorn 

på hemskolan. 

”Jag hade inte hört någonting, men sedan vet jag att jag skulle bli förflyttad då. 

Det sa ju rektorn till mig. Och sedan kommer jag ihåg att inte ville skaka hans 

hand så den fick hänga där. Man blev arg.” 

”Eftersom jag inte kom med en positiv attityd till resursskolan så blev det inte så 

bra.” 

Även en annan informant upplever att han blev tvingad till resursskolan på grund av 

vissa händelser som ägt rum på hemskolan. Han fick egentligen bara ett alternativ 

och det var att gå på resursskolan. 

”Det var den enda skola jag fick gå på”.  

Gunnarsson (1995) menar att skolsystemet stått för ett övergrepp i form av 

segregering för dessa ungdomar, då de blivit tvingade till byte av skolform. En elev 

ska inte flyttas mot sin vilja från sin traditionella skolmiljö till en särskild 

undervisningsgrupp. Inflytandet över i vilken skolmiljö eleven skall tillhöra måste 

till största del vara ett beslut för eleven och dennes föräldrar, skriver Gunnarsson 

(1995). 

Analysen av empirin gör att man också bör ställa sig frågan om det var elevernas 

känsla av normalitet eller avvikelse som inte bara påverkade hur deras upplevelse av 

resursskolan utvecklades utan också vilka känslor av utanförskap de bär med sig i 

sina liv idag. Två av de tre informanterna vi djupintervjuat uttrycker gladeligen att de 

gått på resursskolan då de möter nya människor. De skäms inte och de känner sig 

inte som misslyckade människor för det.  

”Jag tycker inte att det har varit pinsamt att gå här. Jag berättar det för alla. Jag 

brukar berätta att det är en bra skola. Jag trivdes jättebra här. Det har alltid varit 

positivt. För mig var det bra, men det är inte säkert att det passar alla.” 
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Den tredje informanten, som kände utanförskap på resursskolan, mörkar sitt 

skolförflutna. Då han träffar nya kompisar så undviker han att berätta om sin skoltid 

och om han måste så säger han att gick på hemskolan i det område han bodde. 

”Jag undviker det. Jag är ganska duktig på det. Nej man undviker det. Det är väl 

inte det bästa ryktet på en skola så att säga. Jag brukar allmänt säga att jag har 

gått på hemskolan. Det är personer som behöver extra hjälp som kommer hit ju.” 

Två informanter uttrycker indirekt en ambivalens över att ha gått på en resursskola 

medan en informant klart upplever det som ett misslyckande att ha gått på en 

resursskola. Även Sandén (2000) visar i sin studie på att en elev som gått på ett 

skoldaghem mörkar att hon gått där då hon kommer tillbaka till sin ordinarie skola. 

Dessa upplevelser kan resultera i att eleverna kan bli stigmatiserade som 

problembarn och att stämpeln följer med dem in i vuxenvärlden, vilket kan leda till 

en negativ självbild som hindrar den unga vuxna att delta i demokratiska processer i 

samhället långt upp i vuxen ålder (Karlsson, 2007; Bergström & Holm, 2005). 

5.8 Bemötande 

Flera av informanterna beskriver hur de upplevde personalens bemötande som 

betydelsefullt för dem. Med ett relationellt perspektiv frågas efter vem eleven är och 

lärandesituationer planeras och organiseras utifrån individens olika och unika 

förutsättningar, menar von Wright (2000) och Groth (2007). Eleverna började känna 

tillit för människorna i personalen, de utvecklades till viktiga vuxna, till signifikanta 

andra. Levin och Trost (2010) beskriver en signifikant andre som en viktig person 

som förmedlar en bild av oss som förändrar den vi är eller hur vi ser på oss själva. 

”Först kände vi inte varandra, ni kom nära och jag litade på er och ni litade på 

oss. Ni stod mig nära, ni var viktiga vuxna.” 

”Ni, personalen alltså, lyssnade på mig. Ni visade respekt!”  

”Ni lade ner er själ i oss och det smittade av sig. Man ville göra sitt bästa.”  

”Jag kände en trygghet som jag inte hade känt innan och den tryggheten har jag 

kvar. Det räcker att tänka tillbaka på resursskoletiden så får jag samma känsla. 

Det är gott!”  

”Alltså jag hade ett stort förtroende för er. I början kände jag kan jag verkligen 

öppna upp mig för de här? Ju längre tiden gick ju mer kunde man prata och 

öppna sig. Det kändes som att prata med sin bästa kompis. Jag kunde berätta allt. 

Jag kunde berätta tjejsaker för N (kvinnlig personal) och andra grejer med 

killarna. Kvinnliga grejer med N. Det är inte alla man kan göra det med. Gud 

nej. Jag litade ju inte på andra. Ett sådant förtroende som jag kände för er, det 

finns ju inte. Så som jag pratade med er så har jag aldrig pratat med någon 

överhuvudtaget, alltså med ingen.” 

En elev beskriver hur hans gamla lärare på hemskolan inte förstod, det han kallar sitt 

”dampiga beteende”, men att personalen på resursskolan gjorde det.  

”De förstod att man är lite dampig och så vidare. De förväntade sig inte heller 

att, som dom andra lärarna på att man skulle komma in och sätta sig i sin 

skolbänk och ta fram böckerna och skriva och läsa och räkna och allt. De 

förväntade sig att man är lite strulig och så. Det kunde hända att man sa ”kom, vi 

går ut och pratar lite” och så vidare, man har andra problem än skola, man har 

problem med fritiden…ja…mycket sånt.” 

”Här var det mer som att lärarna snackade med eleverna, förstår du, där borta 

brydde de sig inte.” 
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I djupintervjuerna tar två informanter upp svårigheterna med att vara lärare på en stor 

skola jämfört med en resursskola, hur svårt det är att bli sedd och bekräftad bland 

500 elever jämfört med 10.  

