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Förord 
 

 
 
 
 
 
 
Denna rapport omfattar två uppsatser i pedagogik med inriktning specialpedagogik. 
Uppsatserna skrevs på avancerad nivå, inom ramen för 91-120 högskolepoäng, läsåret 
2008/2009. Författarna, Catherine Carlsson och Annelie Eriksson, har vänt sig till unga 
personer och bett dem berätta om upplevelser i sina liv. De båda författarna har därefter 
genomfört narrativ analys av det berättade och resultaten gestaltas med hjälp 
berättelser. Båda uppsatserna behandlar unga personers identitetsskapande i mötet med 
skolan. I den första studien bidar unga personer med Asperger syndrom/högfungerade 
autism och i den andra deltar unga personer med emotionella och i sociala svårigheter 
med sina berättelser om upplevelser i mötet med skolan. 
 
I denna antologi har jag som redaktör förkortat uppsatsernas texter i min strävan att 
lyfta fram de viktiga resultaten. Antologin innehåller således förtätade versioner av de 
ursprungliga texterna. Förutom redaktionella justeringar har jag inte ändrat de genuina 
texternas språk. På så vis framträder de båda författarna med sina röster. 
Originaltexterna, som finns i sin helhet på DIVA, omfattade nästan 80 sidor vardera. 
De är i denna antologi nedkortade till cirka 40 sidor per uppsats.  
 
I redaktionellt syfte och för att lyfta fram de viktiga resultaten har därför båda 
uppsatsernas litteraturgenomgång lyfts ut och metodkapitlet förkortats. De båda 
texterna i antologin omfattar därför originalens introduktion, teoretiska utgångspunkter, 
resultatredovisning och referenslista. Däremot har tidigare forskning inom de 
beforskade områdena tonats ner i föreliggande antologi.  

 

Kalmar i augusti 2009 

Ann-Christin Torpsten 

Handledare och redaktör 
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1 Inledning 
Life history eller livsberättelse är en kvalitativ och deltagarorienterad forskningsansats 
inom samhällsvetenskap och humaniora med rötter inom sociologin och 
Chicagoskolan. Ansatsen är narrativ dvs. berättande och innebär insamlande av 
människors muntliga eller skriftliga berättelser om sina liv eller delar av sina liv. 
Genom att berätta om händelser i livet kan den som berättar organisera sin berättelse 
om livets händelser. När hon berättar om händelser i livet både konstruerar och 
reflekterar hon över det som berättas. I sammanhanget innebär det rekonstruktion av 
minnen, berättande av vetande eller kunnande om något i det förflutna (Bron-
Wojciechowska, 1992; 1999; Dominicé, 2000; Riessman, 1993). När berättaren 
berättar, värderar hon och ger delar av livet mening. Därför kan livsberättelser också bli 
verktyg för reflektion över både egna och andras lärprocesser (Claesson, 2008; 
Dominicé, 2000). På så vis kan förståelsen för både andra människors och berättarens 
levda liv öka (Atkinson, 1998; Polkinghorne, 1995/2005; Johansson, 2005). Förståelsen 
grundas i det berättaren själv väljer som viktigt att berätta. 

I denna antologi presenteras två studier där unga människor deltar med berättelser om 
upplevelser i sina liv. Berättelserna skildrar kunskap ur deras livshistorier. Varje 
berättelse är ett personligt vittnesbörd både om viktiga händelser och om hur den 
berättande uppfattade de berättade händelserna. Att arbeta med livshistorieansats 
innebär att fokus riktas mot att studera och förstå människors verklighet och 
erfarenheter av livet. I föreliggande studier har fokus riktats mot att studera och förstå 
unga människors identitetsskapande i mötet med skolan. Inom ansatsen används ett 
antal olika metoder så som life story, case story och oral story för att samla berättelser 
(Bron-Wojciechowska, 1992). I antologins båda studier består empirin av muntliga 
berättelser. Med en livsberättelseansats (Bengtsson, 1999/2005; 2007; Merleau-Ponty, 
1997) kan forskaren närma sig det berättade för att utforska, tolka och förstå 
upplevelser i någon annan människas liv, eftersom den berättande genom sin personliga 
berättelse också förmedlar delar av sitt liv. Antologins båda studier har en 
livsberättelseansats varför de båda författarna har kunnat närma sig och utforska vad 
ungdomarna i sina berättelser har förmedlat om sina liv. 
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2 Asperger syndrom/högfungerande autism 
ur ett inifrån perspektiv 
Catherine Carlsson 
 
 
 
Sammanfattning 
Det övergripande syftet i studien var att analysera hur ungdomar med Asperger 
syndrom/ högfungerande autism skapar sin identitet i mötet med skolan. Detta 
studerades med hjälp av en narrativ metod som bygger på de livsberättelser som 
deltagarna delgett mig. 
 
Den teoretiska utgångspunkten var socialkonstruktionistisk, vilken innebär att 
ungdomarna bildar sin identitet i interaktion med andra. Deltagarna består av fyra 
ungdomar med Asperger syndrom/högfungerande autism. De berättade sina 
livshistorier utifrån upplevelsen av diagnosen, ur ett skolperspektiv samt hur de 
upplever betydelsen av relationer. Genom fokus på hur de utvecklar sin identitet 
analyserades resultatet i flera steg, där jag borrade mig djupare in i materialet med hjälp 
av en hermeneutisk ansats. Tack vare den narrativa analysen fann jag de vändpunkter 
som bildade studiens nya berättelser. 
 
Det viktigaste resultatet visade hur betydelsefullt det är för identitetsutvecklingen att 
eleverna går i en skolform där hänsyn tas till de diagnoskriterier som är kända för 
gruppen. Ungdomarna pekade även på hur viktigt det är med engagerade lärare för att 
de ska utveckla en positiv identitet. Intressant är att se hur ungdomarna väljer att 
segregeras för att få det de behöver. Det mest avgörande för ungdomarnas 
identitetsutveckling är vetskapen om och medvetandet av diagnosen. Nu vet de varför 
de tidigare haft problem i skolan, med studier och relationer. Essensen i ungdomarnas 
identitetsskapande bildas genom acceptans av sin diagnos. 
 

2.1 Inledning 
”Ibland känner jag mig ensam i hela världen – jag hör inte hemma någonstans.” I ett 
enskilt samtal med en av mina elever i min dåvarande klass för ungdomar med 
Asperger syndrom/högfungerade autism kändes detta påstående så påtagligt. Jag 
speglade det eleven sagt och vi samtalade om varför han kände så. Det framkom starka 
känslor av ensamhet och utanförskap. Han var orolig för sin framtid och undrade vart 
han skulle ta vägen efter grundskolan. Detta samtal väckte åter en fråga till livs som jag 
haft sedan jag för ett antal år sedan började arbeta som specialpedagog, först i 
grundsärskolan och senare i klasser för elever med Asperger syndrom/högfungerade 
autism. Jag har ofta funderat över vad det innebär för elevernas personliga 
identitetsutveckling, när vi särskiljer dem under skoltiden i olika gruppkonstellationer. 
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För att söka svar och kunna hjälpa mina elever har jag studerat biografier författade av 
personer med högfungerade autism/Asperger syndrom eller deras anhöriga samt 
handledningsböcker.  
 

Inte någonstans känner jag mig så annorlunda och handikappad som bland de 
”normala”. Inte någonstans känner jag mig så ensam som bland mycket folk. Det 
händer att det kommer en del saltvatten från ögonen. Och jag är rädd för framtiden 
(Schäfer, 1993 ur Steindal, 1997). 

 
Citat som det ovan gjorde mig bara mer fundersam och nyfiken på elevgruppens 
identitetsutveckling. Det är ju ett välkänt faktum att dessa personers största svårigheter 
ligger inom den sociala interaktionen. De har svårigheter att kommunicera med andra 
och inta den andres perspektiv. Min övertygelse är att skapandet av en identitet sker 
tillsammans med andra i ett eller flera sammanhang. Hur personer som har problem 
med att inta andras perspektiv och att interagera då kan finna sin identitet gör mig 
intresserad och motiverar mig att studera vidare. När jag försökte stilla min nyfikenhet 
hur elevgruppen utvecklas och påverkas under sin skoltid fann jag forskning främst på 
äldre elever. Jag blev härmed sporrad att samtala med ungdomar i precis den ålder där 
identitetsutvecklingen är som störst och se hur de kan kommunicera om det med mig. 
 
I arbetet som specialpedagog ingår att organisera och utveckla verksamheter för elever i 
svårigheter så att skolgången blir så bra som möjligt för alla. Det är ett stort ansvar som 
inte bara innebär att eleverna ska ha godkänt i olika ämnen utan också vara rustade för 
ett fortsatt liv i gemenskap och självständighet. Riksföreningen Autism har gjort en 
undersökning som visar att elever med högfungerade autism/Asperger syndrom uppnår 
sämre skolresultat än elever med andra funktionsnedsättningar. I artikeln beskrivs även 
att ett antal elever inte går till skolan på grund av att deras behov av speciella resurser 
där hänsyn tas till gruppens diagnoskriterier inte tillgodoses. Detta gör att eleverna mår 
mycket dåligt och därför stannar hemma (Nordin-Olsson, 2008). Hur detta tillsammans 
med att ha ett funktionshinder påverkar ungdomarnas identitetsutveckling har fångat 
mitt intresse. Det övergripande syftet för studien blir därför att analysera hur ungdomar 
med högfungerade autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan.  
 

Specialpedagogisk dokumentation 
Skolans verksamhet regleras främst genom de nationella styrdokumenten skollagen, 
grundskoleförordningen och den nuvarande läroplanen, Lpo-94. Dessa är ramlagar 
vilket innebär att de är rekommendationer för hur verksamheten bör styras, men de är 
inte tvingande. I läroplanen betonas hur viktigt det är att anpassa undervisningen efter 
vars och ens förutsättningar och behov. Verksamheten ska även utmärkas av att det är 
den enskildes bästa som eftersträvas vid undervisningssituationen. Alla som arbetar i 
skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Detta ska ske 
genom att organisera och utveckla verksamheten så att alla utvecklas efter sina 
förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 1998). Det åligger alla som arbetar i skolan 
att se till att de elever som behöver särkskilt stöd får det, även om det är rektor som är 
ytterst ansvarig (Vernersson, 2002). 
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Skollagen anger vilka övergripande mål och riktlinjer som kommunerna har att rätta sig 
efter, om hur skolans verksamhet skall utformas. I skollagens portalparagraf läggs stor 
vikt vid att utbildningen ska gälla alla elever och att man ska se elevens möjligheter till 
utveckling efter vars och ens förutsättning. I lagtexten görs inte någon skillnad på 
elever, utan skolan skall ge stöd till alla som behöver det (Persson, 2001). Det betonas 
att skolan skall ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. Det beskrivs också hur 
stödet ska ges, nämligen inom klassens ram i första hand. I paragraf fem i femte 
kapitlet (SOU 1985:1100) beskrivs att stödet kan ges i särskilda undervisningsgrupper, 
om det finns särskilda skäl till det. Det beskrivs också att beslutet måste föregås av en 
elevvårdskonferens, EVK och att besluten tas efter samråd med vårdnadshavare och 
elev. Eftersom det är en ramlag anges inte hur hänsyn ska tas, men däremot att 
utbildningen ska ges i syfte att eleverna ska få de färdigheter som krävs för att delta i 
samhällslivet. I grundskolan ska utbildningen syfta till att eleven kan fortsätta att 
utbilda sig på gymnasiet (SOU 1985:1100).  
 
Grundskoleförordningen tar upp förordningar utöver det som står i skollagen. I paragraf 
fyra (SKOLFS 2001:23) står det att eleven har rätt till stödundervisning för att nå upp 
till målen för år fem respektive år nio, eller av andra skäl. Som tidigare angetts kan 
stödet ges i liten undervisningsgrupp, men då först efter samråd med elev och 
vårdnadshavare. Rektor ska se till att det upprättas åtgärdsprogram för de elever som 
efter utredning har visat sig vara i behov av särskilda stödåtgärder. I paragraf två 
beskrivs hur individuella utvecklingsplaner är grunden för utvecklingssamtalen. De ska 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen i läroplanen och 
kursplanerna och även ta upp elevens sociala utveckling.  I paragraf tio meddelas hur 
anpassad studiegång kan användas om det visar sig att elevens situation är sådan att 
denne behöver en anpassad studiegång med avsteg från kursplanerna. (SKOLFS 
2001:23).  
 
Det har även skrivits internationella rekommendationer för hur undervisning bör ges till 
elever i svårigheter (Tideman m.fl. 2004). Salamancadeklarationen är en handlingsram 
för specialpedagogiska åtgärder vilken antogs 1994. Syftet var att visa inriktning och ge 
principer för bland andra regeringar och organisationer vid planering för undervisning 
av elever i behov av särskilt stöd. Här fastställs att skolorna bör hitta rätt undervisning 
åt alla barn på ett bra sätt, även de med skador och funktionshinder. De anser vidare att 
elever med funktionshinder inte ska särbehandlas utan vara integrerade och den 
nationella planeringen ska leda till inkluderad utbildning för alla elever. I Salamanca 
betonas också vikten av att ha lyhörda skolledare för elever med behov av särskilt stöd. 
Dessutom läggs vikt vid att föräldrar och lärare ska ges det stöd de behöver för att 
samarbeta och verka för rätt inlärning för barnen (Utbildningsdepartementet, 2001). 
 
I Förenta Nationernas standardregler betonas att handikappad är man inte utan det är 
något man blir på grund av omgivningen och miljön. Handikappet kan vara både 
synligt eller dolt. I en av reglerna står att läsa hur specialundervisning kan vara ett 
alternativ, när det ordinarie skolsystemet inte har möjlighet att sörja för en god 
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utbildning för eleven med funktionsnedsättning. Målet bör då vara att undervisningen 
ska förbereda eleven för det vanliga skolsystemet. Undervisningen ska ha lika hög 
standard och sträva efter samma mål samt ligga nära den ordinarie undervisningen i 
klassen (Axengrip, 2002).  
 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som är intressanta för 
studien. Eftersom mitt intresse är riktat mot hur elever med högfungerande 
autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan, har jag valt ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv som utgångspunkt för studien, vilket beskrivs i det 
följande. Till grund för den narrativa teorin står livsberättelsen som skapandet av 
identitet, vars narrativa diskurs beskrivs i detta kapitel. Den avvikande sociala 
interaktionen är avgörande för hur man som vuxen har klarat av socialiseringsprocessen 
och utvecklandet av en identitet. Därför beskrivs den som en del av det teoretiska 
perspektivet och tas upp i det avslutande resonemanget.  
 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Utgångspunkten för studiens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistiskt. 
Perspektivet innebär att det egna livet formas i ett socialt sammanhang där verklighet, 
insikt och lärande skapas. Man kan inte finnas till i det vardagliga livet utan att 
samspela (Berger & Luckman, 1996). Även om eleverna i studien har en 
autismdiagnos, vilken i sig innebär att de har svårt med den sociala interaktionen, 
formar de sina identiteter i ett socialt sammanhang tillsammans med andra personer. 
Det kan vara skolkamrater eller vänner, men för de flesta elever med Asperger syndrom 
eller högfungerande autism är det vuxna i skolan, föräldrar eller andra vuxna runt 
personen, som står för den identitetsskapande processen.  
 
Alla personer befinner sig i ett sammanhang där vi skapar mening av världen när vi 
samtalar med andra, men skildringarna måste förstås utifrån den kontext som de 
används i (Bladini, 2004). Därför är det viktigt för sammanhanget att den som läser 
följande studie är väl insatt i problematiken för ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom. Det socialkonstruktionistiska perspektivets ideologi ställer 
följande filosofiska antaganden. Forskaren ska anta en kritisk inställning till självklar 
kunskap, inse att den är en historisk och kulturell specificitet, ta upp samband mellan 
kunskap och sociala processer samt sambandet mellan kunskap och social handling 
(Johansson 2005). Detta innebär för följande studie att det som anses vara självklar 
kunskap om autism här och nu inte behöver vara det i en annan tid eller kultur. I 
studien får man se vad livet med en autismdiagnos betyder för just dessa elevers 
identitetsutveckling, i den verklighet som de lever i just nu. Den sociala 
konstruktionismen visar på hur vi med uttalanden och föreställningar sätter samman de 
objekt eller subjekt vi talar om och hur vi samtidigt bygger upp vår egen verklighet 
(Burr, 2003). 
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För att skapa betydelse i den värld vi lever i krävs kommunikation mellan människor 
och skildringarna måste förstås utifrån det sammanhang som de förekommer i för att 
vara socialkonstruktionistiskt (Bladini, 2004). Med en socialkonstruktionistisk 
utgångspunkt framhålls dialogen och relationerna mellan människor som det avgörande 
för hur människan skapar mening åt sitt liv samt hur vi förstår oss själva. Ett 
socialkonstruktionistiskt förhållningssätt kan också ge liv åt vändpunkter i livet, vilket 
kan studeras i livsberättelseforskning. Genom att diskutera vändpunkter godtas den 
vetenskapliga diskursen som bygger på en psykologisk utvecklingsprocess, där vi 
genomgår olika stadier eller vändpunkter. Dessa vändpunkter skall ses som socialt 
formade och bundna till sammanhanget och den rådande samhällskontexten. De kan 
vara individuella men även gemensamma för en viss grupp och är oftast skapade i en 
viss situation och inom en särskild berättelse. När vändpunkter studeras menar 
Johansson (2005) att hänsyn ska tas både till innehållet i vändpunkterna och på vilket 
sätt de uttrycks. En vändpunkt ska ses i termer av tidsbegrepp eller en speciell händelse 
som har fått berättaren att se på sig själv och sitt liv på ett annat sätt eller att personen 
låtit livet ta en annan vändning än tidigare. Det kan vara så att berättaren har valt 
inriktning själv eller att vändpunkten inte kan påverkas av densamme (a.a.).  
 
Kåks (2007) resonerar kring hur ungdomar definierar vändpunkter under inverkan av 
gemensamma föreställningar om vad som är betydelsefullt i en persons liv. Samtidigt 
som de konstruerar och berättar om vändpunkter som är individuellt viktiga. Detta 
samspelar således i ungdomars berättelser. Vändpunkter kan förekomma under en 
längre tid eller vara snabbt övergående till sin karaktär. De kan drabba en person 
plötsligt, men även var inplanerade händelser, vilka medför en förändring. En narrativ 
vändpunkt bör kunna definieras i termerna före och efter (a.a.). Även Hellberg (2007) 
utvecklar tankegången om vändpunkter i sin avhandling. Flera av ungdomarna berättar 
om livet före och efter vetskapen om diagnosen som en vändpunkt i deras liv, då den 
gjorde att de kom in på det specialanpassade programmet på gymnasiet. Detta ser 
eleverna som en positiv förändring mot tidigare skolgång. En vändpunkt kan likaledes 
beskrivas i termer av att förstå varför problem och olägenheter tidigare har uppstått i 
skolan och med olika relationer. Nu med vetskapen om diagnosen och dess följder kan 
man be om hjälp och få förklaringar till varför det blivit som det blivit förr (a.a.)  
 
Verkligheten som social konstruktion betecknar att den betydelse som ges företeelser 
av olika slag är något personen bildat sig en uppfattning om av andra. De inblandade 
kan också ha kommit överens om eller förhandlat om fenomenet gemensamt med 
andra. Sedan har förloppet avvisats till glömskans territorium och faktumet tas förgivet 
(Berger & Luckman, 1996). Man bör vara medveten om att förhållningssättet innebär 
att man inte finner en exakt och verklig sanning utan att betydelserna i berättelserna 
frambringas i det sociala samspelet genom den språkliga kommunikationen. Samtidigt 
görs detta utifrån en samhällelig och historisk kontext. Därför kan aldrig en 
livsberättelse bli en faktisk skildring. Den är en berättelse konstruerad i den rådande 
sammansättningen av nuvarande civilisation, historia och den egna personen 
(Johansson, 2005).   
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En socialkonstruktionistisk syn på kunskap innebär för studien att jag har studerat 
forskning inom området ungdomar med högfungerande autsim/Asperger syndrom och 
deras identitetsutveckling och gjort en studie inom området. Jag berättar om det i 
föreliggande studie och visar hur jag tagit till mig vetskapen. Ni som läser detta tar den 
till er och berättar kanhända vidare. På så vis bildas vår förklaring av realiteten i en 
gemensam interaktion. Emellertid tas det mesta förgivet och hur kunskap kommer till 
oss funderar vi inte över hela tiden. Om vi skulle ifrågasätta allt omkring oss så skulle 
vi bli handlingsförlamade. Det är vi själva som ger verkligheten en innebörd, vilken 
finns här och nu (Ahl, 2004). 
 
Om man ser på specialpedagogiken i termer av social konstruktion och om synen på 
elever i behov av särskilt stöd ses som ett resultat av sociala skeenden så bör den 
vanliga pedagogiken klara av alla elevers utveckling. Specialpedagogiken skulle då 
vara överflödig och inga individuella behov behöva tillgodoses, utan skolan skulle 
klara av att ge alla ungdomar vad de är i behov av (Björck-Åkesson, 2008). 
 

Social konstruktion, narrativ teori och identitet 
I den socialkonstruktionistiska historien ses även jaget som socialt konstruerat. När 
man begriper andra förstår man också sig själv. Jaget utformas och omgestaltas i 
förhållande till andra och i den miljö man växer upp i. Personen upplever sig själv olika 
i skilda belägenheter och omarbetar hela tiden berättelsen om sig själv. Detta innebär 
även att individen är en social konstruktion. Att vara individ är något man lärt sig i 
interaktion med andra (Ahl, 2004). Dominicé (2000) menar att det sätt varpå han 
använder life-history som metod undervisningen av vuxna, får dem att upptäcka hur 
mycket av deras identitet som är resultat av tidigare lärdomar och erfarenheter. Med 
hjälp av en hermeneutisk reflektion inser personerna hur de blir den de är genom att 
bygga upp sin identitet medelst dynamisk lärdom (a.a.). Genom att se på identitet i en 
socialkonstruktionistisk modell betonas den ömsesidiga påverkan, rörligheten och 
förändringen. På detta vis skapas en identitet i relation till en miljö som hela tiden är 
föränderlig och inte fast. Identiteten alstras när drömmar ställs mot social verklighet, 
tänkbarheter mot omställningar och varaktighet mot förändringar. Den här konflikten 
blir inre möjligheter eller svårigheter som i ungdomen skapar en identitet som är 
kontextuellt och historiskt bunden. När vi studerar ungdomar måste vi vara medvetna 
om och ställa oss utanför normativa föreställningar om just ungdomar och deras kultur 
(Johansson, 2006). 
 
Hur man genom sina livsberättelser utvecklar sin identitet är grunden för den narrativa 
teorin. Genom att berätta sin livshistoria skapas och utvecklas personens identitet. Det 
är alltså en identitetsskapande process. Genom en berättelse organiseras vissa episoder 
och handlingar i personens liv. Den narrativa ansatsen gör även skälen och orsakerna 
till ett visst handlande tydliga. Genom detta förstår vi vilka vi är, skapar vår sociala 
identitet och gör andra personer och händelser begripliga runt omkring oss.  
 

Detta antagande om narrativitet som ett ontologiskt villkor har konsekvenser för hur 
man studerar sociala relationer och identiteter. Det innebär att människors förståelse 
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av sig själva görs i form av berättelser. Då blir det viktigt för forskare att förstå 
dessa berättelser, deras form såväl som innehåll (Johansson, 2005, s 94).   

 
Narrativiteten tvingar forskaren att se forskningen som en social analys där man sätter 
vissa händelser i relation till andra händelser. För att ge det narrativa förhållningssättet 
en logik gäller det för forskaren att sätta samman företeelserna med ett rums- och 
tidssammanhang och delarna i en helhet. På det viset får mönstret en mening som står i 
relation till helheten. De livsberättelser som förmedlas i forskningsintervjuer visar vilka 
vi är och vilka olika relationer som vi är en del av. Via berättandet skapas och återges 
sociala förbindelser och identiteter. I och med användandet av en narrativ ansats ges 
också personerna i sina livsberättelser en möjlighet att både skapa, förändra och bevara 
sina identiteter och sociala roller. Intressant för studier av detta slag är att se hur 
schablonmässiga skildringar av samhörigheter är en del av uppkomsten av uttryck och 
åsikter som vi och de andra, samt normalt och avvikande. Detta visar sig även i 
forskning av ungdomar med en Aspergerdiagnos som kommit fram till begreppet, 
normal som annorlunda och där ungdomarna har gjort diagnosen till en del av sin 
identitet (Abbad-Larsson, 2007).  
 
I och med att man låter någon berätta sin livshistoria visar forskaren på hur man genom 
berättandet skapar mening och ger sitt liv en känsla av duglighet och kraft att handla. I 
den narrativa terapin ser man personerna som tolkande individer som kan ge 
upplevelserna en betydelse tillsammans med de tolkningsramar som behövs för att 
kunna skapa mening i sina liv. Berättandet är en social händelse och den sociala 
händelsen är en berättelse. Berättelser bringar till existens och ger oss ett sammanhang. 
Via berättandet utformar vi den sociala verkligheten och hjälper oss själva till förståelse 
av densamme. En berättelse består inte bara av att placera händelser efter varandra, den 
skapar dessutom en vettig helhet utifrån enstaka inträffanden. En narrativ berättelse 
handlar då både om tidsordning och inte, vilka båda ger betydelse åt varandra. För om 
kunskapen är utan meningsförsedd tid blir den ogripbar och ofullständig (Johansson, 
2005).  
 
Av intresse för denna studie är även vetskapen om hur en livshistoria kan ge den som 
berättar en självinsikt, genom att denne förstår sin egen historia om sig själv. När man 
på detta vis tolkar en persons livshistoria är det viktigt att visa på vilken berättelse som 
är den rimligaste, då en persons medvetandegörande av sin historia kan indikera flera 
olika lösningar. Möjligheten att delge någon annan sin livshistoria kan även ge 
personen en självinsikt som gör att denne väljer en annan anpassning i samhället än han 
tidigare tänkt (Alvesson och Sköldberg, 1994). Detta manar till försiktighet vid 
intervjuer och samtal, då det kan väcka obehagliga känslor till liv att delge någon annan 
sin historia och på det viset bli mer medveten om sig själv. Det kan ge emotionella 
konsekvenser och genom ”att ge röst åt utsatta också kan utsätta” (Molin, 2004, s 72) 
bör man iaktta försiktighet och vara lyhörd vid samtalen med deltagarna i studier som 
denna (a.a.).  
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Livsberättelsen som narrativ diskurs 
En livsberättelse är den skildring som en person beskriver om sitt liv eller valda 
perspektiv av sin tillvaro. Livsberättelseforskningen analyserar hur individer ger sina 
liv innehåll och skapar sin identitet från olika djup eller synvinklar. De huvudsakliga 
grunderna för en berättelse är att den görs i ett orsakssammanhang och i en oavbruten 
följd så att den blir en meningsfull och enhetlig berättelse. En berättelse måste också ha 
ett innehåll med en handling och olika karaktärer (Johansson, 1994). Genom att berätta 
en livshistoria urskiljs ett eller flera skeenden med hjälp av grunden för en narrativ 
berättelse, nämligen början, mitt och slut. Dessa behöver emellertid inte komma i 
kronologisk ordning vid själva berättandet för att narrativiteten ska uppnås, menar Kåks 
(2007).  
 
För att förbättra och undersöka processer av ett livslång lärande har man sedan en tid 
tillbaka använt livsberättelsen som en narrativ diskurs. Den används nu även för att 
förstå pedagogiska processer. Dominicé (2000) använder sig av livsberättelsen som 
metod när han undervisar vuxna studenter. Han har framställt metoden för att 
studenterna ska reflektera och diskutera sina egna erfarenheter av lärande. Han betonar 
vikten av att tänka kritiskt och analyserna görs kollektivt, där studenterna uppmanas att 
ta hänsyn till det situationsbundna inflytandet. Genom att på det här viset konfrontera 
och reflektera över lärandet kan meningen med livet lättare uppfattas. De berättande 
kan lära sig hur tidigare erfarenheter och kunskap har influerat deras nya kunskap. 
Personerna kan föra samman individuell kunskap i sociala sammanhang, som de 
fungerar och hur man lär sig genom att ta fram gömda influenser och kulturella 
traditioner. Tack vare detta arbetssätt kommer många underfund med hur deras egen 
skoltid har påverkat dem och gör upp med det. På grund av att studenterna får 
möjlighet att reflektera över hur man själv lärt sig det man vet, blir man mer känslig för 
hur andra lär sig. Hur ungdomar finner sig själva, växer och utvecklas som människor, 
för att slutligen bli vuxna och självständiga personer, kan ses i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Här är miljön, familjen och skolan en kontext som 
leder till frigörelse och som mycket väl kan beskrivas i en livsberättelseansats (a.a.).  
 
Berättelsen ska även visa hur innehållet förmedlas i berättelsen och vem som berättar 
för vem för att vara narrativ. Här är betydelsen av vem som läser berättelsen av stor 
betydelse för tolkningen. Genom att vara medveten om att texten ska tolkas av en läsare 
är man själv medveten om den meningsskapande handlingen. Detta är grunden för en 
hermeneutisk tolkning. Den hermeneutiska fenomenologin sätter språket som den 
meningsskapande delen av texten, genom den som berättar. Här betonas olika begrepp 
som erfarenhet, intentioner, medvetande och subjektivitet. Man kan se på en 
livsberättelse som en identitetskapande sammansättning, genom att presentera sig själv 
med hänsyn till en utformad uppfattning om sig själv (Johansson, 1994). Enligt 
socialkonstruktionistiskt sätt att se på språket är det ett redskap som nyttjas för att vi 
ska begripa den realistiska verkligheten. Orden får sin betydelse genom att refereras till 
andra ord. Genom att på det här sättet d.v.s. det narrativa, se texten som en strukturerad 
berättande text, kan man urskilja vissa djupstrukturer. Genom att analysera textens 
olika nivåer i förhållande till varandra får man en förståelse för helheten (Ahl, 2004).  
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Johansson (2005) resonerar runt de fem grundläggande dragen för narratologi vilka för 
det första är autonomi, där narratologin är ett eget kunskapsområde. För det andra görs 
en åtskillnad mellan berättelse och diskurs, där händelserna och personerna i 
berättelsen står mot diskursen, vilken ges definitionen av att förmedla innebörden. Det 
tredje draget är skillnaden mellan djup-och ytstrukturer i berättelsen. Djupstrukturen är 
då på en abstrakt nivå av olika tankestrukturer och ytstrukturen är själva handlingen. 
Typer av handlingsfunktioner är det näst sista kännetecknet och anger de olika teorier 
som narratologen försöker fånga i olika djupstrukturer. Till sist anges sekvenser, 
kombinationer och hierarkier som visar hur man kan organisera sin analys av en 
berättelse. En kritisk del av narratologin är relationen mellan texten och samhällets 
kontext. Slutsatsen av detta är att alla berättelser och texter måste ses i ett socialt 
sammanhang för att vara gällande (Johansson, 2005).  
 

Social interaktion 
När vi interagerar samtalar vi inte bara med munnen, utan även med olika 
kroppsrörelser. När vi tänker eller talar med oss själva interagerar vi också, även om 
det är medvetet eller omedvetet. Mycket av social interaktion sker främst via det talade 
språket, då det är synnerligen svårt att stänga av. Genom social interaktion kan vi förstå 
hur social gemenskap fungerar och dess skeenden. Social interaktion skapar också 
människor till vad de är och vi genomgår ideligen en utvecklingsprocess. Historiskt så 
står Mead för skapandet och resonemanget om ett self som på svenska kan översättas 
med Jaget. Jaget bestå av två delar ett me och ett I. Me innehåller allt vi varit med om, 
språket och normer. Vårt I är i nuet, vårt spontan och aktiva jag. Det som I gör lagras 
och formar vårt me. Enlig symboliskt interaktionistiskt sätt att se fortskrider 
socialiseringsprocessen hela livet. Den betonar bl. a. betydelsen av medvetandet och 
varseblivningen, som att kunna ta någon annan människas roll eller perspektiv (Trost 
och Levin, 1999).  
 
Ovan nämnda är av intresse för innevarande studie, där Theory-of-mind, som på 
svenska kan översättas med mentaliseringsprocessen spelar en framträdande roll för 
personer med diagnosen högfungerande autsim/Asperger syndrom. Avsaknaden av att 
kunna sätta sig in i en annans människas perspektiv eller att förstå att andra människor 
har tankar, är en stor del av de svårigheter som personer med Asperger syndrom eller 
högfungerande autism har, vilket beskrivits tidigare i studien. För att vi ska kunna 
socialt interagera måste vi kunna ta varandras roller eller kunna sätta oss in i hur andra 
människor tänker och känner. Det kan även ses som förmågan att kunna empatisera. 
När vi inte kan empatisera alls förekommer ingen social interaktion. Det händer ibland 
för alla när vi inte förstå vad den andre menar. Social interaktion använder begreppet 
empati som ett ord för att kunna sätta sig in i den andres tankar och känslor även om 
man inte delar dem. 
 
I social interaktion är socialiseringsprocessen förenad med vilket samhälle och vilken 
grupp man tillhör. Den betonar social mognad och utveckling. Det personliga 
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identitetsbegreppet ses som något föränderligt och under ständigt framåtskridande. Ju 
mer social interaktion vi delar desto mer utvecklas vårt sociala jag. Kommunikationen 
måste vara fri och är en förutsättning för utbildning, vilken i sig måste vara öppen för 
alla. Vid en öppen kommunikation utvecklas jaget. Den sociala interaktionen är även 
intressant för innevarande studie med tanke på hur samtalen ska genomföras. Förmågan 
att kunna empatisera eller sätta sig in i hur deltagarna i studien tänker och känner, samt 
sträva efter förståelse är mycket betydelsefullt. Detta är även viktigt för att komma 
framåt vid analysen av data (Trost och Levin, 1999). I och med att vi socialt interagerar 
med andra växer vår identitet fram. Det är således det sociala förloppet som formar vår 
identitet samt upprätthåller den. Identiteten avgörs av den sociala strukturen som råder i 
samhället vid den aktuella tidpunkten. Det är genom den dialektiska ställningen mellan 
samhälle och individ som identiteten växer fram (Berger & Luckman, 1996).  
 
Den syn vi har på funktionshinder lär vi oss av vår sociala omgivning genom de normer 
och regler om uppförande som finns i det omgivande samhället. Det sker genom en 
social interaktion med andra personer i miljön. Det är först och främst via familjens och 
senare samhällets normer i skola, arbete, föreningar och massmedia som vi lär oss vilka 
värderingar som gäller. Hur vi uppfattar oss själva är alltså ett resultat av den sociala 
interaktionen med andra människor. Vi är också beroende av andra människors 
värderingar och åsikter för skapandet av vår identitet när vi blir placerade i en social 
indelningsgrupp (Tideman, 2000).  
 

