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Abstract                                                                                                                _

In  this  essay  our  starting  point  was  the  question:”  How youth  experience  their  ongoing 

sojourn in the resource school”? We did a qualitative study with interviews. We interviewed 

totally eight youth with different backgrounds. The head question was youth´s positive and 

negative experiences about ongoing sojourn in the resource school compared with their home 

school. In the result, we came until that most of the youth were pleased with their sojourn in 

the  resource  school.  We  chose  to  compare  the  results  with  Erikson's  psychosocial 

development theory and the conspiracy theory, in which we found many links. It showed in 

the survey that all youth that participated in the study could to see they succeed in the future, 

with correct resources are we convinced that most of the youth will be fine.

Keywords: youth, resource school, neuropsychic disabilities
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Det är viktigt med skolan, skiter man i skolan blir  

man typ en uteliggare.
Citat av elev
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Förord                                                                                                                   _

Vi vill tacka all personal och eleverna på de skolor vi har fått komma och besöka för ett gott 

samarbete. Vi vill även tacka vårdnadshavarna som gett medgivande till att vi har fått 

intervjua deras ungdomar.

Vi vill tacka vår handledare Lotta för god kritik och kloka ord. Vi passar även på att tacka 

hela vår handledningsgrupp för bra tips, idéer och ett gott stöd under hela uppsatstiden.

Ett stort tack vill vi även ge till varandra för en trevlig tid och ett trevligt kompanjonskap!

Tack!

Cassandra & Malin
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1. Inledning                                                                                                           _
Månsson, M

Vi är två tjejer som läser vår sjätte termin på socionomprogrammet i Kristianstad. Vi är båda 

intresserade av ungdomar och hur de upplever sin tillvaro. Speciellt ungdomar med någon 

slags problematik bakom sig eller med någon form av neuropsykiska funktionshinder.  

Ungdomar har ofta stämpeln att vara problematiska, oartiga och att de har dålig moral. Detta 

tillsammans med att deras möjlighet för att komma till tals gör att de är en väldigt utsatt grupp 

i dagens samhälle (Denwall & Jacobson, 2008).  Vi kan tycka att det är lite synd att dagens 

samhälle har en sådan syn på ungdomar. De borde få berätta lite hur de själva ser på saken. 

Enligt  Swärd  (2008)  så  menar  han  att  ungdomsproblematiken  enbart  är  en  spegling  av 

vuxenvärldens problemtik.

Efter detta kändes det självklart att skriva vår uppsats om ungdomar. Då en utav oss gjorde sin 

arbetsförlagda verksamhets utbildning på en resursskola höst terminen 2008 så valde vi att 

använda oss utav ungdomar på resursskolan. Det vi valde att inrikta oss på var ungdomarnas 

positiva respektive negativa upplevelser om sin vistelse på resurskolan i jämförelse med sin 

hemskolan.

2. Bakgrund                                                                                                           _  
Vi har valt att beskriva några begrepp och ord som vi använder oss av i vår studie. Detta gör 

vi utifrån relevant litteratur och egna erfarenheter.

2.1. Skoldaghem – Idag resursskola                                                                                        _

Månsson, M

Då det var svårt att hitta ny litteratur fick vi använda oss av äldre litteratur då det fortfarande 

hette skoldaghem. Vi har dock valt att använda oss av den benämning som används idag och 

motsvarar  ordet  skoldaghem,  nämligen resursskola.  Resursskolan  är  inom grundskolan  en 

resurs  för  barn  och  ungdomar  med  behov  av  särskilt  stöd.  Det  första  skoldaghemmet 

öppnades i Stockholm 1965.

De elever som är  placerade på en resursskola har  ofta psykosociala  och/eller  emotionella 

svårigheter (Sandén, 2000). I vissa fall har barnen någon form av diagnos så som ADHD, 

Asperger eller autism. Dessa diagnoser beskriver vi längre fram i kapitlet. En diagnos är dock ~ 7 ~



inte  ett  kriterium för  att  gå  på  resursskola.  De  som arbetar  på  resursskola  har  lite  olika 

ansvarsområden. Där finns lärare och speciallärare som ansvarar för undervisningen.  Vidare 

finns det fritidspedagoger, barnskötare som ansvarar för annat, till exempel rastvakt, sysslor i 

köket så som göra frukost,  plocka fram lunch och göra mellanmål.  Personalen på skolan 

ansvarar även för skolskjuts för skolans elever.

En  elev  ansöker  till  resursskolan  genom  att  hemskolans  rektor  i  samarbete  med 

vårdnadshavaren  skickar  en  ansökan  till  kommunen.  Beredningsgruppen  som  består  av 

kurator,  skolpsykolog och resurskolans rektor diskuterar ansökan. Antagningsgruppen som 

består av skolchef och resursskolans rektor tar beslut om placering (Kristianstad.se).  Med 

hemskola  menar  vi  den  lagstadgade  grundskolan  som  eleven  är  placerad  på  genom  sin 

hemkommun, utan några speciella resurser. Det finns vissa kriterier som ska uppfyllas vid ett 

beslut om antagning till resursskola. 

- Att eleven har svårigheter av den art och omfattning att hemskolans elevvårdande och 

specialpedagogiska insatser är otillräckliga för en god anpassning, socialisering och 

kunskapsutveckling.

- Att  hemskolan  har  utnyttjat  sina  resurser  på  ett  optimalt  sätt  utan  att  nå 

tillfredsställande resultat. 