”På hemskolan hamnade jag i konflikter hela tiden med personalen. Här kände 

jag mig mer välkommen. Det var så många elever på hemskolan, kanske 500 

elever och det är klart att lärarna inte hade samma tid för en som här. Man var ju 

en i mängden liksom. Jag var inte för någon helt enkelt. Det kändes som jag 

hamnade i bråk hela tiden, konflikter och allting. Där är det ju hur många lärare 

som helst på hemskolan och jag träffade ju inte alla. En del var jättetrevliga och 

en del fungerade jag inte alls med. Här kände jag att jag fungerade med alla.” 

”Det är ju fler personal per elev här så på så sätt kan man ju ha lite mer uppsyn 

och ge den uppmärksamhet som kanske behövs. På en vanlig skola kanske det är 

en lärare på 25 elever och då kanske det är 2-3 elever som behöver samma 

uppmärksamhet och då blir det ju svårt.” 

”Egentligen har väl lärare där som här samma ambitioner, men det kanske blir 

svårare i en större grupp.” 

”Här är det ju mer intensivt. Man kan ta problemet när det uppstår för det finns 

så många som kan hjälpa till. Här var det ju 5 lärare på 10 elever så fanns det 

problem kunde personalen ta tag i det med en gång.” 

Såväl informanternas upplevelser av att inte bli förstådd på sin gamla hemskola samt 

deras funderingar på hur svårt det måste vara att vara lärare på en skola med många 

elever förefaller intressant. Vi kommer i diskussionskapitlet diskutera huruvida det är 

möjligt för lärare på högstadiet att ha ett relationellt perspektiv. 

5.9 Värdefulla insikter 

Informanterna upplever att personalen bekräftade dem och deras möjligheter. De 

insikter från denna tid de idag anser värdefulla kan härledas till ett förtroendefullt 

specifikt samtal med någon i personalen eller hur de upplever att de utvecklades som 

hela människor i miljön. Deras idag upplevda nytta med resursskoletiden handlar om 

att jaget utvecklades, inte om att de blev duktiga i något skolämne. Vad blev vem 

under denna period i deras liv. När en skola arbetar utifrån ett relationellt perspektiv 

finns ett intresse för eleven, men framför allt en helhetssyn som innebär att skolan 

differentierar undervisningen och samtidigt försöker förstå bakomliggande orsaker 

till elevens svårigheter. Individen blir vem. Skolan tar hänsyn till både elev, miljö 

och sammanhang vilket medför att både hemmet, eleven och personalen involveras 

(von Wright, 2000). 

”Jag kommer ihåg ett samtal med Z (lärare) som vi hade på trappan. Z sa att jag 

balanserade på ett knivsegg. Det har gett mig en insikt, som gör att jag tänker 

efter före, är mer eftertänksam vid vägval.” 

”Jag lärde mig att det finns människor som bryr sig om mig.”  

Flera informanter uttrycker att de lärde sig mycket om sig själva, både vilka 

förmågor de besitter men också vad de har svårt med. De känner att de under tiden 

på resursskolan fick möjlighet att bemöta sina svårigheter i samspel med vuxna som 

respekterade dem. 

”Lärde mig att stänga av skitsnacket. Idag kan jag stänga av. Lärde mig också 

om mitt humör, hur jag skulle göra när jag blev arg. Om jag får vara ifred, så går 

det över.”  

”Jag lärde mig att hantera motgångar.”  
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”Alla samtal vi hade var viktiga, de lärde mig mer om mitt eget beteende.” 

”Jag lärde mig hur man ska vara i olika situationer. Jag blev lugnare, kunde 

koncentrera mig på skolan och annat.” 

”Jag mognade, jag tänkte annorlunda, tänkte på ett annat sätt efter att jag slutat 

där. Växte upp och lärde mig hur man ska vara i olika situationer.” 

Det var inte bara i interaktion med personalen de lärde sig utan även relationerna 

med övriga elever på skolan gav dem insikter. En informant berättar om hur han 

betraktade samspelet mellan eleverna som sitt forskningsfält. Han förstod att den 

främlingsfientlighet de kunde ge uttryck för var falsk. De tyckte egentligen inte så, 

utan de hade ”hjärntvättats” i den byn, det sociala sammanhang, de kom ifrån.  

”De hade också mycket sånt, men de går, hur ska man förklara, de går via grupp, 

fast dom egentligen inte vill det, alltså, de är inte sådana egentligen. Det är 

mycket sånt att de går på vad folk i deras by, om man säger, om dom bor i en by, 

de blir lite hjärntvättade och det är egentligen inte så svårt att ta bort, det är bara 

att visa lite annorlunda sidor så.” 

Samma informant har i det han kallar ”forskning” också sett att vi människor 

påverkar varandra och att normen konstrueras i interaktionen mellan människor. Det 

sker hela tiden en ömsesidig påverkan mellan individ och institution, menar Burr 

(2003). Till en början skapar individerna sin verklighet, som sedan cementeras som 

en institution genom att människorna legitimerar verksamheten. Till slut kommer 

den skapade institutionen skapa individerna. Detta sker genom socialisering, vilket är 

den samhälleliga påverkan genom vilken individerna internaliserar sociala normer 

och kunskap, enligt Alvesson och Sköldberg (2008) och Burr (2003). 

Då informanten noterat att det går att ändra människors uppfattningar genom social 

påverkan inser han också att det går att ”hjärntvätta” dem tillbaka. 

”Jag lärde mig att människor kan hjärntvättas, men att det går att hjärntvätta dem 

tillbaka. Med rätt tvättmedel, så går det att tvätta dom (skratt).” 

En informant pekar på svårigheten med att konkret beskriva vad som hon bär med 

sig från sin resursskoletid genom att minnas helheten som det bestående.  

”Man kommer ihåg så mycket fint härifrån. Det är därför man har det med sig i 

livet. De fina sakerna tar man med sig i livet. Tiden här var fin.” 

Flera informanter återkommer till betydelsen av en utbildning för att öka 

möjligheterna till ett jobb som såväl ger en god inkomst som trivsel. De kan idag 

förstå varför det så svårt att studera koncentrerat och målmedvetet under sina 

ungdomsår, men de önskar att de då hade haft den erfarenhet de har idag, så hade de 

inte behövt gräma sig som de gör. 