2.3 Syfte 
I allmänhet sägs att ingen är sin diagnos utan man är sin egen person med en diagnos. 
Det har i forskning visats sig att personer med just Asperger/autism oftast assimileras 
med sin diagnos och den blir en del av deras personlighet. I och med det blir deras 
självbild annorlunda än andra ungdomars (Larsson-Abbad, 2007). Genom att ta del av 
ungdomarnas livsberättelser vill jag visa på en kunskap ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Det övergripande syftet för denna studie är att analysera hur ungdomar med 
högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan. Med 
en livsberättleseansats studeras i föreliggande studie hur identiteten och självbilden 
bildas genom organisatoriska och relationella processer under grundskoletiden. 
 
Syftet har formulerats i följande forskningsfrågor: 
 

• Hur kommer upplevelsen av att leva med diagnosen Asperger 
syndrom/högfungerande autism till uttryck i ungdomarnas egna berättelser? 

 
• Hur uttrycks betydelsen av skolans organisation i ungdomarnas berättelser? 

 
• Hur uttrycks betydelsen av relationer i ungdomarnas berättelser? 
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2.4 Metod och genomförande 
Metoden är berättande eftersom den i hög grad handlar om att skaffa sig kunskaper om 
identitet och subjektivitet. Detta görs genom att man ger uttryck åt andra personers 
tolkningar av sina egna liv (Johansson, 2005). I föreliggande studie har jag samtalat 
med fyra ungdomar för att på så vis kunna studera vilken uppfattning personerna har av 
sig själva och hur de skapar sin identitet i mötet med skolan. Stensmo (2002) belyser 
strategiskt urval, vilket innebär att forskaren på förhand väljer informanter som är 
intressanta och tillgängliga för undersökningen. Trost (1994) anser att strategiska urval 
är vanliga vid kvalitativa undersökningar, när forskaren söker efter variationer och 
mönster i svaren. Jag har valt att genomföra min undersökning i en mindre kommun 
med en organisation som kan anses vara representativ för regionen.  
 
För att komma i kontakt med lämpliga deltagare till studien, satte jag mig i förbindelse 
med en person på resursteamet på den aktuella orten. Resursteamet har som en uppgift 
att utreda och hålla kontakt med målgruppen i undersökningen. Efter några samtal, 
gavs förslag på fyra elever. Då jag pratat med föräldrarna tog jag kontakt med 
respektive elev på vars och ens skola. Alla informanter gav sitt medgivande. Deltagarna 
i studien är två flickor, 12 respektive 14 år och två pojkar, 14 respektive 15 år.  
 

Insamling av empiri 
Vid genomförandet av samtalen var jag noga med att tänka på det som Lantz (1993) 
påminner om, nämligen intervjuareffekten. Det innebar att jag försökte vara medveten 
om samspelet mellan mig som samtalsledarare och deltagarna. Därför antecknade jag 
ingenting under samtalen, eftersom det störde den förste deltagaren. Jag försökte att 
följa deltagarnas tankar med uppföljande frågor, att inte prata för mycket själv och att 
inte heller vara rädd för tystnaden utan visa mitt intresse. Jag följde Lantz (1993) 
rekommendationer genom att i förväg boka ett lugnt rum för samtalen, vilket också var 
lättillgängligt för deltagarna. Därför genomfördes samtliga samtal i mindre rum på 
ungdomarnas skolor. Alla ungdomar gav sin tillåtelse till bandspelare och ingen 
verkade heller illa berörd av bandupptagningen. Tvärtom verkade det som om det var 
lättare att tala till bandspelaren än till mig för ett par av deltagarna. Jag träffade 
ungdomarna mellan 2-3 gånger beroende på hur länge eleverna orkade berätta varje 
gång. Jag upptäckte nya ämnen, när jag lyssnade på de inspelade samtalen efteråt, som 
krävde ytterligare frågeställningar och förklaringar för en djupare förståelse. Samtalen 
med fördjupande frågor upprepades också tills en mättnad var nådd inför analysen.  
 

Den narrativa analysen 
Tolkningsprocessen genomfördes i tre delar där den första är en naiv läsning och 
skrivning, den andra delen en strukturell läsning som via en kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman (2004) bildar tre tematiserade berättelser efter de 
forskningsfrågor som upprättades för studien. Slutligen redovisas den narrativa 
analysens kärna där jag med hjälp av de vändpunkter som framkommit efter analys 
bildade nya berättelser, det vill säga nya narrativer. Det övergripande syftet med denna 
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studie var att analysera hur ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom 
skapar sin identitet i mötet med skolan. Den narrativa livsberättelsen står som ett 
uttryck för den identitetsskapande processen. Jag ville genom berättelsens form låta 
ungdomarnas fragmentariska upplevelser av sig själva och sin omgivning bilda en 
sammanhängande och meningsfull helhet. För att göra detta använde jag mig av den 
narrativa metoden såsom den beskrivs av Johansson (2005), vilken ser både till 
berättelsens innehåll och till dess handling. För att analysera vad som berättades på 
djupet användes ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. De funna djupstrukturerna och den 
dolda innebörden i berättelserna bildade slutligen nya narrativer, vilket är kärnan i den 
narrativa forskningen (a.a.).  
 
Den första delen i den narrativa analysen var en naiv läsning och skrivning. Efter 
upprepad genomläsning blev detta den första delen av resultatet i form av ungdomarnas 
berättelser. Den första reslutatdelen innehåller fyra personliga berättelser med varje 
ungdoms karaktär, men nedtecknat av mig.  
 
Den strukturella läsningens analys utgick från olika meningsenheter som 
kondenserades genom en noggrann, närläsning av materialet och ett sökande efter 
ytliga strukturer för att finna gemensamma och individuella tema. I det här skedet 
arbetade jag med ungdomarnas berättelser som om de var en enda skildring. Denna del 
av analysen redovisas under rubriken tematiserade berättelser. 
 
Arbetet övergick slutligen till att beskriva den dolda innebörden i texten. Detta gjordes 
genom en upprepad och noggrann närläsning av hela materialet. För att belysa hur 
ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet 
med skolan letade jag i materialet efter olika vändpunkter i ungdomarnas berättelser. 
Jag valde att sammanfatta de upptäckta vändpunkterna i nya berättelser med mina ord 
utifrån egen kunskap i ämnet. Dessa berättelser anknöts samtidigt till forskningen inom 
området och bildade på det viset nya narrativer. Dessa nya narrativ redovisas i rubriken 
teorianknutna vändpunkter. 
 

2.5 Redovisning av resultatet 
Fyra berättelser skrevs ned med mina ord, så som jag uppfattat det ungdomarna berättat 
och förstärktes med ungdomarnas ord i citat. De kondenserade meningsbärande 
enheterna samlades i olika teman efter de tre forskningsfrågorna som upprättats för 
studien. Dessa teman sammanfattades i nya små berättelser och stärktes med citat. 
Under rubriken teorianknutna vändpunkter redovisas resultatet av min djupläsning där 
jag sökte efter den dolda innebörden i texten. Genom att anknyta vändpunkterna till 
teori och formulera dem i nya berättelser visas den narrativa analysens kärna.  
 

Annas berättelse 
Anna är en flicka, snart 15 år som för en kort tid sedan fick reda på att hon hade 
Asperger syndrom och ADHD. Hon har gått i grundskolan i ordinarie klass och till viss 
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del även i mindre grupp. Hon beskriver sig själv som en rolig, kaxig, omtänksam men 
samtidigt jobbig tjej. Lågstadietiden började rätt bra för läraren var sträng, men snäll. I 
trean bytte klassen lärare och Anna berättar om hur hon blev retad av läraren och 
eleverna. Redan då fick Anna tankar om att hon var dålig och kunde därmed inte arbeta 
så bra. Hon menar att självförtroendet alltid har varit dåligt och händelsen i trean gjorde 
det inte bättre.  
 

Hon sa att ja var dum och inte kunde nånting att jag var osmart och att jag inte 
passade in i klassen. Då fick jag dom tankarna att jag var dålig och så och då kunde 
jag inte jobba så bra. 

 
Anna fortsätter att berätta om hur hon lätt tar illa upp och inte kan förstå när någon 
skämtar med henne och menar att det kan bero på all mobbing hon varit utsatt för. Hon 
tror också att det är så på grund av diagnosen. Anna tror att diagnosen har kommit av 
allt det grymma hon upplevt innan hon adopterades, fast hon egentligen vet att man 
föds med det. 
 

Det kan ju påverka liksom så att jag har fått min diagnos eller nånting så att det har 
blivit typ mer eller höjdes. Om nån kompis skojar med mig kan jag ta illa upp 
medan mina andra kompisar förstår att det är ett skämt. Eftersom jag själv har blivit 
utsatt för väldigt mycket mobbning, så kan jag inte ta det som skämt. Jag kan väl 
inte ta skämt för min diagnos heller. Jag vet inte om jag fick min diagnos när jag 
var kvar i --- men jag vet väl att man föds med det, jag tror jag gjort det men ja vet 
inte jag hade faktiskt en rätt hemsk uppväxt när jag var i ---… Jag vet inte om 
diagnosen har kommit därifrån eller nåt. 

 
Anna kommer in på ämnet vänner och säger att det är någon man kan lita på och som 
stöttar och finns där. Framför allt är det någon som inte pratar illa om en. Anna menar 
att hon pratar illa om andra för att få ut sin ilska och att hon lätt går till överdrift. Anna 
berättar om en kompis som har samma diagnos som henne och hur bra det är för att de 
tycker lika. Kompisen ger Anna tips om vad hon ska göra när hon blir arg samt lär 
Anna att hon ska känna att hon är en speciell människa. Hon menar att det ibland är 
positivt och bra att ha en diagnos att skylla på.  
 

…du får ta det som att du är en speciell människa som inte har nåt som liksom har 
nån diagnos. Liksom det är bra att ta till… ibland är det bra att ha diagnosen att 
skylla på. 

 
På högstadiet ändrade Anna sig och blev kaxig mot lärare och klasskamrater. Allt gick 
till överdrift och Anna utsatte bland annat lärare för trakasserier och fick många 
ovänner på skolan. Hon trodde att det skulle bli bättre så här och tog det i början som 
en komplimang, när kamraterna sa att hon ändrat sig. Även om Anna inte vill kalla dem 
för kamrater. Däremot berättar Anna hur ett par kamrater hon träffat lärt henne 
dumheter som hon sedan provat. Hon fortsätter berättelsen med tankar om självmord 
och hur hon skurit sig då de andra velat trycka ner henne och sagt att dom inte vill att 
hon ska leva. Hon berättar om en känsla av ensamhet, att inte ha någon att vända sig 
till. Anna berättar att de som vill se henne död skulle få ångest om hon dog, men att 
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hon då skulle göra dem hon tycker om ledsna. Anna fick för några månader sedan en ny 
vän som är hennes allra bästa stöd. Vännen som är hennes kontaktperson gör att Anna 
mår mycket bättre och detta betyder mycket för Anna. Hon kan stödja på rätt sätt utan 
att hålla med någon. Hon får Anna på bättre tankar och ställer samtidigt krav. Samtidigt 
är Anna medveten om att hon har svårt för att öppna sig och prata ut.  
 

Jag mådde ju extremt dåligt, så jag menar det var flera gånger jag försökte ta 
självmord och jag har skärt mig och allting. För att dom andra höll på och tryckte 
ner mig typ … och så de ville inte att jag skulle leva. Härmar med grov röst: 
-Vi vill inte att du ska va här och vi vill inte att du ska leva … Jag känner ingen som 
… jag hade ingen.  
 
Skulle jag dö skulle alla som varit dumma få ångest och dom som inte skulle få det, 
är ju rejält dumma och ja… Om jag skulle ta självmord så skulle många av dom jag 
gillar och särskilt min vän --- bli för ledsen så det gör jag inte. --- har lärt mig så 
mycket. Hon fattar allt. Hon betyder definitivt mycket för mig. Det är hon som har 
fått mig att må bättre nu, skulle inte hon finnas för mig så vet jag inte vad jag skulle 
göra faktiskt. Hon får mig på bättre tankar och ställer krav på mig också. Hon har 
gjort på rätt sätt. Hon håller inte med någon. Hon säger hur jag ska göra för att 
minska att bli osams med folk.  

 
När habiliteringen berättade om testerna blev Anna sur och ledsen när de sa att hon 
hade ADHD och Asperger syndrom. När hon var på väg hem och man förklarat en del 
kände Anna att det ändå skulle bli skönt att veta och inte behöva gå runt och känna att 
det var fel på henne. Nu vet hon varför hon inte kan göra vissa saker som andra gör och 
att det finns svar på alla frågor. Hon tror att om hon får fortsätta jobba med det negativa 
i diagnoserna så skulle hon kunna arbeta bort en del av problemen. 
 

…du har Asperger syndrom. Och så kopplade jag ihop det med att ha CP och 
liksom trodde att jag var typ handikappad och blev typ jättesur och jätteledsen 
…allt kommer och bli hemskt. Jag tänkte väl att det var nåt som var fel på mig. Sen 
när vi pratat lite tänkte jag att det är ändå skönt att veta än och gå runt och tänka vad 
är det för fel på mig och inte dom andra. Varför kan dom göra det här och inte jag? 
För har man en del frågor så har man lätt svar på dom, sen när man får veta 
diagnosen… För jag vill göra allt för att veta hur jag ska hantera mig och det jag 
behöver lära mig hantera mest, det är min ilska.  

 
Anna har nu bestämt sig för att gå sista året i grundskolan i en liten undervisningsgrupp 
där alla har diagnosen Asperger syndrom eller högfungerande autism. Anna vill gå i 
den lilla gruppen för att hon missat så mycket tidigare och nu vill hon komma in på en 
särskild linje på gymnasiet. Här tycker Anna att hon får vara ifred och få mer gjort och 
att det är bra att lärarna vet hur man är när man har Asperger/ADHD, även om hon 
saknar en del kompisar. 
 

Går jag i en klass med dom som har som jag så blir det väl lättare och det är mindre 
grupp och man får mycket mer gjort. Lärarna vet hur en som jag är så det är liksom 
en fördel … jag vill bara ta upp det jag missat så jag kan gå den linje jag vill på 
gymnasiet. Kompisar är ju inte det allra viktigaste, fast visst vill man ha någon. 
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Anna berättar till slut hur det är att leva med Asperger och säger att hon främst märker 
det när hon har svårt att hålla kontakten med någon. Hon tycker inte heller om att 
kramas utan blir då irriterad. Anna skildrar hur man blir aggressiv när man mår dåligt 
för att skydda sig själv och inte vill visa vem man egentligen är.  
 

Om man mår dåligt då blir man mer aggressiv som typ en vildkatt eller såna som 
blivit misshandlade. Om man mår dåligt då är man mer aggressiv för att skydda sig 
själv. För annars vågar man inte visa att man är ledsen eller någonting av den sidan 
man egentligen är. Jag vill inte alltid kramas. Det ska vara när jag vill. Jag kan inte 
ta emot sånt helt, jag blir jätteirriterad om någon klänger på mig typ. 

 
Även om Anna först kände det som om det var fel på henne när hon fått diagnosen så 
tycker Anna sig vara mer säker på vem hon är och är samtidigt mer lugn. I tonåren vill 
man ha reda på vem man är och därför tycker Anna att det var rätt tid att få reda på det 
nu, annars vet man inte hur livet gestaltat sig om hon fått veta det tidigare.  
 

Man känner sig väldigt lugn och avslappnad och man blir mer säker på vem man är 
när man fått det. När man är tonåring vill man ju ha reda på vem man är och så och 
där är jag ju nu. Jag vill ha reda på vem jag är. Jag tror att de var rätt tid och få reda 
på det nu. Det kändes avslappnat. Jag blev mer säker på vem jag var. För annars får 
man inte reda på det, så undrar man ju varför det är fel på en. 

 

Idas berättelse 
Ida är en flicka som är 12 år med diagnosen Asperger syndrom. Hon går i grundskolan i 
klass 5 på en liten ort där ingen högstadieskola finns. Under tiden de olika samtalen 
pågår, byter hon skola och börjar i en liten grupp för elever med Asperger. Hon har haft 
assistent i 5 år. Hon beskriver sig själv som en snäll person, men som blir arg och slåss 
ibland utan att mena det. När Ida började förskoleklassen tyckte hon det jobbigaste var 
att det var högljutt när de var många barn i förskolan. När de började ettan blev klassen 
ännu större och då fick Ida en assistent A för att hon skulle få mer hjälp. Hon tyckte att 
det var skönt att ha någon bredvid sig, men samtidigt var det jobbigt att inte få vara för 
sig själv någon gång. Det var positivt med hjälpen, men negativt med att hela tiden ha 
någon som vaktade över henne.  
 

Då var det skönt att jag fick någon bredvid mej men det blev lite jobbigt så och ha 
någon bakom mej det kändes som om jag inte var nånting för mig själv och så. Det 
kändes som att någon förföljde mig och tänkte skydda mig och så och det blev 
jobbigt att ha någon efter sig nån´ hela tiden och så och aldrig va´ för sig själv på 
rasterna. 

 
Ida skildrar hur hon redan i trean fick reda på att hon hade Asperger syndrom och att 
det kändes jobbigt. Hon ville vara som alla andra och inte någon som det är fel på. Ida 
har en bok om Asperger som hon jobbar i för att förstå mer om sitt funktionshinder, det 
tycker hon är bra.  
 

Då kändes det jobbigt och jag ville va´ precis som alla andra och det. Jag tänkte skit 
jag vill inte. 
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Ida berättar att hon fick en ny assistent B i trean och att det kändes bättre då, för hon 
kunde förklara mer och visa på hur det var precis. De två gick ifrån mer till ett annat 
rum och hade bra kontakt. Ida upplevde att den här assistenten kunde förklara bättre 
med andra ord när Ida inte förstod. På rasterna beskriver Ida att assistent B mer förstod 
hur hon hade det och höll sig i bakgrunden och inte hängde över henne hela tiden.  
 

Det kändes bättre då. Hon kunde förklara mer och så och visa hur det var precis. Vi 
hade jättebra kontakt och om jag inte förstod nånting så förklarade hon precis med 
andra meningar. Hon förstod hur jag hade det. Hon kollade bara till lite sådär ibland 
när vi var ute. Hon var inte hack ihäl på mig. 

 
I år 5 berättar Ida att hon bytte till assistent C och det fungerade inte alls. Ida känner att 
assistent C inte har förstått henne som den förre assistenten, att hon inte kunde förklara 
på ett sätt så att Ida förstod. Sammanfattningsvis betonar Ida att man som lärare till 
elever med Asperger syndrom måste kunna förklara, så att personen med Asperger 
syndrom förstår vad de andra menar. Ida vill inte att alla runt henne ska veta att hon har 
Asperger utan bara de vuxna som ska hjälpa henne. Ida betonar ofta hur viktigt det är 
för henne att den vuxne kan förstå och visa på andra vägar till förståelse. Hon tror att 
det skulle vara jobbigt om barnen visste det och att de skulle reta henne och hon skulle 
bli tvungen att svara på jobbiga frågor. Om klasskamraterna ska veta att man har 
Asperger syndrom då måste de verkligen förstå vad det är och att det i vissa lägen kan 
vara bra om de vet om det.  
 

Att man förklarar mer lättare… att den andre förstår… man kan säga… man ska 
försöka säga det om man inte förstår för det är det viktigaste att man förstår det som 
andra personer säger. En duktig lärare ska förklara mer lättare precis om de vet att 
man har Asperger syndrom förstås, då kan man ju veta allting. Men inte hela 
klassen utan bara lärare och de vuxna det är skönt, men barnen nej det vill man ju 
hålla för sig själv då förstås.  

 
Ida har bytt skola och går nu i en klass för elever med Asperger. Hon tycker att det 
känns bra att ha vänner som är som en själv. Ida berättar att det är lugnare och tystare i 
den nya klassen som är anpassad för ungdomar med diagnosen. Hon betonar att det är 
skönt att ha lärare som kan det här med Asperger syndrom och vet hur de ska hjälpa, 
förklara och hitta lösningar. Ida tycker att det var bra att hon fick pröva att gå i den nya 
lilla klassen och sedan vara med och bestämma flytten. Hon skulle ha velat gå i en 
sådan här grupp hela tiden där lärarna förstår en, även om det är lite jobbigt med 
kamraterna här också ibland, då alla har samma problem. Men livet känns roligare och 
roligare nu när alla förstår hur man har det, menar Ida. Genom förståelsen så mår hon 
bättre och kan utvecklas positivt. Kamrater betyder mycket för Ida och särskilt en nära 
vän som förstår Ida precis.  
 

Det känns jätteskönt att ha börjat här nu. Lärarna är bra för dom förstå mig och kan 
förklara och försöker hitta lösningar så jag förstår. Jag skulle ha föredragit att gå så 
här hela tiden när man har Asperger syndrom och inte gillar höga ljud och det blir 
rörigt och så. Kompisarna är så där ibland när vi är lika tjuriga, men är skönt att 
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träffa kompisar som har det också. I en stor klass känns det som om man är utanför 
hela tiden och det är jobbigt när man inte får vara med.  

 
Ida berättar att det kändes jobbigt när hon fick veta att hon hade Asperger syndrom. Det 
kändes som om hon inte skulle kunna vara med sina kompisar längre, även om det inte 
var så. Ida tycker att hon accepterat sin diagnos nu och menar att hon utan den skulle ha 
varit en annan person och att det kunde ha varit ännu jobbigare då.  
 

Det kändes mest jobbigt när jag fick reda på det och jag kunde gråta nästan en hel 
dag. Men det kändes så jobbigt att höra det och det känns som om man inte kan 
vara med sina kompisar när man har det. Det känns roligare och roligare nu för 
varje gång man är här för då känner man att alla förstår hur det känns och förklarar. 
Jag tycker att det är ok nu, jag tänker inte så mycket på att jag har det. Jag gör så 
gott jag kan. Jag har nog accepterat det. Ja … om jag inte hade Asperger då skulle 
jag ha varit en annan person och då skulle det nog vara ännu jobbigare. 

 

Olas berättelse 
Ola är 15 år och en kille med diagnoserna högfungerande autism och dyslexi. Han har 
gått i en liten grupp omvänt integrerad i grundsärskolan sedan första klass. Han var inte 
inskriven i särskolan utan läste efter grundskolans timplan och mål. Nu går Ola i en 
liten grupp för ungdomar med Asperger syndrom/högfungerande autism. Han beskriver 
sig själv som schyst och en bra kompis. Från förskolan berättar Ola att han inte kunde 
sitta stilla och vet inte varför han började i den lilla gruppen i ettan. Han kommer bara 
ihåg att det var rörigt under lågstadiet då de bytte lärare ofta. Ola berättar att 
mellanstadiet var en jobbig tid då det kom en ny kille till klassen som tvingade Ola och 
de andra att göra en massa dumheter. Ola vågade inte säga emot fast den nye killen var 
på honom mycket. Ola tycker att de vuxna skulle ha agerat mer för att hjälpa honom. 
 

Ja, jag kunde inte sitta still. Jag var rörlig hela tiden. Jag tror att det var lite 
stimmigt där också för det bytte lärare varje år. Det är rörigt och byta vuxna. Det 
som kändes jobbigt var en kille som var lite så där. Han var på mig jättemycket och 
jag vågade inte säga emot och så där. Jag mådde dåligt då. Han hittade på en massa 
dumheter som vi var tvungna att gå med på och så. När han flyttade blev det bättre. 
Uhm- de vuxna skulle ha gjort nåt´. Men jag vet inte vad. 

 
Ola berättar om hur nervöst det var att börja sjuan och flytta till högstadiet på grund av 
alla stora högstadieelever. Nu tycker inte Ola att de är så stora och tuffa längre och 
berättar om hur han på konfirmationen fick höra talas om en idrottsgren och blev 
nyfiken på den. Han gick med och testade och upptäckte till en början att det var tufft 
och hårt men att han stod ut och på det viset fick Ola mer kompisar på skolan och 
trivdes med det. Han kände att han var en av dom andra högstadieeleverna och 
berömmer också ledarna som stöttat honom på rätt sätt. Han skildrar hur idrottsgrenen 
har gett honom mer självförtroende med annat också och hur han kan plocka fram en 
känsla av att lyckas när han tänker på hur han blev uttagen till laget, vilket är 
användbart när det känns motigt. Han menar att detta var en vändpunkt till något 
positivt i hans liv.  
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Då var jag väldigt nervös för alla högstadieelever. Att de var så gigantiska och så 
tuffa och stora. Genom --- så fick jag mer kompisar och sånt som var 
högstadieelever. Så jag började känna mig mer säker och sånt i åttan. Det har hjälpt 
med annat också. Jag tror faktiskt att det var --- som vände det hela. 

 
Om sin svårighet att acceptera diagnosen och då främst dyslexin berättar Ola att han 
kände det som ett stort misslyckande när han fick hjälpmedel som en bärbar dator. Nu 
har han accepterat hjälpmedlen och ser nyttan av dem. Han fortsätter att berätta hur illa 
han tycker om när föräldrar och lärare behandlar honom som om han vore trögfattad. 
Han beskriver hur nedtryckt han känner sig när andra behandlar honom som om han 
inte fattar ett dyft. Nu tycker i alla fall Ola att han har lärt sig att säga ifrån mer och har 
fått bättre självförtroende. Han berättar att de vuxna lyssnar mer på honom och 
behandlar honom som den han är.   
 

När vi la av med all den här lästräningen för det var så pinsamt när jag läste högt för 
föräldrar och lärare. Första gången jag fick en dator som jag skulle använda till … 
ja hum … så började jag känna mig som en stor… ett stort handikappbarn eller så 
och då kände jag det extra pinsamt för mig. Men jag vet inte, jag kanske känner det 
inför föräldrarna också som om de behandlar mig som om jag vore lite trögfattad 
och så. Och det gillar inte jag ibland, för det tycker jag är förfärligt jobbigt när nån´ 
använder mig så. Då blir jag nedtryckt som om jag, om jag inte fattade ett dyft och 
vore jättehandikappad och inte fattade nånting eller så.  

 
Ola tycker att mycket i skolan är intressant, men att rasterna är tråkiga. Han har inte 
många att vara med och tycker att de i hans grupp pratar om samma saker hela tiden. 
Han saknar fler kamrater och tycker att det är kul att vara med en vanlig klass på 
idrotten och det som han kan vara med på. Han undrar ofta över hur det ska blir när han 
blir vuxen och ska klara sig själv. Han tycker att den lilla gruppen är bra och lugn men 
han längtar efter att gå i en stor vanlig klass. Han skulle dock inte ha velat ha det 
annorlunda, då han tror att det varit för svårt för honom i den större klassen. Ola är 
mycket nöjd med att inte vara en del av särskolan längre, utan föredrar att gå i en 
specialklass inom grundskolan, så det mer visar vem han är. Förut har Ola känt sig 
nedtryckt för att han varit en del av särskolan.  
 

… det har varit bra utmaningar och sånt. Jag har inte så många och va´ med … de 
andra i gruppen är roliga ett litet tag men pratar om samma sak hela tiden om spel 
och spel och spel, och då tröttnar man. Jag saknar fler kompisar…  
 
Jag tycker det är lite bättre när vi blev en egen grupp för då visar man att man inte 
är det som de andra tror att man är… särskolebarn. Jag har känt det, att de trycker 
ned en för att man går i särskolan. Det har varit bra och lugnt och så. Jag skulle vilja 
testa och gå i en stor klass igen. Det har jag längtat efter… 

 
De som betytt mest för Ola är hans föräldrar, en lärare och en av tränarna i idrotten han 
utövar. De har hjälpt honom framåt och stöttat på rätt sätt, med lagom utmaningar och 
krav. Ola berättar om hur han nu kan tänka sig att ta kontakt med sina gamla kompisar 
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när han börjar gymnasiet. På fritiden är Ola med sina kompisar där han bor samt ägnar 
sig åt ett par fritidssysselsättningar.  
 

Min lärare har betytt en hel del så också. När jag inte förstod så har hon berättat mer 
för mig om hur det var.  

  
Ola berättar att han inte kommer ihåg hur det kändes när han blev medveten om att han 
hade högfungerande autism. Han tror att det var i år fem när man började arbeta med en 
autismbok för att lära sig mer om funktionshindret. När han tänker på det nu känner 
han sig ledsen och annorlunda mot vad andra är. Ola tror sig ändå ha accepterat det och 
tycker att det varit bra att jobba med det så han vet vad som kan gå fel. Han tycker det 
mest jobbiga är att inte kunna läsa och skriva som de i hans ålder, men är samtidigt 
medveten om att fler än han behöver hjälpmedel även i vanliga klasser. 
 

Ibland känner jag mig ledsen och annorlunda mot vad andra är och så. Det är mest 
jobbigt att jag inte kan läsa och skriva som alla andra. Det klart jag hade ju velat gå 
i en stor vanlig klass, men det hade ju varit mycket svårare, tror jag. Nu har jag 
förstått att det är fler i vanliga klasser som har det också. Det hjälpte att prata om 
det. 

 
Ola avslutar sin berättelse med att skildra hur han tidigare varit en liten mes som 
uppträtt tufft, men genom att träffa andra normalbegåvade kamrater i skolan har han 
blivit den han är för att han kände sig som en av dem. Han betonar att mycket är tack 
vare den idrottsgren han valt att utöva samt den lyckade integreringen i ett favoritämne. 
Han menar att deltagande i olika saker på fritiden likaså har varit lyckade och stärkt 
honom. 
 

Jo… jag kanske var en räddhare när jag var liten, sen en tuffing fast egentligen som 
en mes. Sen så har jag blivit den jag är. Jag tror kanske att det var att jag lärde 
känna normalbegåvade kamrater. Jag kände att jag var som dom. Dom i den klassen 
jag är med lite i nu, konfakompisarna och idrottskompisarna. Dom kompisarna 
hemma har jag inte tänkt på, på det viset. Det var dom andra som gjorde att jag inte 
var en mes längre. --- betyder nog mycket så också.  Jag kände att jag var ju en av 
dom faktiskt. Jag mår bra nu i 9:an.  

 

Emils berättelse 
Emil är en kille som är 14 år och har diagnosen högfungerande autism. Han har gått i 
grundskola på en mindre ort till och med årskurs fyra då han började i en liten grupp på 
grundsärskolan, omvänt integrerad. Nu går han i en liten undervisningsgrupp för elever 
med högfungerande autism/Asperger syndrom. Han beskriver sig själv som en pålitlig 
och bra kompis och avslutar med orden att han har autism.  
 

Jag tycker att det sista är viktigt för att beskriva mig själv för att jag har lite svårt att 
förstå saker, så folk kan hjälp mig och förklara. Jag har inte en sån´ skarp hjärna för 
jag har lite svårt att komma ihåg saker. 
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När Emil började förskolan tyckte han att det var jobbigt och tråkigt för att det var 
rörigt och att alla skrek. Han berättar att han mest satt för sig själv, för det var skönt 
även om det kunde bli lite tråkigt. När han började skolan var det rätt kul, men rörigt 
och jobbigt när de andra retade honom. Han hade en fröken som var med honom, mest 
på rasterna. Det roligaste i skolan var att lyssna på fröken och jobba när det var lugn 
och ro, men det var jobbigt med de höga ljuden och buslivet.  
 

Alla skrek på dagis, det var rörigt och en massa barn Jag satt för mig själv. Det var 
skönt att va själv. Jag tyckte det var lite tråkigt att sitta varje dag själv för det var 
inte så många som var med mig. 

 
Emil berättar att klassen skulle bli större och att han inte kunde gå kvar så det 
bestämdes att han skulle börja på en annan skola där det fanns mindre grupper. Han 
skildrar hur bra den mindre gruppen är när man inte förstår så bra och har svårt med 
förklaringar. Det som var bra med den nya skolan var att han fick mer hjälp och han 
kände att han lärde sig mer. Han tror att lärarna vet mer om autism mot den förra 
skolan, även om det fortfarande kan gå lite för fort när han ska försöka förstå saker. Det 
allra bästa med att gå här, är att vara med alla kompisar som inte retas och mobbas för 
hans talsvårigheter. Han tycker också att skolan ordnar många roliga saker och har 
hjälpt honom med mycket. Emil tycker att det är irriterande när det är för mycket 
människor runt omkring honom och tycker att det är bra att vara i den lilla gruppen i 
skolan. 
 

Den här är den bästa skolan. Jag tycker mest att det är jag som har det svårt med det 
där med förklaringar och så! Det märks att det har gått bättre för mig. Jag lär mig 
mer. Det är möjligt att lärarna vet mer om autism och så. Det bästa med att gå här är 
att vara med mina kompisar och att det inte är så mycket bråk och mobbning för det 
tycker jag inte om. Lärarna har hjälpt mig med mer intressen och mer hjälp får jag 
här. Ibland kan de snacka lite för fort om uppgifterna lite.  

 
Emil tycker att mamma och pappa försöker förstå honom och hjälpa honom, men han 
skulle vilja vara hos sin mamma mer för där hon bor finns det fler kompisar. Emil oroar 
sig lite för framtiden, om han ska förstå tillräckligt, så att han kan få ett jobb och ett 
eget hem. Han tror inte att tjejer är intresserade av honom, men anser att det är viktigt 
att man respekterar varandra. Emil berättar om hur jobbigt det är när någon tvingar sig 
på honom och vill kramas eller ta på honom, då mår han illa och kan inte koncentrera 
sig. Han tycker att det är förargligt när han märker att människor blir irriterade på 
honom, när han tjatar om saker och inte förstår. Han blir irriterad när folk avbryter 
honom, men har blivit bättre på att säga ifrån då han uppmuntrats till det av lärarna. 
 

Jag mår lite illa gör jag när nån´ kommer inpå mig och jag känner mig lite så här 
uhhhhhh…. En dålig sida hos mig är att jag tjatar om samma saker hela tiden. Om 
jag sagt nånting så säger jag det igen, samma sak igen. Det syns på dem med deras 
min att de blir irriterade. 

 
De människor som betyder mycket för Emil är en släkting, hans kontaktperson och 
lärarna i den nya skolan. Men framförallt är det de kompisar han fått i sin nya klass och 
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i grundsärskolan som finns på samma skola, som gör att han mår bra och känner sig 
betydelsefull. Han betonar att det är viktigt med kompisar annars blir det tråkigt. Han 
tycker att han fått många fler kompisar i den nya skolan och att det gör honom lycklig. 
 

En vuxen som betyder mycket för mig är den viktigaste, --- betyder mycket för mig 
och har hjälpt mig och ställer upp för mig hela tiden. Jag åker ut med min 
kontaktperson och gör roliga saker. Jag har aldrig varit på en bättre skola som 
hjälper mig med såna saker. Jag har börjat va´ ute mer och har mer fritid nu. Förr 
satt jag bara hemma när jag kom hem från skolan. Han hjälper mig så jag får 
komma ut och ha lite kul. Det är underbart. Mina kompisar är viktiga för de har 
hjälpt mig lite grann och att de gillar mig. Då känns det som om hjärtat dunkar så 
här slår sig för bröstet när vi pratar om framtiden, då känns det roligare i livet.  