- Att  elevens vårdnadshavare tillsammans med resursskolans personal  aktivt  deltar  i 

arbetet med eleven. 

- Att  eleven  kan  beredas  en  meningsfull  skolgång  mot  bakgrund  av  den  aktuella 

situationen och där målsättningen är att skapa fungerande grupper.

- Att hemskolans åtgärdsprogram för eleven bilägges ansökan. Planeringskonferenser 

med deltagande från hemskolan minst 1-2 gånger per halvår. 

Åtgärdsprogrammet skall formuleras av eleven och vårdnadshavarna tillsammans, ibland även 

med  hemskolans  kontaktperson.  Eleven  börjar  resursskolan  med  en  provskolgång  i  tre 

månader. Under denna tid har man kontinuerliga samtal med uppföljning och utvärderingar. 

Under  provskolgången  har  resurskolan  och  hemskolan  ett  gemensamt  ansvar  för  eleven. 

Kriterierna kan varieras lite beroende på vilken kommun man ansöker i (Kristianstad.se). 
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2.2. Ungdom________________________________________________________________

Månsson, M

Enligt litteraturen är ungdomstiden mellan 12 och 18 år. Med ungdom menas tiden mellan 

barn och vuxen. Det är någon gång under ungdomstiden som de flesta kommer i puberteten. 

Puberteten är en definition på vad som händer rent biologiskt i kroppen medan ungdom är hur 

människan  som  person  förändras  rent  socialt.  Hur  tankar,  intressen  och  sociala 

omständigheter  så  som  vänner  och  relationer  förändras  (Passer  och  Smith,  2007). 

Ungdomstiden kan för många vara en besvärlig tid i livet, många börjar tänka djupa tankar 

om vilka de faktiskt är. Detta kan leda till en identitetskris, böckerna beskriver ungdomstiden 

som en tid av ”storm och stress” (ibid).

Ungdomar idag kan vara vuxna i en del avseenden så som i relationer och sexualitet. När det 

gäller arbete och försörjning så är de fortfarande kvar i ett ungdomstillstånd (Denvall och 

Jacobson, 2008). Den socioemotionella utvecklingen är som störst under denna period. Det är 

nu ungdomen ska bli oberoende sina föräldrar, få en annan närhet till sina vänner, få ett nytt 

engagemang för samhället, samt få en ny förståelse och insikt i vilka dem själva är (Hwang & 

Nilsson, 1996). 

2.3. Neuropsykiska funktionshinder_____________________________________________

Nilsson, C

Neuropsykiska funktionshinder, förkortning NPF, kan även kallas neuropsykiska diagnoser. 

Dessa diagnoser ställs mestadels  under barnåren och är ett  samlingsbegrepp i  Sverige för 

psykiatriska diagnoser  (Gravander & Widerlöv, 1999). Ibland kan dock symtomen visa sig 

först i samband med att barnet börjar skolan. Det är då kraven om att anpassa sig och följa 

outtalade  regler  börjar.  Ju  äldre  barnet  blir  desto  högre  krav  ställs  och  sålunda  blir 

beteendeproblemen tydligare med åren (Johansson,  2008).   Utmärkande för  personer med 

NPF  kan  vara  svårigheter  med  socialt  samspel,  koncentrationssvårigheter  och 

inlärningssvårigheter.  Själva  intelligensen  är  dock inte  påverkad (Gravander  & Widerlöv, 

1999). Till de neuropsykiska diagnoserna ingår bland annat AD/HD, Aspberger syndrom och 

Autism. 

AD/HD  är  en  förkortning  av  Attention-Deficit/Hyperactivity  Disorder.  Det  är  en 

neuropsykiatrisk störning som karakteriseras av avvikelser inom uppmärksamhet och hyper- ~ 9 ~



eller hypoaktivitet (över- eller underaktivitet). Anledningen till snedstrecket är att alla inte är 

överaktiva. Man kan ha antingen AD eller HD eller en kombination av bägge (Gravander & 

Widerlöv, 1999). Får man diagnosen AD innebär det att man har koncentrationssvårigheter 

och tenderar att vara ouppmärksam på sin omgivning. Vid diagnosen HD innebär det att man 

är  hyperaktiv  och  impulsiv.  ADHD diagnosen innebär  att  man har  båda  tidigare  nämnda 

svårigheter.  ADHD  utan  hyperaktivitet  brukar  också  benämnas  ADD  (Attention-Deficit 

Disorder). Precis som personer med Asperger syndrom har många med ADHD problem med 

vissa  sinnesintryck.  Diagnosen  AD/HD  är  ett  mycket  omdebatterat  tillstånd.  Vad  som 

föranleder dessa symtom och vad som är  en passande behandling är inte  slutligt  bestämt 

(ibid). 

Asperger  syndrom  är  ett  neuropsykiatriskt  funktionshinder  inom  autismspektrumet. 

Diagnosen förkortas AS. Syndromet kan ha både positiva och negativa konsekvenser för en 

persons liv. AS yttrar sig på olika sätt för olika individer. (Attwood, 2007). AS karakteriseras 

bland  annat  av  ett  visst  beteendemönster,  nedsättningar  i  orken  till  socialt  umgänge  och 

kommunikation,  i  likhet  med  andra  autismspektrumtillstånd.  Att  fokusera  intensivt  på 

särskilda  intresseområden,  problem  med  sensorisk  integration,  underkänslighet  eller 

överkänslighet för vissa stimuli, självstimulerande beteenden som att vagga fram och tillbaka 

eller yttra ord, svårigheter med att tolka ansiktsuttryck och andra sociala signaler är bland 

annat vissa gemensamma kännetecken vid AS (ibid.). Positiva egenskaper för AS kan vara 

utmärkt  minnesförmåga,  överlägsen  rumsuppfattning,  förbättrad  mental  fokus  och  en 

omedelbar  förståelse  för  logiska  system.  Detta  gör  att  personer  med  AS  med  dessa 

kännetecken  ofta  kan  få  framgång  inom  teknik,  vetenskap,  musik,  konst,  språk  eller 

matematik (Ehlers, 1999). 