”Jag fattade att skolan och utbildning är viktig.” 

”Vart du än söker arbete, vart du än ska så krävs alltid en utbildning och har du 

ingen utbildning så blir det för svårt. Det jag ångrar mest är skolan alltså, att jag 

inte gick klart, det är ju det, varje dag som gått efteråt, så har jag tänkt fan, fan.” 

Föreliggande studie bekräftar Henrikssons (2009) tes, då hon poängterar att 

skolminnen sällan handlar om vad vi lärde oss som elever utan hur läraren 

undervisade. Hennes studie visar att lyckande eller misslyckande i skolan handlar 

mer om elevens pedagogiska relation till sin lärare än om lärandet av speciella 

skolämnen.  
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6 DISKUSSION 

Vi väljer att dela upp diskussionen i en metod- och i en resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

I följande kapitel kommer vi att ge en kort beskrivning av den planering som ligger 

till grund för studiens tillkomst. Dessutom kommer vi att redogöra för dilemman, 

tankegångar och funderingar vi har haft under arbetets gång. Vi kommer även att 

diskutera självkritiska aspekter och föra ett resonemang kring utformning och 

genomförande av den enkätliknade intervjun med färdiga svarsalternativ, samt risker 

och vinster med att vara två respektive en intervjuare. 

6.1.1       Tankar inför, under och efter studien 

Under åren 2002 till 2006 arbetade vi tillsammans som lärare på en resursskola i 

södra Sverige. Målgruppen var då som nu högstadieungdomar i behov av särskilt 

stöd som den ordinarie hemskolan inte förmådde bemöta. Vi arbetade tätt 

tillsammans, både som kollegor och med eleverna. Det relationella perspektivet 

präglas starkt av ett intresse för vem eleven är och vi tog hänsyn till elev, miljö och 

sammanhang, vilket medförde att föräldrarna involverades i ett tätt samarbete. Starka 

band innehållandes mycket känslor utvecklades under samarbetet med eleverna och 

deras föräldrar. Vi har båda tidigare skrivit om våra tidigare elever (Emilson, 2010; 

Quiros-Haag, 2010), men det var i samband med att föreliggande studie skulle bli till 

som vi såg chansen att kontakta våra gamla gemensamma elever, som nu blivit unga 

vuxna, för att höra hur de upplever att det har gått för dem. 

Inför arbetet valde vi att först enskilt problematisera val av teoretiska aspekter och 

metodologiska ansatser. Därefter diskuterade och reflekterade vi över varandras 

upplägg, vilket medförde att vi kunde belysa och synliggöra intressanta aspekter 

inom de olika teoretiska perspektiven, metodologiska ansatserna, etiska 

överväganden samt relevanta och aktuella studier med koppling till vår kommande 

studie.  

Vi upplever att vi har haft ett gott samarbete med fasta tider för diskussioner och 

fördelning av olika arbetsuppgifter under studiens gång. Det har dock varit en tuff 

tid, att kombinera uppsatsskrivande med heltidsjobb, men träffarna med våra gamla 

elever har varit värt allt slit. Bara det att samtliga ställde upp och att de vid första 

telefonkontakten uttryckte en glädje att höra ifrån oss blev en sporre i vårt fortsatta 

arbete.  

Resultatet på KASAM-frågorna skiljer sig markant beroende på vem av oss som har 

genomfört de enkätliknande intervjuerna. Som nämnts tidigare var urvalet av 

informanter slumpartat, trots detta visar resultatet antingen hög eller låg KASAM på 

samtliga informanter beroende på vem som har ställt frågorna. Med tanke på detta 

utfall är ett visst mått av självkritik på sin plats. Frågorna som tillhör KASAM-

formuläret upplevdes av flera informanter som svåra, både att förstå och ta ställning 

till. Det är dock svårt att peka på enskilda felkällor. Vi tror snarare att det är 

kombinationen av flera aspekter såsom frågornas utformning, sättet att ställa 

frågorna på samt hur frågorna och eventuella följdfrågor har förklarats och beskrivits 

för informanterna. Även olikheter i vårt kroppsspråk och rösttonfall vid 

intervjutillfället kan ha påverkat utfallet. Med facit i hand borde vi ha haft en djupare 
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genomgång av KASAM-frågorna, samt deltagit båda två vid samtliga 

intervjutillfällen. 

Vid tillfälle nummer två, genomförandet av de kvalitativa djupintervjuerna, valde vi 

att träffa informanterna på resursskolan. Det var ett medvetet val från vår sida, dels 

av praktiska skäl, men också för att vi hoppades att den välkända miljön skulle locka 

fram tankar och känslor från skoltiden. Vi började med att gå runt på skolan och lät 

de unga vuxna känna in och ventilera gamla minnen innan vi satte igång intervjun. 

Vid dessa tre intervjuer valde vi att medverka båda två. Det finns en risk med att vara 

två intervjuare eftersom det kan bidra till två uppfattningar och tolkningar kring det 

som sägs, men det innebär också att vi som intervjuare kan leda varandra under 

intervjutillfället samt få en djupare förståelse vid analys av data. Det finns också en 

viss riskfaktor i att vissa informanter omedvetet uppger det svar de tror att vi vill 

höra eller det svar de tror är rätt, speciellt med tanke på vår tidigare relation. Som 

tidigare yrkesverksamma inom verksamheten har vi självklart haft i åtanke att vi på 

olika sätt bär på en förförståelse som kan ha färgat vårt sätt att ställa frågor till våra 

informanter. Vi har både ett inifrån- och utifrånperspektiv.  

”Vetenskapen, är det inte den värderingsfria, den som i sin upphöjdhet är 

okänslig och opåverkbar av sådant som har med moraliska ståndpunkter att 

göra?..........vi kan inte undvika att grundläggande synsätt och värden kommer till 

uttryck i vår forskningspraktik, våra perspektivval och frågeställningar.” 