 
Förr blev Emil arg och slog sönder saker, men nu springer han ut och lugnar ner sig. 
Emil tycker att han kan säga ifrån mer när han behöver hjälp nu, men skulle önska att 
hans pappa förstod att det var för autismen det blir tokigt ibland. Emil berättar att han 
drömmer om att han ska få ut och pröva på att arbeta lite. Han vill vara lik andra 
människor och menar att han inte är som alla andra, utan att det känns sådär. Han blir 
arg på autismen ibland när han inte kommer ihåg saker eller inte förstår vad människor 
menar i hans omgivning. Emil berättar slutligen om hur det är att ha autism, nämligen 
att det är det bästa inom honom.  
  

Pappa skriker och blir arg. Han skulle förstå mer att det är för autismen som jag inte 
förstår och behöver hjälp. 

 
Jag drömmer om att jag vill va´ lika som människor är i framtiden. Jag tycker inte 
att jag är som andra människor ibland. Ibland är jag arg på autismen. Det är 
irriterande när jag vet att jag hört en sak men inte kommer ihåg. Då nyper jag mig 
själv lite när jag inte förstår. Jag är nöjd med det som jag är. Det känns som att det 
är det bästa inom mig, att det är jag. 

 

Att känna sig annorlunda 
Samtliga ungdomar för fram åsikter i sina berättelser av att känna sig annorlunda. De 
menar att autismen/Asperger syndrom ger dem en känsla av att vara handikappad och 
att det är något som är fel på dem. Därmed följer en känsla av att inte passa in i de 
gängse ramarna. De påtalar att de inte är som alla andra, vilket de tycker är påfrestande. 
De lägger känslan av att vara annorlunda på sig själva och ser inte att det även kan bero 
på omgivningen som inte kan hantera olikheter. I berättelserna framkommer känslan av 
att vara ledsen över sina tillkortakommanden när man inte tycker sig vara som alla 
andra. I berättelserna uttrycker ungdomarna även ilska över att ha högfungerande 
autismautism/Asperger syndrom och inte vara som alla andra.  
 

Jag tycker inte att jag är som andra människor ibland. Ibland är jag arg på autismen. 
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Att känna sig illa behandlad 
Ungdomarna uttrycker i sina berättelser känslan av att bli illa behandlad. De menar att 
föräldrar, skola och kamrater ger dem en känsla av att vara nedtryckt och inte tro att de 
klarar av saker. I berättelserna framkommer åsikter att människor runt omkring borde 
förstå att det ibland blir missförstånd och oklarheter då ungdomarna har svårt att förstå 
sin omvärld. Ungdomarna poängterar att det då beror på autismen och inte på något 
som de gör själva. De känner frustration när andra människor inte tar hänsyn till deras 
svårigheter med att vara nära andra människor rent fysiskt. De känner sig kränkta och 
far illa av att inte kunna påverka hur de själva reagerar ibland. Ungdomarna framhåller 
även hur andra människor kan ge dem känslan av att vara handikappad och inte passa 
in om än i all välmening. Det väcker till liv ilska och avoghet mot andra och sig själv 
att känna sig illa behandlad.  
 

… om de behandlar mig som om jag vore lite trögfattad och så … då blir jag 
nedtryckt som om jag, om jag inte fattade ett dyft och vore jättehandikappad. 

 

Att acceptera sig själv 
Samtidigt uttrycker ungdomarna i sina berättelser hur de lärt sig acceptera sig själva 
och diagnosen. De tycker det är skönt att veta om diagnoskriterierna så att de kan få 
svar på sina frågor. Ungdomarna framhåller att de haft många frågor om sig själva men 
inte kunnat ställa dessa, då de inte vetat vad de skulle fråga. I och med detta har de inte 
heller fått svar på sitt upplevda utanförskap. De menar att de inte skulle vilja vara 
någon annan för då skulle de inte vara sig själva. De andas en osäkerhet över vem de i 
så fall skulle ha varit och tänker att det kunde ha varit värre utan diagnosen. De påvisar 
en osäkerhet inför detta okända och en säkerhet på vem man nu är. Att vara en ungdom 
med Asperger/autism har blivit en del av deras personlighet. Ungdomarna har 
accepterat sig själva och menar att diagnosen är en stor del av dem själva. 
 

Jag är nöjd med det som jag är. Det känns som att det är det bästa inom mig, att det 
är jag. 

 

Att vara medveten om diagnosen    
I ungdomarnas berättelser formas uppfattningen att det trots allt är bra med vetskapen 
om sin diagnos. De har genom att jobba med de olika diagnoskriterierna blivit mer 
medvetna om vad det är som gör att det inte fungerar i deras egna liv som det gör för 
andra ungdomar. De menar att det är skönt att veta följderna istället för att gå runt och 
undra vad det är som inte stämmer när man jämför sig med andra ungdomar i samma 
ålder. Vetskapen gör att ungdomarna kan få svar på frågor som uppstått innan de visste 
om sin Asperger/autism. Genom att få svar på sina frågor lär de känna sig själva och lär 
sig att godta sitt funktionshinder och ökar även förståelsen varför det blir tokigt ibland. 
I berättelserna beskriver ungdomarna att de antingen sökt svar på sina frågor själva 
genom Internet eller jobbat med det i skolan när de kom till den lilla gruppen för elever 
med Asperger syndrom/högfungerande autism. De skildrar även hur tryggt det är när 
andra vet om deras diagnos för att kunna förstå, hjälpa och förklara. Samtidigt framförs 
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åsikten att diagnosen ibland kan vara bra att skylla på och ta till som ett försvar eller 
undanflykt. 
 

Skönt att veta … för har man en del frågor så har man lätt svar på dem sen när man 
får veta diagnosen … 

 

Sammanfattning 
Ungdomarnas upplevelser av högfungerande autism/Asperger syndrom innebär att de 
känner sig annorlunda då de tycker att de inte är som alla andra. De känner sig arga, 
ledsna och sura för att de fått diagnosen. De menar att det är fel på dem som inte passar 
in och kan vara som andra ungdomar i deras ålder. Ungdomarna tycker att vuxna både i 
skolan och hemma samt kamrater gör så att de känner sig nedtryckta och behandlar 
dem illa. Detta ger dem känslor av aggressivitet och ilska på både sig själva och andra 
människor. Ändå framkommer i berättelserna hur skönt eleverna tycker det är att veta 
om diagnosen och dess kriterier för att få svar på frågor de haft om sig själva och sitt 
upplevda utanförskap. Ungdomarna menar att diagnosen har blivit en stor del av deras 
personlighet och de har accepterat den och trivs med den person de är. De andas en 
osäkerhet över vem de annars skulle vara utan sin diagnos. 
 

2.6 Upplevelser av skolans organisation 
För att finna svar på hur ungdomarna upplever skolans organisation har de 
meningsbärande enheterna brutits ned till följande fyra tema: Att vara segregerad och 
uppleva det positivt, Att vara segregerad och uppleva det negativt, Att vara inkluderad 
och uppleva det positivt och Att vara inkluderad och uppleva det negativt. Dessa teman 
sammanfattas slutligen under en rubrik. 
 

Att vara segregerad och uppleva det positivt 
Ungdomarna uttalar en tillfredställelse över att gå i en speciell Apergerklass där alla 
elever har samma diagnos som dem. De menar att det blir lättare och att man lär sig 
mer i den mindre gruppen. I berättelserna uttrycker ungdomarna att resultatet av 
studierna blir bättre när man får lugn och ro med färre klasskamrater. De betonar även 
att det är bättre med kunniga pedagoger som förstår sig på deras sätt att tänka och är 
intresserade av att hjälpa och leda dem rätt i skolan. De menar att pedagogerna bryr sig 
mer om den enskilde och har kunskap om autism och därför kan guida eleverna bättre. I 
berättelserna uttrycker ungdomarna att de skulle ha velat gå i en sådan här grupp under 
hela sin skoltid eftersom det varit jobbigt med många klasskamrater och mycket oljud i 
klassrummet. De uttrycker även sorg över den upplevda mobbingen på tidigare skolor 
av klasskamrater. 
 

Det känns roligare och roligare för varje gång man är här för då känner man att alla 
förstår hur det känns och förklarar. 
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Att vara segregerad och uppleva det negativt 
I berättelsen framkommer åsikter om skillnaden med att vara segregerad nu, där alla har 
samma diagnos, mot tidigare då eleven gått omvänt integrerad i särskolan för att få lugn 
och ro. Han menar att det är bättre att gå i en liten grupp för Asperger/högfungerande 
autism, då det mer visar vem man är d.v.s. normalbegåvad. När eleven gick 
tillsammans med andra elever i särskolan kände han sig nedtryckt av det. Vidare går att 
utläsa att ungdomarna tycker att det kan vara negativt i den lilla gruppen om det är täta 
lärarbyten, vilket lätt gör att det blir rörigt. En viss tveksamhet kan anas i berättelsen 
som uttrycker en försiktig åsikt att det har varit bättre i en liten grupp trots det. En av 
ungdomarna uttalar en längtan efter att få tillhöra en normalklass, då han aldrig gått i en 
sådan utan i mindre grupp hela sin skoltid. Samme elev är väl medveten om att det hade 
varit svårare att gå i en så stor klass och lära sig det han kan idag. Han betonar att han 
fått bra utmaningar och haft lugn och ro i den mindre gruppen. En negativ uppfattning i 
den segregerade gruppen är hur enformigt det kan bli med få klasskamrater som ofta 
har snäva intressen och pratar om samma saker hela tiden. 
 

Jag har känt det så att man trycker ner en för man gick i särskolan. 
 

Att vara inkluderad och uppleva det positivt  
En sak som kommer fram i berättelserna är hur bra det kan vara om man får en 
förstående assistent när man går i en vanlig klass. Någon som förstår, förklarar och 
håller sig på lagom avstånd. Hur man kan känna sig inkluderad för att man kan vara 
med i det man gillar och är bra på i en vanlig klass betonar en elev. Han menar att han 
genom detta har vuxit och förstått att han är som andra ungdomar.   
 

Vi hade jättebra kontakt och om jag inte förstod nånting, så förklarade hon precis 
med andra meningar. 

 

Att vara inkluderad och uppleva det negativt 
I ungdomarnas berättelser framkommer åsikter om hur de upplevt det jobbigt och 
tråkigt i den stora klassen. De har tyckt att det varit för rörigt och högljutt. De har då 
blivit irriterade när hjärnan blivit överstimulerad av alla sinnesintryck. Ungdomarna har 
haft det svårt med klasskamraterna som inte förstått sig på deras funktionshinder. De 
har blivit mobbade och retade. De har känt sig utanför och inte fått vara med i den stora 
klassen. Åsikter framförs också om att de tagit dåligt intryck av klasskamrater, då de 
försökt ta efter deras beteende och istället lärt sig dumheter. De upplever även att 
lärarna inte har förstått deras problem och hjälpt dem tillräckligt när de gått i vanlig 
klass. Någon skildrar hur en lärare har tyckt att man inte passar in i klassen. I 
berättelsen framkommer hur jobbigt det kan vara att alltid ha en assistent som är med 
personen för att inget otillbörligt ska hända.  
 

I en stor klass är man utanför hela tiden och det är jobbigt när man inte får vara 
med. 
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Sammanfattning 
Ungdomarna anser att det är positivt att vara segregerad i en grupp där alla har samma 
diagnos för att man ska kunna arbeta lättare och få mer gjort och på det viset lära sig 
mer. De påtalar vikten av att få bra kamrater som förstår och inte mobbar. Ungdomarna 
tycker att de lärare som undervisar i den lilla gruppen visar större förstålelse och har 
kunskap om högfungerande autism/Asperger syndrom. Det som ungdomarna tar upp 
som negativt med att vara segregerad är när placeringen varit i fel grupp som i någon 
berättelse där eleven varit integrerad i särskolan och känt sig nedtryckt av det. De för 
fram negativa åsikter som hur jobbigt det är med täta lärarbyten och att det kan bli 
enformigt med ett så litet antal kamrater vilka ofta har ensidiga intressen. Det 
framkommer önskningar om att ha velat gå i en vanlig klass då man inte provat det utan 
varit segregerad hela sin skoltid. 
 
Andra berättar om en önskan att ha varit segregerad hela tiden, då man nu upplever det 
bättre i den mindre gruppen. Det som kan göra det positivt med att vara integrerad är att 
få en assistent som förstår och hjälper samt att vara med på det man är bra på. Det som 
varit negativt med att vara inkluderad i en vanlig klass är oförstående vuxna och 
kamrater som retas. Ungdomarna menar att det varit för högljutt och rörigt i en stor 
klass och de har blivit överstimulerade. Ungdomarna berättar om hur de tagit efter 
kamraters mindre bra beteenden för att bli populära, men att det inte har fungerat.  
 

2.7 Upplevelser av relationer 
Hur ungdomarna upplever betydelsen av relationer beskrivs i följande fyra tema: 
Förståelse och engagemang, trygghet eller utanförskap, övergivna eller hjälpta samt 
utvecklas och må bra. Dessa fyra teman sammanfattas slutligen.  
 

Förståelse och engagemang 
I ungdomarnas berättelser framkommer hur viktigt det är med vuxna som förstår att 
visa ungdomarna stöd och på det viset skapa en relation till dem. Den vuxne i skolan 
blir någon att lita till och spegla sig mot. De talar varmt om de pedagoger och 
assistenter som betytt mycket för dem, tack vare att de förstått deras dilemma och 
kunnat leda dem rätt. De beskriver hur betydelsefullt det är när lärarna vet mycket om 
Autism/Asperger och engagerar sig i elevens utveckling. Det ord som ungdomarna 
trycker på är förståelse av de vuxna i skolan för att stötta och förklara hur företeelser 
och relationer hänger ihop. De menar att assistenterna är viktiga när de visar förståelse 
och hjälper ungdomarna att släppa taget om saker som hänt och som sårat dem.  
 

Min lärare har betytt en hel del också. När jag inte förstod så har hon berättat mer 
för mig om hur det var i livet. 

 
Trygghet eller utanförskap 
I berättelserna framkommer även vikten av kamratrelationer under uppväxten. Det kan 
vara kompisar som ungdomarna ser som ett stöd. Kompisarna gör att de känner sig 
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omtyckta och det stärker självförtroendet när de känner sig som en av dem. De skildrar 
hur de fått mer stöttning och känner sig trygga med kamraterna i den mindre gruppen. 
Hur aktiviteter ordnats inom skolans regi genom integrering i andra klasser på det man 
är bra på, beskrivs av ungdomarna som något positivt, då de träffat andra ungdomar 
som accepterat dem. De skildrar även hur fritidssysselsättningar skapar fler kontakter 
med kamrater. Det fungerar bättre med kamrater när ungdomarna får syssla med sådant 
de är bra på, menar de. 
 

Mina kompisar är viktiga för de har hjälpt mig lite grann och att de gillar mig. Då 
känns det som om hjärtat dunkar så här visar med händerna mot bröstkorgen när vi 
pratar om framtiden, då känns det roligare i livet. 

 
Ungdomarna beskriver en förnimmelse av att bli nedtryckta och oönskada av 
jämnåriga. Det kan även gälla en oro för att kamraterna ska tycka att de är annorlunda. 
Ungdomarna känner sig rädda och utsatta när de ska ta nya kontakter i skolan eller på 
fritiden. Ungdomarna beskiver i sina berättelser ett utanförskap i form av ensamhet i 
den lilla gruppen som innefattar en saknad efter fler kamrater. De menar att det kan bli 
långtråkigt med så få klasskamrater, vilka har starka enskilda intressen. De berättar 
samtidigt om en känsla av utanförskap i den stora klassen när de inte har fått vara med 
de andra och blivit mobbade av oförstående kamrater. 
 

För att de andra höll på och tryckte ner mig typ … och så ville de inte att jag skulle 
leva. 

 

Övergivna eller hjälpta 
Ungdomarna förnimmer att de ibland känner sig övergivna av de vuxna omkring sig 
och därför upplever ett utanförskap. De beskriver hur jobbigt det är när föräldrarna inte 
förstår deras problematik. De menar att det skulle underlätta om de anhöriga förstod 
deras speciella behov när man har högfungerande autism/Asperger syndrom och tog 
hänsyn till det.  
 

Pappa skriker och blir arg. Han skulle förstå mer att det är för autismen som jag inte 
förstår och behöver hjälp. 

 
I berättelserna yppar sig även åsikter att det är föräldrar som hjälper och ser till att det 
fungerar runt omkring eleven. Det kan även vara andra släktingar som betyder mycket 
och kan ställa upp när föräldrarna inte räcker till. Det uttrycks i berättelserna hur 
viktiga samtal förs med släktingar där man lär sig om hur allt hänger ihop. 
 

--- har hjälpt mig och ställer upp för mig hela tiden. 
 

Utvecklas och må bra 
Ungdomarna skildrar hur viktigt det är med andra vuxna i deras närhet som förstår och 
kan hjälpa. Oftast är det kontaktpersoner som ungdomarna har fått hjälp med att skaffa 
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eller ibland valt själva. De blir som kompisar som speglar och leder framåt genom att 
de samtalar och gör roliga saker ihop. Det kommer fram i berättelserna hur 
kontaktpersonen har blivit en viktig del av ungdomarnas liv för att man ska må bättre 
och utvecklas som människor. 
 

Hon betyder definitivt mycket för mig. Det är hon som fått mig att må bättre nu, 
skulle inte hon finnas för mig så vet jag inte vad jag skulle göra faktiskt. 

 
Det yppar sig även åsikter om hur man kan få hjälp och stöd genom att vara med i 
någon verksamhet för att man ska kunna växa och gå vidare. Här betonas hur viktig det 
är med en person som kan stötta och ge extra hjälp så att den aktiviteten fungerar.  
 

Sammanfattning 
När ungdomarna berättar om sina upplevelser av relationer framhåller de hur viktigt det 
är med vuxna i skolan som förstår deras funktionshinder och därmed skapar en bra 
relation. De vuxna hjälper ungdomarna till förståelse på både ett kunskapsmässigt plan 
och i sociala sammanhang med kamrater. De framhäver hur viktiga kamraterna är i den 
lilla gruppen för att de känner sig som en av dem och det ökar deras självförtroende och 
gör att de känner sig trygga. De yppar även känslor av utanförskap i den lilla gruppen 
då den är alltför snäv med ett fåtal kamrater med smala intressen. Känslan av 
utanförskapet gäller även i den vanliga klassen när ungdomarna inte fått vara med. De 
känner sig nedtryckta av andra ungdomar och är rädda för att klasskamraterna ska tycka 
att de är annorlunda. Ungdomarna berättar om mobbing i tidigare klasser. De uttrycker 
en känsla av övergivenhet från föräldrar, när dessa inte förstår deras behov av att få sin 
tillvaro tillrättalagd och att hänsyn borde tas till funktionshindret. I berättelserna yppar 
sig hur annan släkt istället kan stötta. Ungdomarna talar sig likaså varma för hur andra 
vuxna som kontaktpersoner och fritidsledare har hjälpt och stöttat dem så att de vuxit 
och mår bättre än tidigare.  
 

2.8 Teorianknutna Vändpunkter  
Via upprepade djupläsningar efter den dolda innebörden i materialet, där jag låtit texten 
tala för sig själv, har jag funnit ett antal vändpunkter som är avgörande för hur 
ungdomarna i studien skapar sin identitet i mötet med skolan. Dessa vändpunkter 
teorianknyts samtidigt och bildar härmed nya berättelser enligt den narrativa 
traditionen. Genom att teorianknyta de nya berättelserna är min förhoppning att dessa 
ska öka insikten om elevgruppen på en mer allmän nivå. De nya berättelserna är: Byte 
av skola, Före och efter vetskapen om diagnosen, Att acceptera och bli medveten, Att 
träffa en person som förstår och kan ge stöd samt Förändrad självbild. 
 

Byte av skola 
Den mest framträdande vändpunkten i berättelsen är när ungdomarna beskriver hur de 
själva eller i samråd med vårdnadshavare beslutit sig för att byta skola. Det har för 
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ungdomarna inneburit en helt annan skolsituation. De beskriver hur tidigare 
misslyckanden med både undervisningssituationen och kamrater i deras tidigare skolor 
har vänts till något mycket positivt. Gillberg (1996) menar att undervisning i små 
grupper, där hänsyn tas till elevgruppens diagnoskriterier, är en förutsättning för att 
elever med högfungerande autism/Asperger syndrom ska lyckas i skolan. Det finns 
även resultat från forskning som bekräftar detta, där elever själva uttalat sig om hur 
mycket bättre de trivs i skolan när de får möjlighet att gå i särskilda Aspergerklasser på 
gymnasiet (Hellberg, 2007). 
 
Att på det här sättet segregera elever kan förstärka upplevelsen av att vara annorlunda. 
Samtidigt är det ett sätt att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att inlärning ska 
ske genom speciellt anpassad undervisning (Andersson, 1999). I Larsson-Abbads 
(2007) och Hellbergs (2007) avhandlingar diskuteras vad som är den optimala 
skolgången för elever med högfungerande autsim/Asperger syndrom. Om målet är att 
uppnå faktakunskaper är de små anpassade AS-klasserna det bästa, men om målet är en 
förberedelse för det sociala samhällslivet så är en integrerad lösning det bästa. När 
eleverna själva får berätta menar de dock att det ändå inte har fungerat tidigare i vanliga 
klasser, de har varit utanför och inte kunnat tillgodogöra sig kunskap annat än genom 
enskild undervisning hemma eller skolan. De tycker själva att de behöver kompenseras 
för sina brister (a.a.). Detta menar även ungdomarna i min studie som betonar hur bra 
de mår av att hänsyn tas och kompensation sker till de diagnoskriterier som är kända 
för persongruppen. 
 

Det känns jätteskönt att ha börjat här nu. Lärarna är bra för dom förstå mig och kan 
förklara och försöker hitta lösningar så jag förstår. Jag skulle ha föredragit att gå så 
här hela tiden när man har Asperger syndrom och inte gillar höga ljud och det blir 
rörigt och så. Kompisarna är så där ibland när vi är lika tjuriga, men det är skönt att 
träffa kompisar som har det också. I en stor klass känns det som om man är utanför 
hela tiden och det är jobbigt när man inte får vara med. 

 
Ungdomarna i studien tycker att de lär sig mer när det är lugn och ro i den lilla 
gruppen. De uttrycker en glädje över att de får mer gjort när de får vara ifred och får 
mer hjälp med sina studier. Larsson-Abbad (2007) förklarar den här känslan av att vara 
accepterad och trivas i en liten grupp som är anpassad för elevgruppen med 
stigmabegreppet. Förut har eleverna inte känt sig hemma vare sig de har gått i ordinarie 
skolklass i grundskolan eller i särskolan där de känt sig mobbade och utsatta (a.a.). 
Ungdomarna i denna studie menar att tidigare skolmisslyckanden har berott på att det 
varit för rörigt och stimmigt i stora klasser. De har inte heller funnit den struktur och 
förståelse som de så väl behöver. I studien finns även åsikter att man inte har kunnat 
prestera så bra då man mått dåligt av att gå integrerad i särskolan. Genom att bli 
förflyttad till en liten elevgrupp anser på liknande sätt eleverna i tidigare forskning att 
de har fått lugn och ro samt mer hjälp med sina studier. Detta har sammantaget gjort att 
de kan fokusera på studierna bättre än tidigare (Karlsson, 2007).  
 
Ungdomarna i studien tycker att lärarna på den nya skolan på ett helt annat sätt 
engagerar sig och hjälper dem med både studier och vardagsliv. De trycker på hur 
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viktig trivseln i den lilla undervisningsgruppen är beroende av att de har lärare som 
lägger ner tid på att lära känna dem och förstår att handleda dem på rätt sätt. 
Ungdomarna anser även att lärarna har kunskap om hur ungdomar med 
autism/Asperger fungerar och detta gör att hela undervisningssituationen blir lättare. 
Deltagarna i innevarande studie beskriver hur de känt att lärarna på deras tidigare 
skolor i vissa fall saknat förståelse och kunskap om diagnosen. På liknanden sätt 
uttrycker sig ungdomarna i Hellbergs (2007) och Larsson-Abbads (2007) studier om 
skolsituationen. Dessa gymnasieungdomar känner att de först nu kan fokusera på 
lärandet, när de har skapat täta och nära relationer med lärarna som undervisar dem. De 
har nu fått ett positivt bemötande, omtänksamma pedagoger och engagerade lärare som 
förstår deras svårigheter. Dessa nära relationer med lärarna ger eleverna goda 
förutsättningar att lyckas med studierna och skapar en enorm trygghet, då de har stort 
behov av att alla lärare har samma förhållningssätt och regler (a.a.). 
 
Vändpunkten som betyder byte av skola har även inneburit att de fått nya kamrater. De 
ungdomar som gått i vanlig klass i grundskolan tidigare påtalar stora problem med 
kamratrelationer och hur de har känt sig utanför. I berättelsen framkommer även att 
mobbing har förekommit innan de bytte skola. Vändpunkten beskrivs i flera delar varav 
en är upptäckten av att det finns fler som har det som de själva. Det medför en behaglig 
känsla av att inte vara ensam om problemet. På samma sätt beskriver ungdomarna 
övergången till det specialutformade programmet för elevgruppen i Hellbergs (2007) 
studie. De har nu fått kamrater som förstår dem och hjälp med att skapa och 
vidmakthålla vänskapliga relationer. De har tidigare varit utanför och inte en i gänget. 
Dock beskriver ungdomarna i innevarande studie att gå i liten grupp med dem som 
liknar en själv är både på gott och ont. 
 
På grund av att de har klasskamrater med samma diagnos som de själva, gör på ett vis 
att de känner sig hemma och det är skönt att veta att de inte är ensamma om sin 
diagnos. På ett annat vis kan det ibland vara jobbigt i den lilla gruppen när det blir bråk, 
då ungdomarna har samma problem med humör och samspel. Det uttrycks även i 
berättelserna att det kan bli långtråkigt med så få kamrater och samtalsämnena är få då 
de alla har snäva, enskilda intressen. Hur sköra alltför små grupper är påtalar likaså 
ungdomarna i Hugos (2007) studie. Med så få kamrater i gruppen blir de negativt 
påverkade när andra ungdomar inte trivs eller slutar. 
 

Före och efter vetskapen om diagnosen 
En stor och övergripande vändpunkt i ungdomarnas berättelse är när de får vetskap om 
sitt funktionshinder. Här beskriver ungdomarna i studien hur de tidigare undrat vad som 
är fel på dem, när de märkt att de inte reagerar och är som andra ungdomar i deras 
närhet. Eftersom ungdomarna inte förstår att andra människor har egna känslor, tankar 
och andra mentala tillstånd, skapar det ofta problem i den sociala interaktionen. Trost 
och Levin (1999) beskriver hur förmågan att kunna sätta sig in i hur andra människor 
tänker och känner d.v.s. att kunna empatisera är avgörande för social interaktion. Om vi 
inte har förmåga att empatisera blir det ofta missförstånd när vi inte förstår vad den vi 
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samtalar med menar. Svårigheter finns även vid kommunikationen där personer med 
högfungerande autism/Asperger syndrom har svårt att samtala med andra utan hellre 
talar till. 
 
Dessa båda svårigheter leder ofta till missförstånd och problem i den sociala 
interaktionen och gör att ungdomarna känner sig annorlunda (Gillberg, 1999, Frith, 
1994 och Peeters, 1998). Deltagarna i studien har undrat varför det blir så mycket 
problem runt dem, men inte haft klara frågor att ställa när de inte vetat vad de skulle 
fråga. De menar att det är bra att veta om sin diagnos, för då vet ungdomarna vad de 
ska söka svar på. Samma resultat gäller för de ungdomar som deltagit i Hellbergs 
(2007) avhandling, där ungdomarna beskriver hur de känt sig övergivna och utsatta 
under skolåren. De beskriver hur främst den sista delen av grundskoletiden varit svår. 
De har haft problem med både relationer och studier när varken omgivningen eller de 
själva förstått deras svårigheter (a.a.).  
 

Jag tänkte att det ändå är skönt att veta än att gå runt och tänka vad det är för fel på 
mig och inte dom andra. Varför kan dom göra det här och inte jag? Så det var rätt 
skönt att veta det. För har man en del frågor så har man lätt svar på dom sen når 
man fått veta diagnosen.   

 
Ungdomarna i denna studien menar att när all information har landat så är det slutligen 
en skön känsla, att det inte är fel på dem, utan faktiskt något som har ett namn. De 
tycker att det känns bra då de på sikt kan lära sig hantera de problem som uppstår, när 
de får lära sig mer om hur autism/Asperger påverkar dem i det vardagliga livet. Hur 
diagnosen har blivit till hjälp för att förstå sig själva och varför saker och ting blivit fel 
tidigare beskriver även ungdomar i tidigare forskning (Hellberg, 2007). Hon har visat 
att nu när ungdomarna fått en förklaring till varför de upplevt sig som annorlunda 
tidigare, kan de se diagnosen som en tillgång. De kan också förklara att det skulle ha 
varit värre att undra och inte veta, precis som ungdomarna i innevarande studie anser. 
Även om de har fått en förklaring till sina problem i och med att de fått diagnosen så 
upplever de sig fortfarande som annorlunda och har fått en självbild som annorlunda.  
 
Ungdomarna har fått en grupptillhörighet tillsammans med andra som är som de och 
behöver inte vistas i marginalen, vilket lätt sker för dem som inte har någon diagnos, 
men ändå upplever sina svårigheter (Larsson-Abbad, 2007). Man kan utläsa av 
ungdomarnas berättelser att den omedelbara reaktionen när de fick reda på diagnosen 
var att de inte ville vara med och att de blev ledsna eller arga. Vändpunkten kom senare 
när de tagit till sig det och förstått vad det innebar. Då beskrivs en skön känsla av att 
veta varför andra reagerar på ett visst sätt och inte de. Ungdomar i tidigare forskning 
beskriver hur de tack vare sin diagnos känner sig som unika personer med 
högfungerande autsim/Asperger syndrom som genom att de nu fått en grupptillhörighet 
har ett större värde än de som inte har diagnosen (Larsson-Abbad, 2007).  
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Att acceptera och bli medveten 
Ungdomarna beskriver även hur de har blivit hjälpta av att medvetet jobba med sitt 
funktionshinder, vilket då har gjort att de kommit till en vändpunkt i livet där de lärt sig 
acceptera sin diagnos. På det viset har de blivit medvetna om hur de fungerar i olika 
situationer och hur diagnoskriterierna för högfungerande autism eller Asperger 
syndrom kan hjälpa dem. De har arbetat med social träning i böcker och med rollspel i 
den lilla klassen skapad för dem utifrån diagnosens kriterier, läst böcker själva, och 
samtalat med kontaktpersoner och lärare. De beskriver hur viktigt det är att få hjälp 
med att reflektera över sig själva och sitt funktionshinder. I tidigare forskning berättar 
ungdomar som först på gymnasiet har fått möjlighet att tillhöra en mindre specialklass 
för elever med Asperger syndrom, hur bra det har varit att få arbeta med ämnet 
Personlig Social Träning. Här har de fått hjälp med att konkret träna på social samvaro 
i den mindre gruppen, där alla har liknande problem att socialt interagera. Detta skapar 
en medvetenhet och ger ungdomarna en identitetskänsla där det blir legitimt att vara sig 
själva. Deltagarna i avhandlingen visar att de antar en identitet som Aspergare och på 
det viset är unika (Hellberg, 2007).  
 

Man kommer ju in i vuxenlivet snart och jag kan ju inte va´ sån på gymnasiet eller? 
Då skulle dom nog undra! 

 
Ungdomarna i innevarande studie ser nu på sig själva på ett annat sätt än tidigare när de 
blivit medvetna om olika sätt att hantera sitt funktionshinder. Genom övning och 
reflekterande samtal, vilket de tycker att de fått hjälp med i den lilla klassen har 
konflikterna med jämnåriga, föräldrar och lärare minskat. Detta har även gjort att 
ungdomarna mår bättre och känner sig mer säkra på vem de egentligen är. Genom att 
pedagogisera diagnosen Asperger syndrom blir det en bekräftande utveckling av 
normalitetsbegreppet. Både personerna själva och omgivningen lär sig manövrera 
diagnosen och komma underfund med hur olikheter ska hanteras (Palm, 2008). Att på 
det här viset assimilera identiteten med sin diagnos, menar Wrangsjö (2006) har blivit 
allt vanligare då gruppen har lättare att driva igenom sina rättigheter och känna 
gemenskap med varandra. Genom att deltagarna i innevarnade studie har förstått sina 
problem och accepterat dem kan de gå vidare, livet har tagit en annan vändning.  
 

Att träffa en person som förstår och kan ge stöd  
Ungdomarna berättar om en del enskilda vändpunkter vars gemensamma faktor är att 
träffa en person som man kan känna förtroende för och på det viset utvecklas och 
upptäcka att man inte skiljer sig så mycket från andra ungdomar. I ett par fall är det en 
assistent som betytt mycket för ungdomarna genom att de har förstått dem på rätt sätt 
och kunnat lyssna och leda dem in på rätt väg. Ungdomarna menar att det har betytt 
mycket för deras vidare utveckling när de blivit hjälpta till förståelse och assistenterna 
har visat tålamod och förklarat hur mycket hänger ihop. Ungdomarna i studien visar att 
LSS verkligen behövs, vilket de också har rätt till enligt lagen (Peterson, 2000). En 
assistent kan vara ett bra stöd på rasterna, vilka kan vara till stora problem för 
elevgruppen med sin strukturlösa och spontana utformning. På rasterna blir 
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ungdomarnas problem med social interaktion påtagligt. För att öka elevernas 
självförtroende och minska mobbing är det bra att tillsätta extra stöd på raster (Steindal, 
1997).   
 

Hon fattar allt. Hon betyder definitivt mycket för mig. Det är hon som har fått mig 
att må bättre nu, skulle inte hon finnas för mig så vet jag inte vad jag skulle göra 
faktiskt. 

 
I ytterligare ett par fall är det vikten av att få en kontaktperson som på rätt sätt kan bli 
den kamrat som de har svårt att finna bland jämnåriga. Dessa kontaktpersoner blir 
någon att ge förtroenden till, få råd av, göra kul grejer med och genom det utvecklas 
som individer. Kontaktpersonerna har hjälpt ungdomarna i studien att hitta intressen 
och fört ut dem bland andra ungdomar. Dessa stödpersoner blir på det viset viktiga 
kontaktlänkar i ungdomarnas liv. Kontaktpersoner eller de som avlastar familjen spelar 
en stor roll för att aktivera ungdomarna. Ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom måste få pröva många olika sysselsättningar och delta på sina 
villkor, så att konflikter undviks (Steindal, 1997). 
 
I innevarande studie framkommer hur kontaktpersonen till och med kan vara den 
person som gör att man orkar gå vidare, när livet känns alltför tungt. Kontaktpersonen 
beskrivs i berättelsen som den som gör skillnaden från att tidigare inte vilja leva och 
den som gör livet värt att leva genom att visa på hur man ska vara och stötta vid 
relationsproblem. Eftersom persongruppen har svårt läsa av sociala koder och anpassa 
sig till gällande kultur behöver de hjälp med detta (Larsson-Abbad, 2007). Här kan en 
kontaktperson vara en god länk till ungdomskulturen. Tidigare forskning betonar vikten 
av att de som ska hjälpa och stötta personer med högfungerande autism/Asperger 
syndrom har kunskap om elevgruppens svårigheter. De som ska stötta och hjälpa 
ungdomarna bör ha en förmåga att skapa en nära och god relation där man bygger upp 
förtroendet genom förståelse (Hugo, 2007).   
 