Autism är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som upptäcks redan i tidig ålder. Tillståndet 

anses bero på en tidigt förvärvad eller medfödd störning i hjärnans funktioner. Genetiska och 

graviditets- och förlossningsskador eller ärftliga betingande funktionsnedsättningar betraktas 

vara bidragande faktorer (Alin Åkerman, 2002).  Autism och en utvecklingstörning är inte 

samma sak, dock sker skolundervisningen mestadels i särskolans regi. Att ha autism innebär 

att personen har svårt att tolka information. En stor begränsning av fantasi,  lek, beteende, 

ömsesidigt  socialt  samspel,  och  intressen  samt  verbal  och  icke-verbal  kommunikation  är 

karakteristiskt för autism. En utvecklingsstörning i samband med epilepsi och/eller syn- och ~ 10 ~



hörselskador kan förekomma, dock inte hos alla. Autism innebär inte att man inte kan lära sig, 

det finns de som har autism som är normal- eller välbegåvade (Cohen, 2000). Det finns många 

olika faktorer, så som ålder, begåvning, bemötande och omgivningens kunskap som påverkar 

hur de olika symptomen yttrar sig. 

3. Syfte                                                                                                                  _
Månsson, M

Av egna erfarenheter  känner  vi  att  vi  har  en  naiv  teori  om att  resurskolan  är  en  positiv 

upplevelse för eleven. Vi vill med denna undersökning testa om det ligger någon sanning i vår 

naiva teori.  

Syftet med studien är att undersöka elevernas positiva respektive negativa upplevelser om sin 

vistelse på resursskola i jämförelse med hemskolan.

Vi  vill  ta  reda  på  elevens  upplevelser  vid  pågående  vistelse  på  resursskola.  Hur  eleven 

upplever resursskolans resurser, för att uppnå framtida mål, i jämförelse med sin hemskola. 

Genom detta vill vi få mer kunskap och förståelse för elevers positiva respektive negativa 

upplevelser om resursskolan. Vi kan inte hitta några avhandlingar eller tidigare uppsatser som 

berör detta område. 

4. Frågeställningar                                                                                               _
- Vilka positiva respektive negativa upplevelser har eleven vid sin pågående vistelse på 

resurskola jämförelsevis med sin hemskolan?

- Tycker eleverna att resurskolan ger dem tillräckligt med resurser för att uppnå sina 

framtida mål? 

- Vad har resursskolan för betydelse för eleven?
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5. Tidigare forskning______________________________________________
Nilsson, C

5.1 ”Klarar kommunerna av att hjälpa alla barn”                                                                _

1996 genomfördes en undersökning av Svenska Förbundet för Specialpedagogik (SFSP) om 

hur kommunerna runt om i Sverige tillgodoser behovet hos elever i behov av skärskilt stöd. 

Endast 24 procent av kommunerna svarade vid undersökningen. (Tamminen & Westman-

Gådin,  1996)  Enligt  regeringsformen  (RF)  1  kap  2§  har  alla  rätt  till  en  likvärdig 

skolutbildning. Detta sker i första hand genom grundskolan. I paragrafen framgår det även att 

hänsyn skall tas till elever i behov av särskilt stöd. Denna hänsyn framgår tydligt i skollagen 

(SFS 1985:1100). I skollagen framgår det även i 4 kap 1§ 2 st. att ”särskilt stöd ska ges till 

elever som har svårigheter i skolarbete”. 

Vid undersökningen visade det sig  att  många av kommunerna har  valt  att  samordna sina 

resurser för att öka effektiviteten och för att kunna utnyttja resursen till max. Exempel på 

samordningar  är  centrum  för  kommunikationshandikappade,  resurscentrum/resurspersonal, 

stödfunktion och olika expertlärare i till  exempel Aspberger, dyslexi,  ADHD och DAMP. 

Undervisningen  sker  oftast  i  mindre  grupper  eller  enskilt.  Vissa  skolor  har  skoldaghem 

(resursskolor)  och  samverkansklasser  med  barn  och  utbildnings  psyket  (Tamminen  & 

Westman-Gådin, 1996). I de kommuner där det saknas tillräckliga resurser, så som utbildad 

personal,  hänvisar  kommunen  till  ekonomiska  nedskärningar.  Generellt  har  kommunerna, 

som deltog i studien, åtgärder för elever i behov av särskilt stöd, dock har ingen av dem full 

täckning av speciallärare (ibid.).   