(Eliasson Lappalainen, 2009, s. 77).  

Vid vissa av intervjutillfällena har oväntade känsloprocesser satts igång hos oss. En 

del av våra tidigare elever har uppgett information av etisk känslig karaktär vilket har 

medfört känslor av empati, men också starka ansvarskänslor för de unga vuxna från 

vår sida. Vissa informanter hade ett stort behov av att prata av sig angående tunga 

sorgfyllda upplevelser vilket självklart fick oss att fundera över vår tidigare och 

nuvarande roll och relation med de unga vuxna. Flertalet av de tidigare eleverna såg 

tillbaka på resursskoletiden som en viktig och meningsfull tid i livet, en räddning. De 

tankar och funderingar som väcktes hos oss under och efter studien var huruvida 

vissa elever gick ifrån våra möten med vemod och saknad, medan andra kanske fick 

en boost och gick därifrån stärkta och fulla av framtidstro. Våra förhoppningar är att 

vi genom att vara medvetna om vår relation i intervjusituationen och under 

analysdelen har kunnat utnyttja förtroendet för varandra på ett positivt sätt.  

Personligen känner vi att vi har vuxit som lärare och människor med en ökad insikt 

utifrån ett elevperspektiv på verksamheten. Vi känner självklart ett ansvar för de 

unga vuxna som har medverkat i vår studie då samtliga deltagare är tidigare elever 

till oss. Även om deltagarna har gett sitt samtycke att medverka i studien betyder inte 

det att de inte har rätt till ett privatliv. Vi har upplyst dem om att de har rätt att inte 

svara på vissa frågor om de upplevt ämnet som känsligt. Vi anser att vi har ett stort 

ansvar för våra deltagare då de befinner sig i gränslandet mellan att vara ungdomar 

och vuxna. Vi har försökt vara medvetna om att intervjuerna och de fysiska träffarna 

kan sätta igång processer hos unga vuxna, ett etiskt dilemma vi har haft i åtanke 

under hela studiens gång. Vi har uppmuntrat informanterna att höra av sig om det är 

något de undrar över eller vill prata vidare om. Även ett besök på resursskolan har 

föreslagits från vår sida. Vi har informerat de unga vuxna att vi gärna skickar en 

kopia på studien om de önskar att läsa den.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Under arbetets gång med föreliggande studie har tre områden utkristalliserat sig som 

extra intressanta utifrån de unga vuxnas upplevelser. Den första hänger samman med 

vår frågeställning i inledningen. Då vi föreläser om vår verksamhet får vi oftast 

frågan om hur det gått för våra ungdomar. Beroende på vilken bakgrund personen 

som ställer frågan har förväntas olika svar och vi kommer att diskutera studiens 

resultat i sin helhet utifrån olika perspektiv under rubriken Var det lönsamt? 

Resultatet visar också på det relationella perspektivets betydelse för dessa ungdomar. 

Detta diskuteras under rubriken Från vad till vem, medan vi diskuterar riskfaktorerna 

vid övergången från grundskola till gymnasiet under rubriken Övergången till 

gymnasiet. 

6.2.1 Var det lönsamt? 

Då vi och våra kollegor är ute och föreläser om vår verksamhet får vi avslutningsvis 

alltid frågan om hur det går för våra elever då de slutar på resursskolan. Frågan går 

inte att svara på utan att först undra från vilket perspektiv frågan ställs. Vi kommer 

att diskutera frågeställningen utifrån tre perspektiv; elevens, skolsystemets och 

socialförvaltningens/kriminalvårdens. Vi måste dock hela tiden ha i åtanke att vi inte 

har ett alternativt scenario för de unga vuxna att relatera till. Vi kommer aldrig att få 

veta hur det hade gått för dem om de hade gått kvar på sin ordinarie hemskola. 

Resultatet av föreliggande studie visar att tiden på resursskolan var personligt lönsam 

för de allra flesta av de medverkande ungdomarna. Många säger att de aldrig hade 

klarat skolan om de inte hade kommit till resursskolan, men att själva lärandet inte 

var den viktigaste aspekten då de blickar tillbaka på resursskoletiden. Det är istället 

den relationella dimensionen som visar sig betydelsefull då de reflekterar tillbaka. De 

upplever att de fick ökat självförtroende, att de blev sedda, att de möttes med respekt, 

att de fick förtroende för vuxna och att de trivdes i skolmiljön. De negativa 

aspekterna som framkommer i gruppen är känslan av utanförskap, att inte klara av 

den ordinarie undervisningen på hemskolan och att förpassas till en resursskola. 

Har det då varit lönsamt utifrån skolsystemets perspektiv? 65 % av eleverna var 

behöriga då de slutade på resursskolan, vilket ska jämföras med 88 % i hela Sverige 

(Statistiska Centralbyrån, 2011). 29 % av de medverkande eleverna gick ut 

gymnasiet med fullständiga betyg medan 72 % av landets 20-åringar hade 

fullständiga gymnasiebetyg 2010 (a.a.). Det vi kan diskutera är om varje elev som 

inte uppnår gymnasiebehörighet och om varje elev som inte lämnar gymnasiet med 

fullständiga betyg är ett misslyckande för skolan som institution? Skolans 

styrdokument samt retoriken i den offentliga debatten slår fast talet om en skola för 

alla samtidigt som dagens skola går i riktning mot ”ökad segregering och utstötning 

av elever” (Westling Allodi 2005, s. 1). Om inte den traditionella skolan öppnar upp 

för ett ökat normalitetsbegrepp och släpper in fler, varför inte alla, elever i den 

ordinarie lärandemiljön kommer skolan som institution medverka till att många 

elever kommer att misslyckas avseende såväl lärande som socialisering. Det måste 

vara legitimt att vara olik andra samt att dessa skillnader bejakas, välkomnas och ses 

som en tillgång, menar Gunnarsson (1995). Det förefaller som vi hamnar i ett 

moment 22 då lönsamhet ska diskuteras utifrån ett skolperspektiv. Så länge den 

traditionella skolan är organiserad som den är kommer det att vara ekonomsikt 

lönsamt att driva resursskolor. Många av ungdomar hade egen lärare/elevassistent, 

vilket är dyrare än kostnaderna för en resursskola. Risken är stor att dagens skola av 
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många elever, på såväl grundskolan som på gymnasiet, upplevs som en skola för 

alla…andra. 