Persongruppen har svårt att skaffa och behålla vänskapliga relationer och bekymrar sig 
ofta om varför det är så, då önskan till vänskap är lika stor som hos andra ungdomar. I 
Larsson-Abbads (2007) studie har skolan löst det med kontakter via Internet i 
chatgrupper för ungdomar med Asperger syndrom. Hellberg (2007) beskriver hur 
problemen med olika relationer har en tendens att växa i omfång när det väl börjat och 
gör det därför än viktigare att ungdomarna får hjälp med att skapa och upprätthålla 
vänskapliga relationer. Detta menar ungdomarna i Hellbergs avhandling att de fått 
förståelse med först på gymnasiet. Däremot beskriver ungdomarna i innevarande studie 
att de fått hjälp med detta i de speciella små klasserna för elever med högfungerande 
autsim/Asperger syndrom som de går i nu.  
 

Jag kan tänka mig att ta kontakt med mina gamla kompisar nu när jag börjar 
gymnasiet faktiskt. Tack vare ---. 

 
I ett annat fall är personen en ledare i idrottsgrenen man utför. Genom att ledaren 
känner till de speciella omständigheterna kring personens diagnos kan han förklara mer 
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och förbereda för att allt ska gå smidigare. Ledaren har också blivit en länk till de 
jämnåriga och har på det viset gjort att självförtroendet stärkts inför annat också, i 
upptäckten att berättaren nu kan göra det han inte trott sig klara av tidigare. I tidigare 
studier framkommer hur viktigt det är med ett insiktsfullt mottagande i olika 
sammanhang för att ungdomarna ska känna sig väl emottagna och delaktiga. Om 
ungdomarna får hjälp med anpassning om vad som gäller för att smälta in i de grupper 
de vill tillhöra underlättar det för dem (Larsson-Abbad, 2007). 
 

Förändrad självbild 
I berättelserna framkommer individuella vändpunkter som inte är gemensamma för 
gruppen, men har det gemensamt att de förändrat ungdomarnas självbild. Ungdomarna 
har vuxit som individer av olika anledningar och de uppvisar en stark 
identitetsutveckling. De avslöjar åsikter att de av skilda orsaker lärt sig säga ifrån, 
vilket man inte har vågat förut. Detta åskådliggörs i berättelserna när saker nämns som 
en tid före och efter detta och hänger samman med bytet av skola. Eleverna har alltför 
länge fått misslyckas i sina tidigare miljöer och på det viset utvecklat en svag självbild. 
Nu när de känner sig delaktiga i sitt lärande och uppmuntras till egna initiativ och blir 
respekterade för den de är, påverkas självbilden i positiv riktning, vilket även påpekas 
av Bergström och Holm (2005). 
 
När någon har sagt eller gjort saker som man känt sig nedtryckt av tidigare, men nu 
vågar protestera mot har självförtroendet ökat. Anledningarna kan vara att självinsikten 
har stärkts av social träning i den lilla gruppen eller att lärare har uppmuntrat dem att 
säga ifrån. Taube (1987) menar att självförtroendet ökar när eleverna får gå i en mindre 
grupp där hänsyn tas till elevens behov av lugn och ro, anpassad metodik och 
undervisning i ett helhetsperspektiv. Det har även berott på olika 
integreringsmöjligheter på skolan som har varit lyckade då man fått sysselsätta sig med 
det man är bra på. Vändpunkten kan även ses i berättelsen som omnämnande av 
betydelsen vid byte av grupptillhörighet på samma skola eller att träna det man är bra 
på istället för att fortsätta fokusera och träna på det man inte är lika bra på eller har 
svårt för. 
 

När vi la av med all den där lästräningen för det var så pinsamt när jag läste högt för 
föräldrar och lärare. 

 
Hur man genom att fokusera på det elever med autism/Asperger är intresserade av kan 
utveckla eleven är ett välkänt faktum och ett vedertaget arbetssätt inom 
autismpedagogiken. Genom att hitta de förmågor som eleven besitter och utgå från dem 
vid mycket av undervisningen ges eleven en känsla av kompetens och självförtroendet 
blir bättre (Atterström & Persson, 2000).   
 
En av deltagarna i studien berättar med en helt annan kraft och glädje om hur mycket 
den idrottsgren han började utöva föregående år har betytt för honom. Han berättar 
själv om den här perioden i termer som tiden före och efter när han började med den 
givande aktiviteten. 
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Genom --- så fick jag mer kompisar och sånt som var högstadieelever. Jag kände att 
jag var ju en av dom faktiskt.  

 
Efter detta insåg han att han är en kille bland alla andra och fick fler kompisar som han 
hade något gemensamt med. Detta gjorde att utvecklingen gick framåt, han vågade säga 
ifrån mer när vuxna ville bestämma, han kände sig säkrare på vem han var och 
upptäckte att han var som de flesta i hans ålder. Hans självförtroende har genom detta 
blivit mycket bättre och även andra saker som han gjort under det här året har hjälpt till 
att öka självsäkerheten betydligt. Detta visar hur viktigt det är att inte glömma hur 
socialiseringsprocessen samspelar med i vilken grupp man tillhör i skola och samhälle. 
Det är viktigt med social mognad och att identiteten får utvecklas i interaktion med 
andra. Genom att dela social interaktion med andra utvecklas det sociala jaget (Trost 
och Levin, 1999). 
 

2.9 Avslutande resonemang 
I följande kapitel förs ett resonemang kring de resultat som framkommit för att svara 
mot det övergripande syftet som var att studera hur ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan. De funna resultaten 
anknyts till teori med hjälp av studiens utgångspunkt och tidigare forskning inom 
området. Slutligen diskuteras även den valda metoden för studien samt framtida fortsatt 
forskning. 
 

Identitetsskapande genom miljö och relationer 
Hur ungdomarna tidigare, innan de accepterat sin diagnos, slagits med sig själva och 
sina inre spöken i olika former vittnar deras berättelser om. Det kan vara att man inte 
varit som man upplevt rätt placerad, antingen i vanlig klass eller i särskolan. Detta har 
gjort att de känt sig nedtryckta och inte passat in i gängse ramar. I skollagen (SOU 
1985:1100) och i Lpo-94 (utbildningsdepartementet, 1998) görs ingen skillnad på 
elever utan alla som är i behov av särskilt stöd ska få det, först och främst inom 
klassens ram och om inte det är möjligt kan små undervisningsgrupper bildas. I 
vändpunkten som innebär byte av skola poängterar ungdomarna i innevarande studie att 
de är mycket nöjda med undervisningen i de speciellt ordnade klasserna de går i, där 
hänsyn tagits till elevgruppens diagnoskriterier.  De tycker att de äntligen har fått lugn 
och ro och engagerade lärare som tar ett helhetsgrepp om deras situation. De som gått i 
stora klasser i grundskolan framhåller att de skulle ha velat gå så här hela tiden. Det kan 
vara ett utslag av att elever med en diagnos utvecklas positivt då ett nära samarbete och 
god kommunikation upprätthålls med hemmet. Det är mycket viktigare än pedagogiska 
hänsyn, menar Jakobsson (2002). 
 
I de mindre undervisningsgrupperna är det ofta naturligt med en tät och god kontakt 
med hemmet. Lärarna i dessa grupper kommer även närmare eleverna och skapar en 
relation till var och en som byggs upp genom förståelse och en god kommunikation. 
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Gillberg (1996) menar att små undervisningsgrupper, där hänsyn tas till individuella 
behov och där diagnosens kriterier beaktas är en rättighet och en nödvändighet för 
ungdomar med Asperger syndrom/högfungerande autism. Detta påstående stämmer väl 
överens med ungdomarnas åsikter när de påtalar att de tidigare misslyckats i alltför 
stora klasser med lärare som inte förstått att hjälpa dem på rätt sätt. En fråga uppstår om 
det är skolans sätt att anpassa sig till eleven när man upprättar små 
undervisningsgrupper efter behov hos eleverna, vilket blir allt vanligare runt om i 
landet (Blom, 2004).  
 
Jag har ofta slagits av tanken hur lite förståelse det är bland skolans personal för dessa 
ungdomar. Gamla fördomar lever kvar om det inbundna barnet som man inte kan 
kommunicera med och på det viset känns det inte bra med diagnoser, då de istället 
inverkar negativt på bemötandet av eleven. Lärare är mycket osäkra på hur man ska 
etablera en relation och kommunicera med ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom. Det är istället den förståelsen som jag tror att ungdomarna 
känner av när de kommer till den lilla undervisningsgruppen där det finns kompetent 
personal som har kunskap om diagnosens olika kriterier. Å andra sidan möter jag i min 
verksamhet då och då mycket trasiga ungdomar som fått sin diagnos sent och därför 
haft många funderingar om sig själva och sitt annorlunda beteende. De har en mycket 
konfliktfylld tid bakom sig med både kamrater och lärare. Detta menar även 
ungdomarna i studien och i tidigare forskning, därför vill de att hänsyn tas till de 
diagnoskriterier som är kända för elevgruppen.  Ungdomarna känner att de fungerar 
mycket bättre i skolsituationen när hänsyn tas till diagnosen och identiteten utvecklas 
därmed i en positiv riktning. Nirje (2003) menar att även skolprestationerna ökar när 
självförtroendet blir större. 
 
Andersson (1999) anser att en nackdel med segregerande verksamhet är att en 
stämpling sker av elevgruppen och gör sammantaget att eleverna känner sig 
annorlunda. Den positiva sidan är att eleven får anpassad undervisning som borgar för 
god inlärning. Vad ska då prioriteras när rätt undervisning ska erbjudas för 
elevgruppen, anpassad undervisning för att klara av vidare studier eller social 
integrering? Hellberg (2007) och Larsson-Abbad (2007) diskuterar i sina avhandlingar 
vad som är den bästa skolgången för studiens ungdomar och menar att man måste se till 
vad det är som eftersöks i skolan. Om vi vill att eleverna ska få mycket faktakunskaper 
är de små grupperna att föredra, men ska skolan förbereda för ett socialt liv är den 
ordinarie undervisningen bäst. Jag ställer mig frågande inför varför det måste vara ett 
val. Jag tror att det måste vara möjligt att kombinera kunskapsinhämtning och ett 
socialt liv även för dessa ungdomar, bara förutsättningarna är de rätta. Ungdomarna i 
avhandlingarna anser dock att de ändå inte varit socialt integrerade i de vanliga 
klasserna och menar att de måste kompenseras för de brister de har. Varför inte lyssna 
på ungdomarna och påverka skolledare och politiker så att en positiv förändring sker 
utefter det ungdomarna berättar för oss?  
 
Hur dessa smågrupper inverkar på elevgruppens identitetsutveckling kan på liknande 
sätt avläsas i innevarande studies uttalanden, när ungdomarna menar att de mår mycket 
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bättre och utvecklas mer i den lilla specialklassen. I och med detta stärks identiteten 
som en funktionsduglig och felfri skolungdom vilken klarar av skolan och relationer 
inte bara i den lilla gruppen. Den motsägelsefulla bilden som ges av ungdomarna 
själva, i min studie och i annan forskning, av att de vill vara som alla andra men 
samtidigt behandlas med hänsyn till sin diagnos, anser jag vara ett utslag av den 
identitetsutveckling som alla ungdomar genomgår. Vem vill vara annorlunda mot andra 
i ens egen ålder? Ungdomarna med högfungerande autism/Asperger syndrom känner 
tydligt av att de inte mår bra om inte hänsyn tas till deras sätt att interagera. 
 

Jo… jag kanske var en räddhare när jag var liten, sen en tuffing fast egentligen som 
en mes. Sen så har jag blivit den jag är. Jag tror kanske att det var att jag lärde 
känna normalbegåvade kamrater. Jag kände att jag var som dom. 

 
Hur felaktigt det kan bli när elever placeras inkorrekt som i särskola visar citatet ovan, 
där utanförskapet kan ha yttrat sig på olika sätt. Antingen som en känsla av ledsnad 
eller saknad efter något man inte alltid kan sätta ord på. Ungdomarna har inte vågat 
säga ifrån när det känts fel och ett redan dåligt självförtroende har därmed blivit sämre. 
I och med detta har självbilden förstärkts som någon som är annorlunda och utanför 
annan gemenskap.  Dessa ungdomar har inte vågat ta några egna initiativ och upplever 
att de inte känt sig hemma tidigare. Tack vare byte av klasstillhörighet, lyckad 
integrering och deltagande i verksamhet tillsammans med normalbegåvade kamrater 
görs upptäckten att man inte skiljer sig så mycket från andra ungdomar. I och med det 
utvecklas en positiv självbild som stärker identiteten av att vara normal. Det borde vara 
självklart att ingen ska placeras i fel grupp så att en felaktig identitet utvecklas. För de 
elever som hör hemma i särskolan är den ett bra alternativ när vi inte kan erbjuda en 
inkluderande verksamhet fullt ut. Det är dock allas ansvar som arbetar i skolan att 
eleverna går i rätt skolform för att utveckla en positiv identitet.  Slutsatsen i Larsson-
Abbads (2007) studie är ett utökat normalitetsbegrepp gällande att vara normal som 
annorlunda. Eftersom personer med högfungerande autsim/Asperger syndrom är en 
stor heterogen grupp måste individuella hänsyn tas. Därför underlättar det om personen 
kan se sig själv som någon som är normal som annorlunda för utvecklandet av en 
positiv självbild, menar Larsson-Abbad (a.a.).  
 

Identitetsskapande genom social interaktion 
På grund av att man känner sig annorlunda kan uppträdandet yttra sig i att man slår 
över och ändrar sig till att bli någon man egentligen inte vill vara. Ungdomarna tar efter 
ett beteende hos kamrater som antas vara populära. Eftersom de bara kopierar ett 
uppförande och inte i grunden förstår varför, blir ungdomarna än mer utanför och 
mobbade. Även om personer med autism/Asperger kan lära sig social interaktion 
(Tideman, 2000) så krävs träning i olika former för att det inte bara ska bli imitationer. 
Ungdomarna i Larsson-Abbads (2007) studie visar hur de känner sig socialt 
kompetenta då de fått träna på att socialt interagera. Tideman (2000) menar att det är 
omgivningen som stämplar personen som avvikande då den anger vilka regler som 
gäller för hur en person i allmänhet ska bete sig. Ungdomarna känner av detta och med 
säkerhet gör det att de därför känner sig tryggare tillsammans med andra som också har 
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högfungerande autism/Asperger syndrom. Ungdomarna i studien beskriver hur de har 
blivit aggressiva för att försvara sig mot förmodade eller verkliga fiender. Detta för att 
inte visa vem de är utan för att skydda sig själva och inte visa hur ledsna de egentligen 
är. Känslan av att vara annorlunda mot vad andra ungdomar är finns där som en 
underton genom berättelserna. 
 

Om man mår dåligt då blir man mer aggressiv som typ en vildkatt eller såna som 
blivit misshandlade. Om man mår dåligt då är man mer aggressiv för att skydda sig 
själv. För annars vågar man inte visa att man är ledsen eller någonting av den sidan 
man egentligen är. 

 
Det kan här tydligt utläsas hur avsaknaden av Theory of mind d.v.s. förmågan att 
tillskriva andra människor känslor och tankar ställer till det för ungdomarna. Denna 
brist märks inom flera områden, men är av avgörande betydelse när ungdomarna ska 
samspela med andra. Att förstå att andra ungdomar har känslor och olika avsikter än de 
som syns och att dessa inte sammanfaller med de egna tankarna förefaller mycket svårt 
(Frith, 1994). Detta visar ungdomarna i studien när de har försökt vara och göra som 
andra ungdomar. Det har blivit fel, då de inte förstått kamraternas avsikter utan bara 
försökt att efterlikna dem. Den bristande förmågan i mentalisering ger även svårigheter 
vid samtal då ungdomar med högfungerande autism/Aperger syndrom inte kan förstå 
vad personen menar av sammanhanget. Detta tillsammans med att personer med 
autism/Asperger oftast talar till och inte med andra leder ofta till missförstånd 
(Gillberg, 1999) och gör att ungdomarna upplever sig missförstådda och utsatta för 
mobbing. De känner sig då annorlunda och utvecklar en negativ identitet, som någon 
som blir illa behandlad, mobbad och ska tyckas synd om. Därför är det som Steindal 
(2007) menar viktigt att tillsätta extra resurser på raster för att höja självkänslan genom 
delaktighet och tillhörighet. Det menar även Bergström och Holm (2005) som 
uppmanar de vuxna att ta sitt ansvar för att demokrati ska vara rådande på skolorna. De 
har i sin avhandling sett hur elever i behov av stöd, inte naturligt söker sig till de 
allmänna uppehållsrummen på skolan. 
 
Hugo (2007) framhåller hur viktigt det är med fenomenologiska lärare som deltar och 
utgår från ungdomarnas livsvärldar för att göra deras skoltid meningsfull. I innevarande 
studie påtalar även ungdomarna hur mycket de har utvecklats sedan de fått lärare som 
ser dem för vad de är och hjälper dem se sammanhang och tar hänsyn till helheten. 
Lärarna i den lilla undervisningsgruppen blir personer att interagera med när inte 
jämnåriga räcker till i omfång. Ahl (2004) betonar att alla personer utvecklar sin 
identitet med hjälp av social interaktion. Ungdomarna i studien har utvecklat en bättre 
självbild och en säkrare identitet när de träffade lärare som förstod dem och kamrater 
som var som de. I den lilla gruppen får de hjälp med sin bristande 
kommunikationsförmåga och utvecklar därmed en positiv identitet. Det är tack vare en 
öppen kommunikation som det sociala jaget utvecklas, vilket är under ständig 
förändring och utveckling (Trost & Levin, 1999). 
 
Att resonera runt segregering och inkludering för elever med Asperger 
syndrom/högfungerande autism är en komplex verklighet. Faktum kvarstår att 



 46

elevernas största svårighet ligger i den sociala interaktionen och de behöver aktiv hjälp 
och träning för att lära sig hantera socialt samspel och umgänge. Detta kan endast ske 
genom att goda relationer byggs upp med hjälp av tillit och förståelse av både vuxna 
och jämnåriga kamrater. Jag har slagits av tanken vid överlämningar av elever till min 
klass hur lärare ofta har känt sig provocerade då eleverna saknar förmåga att sätta sig in 
i lärarens och kamraternas sätt att agera och samspela. Problemen läggs oftast på eleven 
med Asperger/autism och ingen förståelse finns för avsaknaden av Theory of mind.  
 

Identitetsskapande genom acceptans 
Trots svårigheter med social interaktion beskriver ungdomarna hur de genom att 
acceptera sin diagnos har lärt sig att tycka om sig själva och se autismen som en viktig 
del av dem. De beskriver hur de har blivit säkrare på vem de är sedan de fick veta 
diagnosen och accepterat den. De berättar om ett lugn som de inte hade tidigare, då de 
numer inte behöver gå runt och undra vad det är som skiljer dem från andra ungdomar. 
I Hellbergs (2007) avhandling beskriver ungdomarna hur de nu med vetskap om sin 
diagnos förstår varför saker och ting har blivit fel förut. Nu har de kunskap om varför 
problem uppstått och kan på ett annat sätt förhindra att det händer igen. Genom att på 
det här viset öka kunskapen om diagnoskriterierna både för personen själv och 
allmänheten känner ungdomarna sig säkrare och utvecklas positivt. Det är en 
förutsättning att öka kunskapen i samhället om personer med högfungerande 
autism/Asperger syndrom för att dessa ska bli accepterade i gemenskapen (Larsson-
Abbad, 2007). En av ungdomarna i studien beskriver även autismen som en viktig del 
av sig själv för att andra ska förstå och hjälpa på rätt sätt. Det som fått dem att 
acceptera sig själva och se autismen eller Asperger syndrom som en del av 
personligheten kan också vara upptäckten av att man kan vara med jämnåriga och dela 
sysselsättning på lika villkor.  
 

Jag har nog accepterat det. Ja … om jag inte hade Asperger då skulle jag ha varit en 
annan person och då skulle det nog vara ännu jobbigare. 

 
I ungdomarnas berättelser framkommer tydligt att de inte skulle vilja vara någon annan, 
för de blir då osäkra på vem de i så fall skulle ha varit. Det är intressant i studien att se 
hur positiva ungdomarna är till sin diagnos. Hur den tidigare rådvillheten har bytts ut 
mot en säkerhet har lett till en starkare och positivare identitet. Den osäkerhet som 
många lärare känner inför elevgruppen gör att även de välkomnar en diagnos, för att få 
vägledning och hjälp att hantera den pedagogiska situationen. Det har även visat sig att 
många lärare tar för stor hänsyn till diagnosen och behandlar eleverna annorlunda när 
de har en syndromdiagnos (Jakobsson, 2002). Det är på inget sätt till gagn för 
elevgruppen att lindas in i bomull. Det är inte det som är meningen när hänsyn ska tas 
till diagnoskriterierna. Det är en acceptans för olikheter och ett utvidgat 
normalitetsbegrepp som behövs. Ungdomarna vädjar efter förståelse och kunskap. Om 
ungdomarna själva har lärt sig att acceptera sin diagnos vore det väl konstigt om inte vi 
som står utanför borde lära oss att säga ja till olikheter. I och med det kan vi visa hur 
dessa skillnader kan utvecklas och befrämjas för att samhället inte ska stagnera utan 
istället leda till mångfald. 
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Identitetsskapande genom social konstruktion 
I och med valet av att se på identitet i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
(Johansson, 2006) betonas en gemensam påverkan i en hela tiden växlande miljö. I och 
med den förändring som uppstod när ungdomarna fick reda på sin diagnos påverkades 
de åt ett annat håll än de annars skulle ha gjort. Deras drömmar om framtiden ställdes 
mot den sociala verklighet som innebär att ha högfungerande autism/Asperger 
syndrom. De inriktade sig på att lära sig mer om sig själva och sitt funktionshinder och 
utvecklade i och med det en identitet som en ungdom med autism/Asperger. Det som 
tidigare var otänkbart blev nu möjligt tack var accepterandet av själva omställningen 
till att ha en diagnos. Den förändring som skedde när ungdomarna accepterade sig 
själva och sin diagnos utvecklade en identitet som kunde förkasta den tidigare 
identiteten som en mobbad och utsatt person.     
 

Det känns som att det är det bästa inom mig, att det är jag. 
 
Ungdomarnas sammantagna berättelse andas i slutet av vars och ens berättelse, en 
positiv självbild där högfungerande autism/Asperger syndrom blivit en del av deras 
personlighet, vilken de inte vill vara utan, nu när de vet vem de är. Att finna ett innersta 
väsen i den sammantagna berättelsen framstod tydligt efter analysarbetet genomförts. 
Att vara eller inte vara en person med högfungerande autism eller Asperger syndrom 
d.v.s. att acceptera sig själv eller inte som den man är framstod påtagligt som den 
viktigaste punkten för identiteten i ungdomarnas berättelser. Det är ett resultat som 
även Larsson-Abbads (2007) forskning visar då hon kommit fram till begreppet normal 
som annorlunda vilket utgör ett vidgat normalitetsbegrepp där individuella hänsyn 
måste tas. Tack vare ökad kunskap bland allmänheten och hos ungdomarna själva om 
hur olikheten från den förväntade normen ska hanteras har normalitetsbegreppet 
utökats. Genom att skapa en egen social kategori för ungdomar med en 
Aspergerdiagnos har den blivit identitetsskapande (Palm, 2008). Det är dock viktigt att 
komma ihåg att ingen är sin diagnos, utan har en diagnos och alla är unika med sin 
egen personlighet (Larsson-Abbad, 2007). Björck-Åkesson (2008) för fram åsikten ifall 
vi borde se på specialpedagogik i en socialkonstruktionistisk anda, där alla elever även 
de i behov av speciellt stöd är ett resultat av sociala skeenden. Då menar hon att skolan 
skulle klara av att ge alla elever det de är i behov av.  
 
Sammanfattningsvis vill jag betona att ungdomarna i min studie nu går i mindre klasser 
uppbyggda efter de diagnoskriterier som är kända för gruppen. De som gått i stora 
klasser tidigare vittnar om hur de farit illa i samspelet med både vuxna och andra 
ungdomar. Den positiva syn de har på den segregerade verksamheten kan ha färgat 
deras åsikter. Bevisligen skiljer sig dock inte åsikterna från Hellberg (2007) och 
Larsson-Abbad (2007) där ungdomarna i deras studier uttalar sig positivt om 
segregering i små anpassade program på gymnasiet. Ungdomarna menar att en positiv 
identitetsutveckling har skett i och med att de fått möta förståelse och getts möjlighet 
att lära sig om högfungerande autism/Asperger syndrom. Detta gör sammantaget att de 
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accepterar sig själva och blir starkare i sin identitet. Skolan är en spegelbild av det 
samhälle vi lever i, som onekligen blir allt snävare i fråga om att ge olikheter en 
naturlig plats för arbete och fritid istället för den toleranta värld vi skulle föredra. I och 
med det kan jag inte tolka min studie annorlunda än att sorgligt nog konstatera hur det 
fortfarande behövs etiketter på människor för att tillgodose var och ens behov och bidra 
till en positiv identitetsutveckling för alla. 
 

Framtida forskning 
För att ytterligare studera hur ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom 
skapar sin identitet vore det mycket intressant att följa några ungdomar under en längre 
tidsrymd. Med hjälp av observationer och samtal kunde man mer på djupet och i ett 
längre sammanhang se progressionen av identiteten. Det vore även intressant att genom 
vidare forskning ta reda på om det utvidgade diagnosintresset och den ökade kunskapen 
bland allmänheten verkligen har breddats vad gäller acceptans av personer med 
högfungerande autism/Asperger syndrom.  
 
I framtida forskning skulle det också vara intressant att samtala med syskon till 
ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom för att se hur de upplever att 
vara syskon till en person med diagnosen. Det vore likaledes fängslande att se vilken 
betydelse syskonen tillskrivs för identitetsutvecklingen för personen med 
högfungerande autism/Asperger syndrom.  
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3 Elever i sociala och emotionella svårigheter 
samt deras identitetsskapande 
Annelie Eriksson 
 
 
 
Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med studien var att med hjälp av en narrativ ansats med inslag 
av ett hermeneutiskt tolkningsförfarande, söka en förståelse för elever i sociala och 
emotionella svårigheter och deras identitetsskapande i mötet med skolan utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Elever i år 9 berättade hur de upplevt sin skoltid 
och vad som varit betydelsefullt för dem. De fick berätta sina livsberättelser utifrån en 
tidsaxel som symboliserad låg-, mellan- och högstadieperioderna. Samtalen utgick från 
hur de såg på skolorganisationen, sina skolprestationer, lärares bemötande och 
kamratrelationer. 
 
Genom ett narrativt analyserande kom jag fram till att elever i sociala och emotionella 
svårigheter skapar sin identitet kring följande teman; anpassning – flykt, oro – ansvar – 
kontroll, ilska – svek, skydd - tillit samt skam – skuld. Eleverna måste hela tiden 
anpassa sig till nya situationer och om de misslyckas flyr de. De går ständigt omkring 
med en oro, känner stort ansvar samt behov av att kunna kontrollera sin vardag. De 
känner stor ilska över sin situation och ofta förknippas ilskan med svek. Deras 
berättelser handlar även om behovet av skydd och tillit samt känslor som skuld och 
skam över sig själva, sina prestationer och sin situation.  
 

3.1 Inledning 
I mitt arbete som specialpedagog i en 7-9 skola träffar jag dagligen elever som av olika 
anledningar inte fungerar i den ordinarie klassrumsundervisningen. Problematiken 
beskrivs ofta av avlämnande lärare med att eleven har svårigheter i det sociala 
samspelet och ett utagerande beteende. Min målgrupp består med andra ord av elever i 
sociala och emotionella svårigheter, men även andra svårigheter förekommer, såsom 
bokstavsdiagnoser, dyslexi och/eller inlärningssvårigheter.  
 
Många gånger träffar jag trasiga barn med oerhört låg självkänsla, ett destruktivt 
beteende, en negativ självbild och ett mycket trassligt känsloliv, där de primära 
behoven ej är eller har varit tillgodosedda under lång tid. De otrygga 
anknytningsstilarna är uppenbara. 
 
Jag har länge funderat över hur skolsituationen påverkar dessa elevers utveckling och 
identitetsskapande, samt hur de själva upplever sig och skapar mening i sin tillvaro. De 
har så många olika överlevnadsstrategier och är antingen enormt utagerande eller 
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tillbakadragna och de sprider oerhört mycket ångest i sin omgivning. Detta gör att det 
många gånger är svårt för vuxna att se eleven bakom beteendet och förhålla sig på ett 
professionellt sätt. Det är också vanligt att denna målgrupp i tonåren får en 
bokstavsdiagnos, då de uppfyller kriterierna för det, även om orsaken till svårigheterna 
bottnar i sociala och emotionella svårigheter. De får samma insatser som de med 
medfödda neuropsykiatriska funktionshinder, vilket ofta blir problematiskt för de 
inblandade. Ibland upplever jag att skolan bemöter psykologiska problem med 
pedagogiska insatser och tvärtom. Detta är inte alltid kompatibelt utan skapar än mer 
ångest och svårigheter då en negativ spiral uppstår. För att veta vilka insatser som 
behövs är det viktigt att ha kunskap om vari svårigheterna ligger. Jag tycker därför det 
är viktigt att veta hur elever i sociala och emotionella svårigheter skapar sin identitet.  
 
Elever i sociala och emotionella svårigheter hamnar ofta mellan alla stolar och ingen 
vill ta ansvar för dem. Det råder stor inkompetens kring dem och deras beteende, vilket 
gör barnen än mer förvirrade. Det finns inga klara riktlinjer för hur de ska bemötas, 
vilken hjälp de behöver och hur deras skoldag bör se ut, rent organisatoriskt. Det finns 
inga självklara rutiner för samarbete över myndighetsgränserna och eleven hamnar ofta 
i kläm. Eleverna omnämns ofta som värstingar och slussas över till socialtjänsten för 
vidare utredningar och problemen kvarstår för den enskilde individen och skolans 
personal samt övriga elever. De omnämns inte i läroplanen. När jag nyligen var på en 
föreläsning av Specialpedagogiska skolmyndigheten diskuterades det livligt om andra 
svårigheter och handikapp samt hur dessa kan bemötas och underlättas. Elever i sociala 
och emotionella svårigheter nämndes inte med ett ord, trots att det är en ökande grupp 
elever i skolan som befinner sig i dessa svårigheter.  
 
Jag har också arbetat på behandlingshem för utagerande destruktiva tonårsflickor som 
levt i sociala och emotionella svårigheter under många år, vilket väckt många tankar 
och känslor hos mig. Det var oerhört spännande och lärorikt att få ta del av hur de såg 
på sig själva och skapade sin identitet utifrån sina erfarenheter, samt vilken roll de 
tillskrev skolan som mötesplats i detta.  
 
Min familj fungerar dessutom som familjehem åt barn i sociala och emotionella 
svårigheter. Jag ser på nära håll vilka svårigheter de har i det sociala samspelet med 
andra, med sina kognitiva förmågor och på ett känslomässigt plan. Det är inte svårt att 
se hur detta påverkar hela deras identitetsutveckling och förmåga till lärande. För att 
kunna hjälpa eleverna behöver vi få veta hur dessa barn tänker och ser på sina liv samt 
vilka erfarenheter de har, när de skapar sin identitet. Att sluta skolan med en positiv 
identitet är vikigt då det påverkar resten av livet.  
 
Jag har letat efter forskning inom området men mest hittat studier gjorda ur ett vuxet 
perspektiv. Detta gjorde mig nyfiken på att samtala med elever som lever i sociala och 
emotionella svårigheter och försöka förstå hur de skapar sin identitet i mötet med 
skolan. Jag tänker därför analysera elevers skapande av identitet genom att lyssna på 
deras livsberättelser. I detta arbete kommer jag att använda mig av narrativ analys där 
en hermeneutisk tolkning ingår. 
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Styrdokument 
Barn och ungdomars skolgång är en viktig angelägenhet för ett samhälle. Skolan utgör 
en viktig arena där olika politiska mål som formulerats skall implementeras och 
realiseras. Skolans skyldighet att tillgodose alla elevers rätt till skolgång finns 
formulerade i Skollagen (SFS 1985:1100) och har i ideologiska termer formulerats 
utifrån tanken på en skola för alla.  

 
Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. 
Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt 
stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolan. (Skollagen 4 kap. 1§) 

 
Vilka elever som är i behov av särskilt stöd framgår inte alltid tydligt. Elever med 
funktionshinder är en grupp som är lätta att urskilja men barn i sociala och emotionella 
svårigheter är inte lika synliggjorda. De ingår i mer allmänna definitioner (Brodin & 
Lindstrand, 2004). Men kvalifikation och socialisation är skolans uppdrag och 
tillsammans ska verktyg ges till alla elever för att de ska kunna möta samhället och de 
krav som ställs på dem. Eleverna ska känna sig delaktiga, leva som ansvariga och 
medvetna medborgare samt kunna anpassa sig till de villkor som gäller för mänsklig 
samlevnad och ta moraliskt ansvar (Orlenius, 2001).  
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära. (Skolverket, 1998b) 

 
Läroplanen betonar förståelse, tolerans och respekt samt att det offentliga skolväsendet 
vilar på demokratins grund, vilket utgör grunden för hela verksamheten. Individens 
frihet och integritet, människolivets okränkbarhet, människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är centrala värden 
(Orlenius, 2001). Men det finns både goda och dåliga förebilder bland de vuxna och 
förhållningssättet mot vuxna och barn har stor betydelse för samvaron. Det är 
personalens ansvar hur relationer, samvaro och attityder formas och förändras genom 
att respektera barn och unga samt kräva respekt och ansvar tillbaka (Zackari & Modigh, 
2000).  
 

3.2 Utgångspunkter 
En forskare kan inte välja mellan att använda sig av en speciell filosofisk ram eller att 
inte använda sig av någon ram alls. Det går inte att vara neutral och låta bli att välja 
perspektiv. Forskning vilar alltid på en mer eller mindre uttalad metateori och 
utgångspunkten avgör både hur forskningsproblemet definieras, hur lösningen ser ut 
samt hur den empiriska datan presenteras (Hjörland, 2003). I detta kapitel presenteras 
de vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter denna studie vilar på. Dessa 
utgångspunkter ligger till grund för hur jag ser på livsberättelseforskning som 
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metodologisk ansats och analysinstrument. Utgångspunkten är hur människor 
konstruerar sin sociala verklighet i interaktion med andra, det vill säga ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv.  
 

Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är en central teori när det gäller hur elever uppfattar sig 
själva eftersom den förklarar hur den socialt konstruerade individen uppkommer 
(Egidius, 1995) och där den sociala processen står i centrum (Bron-Wojciechowska, 
1992). Det är en gren inom socialpsykologin och handlar om förhållandet mellan 
individ och samhälle där det fokuseras på att förklara samspelet mellan individers 
tankar, känslor, beteende och det omgivande samhället (Angelöw & Jonsson, 2000). 
 