5.2 ”Pedagogernas förhållningsätt och bemötande viktigast ”                                             _

2008 gjordes en studie på en skola för elever med en neuropsykiatrisk diagnos. Författaren har 

intervjuat före detta elever och pedagoger som arbetade på skolan. Det framgår att strukturen i 

skolan är en väldigt viktig del i inlärningen. Undervisningen skall helst vara planerad hela 

terminen ut, dock minst fyra veckor framåt. Elever med NPF har svårare att hålla reda på 

saker och ting och behöver därför hjälp med att hålla ordning. Det är på grund av detta som 

pedagogerna anser att det inte är lämpligt att dela ut lösblad till eleverna. Är detta tvunget att 

göras är det viktigt att hjälpa eleven att organisera papperna, så som till exempel ordna en 

pärm där eleven tillsammans med sin lärare kan sätta i papperna efter hand (Johansson, 2008). 
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Positiv feedback är något eleverna högt uppskattar. Det var oerhört viktigt för eleverna att 

lärarna uppmuntrade dem. Ett gott bemötande från en lärare kunde höja elevens prestationer 

medans  ett  negativt  bemötande  kunde  sänka  prestationen.  Att  eleven  fick  beröm  under 

lektionstid som till exempel ”vad duktigt du har jobbat idag” ökade elevens själv känsla, och 

fick eleven till  att  tro  på sig  själv.  Eleverna ansåg även att  lärarens  bemötande likaledes 

påverkade  deras  beteende.  Vid  ett  positivt  bemötande  fick  eleven  ett  minskat  oönskat 

beteende  och  ett  ökande oönskat  beteende  vid ett  negativt  bemötande.  Relationen mellan 

lärare och elev var likaså en viktig faktor vid inlärandet. Att undervisningen är anpassningsbar 

och att eleven uppmärksammas som en person och inte som det funktionshinder han/hon har 

är enligt eleverna en viktig faktor för deras självbild (Johansson, 2008).   

Framtidsplanerna  för  dessa  elever  är  stora.  Alla  elever  som  medverkade  i  studien  såg 

möjligheter i framtiden. En del av dem ansåg att det vara tack vare den hjälp de fick i skolan 

som gjorde att de kände att de kunde lyckas i sin framtid. Att eleverna var integrerade i en 

annan skola, bredvid den anpassade skolan gjorde enligt lärarnas erfarenheter, att eleverna 

hade lättare att i framtiden få arbete. Önskemål från eleverna för att förbättra den skola de gått 

i var att lärarna skulle ha mer utbildning inom elevernas funktionshinder. Detta för att få ha en 

större förståelse och kunna bemöta eleven på ett positivt och tillmötesgående sätt, då summan 

av elevernas uttalande är att bemötandet är A och O för att de ska känna sig som personer och 

inte som ett funktionshinder (Johansson, 2008).

5.3 ”Komet – effektivt program för elever med ADHD”                                                      _

Namnet  Komet  står  för  kommunikationsmetod och  är  ett  program som efter  studier,  har 

bedömts som ett effektivt program för barn/ungdomar med trots- eller beteendeproblem. Barn 

med  beteendeproblem  ökar  risken  för  svårigheter  i  framtiden.  Koncentrationsproblem, 

störande och bråkigt beteende hos barn i skolan visar, enligt forskning, på kamratproblem och 

ofta misslyckanden i skolan. En ökad risk för kriminalitet, alkohol- och drogmissbruk och 

psykisk ohälsa föreligger även dessa barn senare i livet (Hedström, 2007).

Metoden Komet förespråkar tydlig kommunikation och regler. Metoden handlar om positiv 

förstärkning och att lyfta fram elevernas goda egenskaper. Det är viktigt att ta fram tydliga 

och rimliga mål för eleven. Vid regelbrott är det viktigt att redan innan händelsen ha en tydlig 

konsekvens och att följa den vid regelbrottet. Social förstärkning är också en viktig del av ~ 13 ~



metoden. Att läraren klart och tydligt ger beröm vid positivt beteende inför hela klassen gör 

att även de andra eleverna ser positivt på den elev som får beröm (Hedström, 2007).

Programmet Komet är ett sätt för samhället att redan i tidig ålder hjälpa barn och ungdomar 

som är i behov av särskilt stöd för att senare i livet inte hamna i kriminalitet, missbruk och 

psykisk ohälsa. Forskningsresultatet av programmet visar på att 68 procent av de barn och 

ungdomar som vid start av programmet hade någon form av trots- och/eller beteendeproblem 

uppvisar minskning av problemen (Hedström, 2007).

6. Teoretisk utgångspunkt__________________________________________
Vi har valt att använda oss av Eriksons psykosociala utvecklingsteori och stämplingsteorin. 

6.1 Eriksons psykosociala utvecklingsteori                                                                             _

Månsson, M

Vi har tidigare nämnt att ungdomar söker efter en identitet och att ungdomstiden för många 

kan ses som en besvärlig tid i livet. En utvecklingsteori om identitetsutveckling blev därför 

given att använda. Den teori vi valde var Eriksons psykosociala utvecklingsteori. Vi valde 

Erikson för hans teori är inriktad på människan ur ett socialt perspektiv vilket passar vårt 

syfte.

Enligt Eriksons teori finns det åtta utvecklingsstadier under hela livet. Det finns en bra och en 

dålig lösning vid varje fas. Varje utvecklingsstadium innehåller dessutom en speciell kris eller 

konflikt som måste lösas, detta leder till att personligheten formas på olika sätt (Hwang & 

Nilsson, 1996).