24 % av de tillfrågade har idag kontakt med socialförvaltningen och lika många med 

polisen/kriminalvården. Under åren från tiden på resursskolan fram till idag har 

andelen unga vuxna i behov av stöd sjunkit från 41 % till 24 % avseende 

socialförvaltningen och från 76 % till 24 % gällande polisen/kriminalvården. Hur 

mycket av denna förbättring som har sin upprinnelse på resursskolan ska vi låta vara 

osagt. Precis som i Flygare och Gustavssons (2009) studie uttrycker många 

informanter viktiga händelser i livet som vändningspunkter, till exempel att bli 

förälder eller att ingå i en relation med en pojk- eller flickvän. Dock finns det 

informanter som berättar om viktiga samtal som ägde rum på resursskolan, samtal 

som har fått dem att tänka till då de idag står inför svåra val. 

I ett kort, strikt ekonomiskt perspektiv, är förekomsten av resursskolor med extra 

resurser som satsas på elevernas sociala situation viktig för socialförvaltningen. 

Alternativet till placering på en resursskola är för många ungdomar en plats på ett 

behandlingshem. Kostnaden beroende på typ av institution uppgår, enligt uppgift 

från socialförvaltningen i resursskolans kommun, i genomsnitt till 4000 kr. per dygn, 

vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor per år. 

6.2.2 Från vad till vem 

Henriksson (2009) har så rätt då hon poängterar att skolminnen handlar om hur 

läraren undervisade, inte vad han/hon undervisade om. Resultatet i föreliggande 

studie överensstämmer väl med tidigare forskning inom det specialpedagogiska 

området. Forskningen visar att den stora framgångsfaktorn är personalens förmåga 

att bemöta eleven som ett vem istället för ett vad, att arbeta tillsammans med eleven 

utifrån ett relationellt perspektiv. Precis som i våra B-uppsatser (Emilson, 2010; 

Quiros-Haag, 2010) visar de unga vuxnas berättelser att de blev sedda och bekräftade 

av personalen på resursskolan, de upplevde att de gick från att betraktas som ett vad 

till att bli ett vem. I ett relationellt perspektiv bemöts eleven med synsättet att det är i 

det intersubjektiva mötet, i interaktionsprocessen mellan människor som eleven 

utvecklas, menar von Wright (2000). 

Informanterna berättar om resursskolan som sin familj, om självförtroende och 

självkänsla som växte, om samtal med personalen som hjälpte dem, om att 

personalen behandlade dem som vilka ungdomar som helst, om personal som visade 

dem respekt och om engagerade vuxna som de fick stort förtroende för. De unga 

vuxnas upplevelser av sin tid på resursskolan visar en verksamhet som kännetecknas 

av ett relationellt perspektiv då relationerna mellan personalen och eleverna präglas 

av ömsesidig respekt. Att personalen ser eleven som en människa och utifrån vem 

eleven är bygger en relation och lärandesituationer utmärker det relationella 

perspektivet, menar Groth (2007). 

Om det nu är så att det relationella perspektivet är att föredra, hur kan det då komma 

sig att vi idag kan se en förskjutning mot det punktuella perspektivet i den 

traditionella skolan? (Jacobsen, Christiansen & Jespersen, 2004). Kan det vara så att 

allmänpedagogiken ryms inom det punktuella perspektivet, medan det relationella 

perspektivet kan härledas till specialpedagogiken? Vilken betydelse har utvecklingen 

till det senmoderna samhället för synen på normalitet i skolan? 

Två informanter beskriver skillnaden mellan perspektiven då de reflekterar över hur 

de blev bemötta på hemskolan respektive resursskolan. De berättar att de på 
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hemskolan kände sig som ”en i mängden”, att de ”inte var för någon” och att de inte 

kunde få den uppmärksamhet som de var i behov av. De klandrar ingen, utan anser 

att lärarna på hemskolan hade samma välvilliga ambitioner som personalen på 

resursskolan, men att det inte var möjligt för lärarna på hemskolan att agera 

annorlunda. De nämner stora grupper med relativt få lärare som den stora skillnaden. 

von Wright (2000) menar att en relativt hög personaltäthet ger möjlighet att skapa 

varaktiga relationer uppbyggda på ömsesidig respekt, vilket är viktigt i ett relationellt 

perspektiv. De specialpedagogiska insatserna består oftast av undervisningsgrupper 

med relativt få elever per lärare, vilket uppfyller kriteriet för att kunna bemöta eleven 

som ett vem i en social relation. 

Det senmoderna samhället med ökad segregering, avreglering och decentralisering 

har påverkat skolan som institution och förändrat normen och kraven på eleverna. 

Skolverket (2009) menar till exempel att den senaste skolvalsreformen bidragit till 

segregerande och exkluderande effekter för eleverna. Då en skola arbetar utifrån ett 

punktuellt perspektiv utgår man automatiskt ifrån att det är elevens individuella 

behov som behöver hanteras och förändras, vad eleven är efterfrågas, enligt von 

Wright (2000). Detta leder till en felsökningsstrategi och skolans rådande norm 

avgör vad som skall betraktas som normalt respektive avvikande, med andra ord 

vilka elever som skall undervisas inom allmänpedagogiken respektive inom 

specialpedagogiken. Bergström och Holm (2005) menar att skolan är en social miljö 

med gemensamma förväntningar som formuleras till krav på hur eleverna bör 

uppträda. Dessa förväntningar och krav omförhandlas och konstrueras dagligen. 

Kanske finns förklaringen till hemskolornas misslyckande med att bemöta våra 

informanter i Juul och Jensens (2001) funderingar om skolornas kultur förr och nu. 