Symbolisk interaktionism är inte något enhetligt perspektiv, då den inte består av någon 
gemensam uppsättning antaganden och begrepp som accepteras av alla som arbetar 
utifrån den (Cuff & Payne, 1996). Mycket handlar om gesters förvandling till symboler 
genom att de ges en för alla gemensam innebörd, vilket väcker samma föreställning hos 
de inblandade. Symbolspråket uppstår utifrån den sociala interaktionen, som betraktas 
som ett samspel runt symboler där varje individ är delaktig i en gemensam 
betydelsevärld (Egidius, 1995). Kommunikationsprocessen är viktig inom symbolisk 
interaktionism och anses bygga på gester eller stimuli och utgångspunkten är just att 
gesten skapar samma mening hos mottagaren som hos givaren och att det är responsen 
som skapar mening i processen. På samma princip byggs tänkandet, den symbol som 
skickas ut framkallar samma respons hos mottagaren som hos tänkaren. Under ett barns 
utveckling går det ut och in i olika sociala situationer där det bedömer sig självt i 
förhållande till gruppen. Denna process är av vikt för barnets utveckling till en 
medveten individ av sitt samhälle (Kohut, 1977). 
 
För att kunna bli ett jag krävs att en individ är en del av ett samhälle. Vid jag-
utvecklingen och i förlängningen självbildens tillkomst är spegeljaget av central 
betydelse. Spegeljaget betonas i symbolisk interaktionism och anses bestå av hur andra 
betraktar, hur andra bedömer och känslan som förmedlas av andra. En individ delar den 
andres bedömning i fantasin och därmed påverkas självbilden i förlängningen av andras 
värderingar (Cooley, 2003). Utifrån detta resonemang kommer en elev att betrakta sig 
själv på samma sätt som andra i skolan gör, både lärare och elever. Språket är 
avgörande i denna process och skolan kan ses som en arena för detta sociala spel där 
elever möter grupper av andra elever och bedömer sig själva i förhållande till andra och 
bli bedömda utifrån på gott och ont (Mead, 1995). 
 
Begreppen vem och vad har stor betydelse i denna teori. Begreppet vad står för den 
punktuella informationen, framför allt den bedömda utvecklingspotentialen, medan vem 
står för det socialt relationella förhållningssättet. Utifrån en punktuell betraktelse 
uppfattas individen som ett objekt, vilket inom skolans värld innebär att stor vikt fästes 
vid bedömning. En lyckad pedagogik bör ha sin utgångspunkt i den sociala människan 
där undervisningen handlar om möten i form av mänskliga möten. Det kan vara möten 
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med erfarenheter, färdigheter, kunskaper, tankar, känslor, förhoppningar och så vidare. 
För att möjliggöra detta krävs att läraren respekterar eleven, vilket till stor del handlar 
om moral. 
 
Om man utgår från det punktuella perspektivet kan det resultera i att eleven inte klarar 
kraven utan blir stämplad som avvikare i en negativ bemärkelse (Wright, 2000). Inom 
symbolisk interaktionism fokuserade forskarna från början på avvikelse (Bron-
Wojciechowska, 1992). De undersökte sociala definitioner av avvikelse och försökte 
förklara och förstå varför olika situationer, individer, processer och händelser 
definierades som sociala problem. Bakgrund och orsak var inte det primära utan 
samhällets reaktion på avvikande beteenden (Ohlsson & Swärd, 1994). De kom fram 
till att avvikande beteende är det beteende som en grupp människor benämner som 
sådant. De menar att en individ genomgår en process för att upplevas som avvikande 
och för att stämplas av andra. 
 
Enligt stämplingsteorin går det att identifiera fyra olika stadier för stämplingsprocessen. 
Den första är den primära avvikelsen som sker via föräldrarnas stämpling. Denna 
självbild har vuxit fram i ett samspel med föräldrarna och tar lång tid att utveckla. Det 
andra stadiet är samhällelig stämplig. När barnet konfronteras med samhället fortsätter 
det att lära sig de förhärskade kulturella normerna. Det är inte beteendet som ska vara i 
fokus utan omgivningens effekter på det. De som blivit stämplade av föräldrarna är mer 
utsatta för en samhällelig stämpling, vilket kan förklaras med beteendeinkonguens där 
individens handlande inte stämmer överens med den egna självbilden. Det tredje stadiet 
är sekundär avvikelse, som är ett handlande som motsätter sig de kulturella rättesnörena 
på ett medvetet plan och det sista stadiet handlar om avvikelsers upprätthållande. Det 
innebär att stämplingen utmynnar i en negativ självbild som i sin tur leder till sekundär 
avvikelse. Dessa två sista stadier förstärker varandra i en självlåsande cyklisk process 
som i förlängningen förstärker den negativa självbilden (Goldberg, 1980).  
 
Det är våra värderingar som ligger till grund för hur vi ser på normalitet (Emanuelsson 
& Persson, 2001) och varje samhälle avgör hur människor ska delas in i grupper, samt 
vilka särdrag som ska uppfattas som naturliga och normala för medlemmarna. 
Konsekvensen av detta blir att en person som har ett drag eller en egenskap som inte 
accepteras av gruppen blir stigmatiserad då individen avviker från önskade 
förväntningar (Goffman, 1972). Det är viktigt att förstå hur människor värderar, 
reflekterar och reagerar på olikheter. Det är nämligen de reaktionerna som avgör vad 
som är önskat eller oönskat (Emanuelsson & Persson, 2001). Individer som blir 
särskiljda av sin omgivning riskerar att bli betraktade som avvikare, något som sker i 
samma stund som ett beteende stämplas som avvikande av andra. Denna stämpling 
påverkar både interaktionen med andra människor, självförtroendet och 
identitetsutvecklingen (Tideman, 2000). Inom skolkulturen finns gränser för vad som 
anses normalt och acceptabelt gällande beteenden, uppförande och rörlighet. Dessa 
gränser måste accepteras och följas av varje elev för att inte bli ett barn med problem. 
Detta innebär att barns svårigheter upptäcks och bedöms i förhållande till skolans 
referensram (Börjesson & Palmblad, 2003).  
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Socialkonstruktionism 
Ur symbolisk interaktionism har socialkonstruktionism vuxit fram. Det är en 
vetenskapsteoretisk och metodologisk hållning som genomsyrar många nyare teorier 
om kultur och samhälle. Den är heller inget enhetligt perspektiv utan består av olika 
inriktningar, men det finns vissa gemensamma antaganden. Socialkonstruktionister är 
kritiska till självklar kunskap och anser att kunskap är historiskt och kulturellt specifikt. 
De menar att det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer samt mellan 
kunskap och social handling. Detta betyder att omvärldskunskapen endast kan ses som 
en av många variationer av sanning. De anser vidare att människors 
verklighetsuppfattning är historisk och kulturellt specifik där vissa kategorier och 
perspektiv dominerar mer än andra. Perspektiven och kategoriseringarna förändras, 
vilket i sin tur innebär att synen på världen, likväl identiteter är något som förändras 
över tid. Kunskap om världen konstrueras och upprätthålls i interaktion mellan 
människor. Den existerande världsbilden medför att vissa beteenden ses som naturliga 
och andra otänkbara. Konstruktionen av världen är därför bunden till maktrelationer, 
vilket får konsekvenser för en människas handlande och hur andra behandlas (Järvinen 
& Bertilsson, 1998). 
 
I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utmanas idéer om att det finns en sann, reell 
verklighet (Johansson, 2005). Utgångspunkten är att den sociala världen, liksom all vår 
kunskap om den, skapas i interaktion och kommunikation mellan människor. För att 
göra kommunikationen möjlig och för att skapa förståelse för varandra i olika 
sammanhang utvecklas gemensamma språk, genom vilka världen skapas (Burr, 2003). 
Språket används inte bara beskrivande utan även för att göra och skapa. Världen skapas 
i det språk som används och berättelser skapar och omskapar den sociala världen (Lang 
& McAdam, 1994). Vetenskapen har länge präglats av en instrumentell syn på språket, 
där språket betraktats som en representation av verkligheten (Wikström, 2005). Inom 
humaniora och samhällsvetenskap har det däremot skett en språklig vändning vilken 
inneburit att forskare anammat uppfattningen att den sociala verkligheten är språklig, 
eller diskursivt konstruerad. Språket ses inte som en exakt bild av en existerande 
verklighet utan det skapar den sociala verkligheten och ger den materiella världen 
mening och betydelse. Att uttrycka sig språkligt anses vara en social aktivitet där det 
genom berättelser, beskrivningar och förklaringar skapas identiteter, relationer, 
värderingar och normer (Johansson, 2005). Därför ses kunskap och vetande som socialt 
konstruerande faktorer och denna kunskap kommer bland annat från det språk vi växt 
upp med och som redan på förhand har strukturerat verkligheten åt oss (Wennerberg, 
2000).  
 
Inom socialkonstruktionismen är betydelse ett viktigt begrepp, det vill säga hur 
intrycken tolkas eller konstrueras och tillskrivs innebörd för att bli förståeliga. Det 
innebär att verklighetens enda betydelse är som producent av intryck. Traditionellt har 
socialkonstruktionister menat att världen konstrueras i samma ögonblick som den blir 
begriplig, att meningen konstruerar världsbilden och att det inte existerar någon 
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meningsfull värld utanför individen. Det är först när världen delas i delar, organiseras 
och kategoriseras samt placeras i ett sammanhang som förståelse och existens blir 
verkligt (Järvinen & Bertilsson, 1998). Det sätt som världen kategoriseras, förstås och 
framställs på är historiskt föränderligt samt kulturellt och socialt varierande. 
(Johansson, 2005). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att socialkonstruktionismen vilar på fyra premisser. Den 
första handlar om att ha en kritisk hållning till den tagna för givet-kunskapen om 
världen. Den andra handlar om historisk och kulturell specificitet, den tredje står för att 
kunskap bärs upp genom sociala processer och slutligen att kunskap och sociala 
handlingar hänger ihop (Burr, 1995).  
 

Berättelser som sociala konstruktioner 
En berättelse uppstår när det genom ord återges något som har hänt. Det handlar om att 
konstruera meningsfulla helheter av osammanhängande händelser eller situationer 
utifrån något. Detta anses vara en universell mänsklig aktivitet som är grundläggande 
för mänskligt tänkande och skapande av kunskap. Genom berättelser konstrueras och 
kommuniceras olika uppfattningar om världen. Berättelserna blir nycklar till kulturella 
och personliga världar och får därmed en djup existentiell betydelse, såväl psykologisk, 
kulturell som social. De ger struktur, sammanhang och mening till erfarenheter och 
skapas dagligen för att göra omvärlden och oss själva begripliga. Genom berättandets 
former blir de pågående sinnesintrycken och upplevelserna inordnade i en form som 
gör världen överskådlig och hanterbar. Berättelserna är ett sätt att skapa mening av 
sinnesintrycken, vi blir eller är våra berättelser (Johansson, 2005) och vi skulle inte 
finnas som vi är utan våra berättelser (Gergen, 1999). 
 
Det finns fyra grundläggande förhållningssätt för att definiera vad en berättelse är; det 
temporala, kausala, minimala och transaktionella. De två första är de mest 
inflytelserika. Den första definierar representationen av händelser i en kronologisk 
tidsföljd som det centrala kännetecknet för en berättelse. Den andra definitionen 
betonar att något slags orsakssammanhang mellan de olika händelserna är avgörande. 
Den första kända definitionen på en berättelse är från Aristoteles teorier om 
diktkonsten. Han hävdade att en berättelse kännetecknas av att den har en början, ett 
mittparti och ett slut. De flesta narratologer och berättelseforskare ser fortfarande 
temporalitet som ett nödvändigt kriterium för vad som kan kallas en berättelse. Utan en 
sekvens av händelser existerar ingen berättelse. I denna förståelse finns också ett 
antagande om kausalitet, då det som händer i det förflutna förorsakar händelser i nuet. 
Händelser skall vara kopplade till varandra så att de leder från en början till ett slut. 
Sammanhang är inte nödvändigtvis en absolut egenskap hos en text utan skapas i en 
kontext, i samspelet mellan en talare och en mottagare (Johansson, 2005). 
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Berättelsens teori 
Intresset för berättande har att göra med den ovan nämnda språkliga vändningen, som 
har inneburit en större medvetenhet om att språket är en handling med vilket 
verkligheten formas (Pérez Prieto, 2000). Från att narrativ använts av historiker som ett 
sätt att återge kunskap kom det som kallas den narrativa vändningen. Den hävdade att 
det sociala livet är narrativt och att människors identiteter och handlingar kommer till 
genom dem. De forskare som inspirerats av den narrativa vändningen anser att 
identiteter inte är givna utan ständigt omvandlas genom narrativa handlingar. De 
historier som berättas både av och till individer begripliggör samhället och genom 
dessa narrativ tydliggörs situationer i ett politiskt och kulturellt landskap (Bergström & 
Boréaus, 2005). Narrativ teori kan sägas vara en teori om berättelsen och utgår från 
socialkonstruktionismen. 
 
Studiet av berättelser ska inte ses som en särskild disciplin utan snarare som ett 
specifikt problemområde inom ett vidare forskningsfält. Det är ett tvärvetenskapligt och 
tvärdisciplinärt fält som karakteriseras av mycket begreppsförvirring och 
motsägelsefullhet. Ibland kallas det berättelseforskning och ibland narrativa studier 
men innebörden är densamma. Det narrativa forskningsfältet är relativt nytt och därför 
har inte någon gemensam terminologi etablerats ännu. Även om det är en 
allmänmänsklig tolkningsstrategi att koppla ihop olika händelser till en meningsfull 
helhet i form av en berättelse finns det inget som säger att formerna för att skapa 
sammanhang inte kan variera. Det finns vissa distinktioner eller begreppspar som 
kommer igen i narrativ teori och som förenklat sagt kan röra olika sätt att skilja mellan 
berättelsens vad, som handlar om innehållet samt berättelsens hur, som står för formen 
och uttrycksmedlet (Johansson, 2005). 
 

Livsberättelse - narrativ 
En speciell form av berättelse är livsberättelsen. Där placerar individen sig i förhållande 
till andra, talar om vad som är viktigt, markerar positioner samt argumenterar för egna 
ståndpunkter och mot andras (Mischler, 1999). Handlingar får betydelse eller mening 
genom att de placeras i en livsberättelse (Czarniawska, 2004) där redogörelsen är en 
pågående konstruktion av historia, kultur och självet. Den självbiografiska berättelsen 
strukturerar den sinnliga erfarenheten, organiserar minnet och delar in livet i händelser 
(Johansson, 2005). Minnet är dock inte bara en fråga om att komma ihåg olika 
händelser utan även om hur individen i efterhand ser på minnen, vilket kommer till 
uttryck i en livsberättelse (Haug, 1985). Vissa erfarenheter och känslor får plats, medan 
andra sorteras bort och aldrig blir berättade (Johansson, 2005). Genom livsberättelser 
skapas identitet (Mischler, 1999).  
 
Olika definitioner av livsberättelse eller narrativ har tagit form där en står för 
redogörelse för något som hänt antingen i verkligheten eller i fantasin (Bergström & 
Boréaus, 2005). En annan står för att berättelsen är en avgränsad enhet i ett pågående 
samtal eller en språklig framställning av till exempel en självupplevd händelse och en 
tredje för livsberättelser bestående av underberättelser. Här används berättelsebegreppet 
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för att binda samman och tolka olika språkliga händelser som en del av en helhet 
(Hyden, 1997). 
 
Tidigare sågs livsberättelser som en sann rekonstruktion av ett liv, något som på senare 
år ifrågasatts allt mer. Inom den konstruktionistiska forskningen ses i stället livet som 
en konstruktion genom berättelser, vilka måste tolkas. Genom livsberättelserna 
konstitueras världsbilden och identiteter. Redogörelsen för ett liv kan aldrig bli så exakt 
som det var utan är en pågående konstruktion av historia, kultur och självet (Johansson, 
2005). Händelser plockas ut för att placeras i ett visst narrativ. En livsberättelse är 
formad av de konventioner som finns i det omgivande samhället (Bruner, 1987).  
 

Narrativ som kunskapsform  
Inom narrativ forskning finns inte någon absolut sanning eller kunskap utan allt handlar 
om verklighetsuppfattningar och att kunskap skapas i processer människor emellan 
(Burr, 1995). Ett av de grundantaganden som förenar forskning som bedrivs utifrån ett 
socialt konstruktionistiskt perspektiv är att all kunskap som produceras kan beskrivas 
som en av många möjliga versioner (Pérez Prieto, 2000). På grund av det ses 
omvärlden som socialt skapat, till exempel genom livsberättelser (Johansson, 2005). 
Livsberättelser ses inte som primära eller som instrument för att ge en bild av det som 
varit, utan ett sätt att söka kunskap om det som är och om hur berättarna agerar i nuet. 
Detta kallas ibland det narrativa minnet, vilket innebär att fokus i första hand inte ligger 
på vad människor kan komma ihåg, eller hur bra de kan komma ihåg, utan på de 
berättelser som människor gör om det förflutna för att skapa mening och ordning i 
tillvaron. Dessa berättelser är i hög grad selektiva och verkar ofta leva ett eget liv då de 
blir återkommande teman som berättas om och om igen. Minnet blir ur det perspektivet 
våra bästa historier, som berättas så ofta att de upplevs som sanna då de används som 
mallar. Dessa mallar strukturerar nya erfarenheter samt det fortsatta handlandet och 
berättandet (Bruner, 1990).  
 
Kunskapsinhämtning innebär en process som inkluderar allt som lärs i livet och sättet 
att lära sig, både formella och informella insatser. I övergången från en gammal till en 
ny situation använder människor medveten eller omedveten inlärning (Bron-
Wojciechowska, 1992). Inom narrativ teori anses att det största lärandet sker utanför 
formell utbildning och handlar om ett aktivt sökande efter mening. Tidigare 
erfarenheter och kunskap påverkar den nya kunskapen när individen konstruerar sin 
egen verklighet. Varje berättelse har sin egen sanning där det fokuseras på att känna 
igen social och interpersonell påverkan. Genom dialog upptäcks hur mycket den egna 
identiteten resulterar från egna erfarenheter och hur mycket det dynamiska lärandet hör 
ihop med konstruktionen av identiteten (Johansson, 2005).  
 
Lärandet anses vara en process för att hitta sin identitet. Att resa, leva i ett annat land, 
byta jobb och kontinuerlig utbildning är olika sätt att hitta sin identitet samt förstå sig 
själv. Varje vuxen individ har en referensram och ett sätt att tänka som bildar en 
struktur. Detta tankesätt inbegriper mer än en kognitiv dimension. Det har även 
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kulturella rötter, som skapas inom varje familj. Allt detta påverkar individens val, 
personliga beslut och det emotionella. Lärandet blir med dessa utgångspunkter en 
process som sker i socialisationen när en social identitet växer fram (Dominicé, 2000). 
Detta innebär att kunskap och vetande ses som socialt konstruerade faktorer, som 
kommer från språket vi vuxit upp med och som på förhand har strukturerat verkligheten 
(Wennerberg, 2000).  
 
Kunskap och samhälle förutsätter varandra på ett ömsesidigt sätt. En individ lever i en 
social verklighet, en vardagsverklighet, som det finns en viss kunskap om. Människor 
skapar tillsammans den sociala verkligheten samtidigt som det skapas kunskap om den 
sociala verkligheten. Gruppens gemensamma kunskap blir den allmänt vedertagna 
sanningen. När de nya medlemmarna internaliserar kunskapen, legitimerar de gruppens 
normer och värderingar. På detta sätt anses samhället vara en mänsklig produkt, 
samhället en objektiv verklighet och människan en social produkt (Berger & 
Luckmann, 2003). Berättandet anses dessutom vara ett grundläggande villkor för 
socialt liv då språket skapar den sociala verkligheten och därmed kan ses som en 
grundläggande och universell kunskapsform, en kunskap som ofta ses som underordnad 
den vetenskapliga (Johansson, 2005).  
 
Konstruktionen av världen är bunden till maktrelationer, vilket får konsekvenser för 
handlandet. Utifrån ett narrativt perspektiv är berättandet, berättelser och skapandet av 
kunskap nära förknippat med olika aspekter av makt. På samma gång som berättelser 
hjälper individen att finna sig tillrätta och att identifiera personligheten skapar 
berättelsen också gränser för vilka vi inte är. Eftersom världen konstrueras genom 
språket ses språk och begrepp som meningsskapande och när språket ses som 
meningsskapande får olika begrepp också makt (Johansson, 2005).  
 

Narrativ och identitet 
Den ökade kritiken mot vetenskaplig objektivitet har inneburit att det inom 
samhällsvetenskapen och humaniora fokuserats mycket på språkliga aktiviteter. Här 
undersöks hur människan presenterar sig själv genom den språkliga aktiviteten och 
skapar personliga och sociala identiteter (Johansson, 2005). Olika berättelser skapar 
verkligheten och med hjälp av berättelser konstrueras identiteten (Czarniawska, 2004). 
Identiteter blir endast meningsfulla i relation till något eller någon och genom språket 
blir det möjligt att signalera relationer och tillskriva människor identiteter. Svaret på 
frågorna; vem är jag och vilka är vi, har med identitet att göra. Den första frågan 
handlar om den individuella identiteten och den andra om den kollektiva identiteten. 
Utgångspunkten för den kollektiva identiteten är att personerna förväntas dela en 
uppsättning egenskaper, kvaliteter eller en tillhörighet (Stier, 2003). En kollektiv 
identitet förutsätter både en intern gruppidentifikation och en extern kategorisering 
(Jenkins, 2004). Den formas och omformas i en kontext och en individ måste ha något 
signifikant gemensamt med andra innan en tillhörighet till ett kollektiv kan komma till 
stånd (Ekstrand, 1998). 
 



 63

Identitet är något som individen deltar i att utforma men är också starkt påverkat av det 
omgivande samhället. Att kontinuerligt göra olika livsval kräver reflektion över det 
egna jaget och den egna livssituationen. Frågan om identitet blir ett personligt projekt 
för individen att förverkliga (Miegel & Johansson, 2002). Identiteten blir jagets 
igenkänningstecken som kommer till uttryck i talet (Ekstrand, 1998).  
 

Narrativ och diskurs 
En central fråga för definitionen av narrativ är dess relation till diskurs i betydelsen till 
vad som uttrycks i ett visst sammanhang (Bergström & Boreéaus, 2005). En diskurs är 
en uppsättning utsagor, talade eller skrivna i ett bestämt socialt sammanhang, liksom de 
mer eller mindre uttalade regler som reglerar vad som kan och inte kan sägas eller 
skrivas i detta sammanhang. Utifrån ett sociologiskt perspektiv kan diskurs förstås som 
kunskapsordningar, med ett inneboende maktanspråk som inbegriper både det talade 
och det skrivna språket. Diskursen är en historiskt bestämd form för vetande och 
diskussion, sammanvävd med relationer av makt. Den består av utsagor som 
konstruerar den universella sanningen om människan, samhället, naturen och omfattar 
anspråk på social makt. Den ska förstås som ett regelsystem, vilket legitimerar vissa 
kunskaper men inte andra och som definierar vilka som har rätt att uttala sig med 
auktoritet (Johansson, 2005). Diskursanalys är en metod som används i syfte att studera 
samhällsfenomen genom att sätta språket i fokus. Ibland definieras diskurs som ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller ett utsnitt ur världen. Det går att 
betrakta diskurser som bildande av sociala mönster grundade på språket, eller som 
betydelsefixeringar, vilka står i instabila förhållanden till varandra. Diskurser är dock 
inte några storheter som finns i avgränsade former utan mer analytiska begrepp. De 
läggs över verkligheten för att skapa en ram för en undersökning (Jörgensen & Philips, 
2007).  
 
Narrativ kan ses som åtskilda eller som fristående från diskurser. De kan även betraktas 
som tänkbara former av en diskurs, som texter bland andra (Bergström & Boréaus, 
2005). Ibland sägs att narrativ består av historia och diskurs. Det innebär att historia är 
innehållet, eller händelseförloppet och de karaktärer eller företeelser som har att göra 
med iscensättning. Historia kan ses som narrativets vad medan diskursen handlar om 
vilka medel eller med vilkas hjälp innehållet förmedlas, det vill säga narrativets hur 
(Johansson, 2005).  
 

3.3 Syfte 
Inom såväl socialtjänst som skola sker idag stora neddragningar. Detta slår hårt mot 
barn och ungdomar i sociala och emotionella svårigheter. I skolsituationen är de ofta 
väldigt utagerande och väcker många känslor i form av aggressioner och 
avståndstagande från såväl lärare som andra elever. Skolan blir en plats där det negativa 
beteendet blir en del av identiteten och eleverna lär sig snabbt strategier för att 
överleva. De segregeras för att skapa lugn och ro för övriga kamrater och lärare. Det 
saknas ofta kunskap om sociala och emotionella svårigheter och skolpersonalen är 
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många gånger förtvivlade över sin maktlöshet, som väcker stor frustration. De är en 
växande grupp och därmed ett växande problem inom skolan, då det enligt Lpo 94 ska 
erbjudas en skola för alla. Identitetsskapandet för dessa elever blir en svår process där 
många faktorer och krafter inverkar. För att kunna stödja eleverna i ett positivt 
identitetsskapande behövs kunskap och processen behöver synliggöras och 
problematiseras. Det övergripande syftet med studien är därför att söka förståelse för 
elever i sociala och emotionella svårigheter och deras identitetsskapande i mötet med 
skolan. Detta vill jag göra genom att lyssna på deras livsberättelser där skolsituationen 
är utgångspunkt. Jag avser att studera: 
 

• Hur kommer upplevelsen av skolorganisationen till uttryck? 
 

• Hur kommer betydelsen av skolprestationerna till uttryck? 
 

• Vilken betydelse tillskrivs lärarnas bemötande? 
 

• Vilken betydelse tillskrivs kamratrelationerna? 
 

3.4 Metod och genomförande 
Forskaren undersöker utifrån livsberättelserna olika aspekter, eller teman av hur 
människor skapar identitet. Människors egna tolkningar av sig själva sätts därmed i 
centrum och varje individ bestämmer själv vad som berättas och inte (Johansson, 
2005). Jag bestämde mig för att fokusera på fyra olika infallsvinklar. Dessa utgick jag 
ifrån för att få informanterna att berätta så mycket som möjligt om sig själva. Samtalet 
fokuserades på hur de beskrev skolorganisationen, hur de såg på sina skolprestationer, 
hur de talade om bemötandet de fått av lärare samt hur de såg på kamratrelationer. Vi 
utgick från en tidslinje under samtalet för att lättare få struktur i berättelserna.  
 
Det ingår tre informanter i studien. Samtliga är pojkar, eftersom det inte fanns några 
flickor i gruppen. Jag kom i kontakt med gruppen genom mitt arbete. Undervisande 
lärare hjälpte mig att välja ut tre informanter som ansågs kunna sätta ord på både tankar 
och känslor.  
 

Insamling av empiri 
Inför samtalen informerade jag eleverna personligen om syftet med studien och att de 
hade rätt att avbryta samtalet närhelst de önskade, samt att de själva bestämde vad de 
ville berätta och inte. Jag bad dem berätta om hur de upplevt sin skoltid under ett 
stadium i taget och ställde uppföljande frågor för att få mer information om de teman 
jag valt. Samtliga fick svara på frågan vem är du för att öppna upp för fria reflektioner. 
På detta sätt var det jag som styrde samtalet med fokus på det jag ville veta. De var fria 
att berätta så mycket de ville men jag satte ramarna. Jag avslutade varje samtal med en 
sammanfattning för att kontrollera att jag uppfattat dem rätt. Jag genomförde tre samtal 
med varje informant och varje tillfälle pågick cirka fyrtiofem minuter. Samtalen skedde 
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i en avskild miljö på informanternas skola, där vi inte stördes av andra. Informanterna 
fick själva välja tid och plats och samtalen gjordes med en veckas mellanrum. Samtliga 
samtal bandades och vid varje samtal berättade jag om syftet med studien och 
underströk konfidentialiteten, samt om möjligheten att avbryta när helst de önskade. 
Ingen av dem önskade ta del av resultatet av studien.  
 

Analys av empiri och redovisning av resultat 
Samtal kan analyseras som vilka andra narrativer som helst. Nya berättelser skapas där 
varje utskrivet samtal blir en redigerad text som tolkar och förmedlar tal (Johansson, 
2005). Utskriften är alltid en fråga om en subjektiv tolkning av verkligheten och det är 
inte helt problemfritt att transkribera från talspråk till skriftspråk (Kvale, 1997). Det är 
viktigt att ta ställning om berättelserna ska skrivas i skriftspråk, det vill säga med 
korrekt stavade ord, om pauser ska vara med och om vanliga talspråksord ska vara med 
(Perez Prieto, 2000). Jag har valt en medelväg i denna fråga genom att behålla en del av 
samtalens individuella karaktär genom att transkribera talspråksformuleringar som är 
vanligt förekommande.  
 
Min transkribering skedde genom att jag skrev ner varje elevs berättelse i sin helhet 
utifrån bandinspelningarna. Därefter genomfördes en naiv läsning, med fokus på helhet 
för att få en bild av den synbara texten. På detta sätt fick jag en ytlig uppfattning om 
vilka informanterna var och hur deras skoltid sett ut. Detta resulterade i korta 
presentationer av informanterna, som jag förstärkte med citat. 
 
Därefter läste jag texterna upprepade gånger för att hitta det dolda innehållet, det vill 
säga bilda mig en uppfattning om vad informanterna berättade. Med hjälp av den 
hermeneutiska spiralen trängde jag djupare och djupare in i materialet. Jag ville veta 
hur informanterna skapar sin identitet där skolorganisationen, skolprestationer, lärares 
bemötande och kamratrelationernas betydelse var utgångspunkter. Dessa fyra 
infallsvinklar fick bli övergripande teman vid denna läsning. Vid varje ny läsning 
upptäcktes nya nyckelord, teman och mönster. Jag delade sönder texten i 
meningsbärande delar, sorterade och placerade varje mening under det tema den hörde 
hemma. Därefter gjordes själva kategoriseringen. Detta resulterade i en löpande text där 
varje problemfråga är ett tema och svaren på frågorna är kategoriserade enligt 
hermeneutiska tankegångar.  
 
Slutligen började jag om från början och utgick från texten i sin helhet. Jag läste 
igenom texten ytterligare några gånger innan jag delade upp den i små korta berättelser, 
anekdoter. Berättelserna hade en början, en kärna och ett avslut. Därefter letade jag 
efter intrigen, själva händelsens kärna eller budskap i anekdoten. Intrigen kan ses som 
en slags organiserad princip, en metastruktur som ger innebörd till berättelsens olika 
delar och som skapar illusionen av en sammanhängande enhet (Öberg, 1997). Ibland 
kan det förekomma flera olika sorters intriger, även motsägelsefulla i en och samma 
livsberättelse (Johansson, 2005). Reflektion kan jämställas med en 
spegling/återspegling och ses som ett optiskt eko. Min spegling utgår från anekdoten 
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och speglar intrigen, det vill säga vad intrigen får för följder, avslut. Jag tolkade varje 
avslutning för det tema jag kunde hitta i varje händelse. Jag sammanställde sedan dessa 
till ett fåtal kärnfulla och övergripande teman. Detta resulterade i mina nya berättelser, 
som redovisas i löpande text med de övergripande teman som rubriker. Mina berättelser 
är en symbolisk, kreativ sammanfattning av det jag hört och läst. Jag har dock hela 
tiden fokuserat på identitetsskapandet.  
 

3.5 Redovisning av resultatet 
Resultatet redovisas i tre olika steg. Den första resultatdelen visar vad den naiva 
läsningen gav. Här presenteras varje informant för sig genom en kort beskrivning. 
Därefter redovisas vad den upprepade läsningen förmedlade utifrån syftet, elevers 
skapande av identitet i mötet med skolan. Samtliga informanters berättelser är där 
blandade och tolkade utifrån elevernas berättelser om sin skolsituation, där 
skolorganisationen, skolprestationer, lärares bemötande och kamratrelationerna är 
utgångspunkterna för kategoriseringen. Slutligen redovisas mina berättelser så som jag 
analyserat dem i sin helhet och där görs även en teorianknytning.  
 

Palle 
Palle är en kille som berättar att han haft en ganska brokig barndom och skoltid. Hans 
föräldrar skilde sig tidigt i hans liv och han har skiftat mellan att bo med sin pappa och 
olika familjehem. Hans kontakt med mamman har sett olika ut under årens lopp, 
alltifrån ingen alls till daglig kontakt. Hans pappa har levt i olika familjekonstellationer 
med olika sambor och deras barn. Pappan och Palle har dock funnits för varandra och 
alltid haft kontakt under hela barndomstiden. De har flyttat runt mellan olika städer. 
Detta har för Palles del inneburit en hel del skolbyten. Han upplever att han alltid haft 
problem i skolan på grund av att han inte kunnat koncentrera sig och han har därför 
alltid haft olika insatser i skolan. Han fick en elevassistent redan i år 1 och har sedan 
alternerat mellan olika små segregerade grupper såsom specialundervisning, 
resursskola eller andra grupper utanför den ordinarie klassrumsundervisningen. 
 
Palle berättar att detta har påverkat honom väldigt mycket och att han egentligen tycker 
att det räcker nu. Han menar att även om han inte kunnat koncentrera sig och varit 
olydig så har han inte haft några svårigheter med kunskapsinhämtning. Det värsta var 
att behöva gå på resursskola, inte för att det var något fel på skolan, tvärtom, utan för 
att han kände sig så utanför och stämplad som problembarn. De andra eleverna var 
mycket utagerande och det var ständiga konflikter. Palle var många gånger rädd för en 
del av de andra eleverna.  
 

Fattar du vilket djävla liv det var. De hade kniv med sig och hotade med och lärarna 
vågade inte säga emot dem. De bara fjäskade och gjorde roliga saker med dem, som 
att åka till simhallen eller bowla eller så. Man fick liksom alltid vara beredd att få 
en kniv i ryggen. 
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När familjen flyttade och det med automatik blev en annan skola som tog över var han 
mycket negativt inställd till att tillhöra en mindre grupp igen. Han trodde att det skulle 
bli som på resursskolan och han protesterade högljutt. Han agerade ut och fick 
hemundervisning under långa perioder. Nu har familjen flyttat igen och han läser i en 
liten segregerad undervisningsgrupp, som han trivs mycket bra med. Han började i 
helklass men det fungerade inte på grund av ständiga konflikter med klasskamraterna 
och okoncentration under lektionstid. Han vill nu satsa på att få betyg och vet att han 
inte har en chans till det i en stor grupp. Han läser två teoretiska ämnen i helklass och 
det fungerar bra. 
 
En assistent finns tillgänglig, men han tror att han skulle klara det utan assistentens 
närvaro. Han fick från början inte tillträda matsalen utan assistenten men nu har han 
visat att han klarar sig i den situationen på egen hand och därför har skolan dragit ner 
på insatserna undan för undan. Risksituationerna handlar inte om att han inte kan bete 
sig på ett acceptabelt sätt, för han vet nu hur man gör. Men klasskamraterna vill att han 
ska vara som tidigare och Kalle känner sig ofta provocerad av detta. Nu vill han 
komma in på ett gymnasieprogram, få en utbildning och ett arbete så att han kan klara 
sig på egen hand. Pappan lever tillsammans med en ny kvinna och hennes barn, varav 
ett är en av Palles bästa kompisar.  
 