Då vi skriver om ungdomar väljer vi att endast titta på vad Erikson skriver om ungdomstiden, 

med ungdomar menar han människor i åldrarna 12-20 år. Det är under denna tid ungdomen 

kommer i vad Erikson kallar för identitet - rollförvirring. Många tankar kretsar kring vem 

man  är  och  vem  man  skulle  kunna  vara.  I  detta  stadium  är  ungdomen  på  väg  in  i 

vuxenvärlden. Den positiva lösningen innebär att erfarenheter från de tidigare stadierna ger en 

stabil helhetsbild vilket utgör grunden för den sen vuxna identiteten, den ger framtidstro. Den 

negativa  lösningen  innebär  en  splittrad  identitet  vilket  kan  resultera  i  revolt,  överdriven 

anpassning eller depression (Ibid). Enligt Eriksons teori är lösningen beroende av hur väl de ~ 14 ~



andra kriserna blivit hanterade, vidare menar han att utan en positiv krislösning i de andra 

stadierna är det svårt att utveckla en fast identitet. Ungdomstiden innebär att ungdomen börjar 

se sig själv som en unik varelse och utvecklar en identitet. Erikson menar att människan är ett 

lappverk av olika bilder som inte satts ihop till en helhet innan identitetsbildningen i tonåren 

är färdig. Det går att läsa att vägen till en positiv lösning av ungdomskrisen finns i samspelet 

med andra, både med vuxna och jämnåriga. Enligt Eriksons teori fungerar andra människor 

som en spegel, det är av den spegelbilden ungdomarna får den information de behöver för att 

få en bild av vilka de är eller vilka de faktiskt skulle kunna vara (Ibid).   

Den negativa lösningen är rollförvirring, den kan leda till ofullständig jaguppfattning som i 

sin  tur  kan  innebära  att  man  inte  vet  vem  man  är.  Detta  kan  sluta  i  ett  psykotiskt 

förvirringstillstånd.  Erikson  menar  att  det  finns  ett  normalt  förvirringstillstånd  vilket  kan 

kännetecknas av en hög grad av självmedvetenhet, prestations och beslutsångest. Vidare går 

det läsa att detta tillstånd även kan leda till svårigheter med nära relationer och ge en oro för 

att inte kunna fungera sexuellt (Ibid). Eriksons teori menar att sökandet efter en identitet är ett 

grundläggande mänskligt  behov och att  det  är  lika viktigt  som andra behov så som mat, 

säkerhet och sexuell tillfredställelse. Det kan vara svårt för ungdomar i dagens samhälle att 

finna sin identitet då det finns fler identitetsalternativ. Dessutom finns det fler sociala arenor 

som står öppna för ungdomar idag. Det finns hos många unga en rädsla eller tvivel inför 

framtiden och vad den kan leda till. Exempelvis arbetslöshet, miljöförstöring etcetera. Enligt 

Erikson finns det ett behov av ett slags andrum för att ”hitta sig själv” under ungdomstiden. 

Den långa obligatoriska skolan kan ge detta andrum. Under skoltiden finns det utrymme för 

ungdomarna att experimentera, pröva på olika roller, identiteter och beteendemönster (Ibid).

6.2 Stämplingsteori                                                                                                                    _

Nilsson, C

Stämplingsteorin utformades som den ser ut nu på 1960-talet i USA. Stämplingsteorin handlar 

om hur man uppfattar sig själv utifrån social interaktion med andra och hur det kan skapa ett 

”avvikande beteende” (Goldberg, 1993). Stämplingsteorin kan på ett enkelt sätt förklaras som 

att om en person identifieras som en avvikare, så blir hon det. En person är inte en avvikare 

utan det är något som personen blir och oftast genom att någon med makt stämplar ett visst 

beteende  som  avvikande  (Goffman,  1972).  En  handling  i  sig  behöver  inte  anses  som 

avvikande  utan  det  beror  även  på  andra  människors  reaktion  på  just  det  beteendet. ~ 15 ~



Stämplingsteorin fullgörs inte av enstaka handlingar, utan av en process. Att få en stämpel 

behöver inte bara bero på vad man gör utan även vem man är, till exempel den social eller 

ekonomisk  statusen,  etnisk  bakgrund,  religion  och  därtill  fysiskt-  eller  psykiskt 

funktionshinder (Goldberg, 1993). 

Enligt  Goldberg  (2000)  har  stämplingsprocessen  fyra  stadier.  Föräldrarnas  stämpling, 

samhällelig stämpling, sekundär stämpling och avvikelsespiralen. 

När man föds gör man det helt utan någon självbild. Barnet har då ett primärt  avvikande 

beteende vilket betyder att barnet avviker från de kulturella normerna som finns på grund av 

bristande kunskap (Goldberg, 2000). Stadiet föräldrarnas stämpling innebär att barnet redan 

från början får lära sig att det inte är en självständig individ. Barnet lär sig att det inte har rätt 

till några egna tankar och idéer, inte heller någon rätt till fysisk och/eller psykisk oberoende 

eller rätten till att tillfredsställa sina egna behov (Goldberg, 1993).  Barnet upplever att det är 

inte bara handlingen de utför som är fel, utan hela barnet i sig är fel. Föräldern delar inte på 

person och handling (Goldberg, 2000).

I det samhället som vi lever i idag har barnuppfostran allt mer lämnats över till samhället. 