De menar att elever idag inte längre accepterar att vara det objekt de var förr i den 

s.k. lydnadskulturen, utan att de idag, i sann senmodern anda, kräver att mötas med 

respekt och djupare förståelse för vem man är.  

Westling Allodi (2005) skriver att antalet elever i behov av särskilt stöd har ökat de 

senaste tio åren och vi kan till viss del söka svaret i resonemanget ovan. Det 

senmoderna samhällets elever förväntar sig ett relationellt bemötande, men då 

skolornas organisation på framför allt högstadiet ser ut som den gör idag måste vi 

verkligen ifrågasätta om det är möjligt för lärarna att arbeta utifrån ett relationellt 

perspektiv? Att som högstadielärare bemöta och undervisa 150 elever med ett 

relationellt perspektiv ter sig som en grannlaga uppgift. Lägg till det Westling Allodi 

(2005) kallar skolans dubbla funktioner, socialisering och sortering, och man förstår 

lärarnas dilemma av att inte räcka till. Risken är stor att man på högstadiet snävar in 

det normala så att allmänpedagogiken kan frånta sig ansvaret för det som ligger i 

normalitetens utkant och skjuta över ansvaret till specialpedagogiken.  

En elev beskriver med en socialkonstruktionistisk betraktelse hur andra elevers 

främlingsfientlighet hade konstruerats i byn de kom ifrån. Informanten insåg att 

människorna i byn hade påverkat varandra och att den norm som rådde hade 

konstruerats i interaktion mellan människorna. Klasskamraterna hade ”hjärntvättats” 

i byn. På samma sätt har skolan som institution konstruerats av människor. Det sker 

hela tiden en ömsesidig påverkan mellan individ och institution, menar Burr (2003). 

Till en början skapar individerna sin verklighet, som sedan cementeras som en 

institution genom att människorna legitimerar verksamheten. Till slut kommer 

institutionen att skapa individerna. Risken är att dessa institutioner som skapats av 

människor, senare kommer att uppfattats som något främmande, något externt, något 

som lever sitt eget liv, enligt Burr (2003). Samhället bör, precis som eleven såg en 
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lösning på att kunna omvända sina klasskamraters värderingar, kunna förändra 

utvecklingen i skolan från ett punktuellt till ett relationellt förhållningssätt. Elevens 

lösning var att ”hjärntvätta dem tillbaka”, med rätt tvättmedel, vilket översatt till 

skolan skulle kunna vara en aldrig tynande diskussion om hur vi vill att våra barn ska 

bemötas i skolan, vilka organisatoriska förändringar som bör göras och vilket pris 

samhället är beredd att betala för att ett relationellt förhållningssätt ska råda i våra 

skolor. 

6.2.3 Övergången till gymnasiet  

Nationellt har 72 % av de 88 % som uppnår gymnasiebehörighet då de slutar 

grundskolan, även fullständiga gymnasiebetyg då de är 20 år. Det innebär att 82 % 

av dem som kommer in på ett nationellt gymnasieprogram även går ut med godkända 

betyg. Vårt resultat visar att motsvarande siffra för våra informanter är 45 % (5 av 

11). Vilka orsaker kan ligga bakom denna diskrepans? Självfallet har flera olika 

faktorer betydelse då bristen på överensstämmelse ska diskuteras. Vi väljer att 

fundera över grundskolans allmänna plikt kontra gymnasieskolans frivillighet och 

konsekvensen av signifikanta andra, växande självförtroende och självkänsla i en 

speciell kontext. 

Det råder allmän skolplikt för alla ungdomar tills de slutar grundskolan, då den 

frivilliga gymnasieskolan tar vid. Tiden på resursskolan präglades av en balans 

mellan, det Gunnarsson (1995) benämner yttre kontroll, som är lärarens ansvar och 

elevens inre frihet. Lärande skedde i situationer som var planerade utifrån elevernas 

förmåga och deras möjlighet att ta ansvar, vilket många gånger innebar mer yttre 

kontroll och mindre inre frihet. Flera informanter upplever dock att den frivilliga 

gymnasieskolan innebar ett ökat egenansvar som de inte mäktade med. Deras inre 

frihet över lärandeprocessen blev för stor och lärarnas yttre kontroll blev för liten i 

förhållande till resursskolans lärandemiljö, vilket ledde till att de inte klarade av 

gymnasieskolans krav. En informant uttrycker förståelse för resursskolans forna 

elevers svårigheter med att erhålla gymnasiekompetens, då hon menar att på 

gymnasiet fanns det ingen ”som hade tid för dig” och där var ”allting liksom upp till 

dig”. Informanten i fråga menar att hon hade klarat gymnasiekraven om hon hade 

haft den forna resursskolans hjälp. Frågan blir då om resursskolan gjort eleverna en 

björntjänst genom att inte förbereda dem på vad som skedde efter grundskolan eller 

om gymnasieskolan misslyckats med att bemöta dessa elever i behov av särskilt stöd 

på ett adekvat sätt?  

Personalens förhållningssätt på resursskolan var för många elever en 

framgångsfaktor, då de kände att de lyckades och självförtroendet och självkänslan 

växte, vilket Groth (2007) menar är av stor betydelse för framgång i lärandet. En 

relativt hög personaltäthet kan ha inneburit att elevernas känsla av sammanhang 

ökade genom att tillvaron för eleverna gjordes mer meningsfull, begriplig och 

hanterbar (Antonovsky 1991). Informanterna uttrycker också hur betydelsefulla 

personalen blev för dem. De fick förtroende för de vuxna och de bemöttes med 

respekt och tillit, personalen blev signifikanta andra, vilket Levin och Trost (2010) 

kan likställas vid då andra människor förmedlar en bild av oss som samtidigt 

förändrar den vi är eller hur vi ser på oss själva. Hur skiljer sig då resursskolans 

organisation från grundskolans respektive gymnasieskolans? 