Jag har ju fått det bättre nu och vi är liksom en vanlig familj nu. Men jag vill ju inte 
bli som min knäppa mamma. Hon är idiot. Hon är verkligen en idiot. Och jag vill ju 
inte bli som henne. Nej, jag ska skaffa ett jobb där man tjänar djävligt mycket 
pengar så att jag kan vara ledig länge och bara softa.  

 

Kimme 
Kimme går sitt sista grundskoleår och tillhör den segregerade lilla gruppen på skolan. 
Han läser många ämnen i den gruppen och en del praktiska ämnen i helklass. Han har 
haft en brokig skolgång och en rörig situation i hemmet. Hans föräldrar skilde sig när 
han gick på mellanstadiet och dessförinnan var det mycket konflikter och oro eftersom 
pappan var/är alkoholist. Han har sedan dess bott med sin mamma och äldre syster. 
Kontakten med pappan har efter skilsmässan varit sporadisk och styrd av hans 
missbruk. Familjen har flyttat många gånger och Kimme har gått i olika skolor. Han 
började sin skolgång med en elevassistent vid sin sida och han minns att han tyckte det 
var bra då. Han fick gå om en årskurs under de första skolåren och den mesta tiden 
under en skoldag tillbringade han hos en speciallärare, som han tyckte mycket om. 
Assistenten var med hela tiden, såväl under raster som under lektionstid. Han tycke det 
var lugnt och skönt att få gå ifrån till specialläraren. 
 
Läraren slutade sin tjänst och Kimme fick en ny och det blev inte bra. Han började 
vantrivas i skolan och bråkade ännu mer än tidigare, nu både under helklasslektionerna 
och specialundervisningslektionerna. Det var ständiga konflikter både i skolan och 
hemma. Familjen flyttade och Kimme började i ny skola, men även om det var bra till 
en början så blev det samma problem så småningom. Kimme agerade ut och vägrade 
till slut att gå till skolan 
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Det gick ju inte att gå till en sån idiotskola och sen var jag alltid så trött. De fattade 
inte att jag var så trött så trött. Jag kunde ju inte sova för då, du vet, var alltid pappa 
full och sjuk därhemma. Mamma lipade och pappa skrek och alla skrek och lärarna 
skrek. Det bara blev för mycket för mig liksom. 

  
Han hade hemundervisning under perioder som varvades med nya små segregerade 
grupper, som skolorna erbjöd efter hand. Men ingenting fungerade och Kimmes skoltid 
blev till ett stort problem för hela familjen. Föräldrarna var arga på skolan och 
flyttningarna avlöste varandra. När han hade gått i samtliga skolor som fanns i 
kommunen flyttade familjen till en annan kommun. Problemen kvarstod och Kimme 
upplevde förvirring i det hela. 
 

Det var ju alla lärarna. Hmm dom var ju inte kloka liksom. Dom höll mig kvar 
ibland och ibland visste jag inte vad jag skulle göra. En gång sprang jag bara hem 
liksom i strumporna och jag blev jätteblöt. Men dom var inte kloka och det sa 
mamma och pappa också. 

 
Efter skilsmässan blev det lugnare hemma och han började utredas inom psykiatrin. 
Detta resulterade i medicinering som i sin tur gjorde att Kimme blev tröttare och lättare 
kunde koncentrera sig. Han gick nu i en liten resursskola och det var en positiv tid i 
hans liv. Han fick göra många roliga saker där, som han inte prövat på tidigare. Sedan 
slutade en av lärarna och konflikterna tog över igen och det blev ohållbart för Kimme. 
Han fick hemundervisning och ungefär samtidigt träffade mamman en ny man som 
flyttade in hos familjen. Kimme fick uppleva våld på nära håll. Detta förhållande 
avlöstes av ytterligare två, som slutade med smärtsamma uppbrytanden. Därefter 
träffade mamman en man ifrån en annan landsdel och hela familjen flyttade. Kimme 
fick börja i en ny skola och han gick i helklass under en kortare tid. Det fungerade 
skapligt bra men han hade svårt att hänga med i undervisningen. Sedan började Kimme 
en ny skola igen och där fick han erbjudande om att studera i den lilla segregerade 
gruppen, som han nu tillhör. Från början hade han många lektioner där men efterhand 
har helklasslektionerna utökats. Det är fortfarande mycket konflikter runt Kimme och 
ibland kan han inte kontrolla sig. 
 

Ibland bara känner jag för att slå till någon utan anledning. Jag vet att det är knäppt, 
för jag är inte arg egentligen ju, men jag känner ändå för att klippa till. Men jag har 
ju inte gjort det än i alla fall. Men det har varit nära många gånger, liksom.  

 
Mammans nya sambo har barn sedan tidigare, men Kimme har inte någon kontakt med 
dem, eftersom inte pappan har det. De har olika bokstavsdiagnoser alla fem och bor hos 
sina olika mammor eller i eget boende. Hans biologiska syster har flyttat ihop med sin 
kille och det är numera bara mamma, nya mannen och Kimme som bor tillsammans.  
 
Kimme har inte betyg i något ämne och därför kan han inte komma in på något 
gymnasieprogram och vet inte vad som kommer att hända efter nian. Kanske ska han 
börja arbeta.  
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Benne 
Bennes barndom och uppväxt består av mycket bråk och många separationer. Han har 
två äldre och två yngre halvsyskon. Han levde med sina biologiska föräldrar och äldre 
syskon när han var liten och det var mycket bråk mellan samtliga familjemedlemmar. 
När han började skolan skilde sig föräldrarna eftersom pappan drack för mycket 
alkohol. Han bodde tillsammans med sin mamma och sina syskon. I skolan var det bara 
bråk och konflikter från första dagen. Benne kunde inte koncentrera sig och han slogs 
vilt med både andra elever och med lärarna. Han upplevde att andra retade honom på 
grund av kläder och bristande hygien. Han fick en elevassistent, som han trivdes bra 
med och dessutom enskild specialundervisning vissa lektioner. Men kaoset fortsatte 
och Benne kände sig orättvist behandlad. Han fick till slut vara hemma hos sin assistent 
och arbeta ensam tillsammans med henne. 
 
Det var svårt att lära sig läsa, skriva och räkna när han inte fick vara ensam med henne. 
När det blev dags att byta lärare på mellanstadiet försvann assistenten och det blev än 
värre med bråken. Innan han slutade mellanstadiet var han polisanmäld för flera fall av 
misshandel. Mamman träffade en ny man, fick ett nytt barn och familjen flyttade efter 
sista misshandeln till en annan kommun. Benne började i helklass men efter bara några 
veckor var det kaos även där. Benne fick hemundervisning, undervisning i liten grupp 
och en elevassistent. Men inget fungerade och samtliga insatser avslutades inom loppet 
av några veckor. 
 

Jag var för bråkig. De var rädda för mig. Jag var för djävlig men jag kunde liksom 
inte styra över det. Det bara blev så och det går liksom inte typ att förklara. 

 
Till slut orkade inte mamman mer och Benne flyttade till sin pappa, som nu var nykter 
och levde i ett nytt förhållande med ett nytt barn. Benne gillade inte flytten då han helst 
ville vara kvar hos sin mamma. Dessutom hade han inte haft någon kontakt med sin 
pappa under flera år. Men han hade inget val för socialtjänsten bestämde. Pappan var 
nu annorlunda än Benne mindes honom och hans nya sambo var okej. I den nya skolan 
blev det dock genast problem igen. Hans slagsmål och konflikter gjorde att en assistent 
genast sattes in, men det hjälpte inte utan efter några veckor hamnade han i en 
segregerad undervisningsgrupp för utagerande elever. Där tillbringade han resten av 
mellanstadietiden och därefter flyttade han till en annan skola för att gå de sista tre 
grundskolåren. Han hamnade i en klass där han endast kände ett par stycken. 
 
Det blev snabbt bråk igen och hans okoncentration gjorde att en assistent alltid fanns 
vid hans sida. Assistenten tröttnade efter ett tag och han fick komma till en liten 
segregerad undervisningsgrupp igen. Från början hade han hela sin skoldag förlagd dit, 
men allt eftersom har han haft fler och fler lektioner i helklass. Högstadieperioden har 
kantats av polisanmälningar på grund av misshandel, anmälningar till socialen på grund 
av beteendet och många samtal med skolledning, lärare och hemmet har ägt rum. Han 
har betyg i de flesta ämnen och räknar med att studera vidare på ett gymnasieprogram.  
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Jag vill ju gärna läsa vidare liksom, men jag vet ju inte om jag fixar det liksom. Jag 
måste ju sluta slåss för fan och jag vet inte om jag klarar det. Men då blir jag ju bara 
ett djävla socialfall och det vill jag fanimej inte.  

 
Benne har under hela sin uppväxt tillbringat en del tid i olika kontaktfamiljer, något 
som han upplevt både positivt och negativt. Det har varit mycket bråk även där och 
efter några månader har kontaktfamiljerna valt att avsluta kontakten. Ibland har det 
känts bra men om han trivts på något ställe, så har han inte tyckt om brytningen utan 
velat vara kvar. Sedan han flyttade till sin pappa har han inte haft kontaktfamilj. Han 
åker istället till sin mamma varannan helg. 
 

Skolorganisationen  
Samtliga informanter har under hela sin skoltid tillhört olika små segregerade grupper 
och haft extra resurser i form av elevassistenter, speciallärare eller resurslärare. Detta 
har påverkat eleverna på olika sätt och här redovisas hur skolans organisation sett ut 
samt vilken betydelse informanterna tillskriver detta i sitt identitetsskapande.  
 

 
Figur 2. Elevers upplevelse av skolans organisation och dess betydelse. 
 
 
Segregering på olika sätt 
Samtliga informanter har under hela sin skoltid varit segregerade från den ordinarie 
undervisningen på någon sätt. Under lågstadietiden fungerade det skapligt bra med 
segregerad specialundervisning vissa timmar varje vecka. Under mellanstadietiden blev 
samtliga helt segregerade och kom att tillhöra små stationära grupper som hade sin 
undervisning förlagd till byggnader som fanns långt ifrån den ordinarie skolan. En del 
kallade sig resursskolor, andra kallade sig för avdelningar som tillhörde den vanliga 
grundskolan. Undervisningen kännetecknades av god personaltäthet och många 
aktiviteter utöver de traditionella skolämnena. Eleverna fick pröva på olika 
fritidsaktiviteter tillsammans med personalen och ämnesundervisningen var lågt 
prioriterad.  
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På mellanstadiet hade jag en bra lärare men hon slutade sedan. Hon var snäll och 
om jag jobbade bra så fick jag belöning, det var badhuset, go cart och klättervägg. 
Det gillade jag förstås. 

 
Under högstadieperioden har de upplevt ett litet lyft. De tillhör fortfarande en liten 
segregerad grupp men inte på heltid. De upplever att de har en vanlig klass som de 
tillhör, även om de inte har samtliga lektioner där. De uppskattar att få gå ifrån och 
kunna koncentrera sig en liten stund. De skryter med verksamheten, som ligger i nära 
anslutning till ordinarie skola och det är lätt och smidigt att ta sig dit. Det är många 
elever på skolan som vill komma dit och det är lite status att vara utvald.  
 
Utanförskap 
Informanterna har alltid känt sig mer eller mindre utanför gemenskapen och stämplade 
som annorlunda och avvikande. Under de första skolåren hade de assistenthjälp, vilket 
de upplevde som mycket utmärkande inför andra elever. De är idag väl medvetna om 
att de behövde hjälp men känslorna fanns där ändå. När de hade specialundervisning 
fick de gå ifrån klassen. Trots att de upplevde det som lugnt och skönt när de väl var 
där, fanns ändå känslan av att vara dålig och annorlunda. De förväntades inte klara av 
att läsa eller skriva, trots att deras svårigheter bestod av koncentrationssvårigheter.  
 

Jag kunde både läsa, skriva och räkna om jag bara kunde koncentrera mig. Men 
eftersom jag inte kunde det, koncentrera mig alltså, så trodde de inte att jag kunde.  

 
Hos specialläraren fick de lätta uppgifter som de snabbt klarade av och i och med det 
fungerade det bra. Deras okoncentration bestod däremot. När de började mellanstadiet 
och blev helt segregerade var känslan av utanförförskap mycket stark. I gruppen de 
tillhörde var det stor omsättning av både elever och vuxna, vilket gjorde att det 
upplevdes rörigt. Detta bidrog till att de inte kände sig delaktiga i någon klass. 
Eftersom alla visste att gruppen de tillhörde inte hade något bra rykte utan tvärtom var 
synonym med begreppen problem, värstingar och särskola, upplevde de sig som 
avvikande och annorlunda och identifierade sig ofta med dessa.  
 

Jag var alltid utanför mina egentliga klasskamrater. Jag tyckte att jag var 
annorlunda och att något var fel. Det var egentligen en bra skola men jag vill aldrig 
mer gå på resursskola. Jag var dum i huvudet sa de andra som bodde där jag bodde. 
Att det bara var problembarn som gick där.  

 
Under högstadietiden har känslan av utanförskap mattats av. De är nu vana vid att vara 
utanför gemenskapen och de anser sig ha hittat kamrater inom den grupp de för tillfället 
tillhör. De har vant sig, även om de påpekar att de fortfarande upplever sig som 
avvikande och annorlunda när de jämför sig med andra.  
 
Vill vara som alla andra 
Samtliga informanter uttryckte en tydlig längtan efter att få vara som alla andra. De vill 
gärna ha lugn och ro, som de får i den lilla gruppen. Men helst av allt vill de kunna 
tillhöra en vanlig skola, en vanlig klass och uppleva sig vara precis som alla andra. Att 
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behöva gå i specialgrupp är detsamma som att vara annorlunda och de anser att andra 
elever som går i specialgrupper är utmärkande på olika sätt.  
 

De som går i den gruppen är bara problembarn och man blir lika dan som de när 
man går där. Idiot alltså. Och det vill man ju inte. Men så är det.  

 
De jämför sig med andra som går i de små grupperna och vill inte tillhöra dem. Att 
smälta in och vara som alla andra har hög prioritering. 
 
Orättvis behandling 
Informanterna upplevde sig oerhört orättvist behandlade av vuxna under framför allt sin 
mellanstadieperiod då ingen förstod hur de egentligen hade det. De var övergivna av 
samtliga i sin omgivning. De tyckte att de rent kunskapsmässigt kunde mer än andra. 
Därför såg de sig som orättvist behandlade av skolorganisationen och lärarna. Det var 
inte bara skolan som behandlade dem orättvist utan även familjen och släktingar. Ingen 
sa ifrån när rektorn menade att skolan inte kunde ha dem kvar i den ordinarie 
undervisningssituationen. Ingen förde deras talan och de kände inget stöd någonstans. 
Under varje utvecklingssamtal togs enbart negativa saker upp och informanterna kunde 
varken förklara eller försvara sig.  
 

Jag fick alltid sitta där som en idiot och höra hur mycket fel jag hade gjort. Men det 
var ingen som frågade mig om hur det egentligen hade varit eller gått till och då 
trodde ju morsan på vad idioterna sa.  

 
Det var också kränkande när föräldrarna inte kom till de avtalade mötena. 
Informanterna kände personalens ilska och fick ofta höra negativa kommentarer om 
sina föräldrar.  
 

Kan inte din mamma klockan eller har hon ingen almanacka? Nu har vi tagit oss tid 
till detta och vi har faktiskt viktigare saker att göra. 

 
Under högstadietiden har dessa känslor fortfarande varit aktuella även om de nu kunnat 
ta för sig lite mer och prata för sig själva. De anser att de under denna tidsperiod kunnat 
hävda sina rättigheter och slåss för det de tror på. Det största sveket under denna 
tidsperiod kommer från familjen och vissa lärare. De kan numera själva ringa eller 
sms´a till föräldrarna innan ett möte och påminna om tiden. De börjar också förstå att 
de inte kunnat hantera en helklassituation på grund av sitt beteende.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att även om informanterna uttrycker sig i positiva 
ordalag om en liten segregerad undervisningsform, så finns det ändå många negativa 
känslor inför fenomenet. Förnuftsmässigt anser de sig behöva en liten grupp och 
mycket hjälp men känslorna inför detta är inte förenliga.  
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Skolprestationernas betydelse 
Eleverna är väl medvetna om sina prestationer under skoltid och vikten av att ha bra 
betyg inför framtiden. Här redovisas elevernas upplevelse av de egna 
skolprestationerna och vilken betydelse de tillskrivs för identitetsskapandet i mötet med 
skolan.  
 

 
Figur 3. Elevers upplevelse av skolprestationerna och deras betydelse. 
 
 
Bra ämneskunskaper 
Två av de tre informanterna anser att de egentligen kunde lära sig både läsa, skriva och 
räkna redan under de första skolåren.  
 

Jag blev mobbad och det var det värsta av allt. Annars kunde jag lätt lära mig läsa 
och skriva.  

 
Problemen i skolan berodde inte på oförmåga att lära sig det de skulle, utan på att de 
inte kunde koncentrera sig. Ibland berodde det på mobbing. Den tredje informanten 
menar dock att han hade oerhört svårt med de grundläggande färdigheterna redan tidigt, 
vilket påverkat hela hans skoltid. Samtliga berättar att allt så småningom blivit bättre 
och lugnare ju äldre de blivit, men att det nu plötsligt är för sent att hinna arbeta ihop 
tillräckligt många betyg. De menar att deras bristande betyg till största delen beror på 
att de alltid varit så okoncentrerade och att de aldrig känt sig hemma i någon skola. Det 
beror inte på bristande ämneskunskaper eller svårigheter med lärandet.  
 

Jag var okoncentrerad i skolan redan från början. Jag var så orolig och jag var så 
stressad. Jag oroade mig över allt och vet inte vad egentligen. Det var bara som 
något konstigt som hände i kroppen. Jag hängde inte med i skolan för det.  

 
Betygen viktiga  
Det är viktigt att få betyg i samtliga ämnen för att komma in på ett nationellt 
gymnasieprogram. Detta har blivit ett smärtsamt uppvaknande under sista skolåret. 
Samtliga informanter pratar om betygens betydelse och först när de fått information 
från olika gymnasieskolor och deras utbud av olika program, samt individuella samtal 
med studievägledaren har de börjat förstå allvaret. De måste ha betyg för att komma 
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vidare och det finns inga genvägar. Att hamna på individuella programmet är inte 
populärt, det innebär att vara stämplad som förlorare.  
 

Jag vill inte gå på IV fast jag vet att jag hamnar där. Det är för djävligt, det sista 
beviset på att man inte duger, att man är idiot och särbarn. Men nu är det för sent 
jag kommer aldrig att fixa mina betyg så det är bara att skita i att. 

 
Betygen är dessutom viktiga för att i förlängningen komma in på arbetsmarknaden, 
anser informanterna. 
 
Osäkerhet och ångest 
Samtliga informanter har minst en förälder som inte är i arbetslivet och det är viktigt att 
inte gå i föräldrarnas fotspår. De upplever ångest inför detta på grund av den sviktande 
arbetsmarknaden. De menar att det är omöjligt att få något arbete utan utbildning och 
med deras betyg blir det omöjligt att komma in på något gymnasieprogram eller 
arbetsplats i framtiden. Även om de vet vad de skulle vilja arbeta med så är det inte 
möjligt. Antingen kommer de inte in, eller finns utbildningen på annan ort och då krävs 
att föräldrarna betalar, vilket är en omöjlighet. 
   

Mina föräldrar har inte så mycket pengar att de kan betala för mig, så är det bara 
och det är inte mycket att göra åt men det är inte bra, det är det inte.  

 
Utan arbete anser de sig bli tvingade till att leva på socialbidrag, vilket de upplever som 
mycket negativt. De vill inte ha med socialen att göra.  
  

Du vet den där jävla socialen, de gör inget annat än bara ställer till elände och 
jävelskap. Egentligen har de väl inte gjort mig något men jag hör ju ofta morsan 
berätta att de tagit hennes pengar eller att de sagt något dumt till henne. 

 
Samtliga informanter vill bli självförsörjande och oberoende av andra. Det är vikigt att 
klara sig själv och att tjäna mycket pengar. Helst vill de ha välavlönande arbeten som 
kräver liten arbetsinsats. 
 

Jag vill helst arbeta som fan och tjäna mycket pengar snabbt och sen vill jag vara 
ledig länge och softa. Typ åka till Norge eller så och tjäna massor och ha en egen 
lägenhet här hemma att komma hem till. Jag ska köpa en fin bil och bo djävligt 
flott. 

 
Men de är väl medvetna om att verkligheten inte är så enkel och att det är en 
ouppnåelig bild de målar upp.  
 

Jag vet ju att det inte kommer att bli så, utan jag blir nog som morsan och hamnar 
på socialens första sida. 

 
Familjesituationen påverkar  
Informanterna har varit med om ett antal skilsmässor, vilket innebär att de flyttat ofta 
och därmed bytt skolor många gånger. Det har varit svårt att rota sig på något ställe. 
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Dessutom har föräldrarna relativt snabbt inlett nya kärleksrelationer, vilket i sin tur 
inneburit stora förändringar med bland annat nya relationer. De har ofta fått nya 
styvsyskon, far- och morföräldrar. Att komma hemifrån och skapa något eget är en 
viktig del i framtidsplanerna, samtidigt som en oro för familjen är påtaglig.  
 

Jag önskar att min mamma och mina syskon också fick det bra någon gång.  
 
Okoncentrationen under skoltid bottnar i koncentration kring tankar om 
familjesituationen, vad som hände i går och vad som ska hända i dag efter skoltid. 
Informanterna berättar att de ofta är oroliga för hur mamma eller pappa mår, om de är 
nyktra, om de är ledsna eller om någon är dum mot dem. Det kan också handla om 
tankar som innebär praktiska saker, om någon tvättat under tvättiden, om någon handlat 
hem mjölk eller om föräldern som är hemma har besök av någon som informanten inte 
tycker om. Även syskonen får en del tankar. Informanterna berättar att de alltid tagit 
stort ansvar för sina syskon, att ingen tillåtits vara elak mot dem. De känner dessutom 
ett ansvar i att påverka sina syskon till att vara duktiga i skolan, så att de i framtiden 
kan få betyg och komma in på någon utbildning.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att informanternas skolprestationer inte är så lysande 
som de skulle vilja. Även om de inte anser sig ha inlärningssvårigheter så har de ändå 
inte betyg eller möjligheter till att komma in på en för dem intressant utbildning. De 
uttrycker en tydlig önskan om att skaffa sig en utbildning och därefter kunna bli 
självförsörjande, men på grund av omständigheterna är det komplicerat för dem.  
 

Lärarnas bemötande 
Lärarnas bemötande och förhållningssätt är något som eleverna ofta återkommer till i 
sina berättelser. Här redovisas hur de upplever betydelsen av lärarnas bemötande.  
 

 
Figur 4. Betydelsen av lärarnas bemötande. 
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Den viktigaste sociala färdigheten som en lärare behöver bemästra är att kunna lyssna 
på eleven, enligt informanterna. Att få bli bekräftad av någon vuxen är otroligt 
stärkande för självbilden och identiteten. Detta fick de inte uppleva förrän de började 
högstadiet. Då som först vågade lärarna höra vad de hade att berätta och tog sig tid till 
att lyssna.  
 

På mellanstadiet var det bara full snurr på alla olika lärare men här är det alltid 
samma lärare och hon har alltid tid att lyssna. 

Informanterna upplever det avstressande när någon lyssnar på vad de har att säga och 
därefter håller med dem. 
 

En gång när jag berättade att min styvmorsa kört iväg min styvbrorsa och sagt att 
han inte får komma hem mer så svarade min lärare att det var fel av henne. Man kan 
inte köra iväg sitt eget barn på det viset när de bara är 15 och det var ju djävligt gott 
när hon sa det faktiskt. 

 
En lärare att lita på, som finns till hands och som vågar stå för vad som är rätt och fel är 
betydelsefullt för självkänslan.  
 
Bra med lärare som ser problemen 
Informanterna berättar att lärare som lyssnar ger signaler om att de förstår elevens 
problem, vilket skapar ett samförstånd. De upplever att läraren ibland varit till stor 
hjälp då eleven fått kontakt med bup eller soc. Detta på grund av att läraren anmält 
vidare och på så sätt har hela familjen erbjudits hjälp. Även om det inte alltid fungerat 
med alla myndigheter till fullo så berättar de att lärarens agerande stärkt deras självbild 
då de blivit tagna på allvar.  
 

Hon lyssnade och jag tror att hon tyckte om mig. Jag lärde mig mycket på hennes 
lektioner för vi pratade så mycket och hon lyssnade hela tiden på mig och fixade så 
jag fick komma till kuratorn och det var faktiskt bra.  

 
Lärarna ofta varandras motpoler 
I informanternas berättelser är det tydligt att de upplever lärare som bra eller dåliga, det 
finns inga mellanlägen. De bra lärarna kan lyssna, de bryr sig och är goda pedagoger 
medan de dåliga lärarna väcker starka känslor av ilska och kränkning.  
 

Skolan har varit ett helvete för mig och jag tycker fortfarande att jag haft riktigt 
dåliga lärare. En lärare vägrade att ha mig i sin klass. De fattade inte hur jag hade 
det och de brydde sig inte. En gång blev jag så arg på en att jag slog till honom det 
hårdaste jag kunde, i magen och sparkade på hans ben. Sen sprang jag hem i 
strumporna utan skor.  

 
Informanter är mycket tydliga i sin indelning av lärare som goda eller onda. De har 
aldrig upplevt någon lärare som mitt emellan eller god ibland och ond ibland. De onda 
lärarna får ofta bära skulden för elevernas tillkortakommande i olika skolsituationer.  
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Jag vägrade bara att gå till skolan om den idiotläraren var där. Han kunde ju inte 
lära mig matte. Det är hans fel att jag fortfarande inte har betyg i matte. Ja, det är 
det.  

 
Dåliga lärare förstärker en dålig självbild 
Informanterna förmedlar att de upplevt sig orättvist anklagade många gånger, då de fått 
skulden för något de inte gjort. Lärarna har ofta suckat och uttalat sig kränkande. Dessa 
lärare förstår inte hur informanterna har det och vilka problem de brottas med, enligt 
informanterna. Problem inom hemmet är inget de pratade om med vem som helst. De 
lärare som förmedlar en okunskap om detta är inte populära. Informanterna menar 
dessutom att dessa lärare inte tycker om dem, utan anser att de är till besvär. Lärarna 
förstår dem inte och de anser sig inte duga i lärarens ögon.  
 

En lärare hånlog och frågade om jag inte fattade att jag inte kunde vara i hans klass 
eftersom i den klassen var det bara elever som fattade och kunde 
multiplikationstabellen.  

 
Fungerar bra med lärare som kan art 
Samtliga informanter har fått artträning (aggression replacement training) under sin 
högstadietid. Två av dem hade även haft det under sin mellanstadietid. Alla anser att de 
haft stor nytta av denna träning då de fått lära sig sociala färdigheter, ilskekontroll, 
impulskontroll och dessutom vad som är moraliskt rätt eller fel. De lärare som har 
kunskap om art upplevs som positiva av informanterna. De lärarna har mer förståelse 
för deras tillkortakommanden och lär dem hur de ska göra istället för att skälla och 
straffa.  
 

Om jag sa något eller gjorde något som till exempel rapade. Då sa hon genast till 
och berättade hur de andra i gruppen tänkte när jag rapade och vad de kände. Sen sa 
hon alltid hur jag skulle göra i stället. Jag menar det är ju inte alltid så lätt att låta 
blir att rapa om man behöver liksom men man kan ju faktiskt gå på toaletten eller 
hålla för armen, så här, liksom. 

 
Artträningen har stärkt deras självbild eftersom de känt att de fått lära sig sådant som är 
viktigt i sociala sammanhang. Känslan av att kunna kontrollera sin ilska och sina 
impulser är positivt för dem. På detta sätt upplever de att de har kontroll på situationen 
och inte behöver vara rädda för sig själva. Då blir inte andra arga på dem så lätt. 
Dessutom kan de något som många vuxna på skolan inte klarar av. De berättar vidare 
att många vuxna inte kan kontrollera sin ilska och att det kan bli pinsamt ibland. 
 

En gång kom en lärare ut ur ett klassrum när jag satt utanför och hon var precis röd, 
du vet helt röd i hela ansiktet. Hon bet ihop sina käkar och bara slängde igen dörren 
och skrek svordomar. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen, men jag blev inte rädd 
för jag visst ju att hon var arg och inte hade lärt sin ilskekontroll.  

 
Art är ett återkommande begrepp hos informanterna. Det står för något positivt och de 
berättar att de känt sig stolta över att ha gått på art. De blev utvalda eftersom inte alla 
på skolan gavs denna möjlighet och det har underlättat deras vardag.  
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Informanternas berättelser visar sammanfattningsvis att lärarnas bemötande är mycket 
viktigt för dem. När de pratar om olika lärare de träffat genom åren väcks många 
känslor och det finns inga mellanlägen. Antingen är lärare bra eller är de dåliga. 
Upplevelsen av en bra lärare som ser dem, bekräftar dem, lyssnar på dem och lär dem 
de sociala samspelsreglerna är av högsta vikt.  
 

Kamratrelationernas betydelse 
Även kamraterna tillskrivs stor betydelse i elevernas berättelser. Den sociala 
interaktionen med jämnåriga kamrater är betydelsefull och med nedanstående figur 
visas hur informanterna upplever dessa relationer.  
 

 
Figur 5. Upplevelserna av kamratrelationernas betydelse. 
 
 
Destruktivt 
Det har alltid varit svårt för informanterna att hitta bra kamratrelationer. De har ofta 
hamnat i konflikter med sig själva, då de hittat kamrater som inte varit bra för dem. Det 
kan handla om kamrater som gjort kriminella handlingar, som kränkt informanterna 
eller som påverkat dem att göra eller säga negativa saker. Detta tycker samtliga varit 
mycket svårt att hantera.  
 

Jag kan bara inte säga nej och det blir fel för mig, jag vet det. Men jag kan inte 
hjälpa det.  

 
De är mycket medvetna om att de flesta kamratrelationer de ingått i varit av destruktiv 
art och de har inte alltid vetat hur de skulle ta sig ur dessa relationer.  
 
Längtan efter bra kamrater 
Det är viktigt att ha kamrater och att känna tillhörighet i något gäng. De uttrycker alla 
en stark längtan efter bra kamrater. En bra kamrat är någon som det går att lita på, som 
ställer upp i alla väder och som är snäll. Man ska dessutom få komma hem till kamraten 
och vara där i lugn och ro. Ibland skulle de vilja titta på någon film tillsammans, spela 
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dataspel eller hitta på något roligt ute. Det är också vikigt att ha någon att ha sällskap 
med till discon eller fritidsgården. Dit går man inte ensam.  
 

Det är viktigt att ha kompisar att göra något kul med men det är inte så lätt att hitta 
dem. Men det är lätt att hitta fel kompisar, de som stjäl och är kriminella.  

 
Informanterna berättar vidare att det är vikigt att kamraternas föräldrar är normala, det 
vill säga föräldrar som bryr sig. De ska tillåta informanterna att vara hemma hos dem, 
men sätta gränser. De önskar en bestämd tid då de ska vara hemma och föräldrarna ska 
kontrollera att de inte druckit alkohol eller rökt. Informanterna menar vidare att det är 
viktigt att alla pratar med varandra och är ärliga.  
 

Jag har aldrig haft några kompisar att vara med på fritiden. Och nu äntligen har jag 
det och det är coolt. Det är viktigt att ha kompisar för man är så ensam annars.  

 
Besvikelser 
Tyvärr är det svårt att hitta bra kamrater och även om allt tycks bra till en början dröjer 
det inte länge förrän det visar sig att informanterna misstagit sig. Antingen ljuger 
kamraten eller lever den inte upp till ovanstående kriterier. Detta är svårt att bära och 
besvikelserna är stora. De uttrycker också en rädsla för att bli ovän med någon som de 
upplever har stort socialt kontaktnät. 
 

Lika bra att vara kompis med dem för annars vet man aldrig vad som händer. Du 
vet de kan slåss och de bara ringer efter varandra så kommer det hux flux bara tjugo 
pers så där och alla har kniv eller annat att slåss med.  

 
Ofta blir de hotade under skoltid med att något ska hända efter skolan. Kanske är det på 
hemvägen eller i samband med någon aktivitet på fritidsgården. Är det inget direkt hot 
till dem, så är det genom någon budbärare eller kontakt via internet. Från början tror de 
ofta att en ny kamratrelation är positiv och när det sedan visar sig vara tvärtom blir 
besvikelsen stor. 
 
Hemsituationen styr 
Ett gemensamt problem för informanterna är det faktum att de inte anser sig kunna ta 
med kamrater hem på grund av familjesituationen. De skäms över sina föräldrars 
beteenden, hur de bor och i vilket bostadsområde. De är rädda att pappa eller mamma 
ska vara fulla när de kommer hem med en kamrat och att han/hon kan säga eller göra 
precis vad som helst. Det förekommer dessutom ofta våldsamheter i hemmen. 
 

Farsan han har verkligen inte lärt sig ilskekontroll och man vet aldrig hur det slutar. 
Han slår ju inte mej eller så eller morsan men du vet att väggarna får ta en del stryk 
ibland och det vore ju pinsamt om jag hade någon kompis med hem som inte har 
någon sån farsa. Jag älskar ju min farsa och vet ju att han inte är sån egentligen, det 
är bara när han fått i sig några bärs för mycket. 

 
Otryggheten är stor hos informanterna och de täta flyttningarna mellan olika städer gör 
det svårt att både hitta kamrater och hålla dem kvar. När de ibland upplevt att de hittat 
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någon bra kamrat, har familjen plötsligt flyttat igen och relationen har fått ett snabbt 
avslut. Informanterna berättar också att de ofta varit med om att föräldrarna gått in i nya 
kärleksrelationer, som dessutom inneburit nya styvsyskon. Detta innebär att det ibland 
varit trångt hemma i lägenheten och därför har det varit svårt att ta med kamrater hem. 
Den nya partnern har sina regler och sina barn att ta hänsyn till och det är inte 
komplikationsfritt. De får hela tiden anpassa sig till olika konstellationer och det tar 
både tid och kraft. Dessutom blir den biologiske föräldern annorlunda, vilket upplevs 
som frustrerande.  
 

När man precis har flyttat och farsan är kär igen så tar det lite tid för mig att lära 
mig hur den nya är och ofta är deras djävla ungar för djävliga. Små och så. Kan inte 
ens skita med stängd dörr. Eller är de som jag och bara bråkar med mig och tar 
mina saker när jag inte är hemma och farsan är inget att räkna med då.  