Redan vid ett års ålder eller mindre lämnas barn upp till 10 timmar varje vardag till samhället 

i  form av förskolan. Eftersom personalen där byts ut alldeles för ofta hinner barnet aldrig 

knyta någon personlig kontakt till dem vilket leder till att barnet lär sig att det inte är lönt att 

knyta an till vuxna då de försvinner (Goldberg, 1993). Detta sker även i skolan. Då skolorna 

blir större, klasser sätts samman och antal barn i klasserna bara stiger, hinner inte de vuxna 

med att skapa någon personlig kontakt med eleverna (ibid.). Klasserna blir allt större och då 

räcker resurserna inte till hänvisas de elever med behov av särskilt stöd till ”hjälpklasser” eller 

någon form av resursskola beroende på hur stort behovet av stöd de har. Med detta talar vi om 

för dessa barn att de är annorlunda och inte passar in, vilket gör att vi ger dem en stämpel 

(ibid). Ett annat sätt att få en stämpel i skolan är betyg. Det finns en ständig kamp om att få 

bättre betyg än sina klasskamrater.  Att  få dåliga betyg blir  för de barn som redan har en 

stämpel svart på vitt att de verkligen är sämre än sina klasskamrater (ibid).

En annan del i den samhälleliga stämplingen sker på ungdomens fritid. Politikerna har sedan 

mitten av 70-talet bestämt att de ungdomsverksamheter som drivs av kommunerna ska vara ~ 16 ~



drogfria. Detta gör att det finns ungdomar som inte får delta i dessa verksamheter, som till 

exempel fritidsgårdar. Då får dessa ungdomar ytterligare en bekräftelse på att de är sämre än 

de  andra  ungdomarna.  Att  de  helt  enkelt  inte  duger  till  att  umgås  med  ”vanligt”  folk 

(Goldberg, 2000). Det är ju för övrigt dessa ungdomar som verkligen behöver få kontakt med 

fritidsledarna. Ungdomen får här ännu en gång lära sig att det är själva ungdomen i sig som 

inte är bra, inte bara själva handlingen. Detta låter kanske som att vi ska låta ungdomen gör 

som den vill och att den inte ska behöva ta några konsekvenser, det är inte det som menas. 

Det som avses är att vi måste skilja person från handling och lära ungdomen den skillnaden 

(ibid). 

Den sekundära avvikelsen är att ungdomen har sin negativa självbild och agerar där efter. 

Ungdomen agerar utifrån att han/hon får en bekräftelse för sin redan negativa självbild. Detta 

för  att  inte  få  en  motsägande  bekräftelse  som  skulle  kunna  hänföra  till  en  mer  positiv 

självbild. Allt detta är ett sätt för ungdomen att försvara sig för att komma nära det problem 

som har orsakat stämplingen i första hand och skapat den negativa självbilden. Så ju större 

negativ  självbild  ungdomen  har  desto  mer  bryter  ungdomen  mot  samhällets  normer 

(Goldberg, 2000). Denna process är vad Goldberg kallar för avvikelsespiralen. Det blir en ond 

cirkel som ungdomen till slut inte kan ta sig ur. Varje nytt misslyckandes blir en ny föda för 

den negativa självbilden, vilket leder till att ungdomen på nytt gör något som går i mot de 

samhälleliga normerna vilket leder till ett nytt misslyckande och så går det runt (ibid). Det är 

när ungdomen når detta stadium som han/hon söker sig till andra ungdomar och vuxna som 

även de är utstötta. Detta kan leda till att ungdomen hamnar i en grupp som håller på med till 

exempel missbruk, stölder eller liknande (ibid).     

7. Metod  _________________________________________________________  
Nilsson, C

Våra första  tankar  om c-uppsatsen var  att  ta  reda på vad det  finns  för  kompetens ute  på 

resursskolorna. Vi planerade därför att gå ut och intervjua lärarna på resursskolorna om deras 

utbildning och kunskap om elevernas svårigheter.  Efter  att  ha samtalat  med varandra och 

försökt formulera ett syfte kom vi fram till att det inte var lärarnas åsikter vi var intresserade 

av utan elevernas. Vi omformulerade därför syftet och tillvägagångssättet för att ta reda på 

elevernas  upplevelser  om  resursskolan.  För  att  ta  reda  på  vad  eleverna  har  för  positiva 

respektive negativa upplevelser om sin vistelse på resursskolan i jämförelse med hemskolan ~ 17 ~



valde vi att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. Vi använde oss av en låg grad av 

strukturering och standardisering, för att få ett öppet svar från respondenten. En ostrukturerad 

intervju ger respondenten ett större utrymme att svara inom (Patel & Davidsson, 2004).  

7.1. Kvalitativ metod                                                                                                                 _

Nilsson, C

Inom samhällsvetenskapen finns det två övergripande metoder – kvantitativ och kvalitativ 

metod. Den kvantitativa metoden används när forskaren vill ha fram information så som hur 

många, hur ofta eller hur vanligt. Den kvantitativa metoden tar fram siffror som går att ställa 

emot varandra och som går att jämföra. Det handlar helt enkelt om att skaffa fram mätbar 

information.  Om forskaren däremot  vill  förstå  eller  hitta  mönster  är  det  mer  lämpligt  att 

använda  sig  av  en  kvalitativ  metod  (Patel  & Davidsson,  2003).  Den kvalitativa  metoden 

innebär att forskaren söker en djupare förståelse för ett fenomen, händelse och upplevelse 

(Alvesson,  2008).   Vi  valde  därför  att  arbeta  efter  en  kvalitativ  metod.  Den  kvalitativa 

metoden  avser  att  ge  en  helhetsbild  av  fenomen  utifrån  ett  djupare  perspektiv  (Patel  & 

Davidsson, 2003).

Den kvalitativa metoden grundar sig bland annat i hermeneutiken och fenomenologin. Vi har 

valt att arbeta efter den hermeneutiska metoden. 