Resursskolan i föreliggande studie är en samverkan mellan tre institutioner, skola, 

socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin och har personal anställda med 
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kompetens från de olika huvudmännen. Dessa möjligheter finns inte i samma 

utsträckning vare sig på grundskolan eller på gymnasiet. Samtidigt som vi ser 

möjligheten i det täta samarbetet mellan olika professioner på resursskolan ser vi 

också risken den dag de börjar på ett nationellt gymnasieprogram. 

Helhetsperspektivet på vem eleven är, vilket vi och de unga vuxna sett som en 

framgångsfaktor, suddas ut och känslan av att återigen bli ett vad framträder. Samma 

vad som de upplevde att de var på sin ordinarie hemskola innan de började på 

resursskolan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen 

och barn- och ungdomspsykiatrin före, under och efter resursskolan 

Men precis som Antonovsky (1991) gjorde då han formulerade sitt salutogena 

perspektiv så kan man vända på steken och tycka att det är fantastiskt att 11 av 17 

tog möjligheten på resursskolan och nådde behörighet till gymnasieskolan och att 

faktiskt fem av dem även erhöll fullständiga betyg. Det vore dock än bättre om 

hemskolorna kunde bemöta dessa elever i behov av särskilt stöd på ett sådant sätt att 

de inte bara fick adekvata kunskaper utan även en känsla av samhörighet. Att inte få 

betyg i skolämnena, att misslyckas som skolelev är inte det värsta, menar Henriksson 

(2009), det värsta är att eleverna känner sig misslyckade som människor. Hur vi 

kommer dit är dock en helt annan diskussion… 

Avslutande funderingar 

Om en elev vistas i en punktuell miljö, så kommer han/hon att uppleva sig själv som 

ett vad. Om en elev ges möjlighet att växa i en relationell miljö, så kommer han/hon 

att utvecklas som människa, ett vem kommer att framträda. Ingen blir bättre eller 

sämre, båda har gjort sitt bästa utifrån den rådande kontextens förutsättningar. Det är 

heller inte eleven som bär problemet, det är skolsystemets förhållningssätt som 

skapar möjligheter och/eller hinder. Det finns bara system som är konstruerade av 

människor, vilket således innebär att elever inte faller mellan systemens sprickor, de 

faller mellan människors fingrar. 

 

 

 

 

 

Grundskolan Resursskolan Gymnasieskolan 
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BILAGA 1 

Enkätfrågor 

 

Vi vill veta hur det har gått för dig sedan du lämnade resursskolan. Vi kommer därför 

att ställa några frågor till dig om hur du har haft det sedan du slutade år 9. De frågor 

vi kommer att ställa berör olika delar av livet såsom skola, arbete, försörjning, hälsa, 

familj, vänner, fritid, boende, framtidstro, brottslighet, missbruk samt huruvida du 

har haft någon kontakt med olika instanser i samhället såsom t.ex. 

socialförvaltningen. 

Om det är någon fråga du inte förstår under intervjun är det bra om du säger till, 

likaså om det är någon fråga du inte vill svara på. Då behöver du naturligtvis inte 

svara på den.  

 

1. Hur gammal är du idag? 

 

_______ 

 

2. Var du behörig till gymnasiet? 

 

 

 

- Om nej, vilka ämnen saknade du betyg i? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

3. Gick du på gymnasiet? 

 

 

 

- Om nej, vad gjorde du istället för att gå på gymnasiet? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- Om ja, vilket program gick du? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Ja Nej 

Ja Nej 
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- Om ja, hur många år gick du på gymnasiet? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- Gick du ut gymnasieprogrammet med fullständiga betyg? 

 

 

 

 

- Om nej, vilka betyg saknades? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Har du läst på högskola/universitet? 

 

 

 

- Om ja, vilka program eller kurser? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Har du gått någon utbildning som inte har med gymnasiet eller 

högskola/universitet att göra? 

 

 

 

- Om ja, vilken/vilka? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. Arbetar du idag? 

 

 

 

- Om ja, med vad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 
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- Om nej, hur försörjer du dig idag? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

7. Vilka arbeten (längre än tre månader) har du haft sedan du slutade på 

resurssskolan? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. Har du idag några planer på att studera? 

 

 

 

- Om ja, vad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- Om nej, tror du att du kommer att studera någon gång i framtiden? 

 

 

 

- Om ja, vad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

9. Hur bor du idag? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

10. Hur länge har du bott så? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11. Med vem/vilka bor du? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Ja Nej 

Ja Nej 
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12. Har du någon kontakt med din familj? 

 

 

 

 

 

 

13. Har du några nära vänner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Vid problem, kan du tala med någon av dem om dina problem? 

 

 

 

 

 

 

 

15. Upplever du att du har en rik fritid? 

 

 

 

 

 

 

 

16. Vad gör du på din fritid? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

17. Har du någon kontakt med socialförvaltningen idag? 

 

 

 

- Om ja, vilken typ av hjälp får du därifrån? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Ja Nej 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 
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- Om nej, har du haft någon kontakt med socialförvaltningen sedan du 

slutade på resursskolan? 

 

 

 

 

- Om ja, gällande vad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

18. Har du någon kontakt med polisen/kriminalvården idag? 

 

 

 

- Om ja, gällande vad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- Om nej, har du haft någon kontakt med polisen/kriminalvården 

sedan du slutade på resursskolan? 

 

 

 

 

- Om ja, gällande vad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

19. Av de fem vänner du känner bäst, hur många använder… 

 

Alkohol:________________ Narkotika:_________________ 

 

20. Nyttjar du alkohol idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Nej 

Ja Nej 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

Ja Nej 
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21. Nyttjar du något narkotikaklassat preparat idag? 

 

 

 

- Om ja, vilket/vilka? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- Om nej, har du gjort det tidigare i ditt liv? 

 

 

 

 

- Om ja, när nyttjade du narkotika senast? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

22. Mår du bra idag?  

 

 

 

 

 

23. Hur gillar du ditt nuvarande liv? 

 

 

 

 

 

24. Hur meningsfullt känns ditt liv? 

 

 

 

 

25. Vad tror du om framtiden? Livet kommer bli…. bra! 

 

 

 

 

Ja Nej 

Ja Nej 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 
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26. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer 

runt omkring dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos människor 

du trodde du kände väl? 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Har det hänt att människor du litade på har gjort dig besviken? 