 
Ibland har det dock blivit till det bättre och det har känts som bäst när det funnits någon 
vuxen i hemmet som satt gränser. Då har det gått bra att ta hem kamrater, helst någon 
som bott under liknande förhållanden.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att kamratrelationerna har stor betydelse för 
informanternas självbild och identitetsutveckling i mötet med skolan. Dessa relationer 
är komplicerade och väcker många känslor. De vill ha bra kamrater men hamnar ofta i 
fel kretsar, vilket blir destruktivt.  
 

3.6 Nya berättelser  
I följande avsnitt redovisas den narrativa analysens nya berättelser. Empirins 
djupstruktur formuleras som nya tematiska berättelser som anknyter till teorier. Syftet 
med studien är att söka förståelse för elever i sociala och emotionella svårigheter och 
deras identitetsskapande i mötet med skolan. Informanterna är i tonåren, en ålder då 
den definitiva identitetsutvecklingen äger rum enligt Andersson (1999). 
Teorianknytningarna görs dels till tidigare forskning inom fältet och till studiens 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter, det vill säga det socialkonstruktionistiska 
perspektivet med det narrativa forskningsfältet i fokus. Berättelsernas rubriker står för 
de övergripande teman som utkristalliserat sig i analysen. De handlar om (1) 
Anpassning – Flykt, (2) Oro – Ansvar – Kontroll, (3) Ilska – Svek, (4) Skydd – Tillit 
samt (5) Skuld - Skam.  
 

Anpassning – Flykt 
Berättelsen handlar om vikten av att ha förmåga att kunna anpassa sig för att vara 
någon. Den handlar om relationer i hemmet och i skolan med både lärare och andra 
elever. I berättelsen ingår nyckelord som, konfliktfritt, passa in, normalitet, 
problembärare och avvikare.  
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I hemsituationen är det viktigt att kunna anpassa sig till ständigt nya 
familjekonstellationer. De vuxna har olika regler, vanor och gränssättningar och de 
biologiska föräldrarna känns inte igen i dessa nya situationer. För att allt ska fungera 
och de vuxna må bra måste barnen anpassa sig efter situationen, vilket ofta upplevs 
problematiskt. De uttrycker en tydlig önskan om att den nya sambon ska vara snäll mot 
den biologiska föräldern och att allt ska vara lugnt hemma. Det är viktigt att ha en 
familj som gör saker tillsammans utan konflikter och att hela familjen anpassar sig efter 
samhällets normer. Ibland har informanterna flyttat mellan olika familjehem, 
ungdomsboende och föräldrar. 
 
Även om de inte tyckt om vissa flyttningar så anser de i efterhand att det varit bra och 
att det ibland har känts normalt i någon av de nya familjesituationerna. Men ibland har 
det tagit lång tid att anpassa sig efter nya regler och gränser. De jämför sig med andra 
familjer utifrån vad de gör och hur de lever, vilket utgör normen för informanterna. 
Enligt Emanuelson & Persson (2001) är det våra egna värderingar som ligger till grund 
för hur vi ser på normalitet. För informanterna är det alltså andra familjer som utgör 
referensgruppen. När det känns helt omöjligt att anpassa sig är det bra att kunna fly till 
den andre biologiska föräldern, om det inte råkar sammanfalla med att den föräldern 
också just gått in i en ny parrelation. Det är även bra att kunna fly till någon kamrat, till 
skolan eller någon fritidsgård. Helst vill de flytta till eget boende men ser ingen 
möjlighet till det då föräldrarnas ekonomiska situation inte tillåter det.  
 
I skolsituationen gäller det att anpassa sig till både lärarna och klasskamraterna. Om 
detta inte fungerar blir det ofta bråk och våld. Att passa in är ett grundläggande behov 
och när de upplever att de inte passar in flyr de även från skolan. Ibland springer de 
hem och ibland springer de till något köpcentrum. Oftast anpassar de sig till situationen 
och accepterar det som skolpersonalen bestämmer. Då handlar det om saker som de 
verkligen vill vara med om. Till exempel kan de acceptera att en assistent följer med på 
en skolresa, bara för att de ska få följa med. De anstränger sig till det yttersta för att inte 
plockas bort från aktiviteter som äger rum inom ramen för den ordinarie 
helklassundervisning. Att får vara delaktig i helklassituationer är vikigt för att inte 
känna sig bortplockad för alltid. Emanuelsson & Persson (2001) menar att de störningar 
som påverkar elevens förmåga att uppfylla skolans krav är just sociala problem eller 
dålig anpassning. När de inte klarar att anpassa sig plockas de bort från den ordinarie 
undervisningssituationen (a.a.). Ett resultat som alltså bekräftas i informanternas 
berättelser.  
 
Informanterna upplever sig ofta missförstådda av lärarna, som inte förstår deras 
situation, men de har inte ork att förklara sig jämt utan anpassar sig antingen genom att 
hålla tyst och göra det de blir tillsagda eller fly situationen fysiskt eller psykiskt. Detta 
resultat stämmer väl överens med vad Karlsson (2008) kom fram till i sin avhandling. 
Eleverna deltar i verksamheten men i situationer där de definieras som problem gör de 
motstånd. De glider undan, byter samtalsämne och nergraderar problemen och flyttar 
fokus till andra för att komma undan situationen (a.a.). Det går att anpassa sig under 
lektionstid genom att sitta tyst och tänka på vad som ska hända i framtiden eller hur 
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läget är i hemmet under tiden de är i skolan. Detta kallar lärarna för okoncentration och 
informanterna upplever det som ett stort problem. Ett problem som de anser sig själva 
äga och vara ansvariga för. Detta fenomen har även Ogden (2003) konstaterat. Han 
menar att känslan att vara problembärare är en basal faktor i identitetsskapandet.  
 
Även när det gäller kamratskap anpassar informanterna sig till det yttersta. Det är 
viktigt att ha kamrater och känna sig delaktig i grupper och då anpassar de sig efter 
gruppens normer. Informanterna uttrycker en medvetenhet om att det inte alltid blir bra 
och att de ibland hamnar i tråkigheter, men att det är svårt att stå emot då det är så 
viktigt att känna tillhörighet. När det blir för svårt flyr de genom att inte gå till skolan 
under några dagar eller genom att vara hemma under kvällar och helger och inte träffa 
kamraterna. Det brukar bli lugnare efter ett tag. Normell (2002) har visat att elever i 
sociala och emotionella har svårt att hitta sin roll och trivas i en grupp. Svedberg (2000) 
utvecklar detta vidare och menar att den enskilde individen identifierar sig med 
gruppen som sådan och inte specifika individer i gruppen och när detta inte fungerar 
skapas ohälsa och olycka (a.a.). När eleverna misslyckas att anpassa sig till gruppens 
normer flyr de. Med detta beteende riskerar eleverna enligt Tideman (2000) att bli 
betraktade som avvikare, vilket påverkar identitetsutvecklingen.  
 
Enligt socialkonstruktionismen har en individ som blir stämplad som avvikare en 
tendens att ikläda sig rollen som avvikare och därmed identifiera sig som avvikare 
(Tideman, 2000). Informanterna jämför sig med elever som inte går på specialskolor 
och utgår från att de är normala och utgör normen för hur det ska vara. Det handlar 
både om beteendet och om regler och förhållningssätt, som de tror att dessa ungdomar 
har hemma. De vill gärna anpassa sig efter detta, men det fungerar inte i verkligheten 
då de upplever att de är till besvär om för mycket tid tillbringas hemma hos någon 
normal kamrat. Istället söker de sitt sociala umgänge hos andra som också går i 
specialskolor och även om det inte känns bra alla gånger lever de upp till det beteendet 
som kamraterna förväntar sig av dem. De berättar att de ibland bråkar för att andra vill 
att de ska bråka och att det inte känns bra efteråt. Detta resultat stämmer med 
Johannessens (1997) som visar att elever i sociala och emotionella svårigheter kämpar 
med sin kontakt med omvärlden, sina känslor och ofta lever upp till egna och andras 
förväntningar om ett negativt beteende. Även Ogden (2003) har kommit fram till 
liknande resultat. När ungdomarna inte klarar det sociala samspelet eller har förmåga 
att leva upp till de krav som ställs för bestående vänskap söker de sig till negativa 
kamratkretsar där ett utagerande och aggressivt beteende accepteras och förväntas av 
dem (a.a.). Det är bättre att ha en negativ identitet än ingen alls (Liljegren, 2000).  
 
Att kunna anpassa sig efter olika situationer upplevs av informanterna som viktigt då de 
annars hamnar utanför alla sociala situationer, både i hemmet, skolan och 
kamratskapet. Danielsson & Liljeroth (2002) har kommit fram till liknande resultat. De 
menar att eleverna anpassar sig efter rådande förhållanden (a.a.). Genom att lära sig 
sociala färdigheter i art upplever de hoppfullhet. När de vet hur de ska göra i olika 
sociala situationer blir det lättare att anpassa sig. Andersson (1999) menar att de sociala 
samspelsreglerna grundläggs tidigt i ett barns liv men att det hos vissa barn blir 
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störningar i detta samspel. För att komma till rätta med detta krävs hjälp eftersom det 
inte utvecklas av sig självt (a.a.). Människor vill anpassa sig till sin omgivning så att 
självaktning erhålls från arbete, familjeliv, samhälle och skola (Bandura, 1977).  
 

Oro – Ansvar – Kontroll 
Den här berättelsen handlar om hur känslor som oro, ansvar och kontroll styr elevernas 
beteende i stor uträckning och hur de påverkar deras identitet. I detta tema ingår rädsla 
som en underliggande drivkraft och andra betydelsefulla uttryck är kränkning, stress 
och ångest. 
 
Informanterna berättar att de ständigt går omkring och känner sig oroliga för hur det är 
hemma när de inte är där. Det kan handla om skoltid men även då de vistas hos 
kontaktfamiljer eller har umgänge med den föräldern de inte bor hos. Eftersom det ofta 
förekommer olika former av våld i hemmet är de oroliga för att mamma ska råka illa ut. 
De visar på stort ansvarstagande över sina föräldrar och det kan vara antingen mamman 
eller pappan. När det gäller mammorna har de ofta varit utsatta för våld eller verbala 
kränkningar av männen i familjen och när det gäller papporna har de varit utsatta för 
dominans av de nya kvinnorna. Papporna kan inte stå emot och informanterna tycker 
synd om dem. Att inte vara hemma och ha kontroll över situationen är stressande, 
vilket gör det problematiskt. I skolan blir det svårt att fokusera på det som ska göras 
och under fritiden blir de stressade och vill hem eller ringa hem för att höra hur det är. 
När de väl vet att situationen är lugn går det bra att vara ute en stund till. 
 
Det värsta scenariot är om de tillbringar en helg hos en kontaktfamilj och de ringer hem 
och hör att någon är full, att det är bråk eller att ingen svarar i telefonen. Då klarar de 
inte att vara med i gemenskapen i kontaktfamiljen utan tjatar sig till att få åka hem. De 
skyller på att de har blivit sjuka. Under senare år har de inte tillbringat så mycket tid i 
kontaktfamiljerna för de upplever det som stressande när de inte vet vad som händer 
hemma under tiden. Trots detta uttrycker de en önskan om att vara hos 
kontaktfamiljerna där de får god mat och allt upplevs normalt. De uttrycker en 
svårighet i att förmedla till andra vad de egentligen känner och det i sin tur skapar oro. 
Detta är något som Nilzon (1999) också konstaterat. Han menar att elevernas brist på 
uttrycksförmåga gör att de känner ängslan i dessa situationer (a.a.). Det är inte bara 
föräldrarna som de känner oro, ansvar och kontrollbehov över utan även sina syskon. 
Syskonen ligger informanterna varmt om hjärtat och de vill inte att syskonen ska ha det 
som de själva haft eller har det. De vill att syskonen ska må bra, sköta sig i skolan och 
få bra betyg. Om de får veta att någon varit elak mot ett syskon tar de genast tag i det. 
Ofta blir det bråk då de har svårt att låta bli att slå när det handlar om syskonen. De vill 
sina syskon väl och vill inte ställa till bråk utan bara vara snälla men ibland blir det bara 
så. 
 
Samtidigt uttrycker de att de är trötta på sina syskon, att de ljuger, är orättvisa mot 
informanterna och att syskonen tilldelas fördelar av föräldrarna. De är ofta i konflikter 
med sina syskon och om de är yngre får de ta emot slag och hårda ord av 
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informanterna. Men när det går dåligt för syskonen och de hamnar på behandlingshem 
för att de stjäl eller blir retade i skolan tar de genast ansvar för dem. Syskonen väcker 
många känslor hos informanterna. Ibland är de så oroade för sina syskon att de inte kan 
hänga med i skolan och när det väl händer något dramatiskt kring syskonen är de rädda 
att socialen ska komma och placera även informanterna på något ungdomsboende. Att 
mista kontrollen över familjemedlemmarna får dem att bli oroliga. Detta känslomässiga 
kaos är exempel på vad Andersson (1999) beskriver när han säger att otrygga 
ungdomarna hanterar spänningar på ett kaotiskt och destruktivt sätt(a.a.).  
 
Oron inför framtiden är uppenbar och det sociala arvet är tydligt. De vet vad och hur de 
vill ha det men inte hur de ska nå dit, vilket skapar oro och rädsla. De saknar kontroll 
över sina studier och möjlighet till betyg, något de inte kan påverka eftersom de inte 
kan ta ansvar för sina studier när deras livssituation ser ut som den gör. Det är så 
mycket de vill ta ansvar för och ha kontroll över att det inte fungerar med allt. Därför 
sker vissa prioriteringar och familjen hamnar på första plats. Sivertun (2007) anser att 
det nuvarande betygssystemet och kraven på att komma in på ett gymnasieprogram gör 
den sociala utslagningen till ett faktum, vilket påverkar identiteten (a.a.). En teori som 
stämmer med informanternas upplevelse. Utan betyg går det inte att komma vidare och 
den sociala utslagningen blir ett faktum. Maktlösheten gör att de känner oro inför 
framtiden. 
 
De känner också oro och ångest för att de inte kan kontrollera sig själva i alla 
situationer. Även om de fått lära sig att kontrollera sin ilska och impuls i art så tar det 
tid att få det att fungera i samtliga situationer. De kan inte alltid lita på sig själva. Det 
värsta är inte vad som kan hända utan oron över att inte kunna lita på sig själv och att 
andra avvisar dem i dessa situationer. De känner sig nöjda i situationer som de lyckas 
kontrollera. Antonovsky (2001) menar att barnet behöver tillägna sig förmågor, 
värderingar och attityder för att kunna etablera en social identitet och veta sin plats 
(a.a.). Om barnet inte upplever samhörighet, bekräftelse och någon förtrogen i den egna 
familjen utan upplever sig avvisade och ignorerade blir barnet underbelastat och känner 
inget egenvärde (Gjaernum, Grohult, Sommerschild, 1999). 
 
Under uppväxttiden har informanterna bott i olika familjekonstellationer och ofta har 
den nya styvföräldern lättare att sätta gränser, bli arg och vara konsekvent. Detta 
uppskattar informanterna egentligen, men kan inte erkänna det förrän lång tid efteråt. 
När de blir gränsade och det finns tydliga regler att leva efter släpper oron och behovet 
av att ha kontroll över allt. Finns det ingen vuxen som sätter gränser upplever 
informanterna osäkerhet. De vill bestämma över sig själva men inte om precis allt. 
Lyckas de övertala någon förälder tycker de att det är bra till en början men ändrar sig 
sedan. Ambivalensen är stor, men deras sammanfattning innebär att det är skönt att 
slippa bestämma allt själva för då skapas ingen oro hos dem. Ett resultat som även 
Andersson (1999) kommit fram till. Han menar att en individ behöver uppfatta att den 
har begränsningar för att förstå sin relation till andra människor och att de är i 
konfrontationen med vuxna som dessa gränser utstakas. Barnen får på detta sätt 
kunskap om egen, andra barns och vuxnas makt. Men det är viktigt att gränssättningen 
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sker i positiva familjemönster för att ett barn ska bli tryggt (a.a.). Ogden (2003) pekar 
på vikten av att inlärning av normer och förväntningar i en tydlig och förståelig 
struktur. Om miljön är förutsägbar lär sig barnet se samband mellan orsak och verkan 
och detta i sin tur skapar delaktighet och ansvar (a.a.).  
 
Ibland har det varit oerhört mycket bråk och tråkigheter både i skolan och hemma 
under samma perioder. Utan något andningshål har det blivit för mycket för 
informanterna och de har inte kunnat kontrollera situationen. Deras maktlöshet och 
kontrollbrist har skapat stor oro och osäkerhet, vilket visat sig i skolsituationen i form 
av okoncentration och mer konflikter än vanligt. I dessa lägen är det framför allt lärarna 
som fått ta emot oron. Men det blir även fler konflikter med klasskamraterna än vanligt, 
vilket skapar ännu mer oro. Enligt Andersson (1999) är det vanligt att barn i sociala och 
emotionella svårigheter blir så upptagna av relationsproblem i familjen att de agerar ut i 
skolan, blir oroliga, inte kan sitta stilla och visar stort kontrollbehov (a.a.). Känslan av 
att ha kontroll eller inte, påverkar lärandesituationen som i sin tur påverkar 
skolprestationerna (Bong & Skaalvik, 2003). En individ med lågt självförtroende agerar 
med osäkerhet, vilket skapar negativa reaktioner från omgivningen (Ahlgren, 1991).  
 
En del av klasskamraterna i specialgruppen har stort kontaktnät och de kan bara ringa 
ett samtal eller skicka ett sms så kommer det 20 personer och gör upp efter skolan. 
Detta vill informanterna inte vara med om utan uttrycker stor rädsla inför fenomenet. I 
dessa situationer måste de ständigt vara beredda på våld och det händer att de blir 
hotade av andra elever i specialgruppen. Denna rädsla skapar stor oro och ofta väljer de 
att bli kompis med någon de egentligen inte gillar bara för att de är rädda att bli 
skadade. De gör till och med saker som de inte vill för att inte riskera att bli hotade eller 
skadade. De vet vad som är fel men i dessa situationer blir de osäkra och vågar inte 
säga emot. Granström (1995) har funnit att dessa elever vänjer sig vid att utstå 
förnedrande behandling av kamraterna, vilket påverkar deras självkänsla och identitet. 
En individ med lågt självförtroende reagerar med osäkerhet och detta i sin tur skapar 
negativa reaktioner från omgivningen (a.a.).  
 
Även vad gäller oron upplever informanterna att artträningen varit bra. Under 
artlektionerna pratar de mycket om vad de kan påverka och inte, vilket gör att oron 
ibland kan släppa för en stund. De upplever att det lugnar kroppen när de inte behöver 
oroa sig en kort stund. Tryggheten i att lära sig bemästra olika situationer känns positiv 
och inger hopp. När de ser andra, till exempel lärare som inte kan kontrollera sin ilska 
höjs deras självbild. Detta stämmer med Goldsteins (1994) resultat, när han menar att 
de som gått igenom metoden ökar sin förmåga att hantera stressiga situationer och att 
handskas med grupptryck. Även Webster-Straton (2004) har kommit fram till att 
eleverna ges strategier för hur de ska hantera konflikter genom att läraren visar hur 
han/hon gör, vilket fungerar lugnande på eleverna. Eleverna involveras i situationer de 
kan vara med och påverka och det gynnar deras förmåga att kunna lösa konflikter (a.a.).  
 
Informanterna återkommer ofta till föräldrarnas alkoholmissbruk och dess 
konsekvenser. Det handlar om oro inför beteendet under drogpåverkan men även oro 
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för hälsan. Efter många års missbruk har olika sjukdomstillstånd dykt upp som 
förvärrat situationen. Informanterna upplever än mer ansvarstagande och brist på 
kontroll. När missbruket försvinner av olika anledningar ur informanternas liv upplever 
de att oron försvinner, att de inte slåss mer, att de trivs i skolan, att allt är bra och att de 
har kontroll över sitt liv på ett positivt sätt. Slutet på missbruket beror då på att 
föräldern slutar med droger. Om barnen placeras eller flyttar från den missbrukande 
föräldern kvarstår oron, ansvarstagandet och kontrollbehovet. Informanterna älskar sina 
föräldrar även under aktivt missbruk och vet att personen i fråga inte är sig själv under 
själva ruset. De försvarar våldet som sker under drogpåverkan med att det enbart beror 
på drogen. Om föräldern inte intar drogen är det inga problem. Därför består mycket av 
oron informanterna bär på av oro inför första ölburken. Om den inte intas kan det vara 
lugnt och kontrollerat under dessa perioder. I dessa situationer är det tydligt att 
informanterna saknar kasam. Inget blir förutsägbart, begripligt eller känns meningsfullt, 
vilket Antonovsky (2001) menar är förutsättningar för välmående och utveckling.  
 
Även kamratrelationerna skapar oro för informanterna. Det har alltid varit mycket bråk 
och konflikter kring dem och när de var mindre var deras närvaro startskottet för bråk. 
De upplever att det alltid blev bråk så fort de träffade andra och det var alltid förknippat 
med en viss oro att gå hemifrån för att söka kamrater. När bråket väl startat var de inte 
medvetna om hur det startat eller vad som hänt. De hade ingen kontroll på situationen 
och plötsligt var det fullt slagsmål och andra föräldrar la sig i. Oron för att bli 
polisanmäld är överhängande eftersom det hänt vid ett antal tillfällen. Bristen på 
fungerande kamratrelationer skapar oro och påverkar skolsituationen. Har det varit bråk 
på fritiden fortsätter ofta konflikten under skoltid och det blir svårt att ha kontroll i 
klassrumssituationen. Det är svårt att hitta en fungerande kamratrelation i helklassen, 
vilket upplevs som ett orosmoment. De upplever det lättare att hitta bra kamrater i de 
små grupperna. Skaalvik (1994) har visat att det är svårare att välja selektivt av 
tillhörandegrupp i en heterogen grupp än i en homogen klass. Han menar också att 
individer med lågt self-efficacy har svårt med orsakssammanhang och kontroll, det vill 
säga låg förmåga att ha inflytande över sitt liv. Eftersom detta utvecklas tidigt i livet 
utifrån interaktionen mellan individen och miljön är det svårt att kompensera eller lära 
in detta (a.a.). Informanternas kamratrelationer skapar oro och kaos hos dem då de ha 
svårt att se sammanhang och relatera till sig själva. Henriksson (2006) har visat i sin 
studie att kompetenta kamratrelationer hjälper barn med invända beteenden till lägre 
problemnivåer, högre kamratacceptans och högre skolframgång (a.a.). 
 

Ilska – Svek 
Berättelsen handlar om informanternas upplevelse av ilska och svek. Ilskan kommer till 
uttryck då de upplever sig övergivna, uppgivna, maktlösa och svikna. De återkommer 
ständigt till ilska och svek då de talar om sina relationer i både hem- och 
skolsituationen.  
 
Skolan står för en negativ upplevelse vad gäller känslan av övergivenhet och det är 
framför allt lärarnas bristande kunskap om informanternas svårigheter som skiner 
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igenom. Informanterna talar i termer som innebär att de ser sig själva som bärare av 
problem. De äger svårigheterna och förväntas inte klara av vissa situationer såsom till 
exempel matsalssituationen eller gemensamma friluftsdagar. Rent organisatoriskt har 
skolan svikit dem genom att placera dem i små segregerade grupper eller skolor. 
Fischbein & Österberg (2003) har visat att när skolorna utgår från det kategoriska 
perspektivet upplever eleverna sig som problembärare (a.a.). Bandura (1997) menar att 
när skolorna väljer att placera eleverna i små segregerade grupper signaleras låga 
förväntningar och problem, vilket också stämmer med informanternas upplevelse.  
 
Lärarna har svikit dem genom att visa att de inte brytt sig, inte lyssnat på dem, inte 
förstått dem och det har väckt starka känslor. De berättar om lärare som sett till att de 
kommit bort från vissa lektioner för att de inte kunnat multiplikationstabellen eller att 
de inte fått följa med på simhallsbesök för att de inte haft hårschampo med sig. De 
upplever att vissa lärare hatat dem och att ingen velat ha dem, varken hemma eller i 
skolan men att de ändå varit tvungna att vara där. Enligt Ogden (2003) handlar det om 
lärarnas kompetens när det uppstår problem. Relationen mellan läraren och eleven sätts 
på prov och de flesta beteendeproblem bottnar i en reaktion på miljön. Därför är det 
viktigt med en god miljö som är förutsägbar och påverkbar (a.a.). Informanternas 
upplevelser stämmer också med vad Henriksson (2006) har kommit fram till. Hon visar 
att elever i sociala och emotionella svårigheter deltar i flera arga lärar/elevinteraktioner 
än andra och att de upplever relationen till varandra negativ. Hon har också visat att 
dessa problem under de första skolåren leder till beteendeproblem och låga 
skolprestationer längre fram (a.a.). 
 
Flera lärare har gått över gränsen och tagit till handgripligheter för att få bort 
informanterna från klassrummet. Visserligen är informanterna medvetna om att de 
uppfört sig olämpligt i dessa situationer men känslan av att bli bortvald och övergiven 
är svår att hantera och acceptera och väcker ilska. Webster-Stratton (2004) har också 
kommit fram till att denna målgrupp väcker många känslor hos pedagoger, som blir 
arga, upprörda och ledsna (a.a.). Andersson (1999) menar att bemötandet är av 
avgörande betydelse för elevernas fortsatta utveckling och att de sätter vuxna på prov 
genom sitt beteende både på ett personligt och yrkesmässigt plan (a.a.). Enligt 
Henriksson (2006) är negativa lärarbeteenden och lärar/elev relationer en riskfaktor i 
barns utveckling och för deras kamratrelationer (a.a.).  
 
Informanterna har uppfört sig som de gjort för att de inte orkat prestera mer och för att 
de haft det så jobbigt, både vad gäller hemsituationen och skolprestationerna. På grund 
av trötthet och okoncentration har de inte kunnat hålla ihop sig och allt har kommit till 
uttryck genom ilska, som de inte kunnat hantera eller kontrollera. Känslan av att alltid 
vara arg har tagit energi och en ond cirkel har uppstått. De beskriver sig själva som arga 
personligheter. Hela kvalitén på undervisningen handlar enligt Skolverket (1998b) om 
lärarens förmåga att skapa goda relationer och individualisera. Positiva förväntningar 
på eleven och ett gott samarbete med föräldrarna är påverkansfaktorer att räkna med 
(a.a.). Informanterna har lätt att ge upp och sluta kämpa när de känner sig trötta och 
utanför. De drabbas av vad Hwang & Nilsson (2003) beskriver som inlärd hjälplöshet, 
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vilket är ett misslyckande. Eleverna upplever ingen idé att försöka eftersom de anser att 
de inte kan påverka situationen eller sina skolprestationer och detta blir en del av 
identiteten (a.a.).  
 
Under hela skoltiden har informanterna under största delen känt sig utanför och 
övergivna av sina klasskamrater. När klasskamraterna under skoltid bestämt att träffas 
efter skoltid har informanterna inte blivit tillfrågade utan bara råkat höra vad andra sagt. 
De vill ha kamrater, vill känna att de är med i gemenskapen och upplever det jobbigt 
när det inte fungerar. Johannessen (1997) har visat att elever i sociala och emotionella 
svårigheter snabbt blir utstötta från samvaro och lek (a.a.) Även om de ibland uttrycker 
en viss medvetenhet om att de själva ställt till det för både sig själva och för andra 
ibland, så är deras högsta önskan att slippa bli bortvalda. Har de inga kamrater är de 
totalt ensamma och när de väl hittar en fungerande kamrat är det mycket stort för dem. 
Tyvärr varar inte relationen länge och när den är över känner de sig svikna och ilskan 
tar överhand. Detta resultat stämmer väl överens med Henrikssons (2006) resultat då 
hon fann ett tydligt samband mellan låg social kompetens och både ensamhet och låg 
kamratstatus (a.a.). För att kunna utveckla sin sociala och emotionella kompetens är det 
enligt Webster-Stratton (2004) vikigt att kunna fungera med kamrater i olika 
grupperingar. Hon har funnit att elever som lever i sociala och emotionella svårigheter 
har stora svårigheter att få vänner och att vara delaktiga i en gemenskap (a.a.). 
 
Även föräldrarna upplevs ha svikit informanterna genom att inte kunna stå upp för dem 
i samtal med lärarna. När lärarna anklagat dem för saker de upplever att de inte gjort 
sig skyldiga till har föräldrarna hållit med lärarna under samtalets gång men efteråt 
uttryckt är lärarna inte är kloka. Informanterna har även känt sig övergivna när 
föräldrarna inte kommit till en avtalad samtalstid eller när någon förälder varit på ett 
skolmöte och sedan inte berättat vad som sagts. Dagen efter har elevens bänk varit 
bortplockad från klassrummet och han har blivit visad till en ny grupp i en annan del av 
skolbyggnaden. Ibland har informanterna inte fått komma till skolan över huvud taget 
under vissa perioder utan varit hänvisade till hemundervisning. Men det har alltid tagit 
någon månad innan den kommit igång. Detta kan tyckas vara ett exempel på de 
svårigheter som kan uppstå i kommunikationen mellan lärare och föräldrar. Lärarna 
använder ett språk och begrepp som föräldrarna inte känner till och därför uppstår 
missförstånd och social utslagning (Sivertun, 2007). Vikten av ett gemensamt språk 
som utgångspunkt för en fungerande kommunikation är det centrala inom det 
socialkonstruktionistiska perspektivet.  
 
Att bara vara hemma och inte veta hur det ska bli eller vad som är bestämt upplevs som 
ett stort svek från både skolan och föräldrarna. Samtidigt uttrycker informanterna att de 
mest är i vägen hemma och därför blir känslan av övergivenhet och maktlöshet dubbel. 
När föräldrarna lever ihop med någon ny man/kvinna upplevs detta tydligare. Ibland 
har det varit destruktiva förhållanden och då har informanten känt sig maktlös. 
Styvföräldern har sett till att barnen inte kunnat vara hemma under vissa tider eller 
bestämt att de ska göra något som de inte vill. I dessa situationer har inte den biologiske 
föräldern sagt ifrån och då har informanterna upplevt sig svikna och uppgivna. Ahlberg 
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(2001) fokuserar på samverkan mellan elev och omgivning för en positiv 
identitetsutveckling(a.a). Denna samverkan finns inte hos informanterna. De upplever 
inte att något är förutsägbart och därför blir det svårt att förstå vad det är som händer 
runt omkring dem. Det salutogena perspektivet betonar känslan av sammanhang och 
vikten av förutsägbarhet. Detta utvecklas genom erfarenheter av delaktighet, inflytande 
och medverkan i sociala beslut (Antonovsky, 2001). Informanterna har inte kunnat 
påverka sin situation, varken med fokus på sig själva eller på de som stått dem närmast. 
 
Socialtjänsten upplevs också som svikare. När det ibland kommit någon 
socialsekreterare på besök och pratat med informanterna har det ofta varit diskussioner 
kring insatser i familjen, men för det mesta har det inte blivit något av det hela. Ibland 
har de sagt att informanten ska få träffa någon vuxen att göra något kul tillsammans 
med, men ofta blir dessa träffar inställda av akuta saker som inträffar. För övrigt har de 
bara hört av sina föräldrar att socialen sviker då de tar familjens pengar eller säger 
dumma saker. Ibland när det varit extra jobbigt hemma med till exempel en lång och 
intensiv missbruksperiod tycker informanterna att det varit skönt när socialtjänsten väl 
fått veta hur det är i hemmet. Oftast får informanterna ingen hjälp eftersom föräldrarna 
säger att allt är bra och det upplever informanterna som svårt. De vill ha hjälp men kan 
inte säga det till socialsekreteraren då de skulle bli de som sviker och överger sina 
föräldrar. I relationen med socialtjänsten upplever informanterna ofta maktlöshet och 
känner sig otillräckliga och övergivna. Något som stämmer med Helldins (1990) 
slutsats som innebär att de elever som blir försummade i samhället också blir det i 
skolan och tvärtom (a.a.).  Skårners och Regners (2003) har visat att tilltron till 
myndigheternas insatser inte är särskilt stor. Deltagarna i den undersökningen upplevde 
att handläggarna inte lyssnade eller tog dem på allvar. Ibland tyckte de att 
myndigheternas agerande mer framstod som hot än som stöd. De såg inte handläggarna 
som viktiga personer utan mer som anonyma och utbytbara samhällsrepresentanter 
(a.a.). Informanterna upplever att det kan vara svårt att kommunicera med vuxna som 
arbetar inom socialtjänsten, även om det inte handlar om missbrukande föräldrar. De 
tycker det är besvärligt att säga rätt saker, så det inte blir tråkigheter i familjen efteråt.  
 
Under vissa perioder har det fungerat bra för informanterna i skolan och framför allt 
menar de att högstadieperioden står för en positiv förändring. Nu händer det till och 
med att de får höra positiva omdömen både vad gäller ämneskunskaper och beteenden, 
vilket de egentligen upplever roligt men har svårt att ta till sig. Ett resultat som 
stämmer med Berglunds (1998) resultat om att ungdomarna mycket väl är medvetna 
om sina brister och problem men omedvetna om sina talanger och resurser (a.a.). 
Elever som väljer att fästa sig vid negativa aspekter av sina resultat tenderar att på sikt 
undervärdera sin kompetens (Skaalvik, 1994).  
 
Även om allt blivit till det bättre i den lilla segregerade gruppen och de har kämpat för 
sina betyg så har de haft för mycket att ta igen och kommer därför inte att nå hela 
vägen fram. Det innebär att de kommer att läsa ytterligare ett år på grundskolenivå på 
individuella programmet. Detta är inte är populärt. De vill verkligen inte gå där, men 
inser samtidigt att de får göra det i alla fall. Strecken i slutbetyget är det sista beviset på 
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att inte duga, att inte höra till och att bli sviken och ställd utanför det normala 
skolsystemet. De menar att de inte bryr sig eftersom de inte kan göra något åt det nu. 
Ahlberg (2001) har visat att elever med låg självuppfattning förväntar sig att 
misslyckas med sina uppgifter och Skaalvik (1994) har konstaterat att eleverna intalar 
sig att det kommer att gå fel i stället för att lösa problemet. En individ med låg self-
efficacy har mindre uthållighet i förhållande till problem som uppstår (a.a.).  
 
Informanterna menar vidare att det kvittar om de inte får någon utbildning eller arbete. 
De får bli som sina föräldrar och leva på socialbidrag. De saknar känslan av att vara 
kompetenta och att ha kontroll över sin situation, vilket enligt Bandura (1997) leder till 
sämre skolprestationer och lärande (a.a.). SIS (2005) har visat att elever som varit 
institutionsplacerade har låg utbildningsnivå och ofullständiga betyg. Hwang & Nilsson 
(2003) har påvisat hur elever med svag självkänsla drabbas av inlärd hjälplöshet och 
inte upplever någon idé att försöka. De anser sig inte kunna påverka sin situation eller 
sina skolprestationer, vilket blir en del av identiteten (a.a.).  
 

Skydd – Tillit 
Den här berättelsen handlar om vikten av skydd och tillit. Ett av de mest grundläggande 
behoven i en människas liv för en trygg utveckling är just tilliten. Att känna sig trygg, 
skyddad och behövd är fundamentalt. I berättelsen används ibland begreppen bristande 
omsorg och osäkerhet som uttrycksform för en bristande tillit och en avsaknad av 
skydd. 
 