7.2. Hermeneutik                                                                                                                       _

Nilsson, C

Hermeneutik  är  en  term  för  en  forskningsansats  där  analysredskapet  är  tolkning  och  en 

filosofi  om  förståelsens  villkor.  Traditionellt  inom  hermeneutiken  söks  inga  sanningar  i 

termer  av  en  orsak  utan  en  förståelse  för  händelser.   Frågor  som ställs  kan  till  exempel 

formuleras  ”Hur  upplever  denna  person  denna  händelse”  (Ödman,  2007).  För  att  kunna 

orientera oss i vår tillvaro använder vi människor alltid oss av tolkningar. Dessa tolkningar 

blir  våra  vardagliga  sanningar.  Det  är  viktigt  att  skilja  på  dessa  vardagliga  sanningar, 

tolkningar, med de tolkningar som återfinns i en vetenskaplig studie. Frågor som ställs inom 

den  hermeneutiska  metoden  kan  inte  besvaras  med  en  orsaksförklarande  metod  utan 

förklaringen handlar om innebörden i utsagor, handlingar, texter och andra meningsskapande 

aktiviteter (ibid).
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Sedan 1960-talet  har  hermeneutiken fått  allt  fler  förespråkare.  En viktig,  och kanske den 

viktigaste förespråkaren för den moderna hermeneutiken är Gadamers. Det var Gadamers som 

införde begreppen ”förmening” och ”fördom”. När Gadamers talar om fördomar ser han inte 

detta som något negativt, utan anser att en fördom har skapats utan några kontroller och kan 

därför  både  styrkas  och falsifieras.  Gadamers  anser  att  människans  tolkningar  skapar  ens 

livsvärld, att vi är dem vi är av våra fördomar och vi vore ingenting utan dem (Molander, 

2003). För att kunna tolka är språket en viktig faktor. Du kan inte, enligt Gadamers, påbörja 

en tolkningsprocess utan en utgångspunkt och ett språk som du kan reflektera med och i. 

Gadamers menar dock att det inte finns en sanning utan tolkningsprocessen är bara en process 

för att utvidga sin livsvärld och få mer förståelse för den (ibid). 

7.3. Urval                                                                                                                                    _

Månsson, M

Då en av oss gjorde sin arbetsförlagda verksamhets utbildning på en resursskola i höstas valde 

vi  att  ta  kontakt  med  den  skolan.  Skolan  var  mycket  intresserad  av  att  vara  med  i 

undersökningen. För att skydda elevernas integritet väljer vi att inte framföra här i studien 

vilka skolor vi har besökt, då det skulle kunna röja elevernas anonymitet för läsaren.  

Totalt intervjuade vi åtta ungdomar. Vi delade ut medgivarlappar till alla elever på skolorna. 

Detta för att deras vårdnadshavare bör godkänna att vi skulle intervjua deras ungdomar. (Patel 

& Davidsson, 2003). Urvalet blev därefter ett tillfällighetsurval då vi fick intervjua de elever 

som hade med sig medgivandelappar från sina vårdnadshavare. Tillfällighetsurval innebär att 

forskaren använder sig av de personer som finns tillgängliga och som han/hon vet har den 

informationen som forskaren  vill  ha  (Hartman,  2004).  Bortfallet  blev  på  över  40  elever. 

Lärarna på respektive skola ansåg att deras elever var tillräckligt mogna för att klara av att ta 

med en lapp hem, få den underskriven, och ta tillbaka den till skolan. Så visade sig inte vara 

fallet.  Det  fanns  elever  som  väldigt  gärna  ville  vara  med  men  som  hade  glömt  sin 

medgivarlapp hemma. Då löste vi det genom att lärarna ringde upp vårdnadshavaren och fick 

ett muntligt medgivande med framsikten att eleven skulle ta med det skriftliga medgivandet 

dagen efter. 
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7.4. Genomförandet                                                                                                                   _

Månsson, M

Vi började med att skriva medgivande lappar, med information om intervjun. Vi skickade ut 

dem till skolan, så att eleverna kunde ta hem den och få den påskriven av en vårdnadshavare. 

Att informera intervjupersonerna innan genomförandet är en viktig förberedelse enligt Kvale 

(1997).  Ett  problem som uppkom var  att  eleverna  inte  tog  med sig  lapparna  tillbaka  till 

skolan. Vi pratade då med vår handledare och kom fram till att vi skulle fråga lärarna på 

skolan om de hade möjlighet att ta kontakt med vårdnadshavarna till eleverna via telefon för 

att be dem skicka tillbaka lapparna till skolan. Det fungerade och vi kunde börja intervjua. 

För att genomföra intervjuerna på ett sätt så att vi fick svar på de frågorna vi hade gjorde vi en 

intervjuguide (se bilaga 1). En intervjuguide består av få och öppna frågor. Det är bra att 

använda för att intervjuaren inte ska glömma något område vid intervjutillfället (Trost, 2005). 

Vi valde att inte ställa några personliga frågor om eleven då vi tyckte att det var irrelevant för 

studien. För att vi skulle få så utförliga svar som möjligt valde vi att inte ha långa intervjuer 

för att eleven inte skulle tappa koncentrationen. Vi genomförde intervjuerna under skoltid i 

skolans lokaler. Anledningen till att vi valde att göra detta var för att vi skulle få så många 

elever som möjligt att ställa upp på en intervju. Det fungerade bra. Eleverna var positiva till 

att vara med, dels för att de kände en av oss sen den arbetsförlagda verksamhetsutbildningen 

och dels för att de tyckte att det var roligt att någon frågade vad de tyckte om sin skola. Varje 

intervju tog ungefär 30 minuter beroende på hur utförliga svar vi fick av respondenten. 