 

 

 

 

 

29. Hittills har ditt liv varit… 

 

 

 

 

 

30. Känner du dig orättvist behandlad? 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mycket sällan 

eller aldrig 

Mycket ofta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Har aldrig 

hänt 
Har ofta hänt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Har aldrig 

hänt 
Har ofta hänt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Helt saknat 

mål och 

mening 

Genomgående 

haft mål och 

mening 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mycket ofta Mycket 

sällan/aldrig 
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31. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte 

vet vad du skall göra? 

 

 

 

 

 

32. Är dina dagliga sysslor en källa till… 

 

 

 

 

 

33. Har du många motstridiga känslor och tankar? 

 

 

 

 

 

34. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

 

 

 

 

35. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 

”olycksfågel”. Hur ofta har du känt så? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mycket ofta Mycket 

sällan/aldrig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Glädje och 

djup tillfreds-

ställelse 

Smärta och 

leda 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mycket ofta Mycket 

sällan/aldrig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mycket ofta Mycket 

sällan/aldrig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aldrig Mycket ofta 
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36. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att… 

 

 

 

 

 

 

37. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i 

ditt dagliga liv? 

 

 

 

 

 

38. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 

 

 

 

 

39. Hur trivdes du på resursskolan? 

 

 

 

 

 

40. Upplever du att personalen förstod vad du behövde hjälp med? 

 

 

 

 

41. Tycker du att du fick hjälp med det du verkligen behövde få hjälp 

med när du gick på resursskolan? 

 

 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mycket ofta Mycket 

sällan/aldrig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Du över- eller 

undervärderade 

dess betydelse 

Du såg saken i 

dess rätta 

proportion 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mycket ofta Mycket 

sällan/aldrig 
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42. Upplever du att personalen tog sig tid när du behövde prata med 

någon i personalen? 

 

 

 

 

 

 

43. Upplever du att du kunde påverka din situation på resursskolan, dvs. 

upplever du att personalen lyssnade på dig och dina önskemål? 

 

 

 

 

 

44. Upplever du att det finns något som du inte fick hjälp med på 

resursskolan? 

 

 

 

- Om ja, berätta! 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

45. Upplever du att det finns något som du lärde dig på resursskolan som 

du har nytta av idag? 

 

 

 

46. Om ja, berätta! 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ja Nej 

Ja Nej 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 

1 2 4 3 

Inte alls. Mycket lite Ganska mycket 
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Intervjuguide 

1. Normalitet - avvikelse 

 

- Hur såg skolsituationen på hemskolan ut? 

- Berätta om hur det gick till när du började på resursskolan? 

- Var du delaktig i beslutet? 

- Vilka var dina tankar då du fick reda på att du skulle börja på 

resursskolan? 

- Hur kändes det att börja på resursskolan? 

- Några har sagt att de tyckte att de inte passade in på resursskolan. 

Någon annan har sagt att utanförskapet försvann då han/hon kom till 

resursskolan. Hur upplevde du tiden på resursskolan? 

- Hur har dina upplevelser av att ha gått på en resursskola påverkat 

dig senare i livet?  

 

2. Bemötande 

 

- Upplever du några skillnader i personalens bemötande då du jämför 

hemskolans och resursskolans personal? Berätta! 

- Upplever du att du blev bemött på olika sätt av personalen på 

resursskolan? Berätta! 

- Har dina erfarenheter av personalens bemötande påverkat dig på 

något sätt senare i livet? Berätta! 

 

3. Personalens olika roller 

 

- Personalen hade olika yrkesroller. Var det tydligt för dig vem som 

ansvarade för vad? Berätta! 

- Vilken roll, inte person, var viktigast för dig? Berätta! Varför? 

- Var det någon roll du saknade på resursskolan? Berätta! 

 

4. Skolbollen 

 

- Resursskolan består av flera delar. Berätta hur du upplever 

skoldelen, alltså själva pluggandet? 

- Vissa har sagt att skolkraven var för låga, medan andra har sagt att 

de lärde sig massor. Hur ser du på det? 

- 11 av 17 elever var behöriga till gymnasiet, då de slutade på 

resursskolan. 15 av 17 påbörjade gymnasiestudier och 5 av 17 gick ut 

ett gymnasieprogram med fullständiga betyg. Hur tänker du kring 

detta? 

- Gjorde du några erfarenheter rent skolmässigt på resursskolan som 

du känner att du haft nytta av senare i livet? Berätta! 

- Några pratar om ”Ansträngning”, ”…man måste kämpa och så”, 

BILAGA 2 
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”lärde mig hantera motgångar”, ”lärde mig hitta strategier rent 

skolmässigt”, ”Ta ansvar”. Andra säger att ”skolkraven var för låga”. 

Är det något du känner igen dig i? 

 

5. Soc-bollen 

 

- I och med att du gick på resursskolan hade du en egen handläggare 

på socialförvaltningen. Hur upplevde du den kontakten? 

- Hur upplevde du kontakten mellan resursskolan och handläggaren? 

- Upplever du att du haft någon nytta av den insatsen senare i livet? 

Berätta! 

6. Bup-bollen 

 

- I och med att du gick på resursskolan hade du och din familj kontakt 

med en familjebehandlare som var anställd av BUP. Hur upplevde du 

den insatsen? 

- Upplever du att du haft någon nytta av den insatsen senare i livet? 

Berätta! 

7. Insikter 

 

- Upplever du att du lärde dig något av de andra eleverna då du gick 

på resursskolan?  

- Något du har nytta av idag? Berätta! 

- Har tiden på resursskolan påverkat beslut som du har fattat senare i 

livet? Berätta! 

- Upplever du att det finns något som du lärde dig på resursskolan 

som du har nytta av idag? Berätta! 