Informanterna menar att föräldrarna inte är något att lita på när de precis gått in i en ny 
parrelation. Då är de nykära och förblindade av den nya partnern och informanterna får 
klara sig själva och lösa eventuella problem på egen hand. De kan inte heller lita på att 
föräldrarna ser till att det finns mat, rena kläder eller att det finns pengar till nya skor, 
kläder, hygienartiklar eller nöjen. De har levt med en ständig känsla av att försöka klara 
så mycket som möjligt på egen hand. När föräldrarna varit drogpåverkade har de fått ta 
hand om hela hushållet, det vill säga både praktiska hushållsgöromål samt skötseln av 
småsyskon och husdjur. Känslan av att vara helt utlämnad var fundamental när de var 
små men de poängterar noga att det inte är så nu längre. Nu kan de ta hand om sig 
själva och sätter en ära i det. De skyddar sina syskon, föräldrar och husdjur och är noga 
med att framhålla att alla kan lita på dem.  
 
Att få uppleva tillit och skydd av vuxna är fortfarande viktigt. De vill att lärarna ska se 
dem och vad de presterat på ett ärligt sätt. Positiv feedback är inget värt om inte läraren 
menar det som sägs. De upplever sig duktiga på att avläsa andra och vet direkt om det 
är någon att lita på eller inte. Framför allt märks detta om de hamnar i en 
konfliktsituation och blir beskyllda för något de inte är skyldiga till. Om läraren väljer 
att lyssna på dem och ta reda på vad som hänt och därefter tar dem i försvar, eller 
rättfärdigar dem, upplever de stark tillit och skydd hos den läraren. Dessa känslor sitter 
i länge. Om händelsen dessutom inträffat under fritiden eller en rast känns det än bättre 
med lärarens engagemang. Inträffar det något de är skyldiga till, känns det bra att 
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läraren markerar att de verkligen gjort fel. Då finner de ingen anledning att gå i försvar 
eller manipulera sig ur situationen. 
 
En lärare att lita på håller i alla situationer. Detta stämmer väl överens med det Ogden 
(2003) poängterar, nämligen vikten av en lärare som kan gränssätta i en positiv relation. 
Även Webster-Stratton (2004) har kommit fram till vikten av tillit, omsorg och 
förståelse i elev/lärarrelationen. Genom att tillbringa tid med eleven på raster visar 
läraren att han/hon bryr sig om eleven och läraren upplevs mer jämlik och har inte 
huvudansvaret som under lektionstid. Det är viktigt att läraren försöker lära känna 
eleven och visa intresse för dess familj, omgivning och intresse (a.a.).  
 
Ibland har lärare som bekräftat eleverna arbetat efter belöningssystem, vilket varit 
uppskattat. Men det viktigaste var inte vad de gjorde tillsammans utan att den vuxna 
höll vad den lovat. Även detta resultat stämmer väl överens med tidigare 
forskningsresultat. Webster-Stratton (2004) har visat att lärare kan främja positiva 
beteenden genom att ge beröm och uppmuntran och att det är viktigt att vara specifik. 
Genom att arbeta efter belöningssystem går det att skapa en positiv identitetsutveckling 
(a.a.).  
 
Lärarnas förhållningssätt har varit av yttersta vikt. Tack vare att de haft någon bra 
lärare under sin skoltid har de stått ut den mesta tiden även om det varit tufft många 
gånger. Lärare som har lyssnat, bekräftat, förstått och kunnat litas på har gjort det 
möjligt att genomleva skoldagen. Raundalen (1997) menar att tack vare en trygg 
anknytning till vuxna utvecklas en trygg och harmonisk personlighet. Det behöver inte 
vara en förälder utan kan vara en lärare eller annan vuxen i barnets omgivning (a.a.). En 
informant har inte fått uppleva detta utan hela skoltiden har varit en hård kamp. Han 
menar att det handlar om okunskap hos skolpersonal till en viss del, men mest om att de 
inte vill se, inte vill lägga sig i och inte vill ha extra jobb. Det innebär att det inte går att 
lita på lärarna. De vill bara ha de elever som är duktiga och kan uppföra sig. Han har 
aldrig känt sig trygg och skyddad i skolan utan tvärtom. Berglund (1998) intervjuade 
elever om vad som påverkat dem i positiv i riktning och resultatet visade att de elever 
som hade upplevt att någon hade förstått dem, lyssnat på dem och ställt upp för dem var 
de som påverkat mest. De pratade varmt om människor som haft ett personligt intresse 
och engagemang för dem. Engagemanget hade skett utanför tjänsten. De upplevde då 
att de fått något extra och de har fått känna sig värdefulla och duktiga (a.a.).  
 
Det viktigaste i relationen med andra, oavsett vem det är, är att kunna lita på den andre 
personen. Det gäller hos föräldrar, lärare och kamrater. Allt för ofta har de upplevt att 
vuxna lovat saker men inte hållit löftet. Ibland har de blivit lovade att få följa med till 
simhallen, men så har det blivit inställt i sista stund. Ofta har de blivit lovade pengar för 
någon tjänst de utfört men aldrig fått några. Ingen av dem upplever att det finns någon 
vuxen som de kan luta sig tryggt emot om något tragiskt skulle inträffa. De menar att 
de har sig själva och att det räcker.  
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Skam – Skuld 
Den här berättelsen handlar om känslan av skam och skuld. Det är två känslor som 
ständigt återkommer i informanternas berättelser och hör ihop med ilskan. Lindberg 
(1999) menar att aggressivitet och våldshandlingar ofta föregås av att individen upplevt 
skamkänslor. Detta samband kan ses i splittrade familjer och är även tydligt i min 
studie.  
 
När informanterna gick sina första skolår hände det ofta att de blev retade för att de inte 
hade lika fina kläder som sina klasskamrater. De skämdes men reagerade med ilska och 
var arga på alla i sin omgivning. Slagsmål och konflikter tillhörde vardagen. Samma 
känsla dök upp när det fattades badkläder, idrottskläder och bibliotekskort. De skämdes 
och kände skuld för att de inte kunde jämföra sig med andra. I och med detta kände de 
sig alltid utanför gemenskapen. Svedberg (2000) har kommit fram till att gemenskapen 
i en grupp är en drivkraft i identitetsskapandet. Om det inte finns andra att spegla sig 
mot hotar ensamhetens tomrum (a.a.). Individer som bär på skam och skuldkänslor 
visar ofta sin ilska på ett direkt sätt. Genom att de vänder skammen utåt och visar ilska 
återfås kontrollen och de behöver inte fokusera på den negativa självkänsla som 
skammen ofta ger upphov till (Tangey & Dearing, 2002).  
 
En av informanterna växte upp utan sin mamma, vilket ofta kommenterades av både 
lärare och klasskamrater. Han ville inte ha med sin mamma att göra, men det var ändå 
skamligt att ha en mamma som inte ville veta av sin son. När han senare började träffa 
sin mamma blev han orättvist beskylld för olika händelse och ibland hade han någon 
kamrat med sig som hörde hennes anklagelser. Han skämdes inför kamraten och kände 
sig skyldig även om han inte gjort något fel. Han skäms fortfarande över hennes 
beteende och vill inte bli som hon och han tar inte med kamrater dit längre. Enligt 
Bergström (2004) är gränserna i skamfyllda familjer oklara eller överdrivet hårda då 
föräldrarna är rädda att förlora kontrollen. Om barnet gör fel angrips både handlingen 
och personen. Problem som uppkommer förnekas och klaras aldrig upp utan barnet blir 
osäkert och drar sig tillbaka eller blir aggressivt (a.a.).  
 
Samtliga informanter uttrycker stor skam över det bostadsområde de bor i. De 
identifierar sig med andra boende i området, som de anser vara kriminella, arbetslösa 
och missbrukare. Dessutom bor de många personer i små lägenheter och det är trångt. 
Att bjuda hem kamrater som inte också bor i bostadsområdet eller går i samma 
specialgrupp i skolan är inte att tänka på, det är för skamligt. Inom det 
socialkonstruktionistiska perspektivet betonas maktrelationer och hur de påverkar 
identitetsskapandet (Johansson, 2005). Informanterna upplever sig vara i underläge och 
känner skam inför dem om de inte bor i samma område.  
 
Informanterna har erfarenheter av möten i skolan då något negativt inträffat. 
Föräldrarna som blivit kallade till möten har inte alltid dykt upp på, vilket upplevts som 
oerhört skamligt inför skolpersonalen. De upplever också att alla känner till 
föräldrarnas brister och pratar bakom ryggen på dem. Känslan av att vara omtalad av 
andra väcker både skam och skuld hos informanterna. När lärarna dessutom uttalar sig 
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nedlåtande om föräldrarna är skammen mycket påtaglig. Tangey & Dearing (2002) har 
kommit fram till att individer upplever sina relationer olika beroende av om de bär på 
skuld eller skam. De som upplever skam känner sig ofta observerade av andra, oroar 
sig mycket för vad andra ska tycka om dem och känner att de vill undvika kontakt med 
andra (a.a.).  
 
Vid ett tillfälle blev en lärare så arg på en av informanterna att han låste dörren till 
klassrummet, då informanten var på toaletten. Känslan att stå utanför dörren utan att 
kunna komma in upplevdes kränkande. Bristen på kunskap om elevernas svårigheter 
och behov är skamligt i sig. Informanterna menar att om lärarna förstod att de ibland 
inte kan koncentrerar sig och att de behöver gå ifrån skulle det inte behöva bli så många 
konflikter och så mycket skuld och skam. Då skulle de inte alltid behöva uppleva att 
det är de som är problemet. Informanterna tycker inte att de ska behöva berätta för 
lärarna hur de vill att lärarna ska bemöta dem. Kommunikationen och dess brister 
mellan lärare och elever gör att många missförstånd äger rum och därmed uppstår 
konflikter som kanske inte skulle behövt uppstå. Kohut (1977) menar att hela 
kommunikationsprocessen bygger på gester och stimuli och att utgångspunkten är att 
gesten skapar samma mening hos mottagaren som hos givaren samt att responsen i 
processen skapar mening (a.a.). Här kan ses stora brister och missförstånden som 
uppstår i den bristande kommunikationen skapar både skuld och skam hos 
informanterna.  
 
Det faktum att de inte kommer att komma in på något nationellt gymnasieprogram 
skapar också skam och skuld. De uttrycker både besvikelse, uppgivenhet och ilska över 
detta men framför allt skäms de över att inte få välja ett normalt program som alla 
andra. De anser att andra ser ner på dem och tycker att de är andra klassens 
medborgare. De står utanför det som anses normalt och vikigt. Cooley (2003) 
konstaterar att för att ett jag ska utvecklas krävs att en individ är en del av ett samhälle. 
Spegeljaget, som består av hur andra betraktar och bedömer samt känslan som 
förmedlas av andra står i fokus och påverkar hela identitetsutvecklingen (a.a.).  
 
Det som väcker mest skuld och skam är trots allt föräldrarnas alkoholmissbruk. Detta är 
mycket svårt att acceptera och de är mycket måna om att dölja detta för andra. De vet 
att grannar och andra runt omkring dem vet, men om någon börjar prata med dem om 
detta förnekar de att det är ett problem. Anledningen till förnekelsen är att de skäms 
och känner sig skyldiga till föräldrarnas beteende. De tror att de kanske kunde eller kan 
göra något för att få föräldern att inte inta alkohol. Men även här uttrycker de stor 
ambivalens då de pendlar mellan olika känslor inför fenomenet. De vill en sak, men 
förmår inte mer än de gör och det skapar ångest. Skammen är påtaglig och beror på att 
de skäms över sina föräldrar inför andra, en känsla som i sig är ångestskapande. Mead 
(1995) menar att en individ bedömer sig själv i förhållande till andra och blir bedömd 
utifrån på gott och ont. Granström (1995) har visat att eleverna får en identitet både 
genom hur de blir bemötta av andra och genom hur de placerar sig själva och blir 
placerade av andra i denna världsbild (a.a).  
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3.7 Avslutande diskussion 
Precis som Gunnarsson (1999) visar hamnar de elever som saknar tilltro till sin egna 
och omgivningens förmåga på olika specialskolor, segregerade inom ramen för den 
ordinarie skolan (a.a.). Det är eleven som definieras som problemet (Karlsson, 2008). 
Samtliga informanter har gått i flera skolor i olika kommuner i landet men ingen av 
dem har någonsin gått i en skola där det utgåtts från den relationella perspektivet. Det 
kategoriska perspektivet har varit allena rådande och uppfinningsrikedomen har varit 
stor då det handlat om att erbjuda olika segregerade skolformer. Detta är ett intressant 
fenomen då det talas mycket om segregering i negativa termer. Det kan inte vara så 
svårt att förändra detta, men det har förmodligen låg prioritering. Går det att bli av med 
de stökigaste eleverna så är problemet löst. Elevernas berättelser om sig själva 
genomsyras av det Johannessen (1997) beskriver som sociala och emotionella 
svårigheter. De är aggressiva, de syns, hörs och kräver snabba åtgärder för att inte ställa 
till problem för andra. Det är uppenbart att de har stora svårigheter i det sociala 
samspelet och därmed hamnat utanför den sociala gemenskapen på olika sätt (Ogden, 
2003). Holmsten (2002) betonar samspelet mellan individen och samhället och menar 
att en förändring inom det ena området per automatik påverkar det andra. Utifrån detta 
psykosociala perspektiv borde det inte vara svårt att förändra situationen för eleverna. 
Men precis som Nilzon (1999) skriver så har eleverna svårt att tolkas på rätt sätt av 
andra, då de brister i sina uttryckssätt. 
 
Informanterna säger själva att det inte är någon idé att säga något. Det är ändå ingen 
som lyssnar och om de säger vad de tycker missuppfattas de och allt slår tillbaka mot 
dem själva. I och med detta är det inte lätt att veta hur eleverna upplever sin situation 
och därmed kunna hjälpa dem. Henriksson (2006) har kommit fram till att en ökad 
kommunikation minskar utagerande beteende, så det vore en vinning i att satsa på en 
fungerande kommunikation (a.a.). Den höga stressnivån och tidsbristen hos vuxna 
borde därför slå hårt mot studiens målgrupp. Det är vanligtvis redan stora klasser och 
många relationer för lärare att förhålla sig till. Om kommunikationen är så betydelsefull 
för vissa elever är det katastrof när det nu planeras ytterligare neddragningar inom 
skolan. Även socialtjänsten drabbas av nedskärningar vilket gör att varje 
socialsekreterare tvingas ha fler ärenden än tidigare och därmed fler relationer att 
fördela tiden emellan. 
 
Andersson (1999) menar att det krävs en trygg anknytning, förmåga till 
kommunikation, självständighet och förmåga till gruppanpassning för att ett barn ska 
bli en social varelse. Detta kan tyckas omöjligt om ett barn växer upp med en otrygg 
anknytningsstil och saknar de förutsättningar som krävs för att bli en social varelse. 
Dessutom segregerar skolan eleverna från andra eftersom de inte klarar de sociala 
samspelsreglerna. Hur ska en positiv utveckling då kunna komma stånd? Det blir en 
negativ spiral som ger näring åt sig själv i sitt utvecklande av en negativ identitet. 
Ogden (2003) tar också upp detta faktum, att en elev som blir utestängd från klassen 
förstärker sin negativa självbild och känslan av att vara problembärare. Elever i sociala 
och emotionella svårigheter är precis som Andreasson (2002) säger, utsatta i flera 
aspekter (a.a.). De pedagogiska följderna av detta borde bli katastrofala. Vikten av en 
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trygg anknytning och hur den kan skapas är något jag tror det saknas kunskap om bland 
lärarkåren och dess ledare. Jag har aldrig hört att hänsyn tagits till detta fenomen, vilket 
är förvånansvärt.  
 
Informanternas upplevelse av att alltid behöva ha kontroll över sin situation kan tyckas 
motsägelsefull då de precis som Andersson (1999) skriver hanterar sina spänningar på 
ett kaotiskt och destruktivt sätt. De upplevs inte som kontrollerade. Informanter menar 
att när de mister kontrollen över framför allt sina syskon och föräldrar blir de rädda, 
oroliga och agerar i skolsituationen. Här krävs det som Webster-Stratton (2004) anser 
vara viktigt. En lärare måste vara kompetent och se orsaken bakom ett beteende och 
inte dras med känslomässigt. Läraren ska vara medveten om sina egna känslor och 
tankar samt kontinuerligt bearbeta dem. Det kaos som annars kan uppstå blir mycket 
destruktivt och förstärker en redan negativ identitet (a.a.). Eleverna väcker bevisligen 
starka känslor hos lärarna och sätter de vuxna på prov. Något som även Andersson 
(1999) konstaterat i sin undersökning. Detta fenomen är inte heller något som jag 
känner igen i min egen yrkesverksamhet. Var finns tiden och kunskapen inom detta 
område? I stället för att sitta i krismöten kring en elev kanske extern handledning för 
personalen under samma tidsrymd skulle vara besparande och utvecklande för 
skolorganisationen. Till syvende och sist skulle kunskapen komma eleven till gagn och 
vi kanske skulle ha fler elever som slutar grundskolan med en positiv identitet och 
självbild.  
 
När jag lyssnat på informanternas berättelser och sedan analyserat dem har jag ofta 
slagits av tanken att svårigheterna kring eleverna är så oerhört komplexa. Det är så 
många delar i situationen och för den enskilde individen borde det vara fullkomlig 
kaos. Informanterna har ingen möjlighet att se samband mellan orsak och verkan eller 
att uppleva förutsägbarhet, som Antonovsky (2001) betonar som viktiga beståndsdelar i 
identitetsutvecklingen. Deras sätt att konstruera världen genom sina upplevelser är 
kanske logisk för dem, men svår att förstå för andra som inte delar deras upplevelser. 
Inte konstigt att det uppkommer många konflikter kring dessa barn i skolsituationen, 
som kräver stor social kompetens. Informanterna uttrycker en längtan efter tydlig 
gränssättning, vilket även Andersson (1999) och Ogden (2003) konstaterat som viktiga 
delar i ett barns utveckling. Dilemmat är att de både vill ha en gräns samtidigt som de 
avvisar den. 
 
Mina informanter uttrycker stor ambivalens kring detta och i skolsituationen är det 
förmodligen inte lätt att ta dessa diskussioner med eleven och hänga med i svängarna. 
Andersson (1999) menar att det är utifrån den inre gränssättningen som den yttre bildas 
och vikten av detta tas upp i många olika sammanhang (a.a.). Intressant i studien är 
även att informanterna ständigt återkommer till detta fenomen i sina berättelser. Jag kan 
förstå att det blir svårt för dem att sätta gränser i relationen med jämnåriga då de inte 
vet hur de ska agera. Enligt Granström (1995) vänjer de sig till och med vid 
förnedrande behandling för att få känna delaktighet (a.a.). Detta faktum är skrämmande 
och måste vara ett stort problem. Vikten av tidig och tydlig gränssättning i en trygg 
relation är med andra ord av yttersta vikt för ett barns syn på sig själv och dess 
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identitet, precis som Andersson (1999) konstaterat. Att bara anpassa sig till situationer 
och eventuellt fly därifrån om anpassningen misslyckas blir destruktivt.  
 
Ett intressant resultat var också att informanterna berättade om art (aggression 
replacement treatment) och dess funktion i deras liv. De menar att de lär sig behärska 
de sociala situationerna och kontrollera sin ilska, vilket stärker deras självförtroende 
och tillit till sig själva i vissa situationer. Detta resultat stämmer med Goldsteins (1994). 
Informanterna menar att de har glädje av dessa kunskaper både i relationen med 
jämnåriga och med lärarna. Om detta beror på att de inte haft kunskap tidigare eller om 
de genom lektionerna fått mycket bekräftelse och uppmärksamhet och upplevt en 
fungerande kommunikation går inte att utläsa. Det fungerar i alla fall på ett positivt sätt, 
vilket borde uppmuntra skolor att arbeta efter denna eller liknande metoder. SIS 
(2005:10) har visat att de som arbetar efter speciella metoder är de som lyckas bäst med 
att utveckla elever i sociala och emotionella svårigheter i positiv riktning.  
 
Att ständigt behöva gå omkring och känna oro, stort ansvarstagande och kontrollbehov 
måste tömma energi hos informanterna och de uttrycker också att de ofta är trötta och 
inte orkar arbeta i skolan. Något som lärare inte kan acceptera utan kraven på 
måluppfyllelse är stor. Oro, ansvar och kontroll cirkulerar förmodligen mellan lärare 
och elev i ett ständigt kretslopp. Enligt Bandura (1977) påverkar känslan av att vara 
kompetent och ha kontroll över sin situation lärandeprocessen och leder till bättre 
skolprestationer. En god självkänsla korrelerar med upplevelse av kompetens 
(Skolverket, 2003). Detta bekräftar vikten av att kontrollen fokuseras till rätt område.  
 
Att ständigt vara arg och se sig som en arg personlighet måste också ta energi. När 
informanterna berättar om sina upplevelser av hur lärare tagit till handgripligheter 
ibland och hur de svikit dem genom kränkningar, visar de en reaktion på det som är fel. 
Även om de inte kan se att det är i samspelet med läraren problem uppkommer utan 
gärna tar på sig skulden och agerar med ilska eller uppgivenhet så vet de att lärarna 
gjort fel. Ogden (2003) har visat att det är lärarnas kompetens det handlar om när det 
uppstår problem och att det ofta bottnar i en miljö som inte är förutsägbar och 
påverkbar. När jag lyssnat på informanternas berättelser om hur de saknar 
förutsägbarhet och påverkansmöjligheter i sin hemsituation är det inte konstigt att det 
väcks negativa känslor och reaktioner när liknande situationer uppstår i skolan. 
 
Det faktum att Henriksson (2006) kommit fram till hur negativa lärarbeteenden och 
lärar-elev relationer är en riskfaktor i ett barns utveckling och för deras 
kamratrelationer, gör att detta behöver uppmärksammas och förändras. Ilskan som 
dessa elever sprider i sin omgivning är inte lätt för alla att hantera och det måste ligga 
på varje vuxens ansvar att ha så god självkännedom att man söker hjälp då det uppstår 
problem. Det borde dessutom ge signaler till eleverna att det finns hjälp att få, att det 
går att lösa problem som uppstår och att det är lika viktigt för alla människor oavsett 
professionalitet att fungera i det sociala samspelet. Att få till en fungerande 
kommunikation där samtliga inblandade känner sig bekväma är en förutsättning enligt 
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Kinge (2000) som har visat att störningar i kommunikationen ger upphov till 
svårigheter i det sociala samspelet.  
 
Sivertun (2007) konstaterar att mycket av den sociala utslagningen beror på bristande 
kommunikation mellan föräldrar och skolpersonal. Det används ord och begrepp som 
gör att läraren hamnar i ett maktöverläge och på detta sätt blir kommunikationen låst. 
För att lösa problemen ökas segregeringen och en ond cirkel uppstår som är svår att 
bryta (a.a.). Inom socialkonstruktionismen anses att världen och kunskapen konstrueras 
i det sociala samspelet med andra (Järvinen & Bertilsson, 1998). Vi behöver varandra 
för att utvecklas och vi behöver vara tillsammans med många olika människor för att 
vidga våra vyer och utvecklas. Nu segregerar vi istället elever till homogena grupper i 
skolan och nuvarande betygssystem gör att många hamnar utför samhällslivet. Är detta 
försvarbart? Barnen väljer inte sina föräldrar och sina utgångslägen. Är det då 
försvarbart att skapa regler som gör den sociala utslagningen till ett faktum? Kanske 
behövs ett nytänkande. Bra kamratrelationer ger positiva skolframgångar medan 
upplevd ensamhet ger låg social kompetens enligt Henriksson (2006). Hon har 
dessutom visat att det finns ett tydligt samband mellan låg social kompetens, ensamhet 
och låg kamratstatus. Ett resultat som går stick i stäv med hur verkligheten ser ut när vi 
segregerar och minimerar kommunikationsmöjligheterna för eleverna. Henriksson 
(2006) har visat i sin avhandling att om kommunikationen ökar så minskar det 
utagerande beteendet. Men det råder delade meningar om hur skolan arbetar med 
elevers sociala och emotionella utveckling. Henriksson (2006) har kommit fram till att 
skolan enligt tradition är så inriktad på kunskapsinhämtning, att det bortses från att 
arbeta med elevernas självkänsla. Karlsson (2008) har tvärtemot konstaterat att mycket 
energi läggs på att arbeta med elevers beteende på bekostnad av elevens utbildning. 
Dessa motstridiga resultat kan kanske förklaras med att det ser väldigt olika ut ute i 
skolorna beroende på vilken lärare det handlar om och hur organisationen ser ut. 
 
Mina informanter har under högstadietiden arbetat efter art och fått lära sig hur man gör 
i olika sociala situationer och det har varit förknippat med vissa lärare. De menar också 
att det varit ett lyft för dem att få tillhöra en liten segregerad grupp i jämförelse med att 
tillhöra en stor klass och känna sig segregerade där, eller att vara ensam med en 
assistent utanför klassrummet. Det viktigaste är dock lärarens bemötande och 
kompetens. Detta har de inte upplevt förrän de börjat högstadiet. Om det beror på 
åldern, acceptans eller medvetenhet om svårigheterna de lever i går inte att utläsa av 
samtalen. Men det borde ha stor betydelse för den pedagogiska verksamhetens upplägg 
och organisation. Kanske är det dags för skolan att ta hänsyn till en elevs hela situation 
och skapa en pedagogisk verksamhet som utgår från hela eleven?  
 
Att växa upp och leva ett liv där det saknas ett skydd och villkorslös tillit till någon 
vuxen är svårt att förstå. Informanterna menar att de litar enbart på sig själva och att de 
saknar och längtar efter att få uppleva skydd och tillit. Andersson (1999) anser att det 
inte behöver vara en förälder som står för den trygga anknytningen, det kan vara en 
annan vuxen. Detta stärker uppfattningen att de vuxna som arbetar och befinner sig i 
barnets närvaro är viktiga personer och att det krävs kunskap och kompetens kring 
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problematiken. Känslan av skydd och tillit är grundläggande i ett barns liv och en 
förutsättning för utvecklandet av en trygg och harmonisk personlighet (Raundalen, 
1977). Att dessutom inte veta om det finns mat, rena kläder och hygienartiklar hemma 
måste vara påfrestande och komma till uttryck på något sätt. Det är sunt att de agerar ut 
över något som är fel. Finns det inte alltid mat i hemmet och det ibland inte går att sova 
om nätterna på grund av bråk är de primära behoven inte tillgodosedda när barnet 
kommer till skolan. Bara det är tillräckligt för att inte kunna koncentrera sig och 
skolans organisatoriska upplägg får stor betydelse.  
 
I informanternas berättelser ingår ofta föräldrarnas missbruk som ett stort problem. 
Denna problematik är komplex i sig men för informanterna är det en självklar del av 
deras liv. Det är inte bara en förälder som har missbruksproblem utan problematiken 
finns runt omkring dem var de än vänder sig. Missbruksproblemen finns hos far- och 
morföräldrar, grannar, vänner till familjen och övrig släkt. Att behöva ta ansvar för 
föräldrar, syskon, husdjur och ett hushåll är inte vad som anses normalt enligt svenska 
samhällsnormen. Elevens hela situation är prekär. Känslan av att bli sviken av sociala 
myndigheter, av skolan och hela samhället sitter djupt. Frågan är hur informanterna 
någonsin ska kunna anpassa sig till detta och samtidigt få ett fungerande liv och må bra. 
Känslor av skam och skuld tynger och skapar både aggressivitet och uppgivenhet. Att 
behöva skämmas för sina föräldrars beteende, sina kläder och sin bostad är detsamma 
som att skämmas över sig själv.  
 
Henriksson (2006) har visat att elever i sociala och emotionella svårigheter behåller 
sina svårigheter över tid. Tidiga beteendeproblem predicerar senare problem (a.a.). 
Detta visar att det är viktigt med tidiga insatser och rätt insatser för elever i sociala och 
emotionella svårigheter. Mina informanter har haft olika insatser redan tidigt i 
skolsituationen och även om de var relativt nöjda med insatserna under lågstadietiden 
så blev det värre under mellanstadietiden. Kanske hör det ihop med en större 
medvetenhet om sin situation och att de i den åldern har förmåga till logiskt tänkande 
på ett annat sätt än tidigare. 
 
På lågstadiet är det okej att gå ifrån till en snäll extrafröken medan det på mellanstadiet 
är skamligt och utmärkande. Kanske beror det på att de under lågstadiet är hanterbara 
av de vuxna, då det går att rent fysiskt placera dem där de vuxna vill. Oftast tänker 
personalen att alla är olika och utvecklas olika och därför låter man åren gå och ser 
mellan fingrarna. När de sedan börjar mellanstadiet ökar kraven både vad gäller läs- 
och skrivförmågan, men framför allt för de sociala samspelsreglerna. Nu förväntas alla 
klara av att lösa en konflikt utan våld, att kunna ingå i en relation och att veta vad som 
kan sägas och göras eller inte. Då exploderar plötsligt svårigheterna och de vuxna 
tenderar att bara se problem och uppmärksamma det negativa, vilket i sin tur införlivas 
i elevens pågående identitetsskapande. På högstadiet tas de emot med negativa 
förväntningar och stora resurser i form av segregerade grupper sätts in. 
 
Mina informanter uttrycker sig positivt om högstadietiden och kanske beror det på att 
de är så vana att bli undanskuffade. Deras självbild är redan så negativ att de nu anser 
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sig passa in i små segregerade grupper. Kanske har de slagit sig till ro med det faktum 
att de inte är som alla andra och därför tycker det är behagligt att få slippa alla 
konflikter som uppstår i helklassituationen. Ju fler relationer att förhålla sig till desto 
fler konfliktsituationer. De betraktar sig själva som de blir betraktade av andra och de 
ikläder sig rollen som avvikare. Kanske har de under denna tidsperiod accepterat rollen 
som avvikare och identifierar sig med denna avvikelse (Tideman, 2000). De uttrycker 
tydligt att de jämför sig med andra som går i vanliga klasser och att det är de andra som 
utgör normen. Deras tillhörandegrupper har ingen hög status, vilket Nilsson (2005) 
menar påverkar självkänslan i stor utsträckning. Svedberg (2000) anser att det är ur ett 
rikt socialt nätverk som psykisk hälsa och lycka uppstår. Det faktum att informanterna 
inte har ett rikt socialt nätverk skulle med andra ord påverka deras hälsa och lycka. 
Men faktum kvarstår, informanterna behöver beskydd, bli bekräftade och uppleva sig 
omtyckta, vilket de gör i den lilla segregerade gruppen på högstadiet.  
 
Henriksson (2006) har visat att barns utveckling beror på olika faktorer där både arv 
och miljö har betydelse. Socioekonomisk status, anknytningskvalité och uppfostran 
påverkar barnets anpassning, sociala relationer och skolframgång (a.a.). Dessa 
slutsatser stämmer väl överens med mitt resultat och det är inte lätt att lösa detta 
dilemma. Samarbete på ett professionellt plan med en holistisk utgångspunkt borde 
vara det optimala. En samverkan mellan de sociala myndigheterna, psykiatrin och 
skolan skulle vara en bra utgångspunkt om hänsyn tas till informanternas kaos och 
destruktivitet och avsaknad av kasam. Det viktiga är dock att personalen som ska arbeta 
tillsammans klarar samspelsreglerna och har ett öppet sinne och medvetenhet om 
människors sätt att konstruera sin värld, samt stor kunskap om elevernas situation och 
dess komplexitet. 
 
Många av missförstånden kring dessa elever kanske beror på att vuxna i deras närhet 
utgår från sin egen världsbild och tar för givet att även eleven gör det. Men elever som 
växer upp i sociala och emotionella svårigheter har helt andra utgångspunkter när de 
konstruerar sin värld. Om vi ska tro att vi kanske kan förstå lite om deras värld måste vi 
lära oss att lyssna till deras berättelser. Det är i processer människor emellan som 
kunskap skapas (Burr, 1995). Då kanske vi kan få ett litet uppslag om hur de bildar sin 
verklighet och kanske klara att förstå lite av deras agerande och därmed hjälpa dem till 
en positiv identitetsutveckling. Som tur är pågår den hela livet enligt Andersson (1999). 
I en ödmjuk relation där den vuxne är medveten som sin maktposition kanske det skulle 
kunna gå att nå elever i sociala och emotionella svårigheter på ett tidigt stadium. Kan 
de lära sig något över huvud taget om de inte mår bra, om de primära behoven inte är 
tillgodosedda och om relationen till läraren inte fungerar? 
 
Henriksson (2006) menar att det i dagens skola inte finns tid att utveckla elevernas 
självkänsla medan kunskapsinhämtningen prioriteras. Kanske behövs ett nytänkande 
även här. Behöver någon sätta ner foten och bestämma sig för vad skolan ska inrikta sig 
på i första hand? Hela samhället har förändrats och kanske bör fokus ligga på 
relationsskapandet med eleverna där en trygg anknytning har högsta prioritering.  
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Det absolut viktigaste målet måste vara att en elev ska sluta sin skoltid med en stabil 
och positiv identitet. En grund att stå på under resten av livet, som skapar möjligheter 
till bra kunskapsinhämtning. Men det är ingen lätt uppgift. Den dolda läroplanen med 
dess underliggande krav på eleverna i kombination med samhällets struktur och 
påverkan på skolan gör att det blir problematiskt. Vi lever i ett segregerat samhälle som 
skolan ska rätta sig efter. Skolans uppgift har blivit att serva det samhälle vi har och 
ofta uppkommer dilemman, där det är den enskilde individen som får ta 
konsekvenserna. Elever i sociala och emotionella svårigheter är redan en utsatt grupp 
och med deras komplexa situation blir det ibland övermäktig. Mitt resultat visar ändå 
att det värt att kämpa för dessa elever, även om det ibland sker i motvind.  
 

Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att studera identitetsutvecklingen under en längre tidsperiod 
och samtala med vuxna, som levt i sociala och emotionella svårigheter sedan 
barndomen. Hur har deras identitetsutveckling påverkats av skolsituationen och vilka 
faktorer är det som fortsätter att påverka under åren efter avslutad grundskola? Hur 
klarar de sig i samhället med alla krav på fungerande socialt samspel?  
 
Det hade också varit intressant att samtala med elever i sociala och emotionella 
svårigheter, som studerar vid en skola där det relationella perspektivet råder. Om 
utgångspunkten handlar om relationer och eleven inte har förmåga att skapa trygga 
relationer hur blir det då? Om ingen segregering sker och eleverna ska klara många 
relationer samtidigt, hur påverkas då identitetsutvecklingen? Finns det någon skillnad 
eller några likheter mellan de olika pedagogiska utgångspunkterna, vad gäller 
identitetsskapandet hos målgruppen? Frågeställningarna är många och intressanta. 
Framför allt med tanke på att målgruppen är en växande grupp i samhället och de 
samhälleliga insatserna minskar drastiskt för varje år för barn och elever i sociala och 
emotionella svårigheter.  
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