När vi hade intervjuat eleverna på en resursskola kände vi att vi hade fått mycket genomtänkta 

och utförliga svar, dock för att stärka tillförlitligheten bestämde vi oss för att kontakta fler 

skolor  för  att  få  fler  respondenter.  Reliabilitet  är  viktigt  för  att  undersökningen ska  vara 

tillförlitlig. Det finns enligt Trost (2005) fyra sätt att mäta reliabilitet. Det första är att det 

måste ställas samma frågor till alla respondenter. Intervjuaren måste sen registrera svaren på 

samma sätt hos alla. Intervjuaren måste vara förutsättningslös och intervjuerna måste kunna 

upprepas. 

Vi valde att ta kontakt med ytterligare en resursskola. Vi gick tillväga på samma sätt som med 

den första skolan. Vi skickade ut medgivande lappar i förväg och ringde sedan skolan någon 

dag senare för att se om de hade fått tillbaka lapparna påskrivna. Det hade de tyvärr inte fått, ~ 20 ~



så vi lät det gå någon dag till sen kontaktade vi dem igen. Då hade de fortfarande inte fått 

några lappar tillbaka. Vi valde då att söka oss vidare till en annan resursskola. Detta visade sig 

inte vara så enkelt  som vi trodde.  Det finns få resurskolor i den kommunen vi påbörjade 

studien med elever från 12 år och uppåt. Vi sökte på internet efter resurskolor i kommunen 

med  elever  från  12  år  och  uppåt  utan  framgång.  Vi  valde  då  att  söka  oss  till  en  annan 

kommun. Vi fick där tag på en resursskola som var intresserad att vara med i studien. Vi 

skickade ännu en gång ut medgivarlappar till lärarna som de kunde skicka med eleverna hem. 

Vi fick tillbaka några lappar, likväl som med de förra skolorna hade eleverna svårt för att 

komma ihåg att ta med lapparna tillbaka till skolan. Vi genomförde intervjuerna under samma 

kriterier som innan, detta för att det stärker reliabiliteten. Det vill säga i skolan, under skoltid.

7.5. Sökning av tidigare forskning                                                                                           _

Nilsson, C

Vi  har  letat  efter  tidigare  forskning  inom  området  men  det  har  varit  svårt.  Nyckelordet 

resursskola är inte så flitigt använt. Vi har därför fått söka efter tidigare forskning genom att 

söka efter studier om neuropsykologi inom skolvärlden. Vi har sökt efter artiklar i artikelsök 

och samsök i högskolans biblioteks katalog. 

7.6. Etiska övervägande                                                                                                               _  

Månsson, M

Som nämnt ovan kommer vi att skydda våra intervjupersoner så att de förblir anonyma för 

läsaren genom att  inte  nämna vilka  skolor  vi  har  valt  att  besöka.  Anledningen till  att  vi 

utesluter detta ur studien är på grund av att det går få elever på respektive resursskola så att 

svaren annars  hade  kunnat  härleda till  utgivaren.  Enligt  Patel  & Davidsson (2003)  måste 

forskaren  vara  extra  försiktig  att  inte  intervjupersonernas  identitet  kommer  ut  genom att 

avidentifiera  alla  svar  och  eventuella  kommentarer  i  texten.  På  medgivandelapparna 

informerade vi  om vad informationen vi fick genom intervjuerna skulle användas till  och 

försäkrade eleverna och vårdnadshavarna att informationen endast kommer att användas för 

att  genomföra denna studie.  Även denna upplysning är,  enligt  Patel  & Davidsson (2003), 

viktig att lämna innan ett intervjutillfälle, för att respondenten ska få möjligheten att välja om 

denne vill delta i studien. Vi informerade om att det var frivilligt att medverka på intervjun 

och att om eleven så önskar kan han/hon när som helst välja att avsluta intervjun. Denna 

information upprepade vi dessutom innan varje intervju för att försäkra oss om att eleven ~ 21 ~



förstod  att  han/hon  när  som helst  kunde  avsluta.  Vi  försäkrade  eleven  ännu  en  gång att 

han/hon var helt konfidentiell och behövde inte vara orolig för att någon annan skulle få reda 

på vad han/hon hade svarat. Anledningen till att vi valde att inte ställa några personliga frågor 

var som sagt för att vi inte tyckte att det var relevant för studien, likaledes för att vi inte ville 

dra upp eventuella tidiga upplevelser som skulle kunna vara traumatiska för ungdomen. 

7.7. Bearbetning av data                                                                                                           _

Nilsson, C

Vi började med att skriva ner alla intervjuerna ord för ord. Enligt Patel & Davidsson (2003) 

gör  forskaren  detta  för  att  lättare  bearbeta  det  insamlande  datamaterialet.  Vi  valde  att 

analysera svaren genom att dela upp intervjuerna i kategorier och sen sätta in dem i olika 

teman. De teman vi använde oss av var egenskaper, positiva upplevelser på resursskolan i 

jämförelse med hemskola, negativa upplevelser på resursskolan i jämförelse med hemskolan 

och socialt och framtiden. Dessa teman ansåg vi var mest lämpliga för att få ut information 

som var kopplat till vårt syfte. 

I  redovisningen  av  resultatet  valde  vi  att  framställa  materialet  med  hjälp  av  citat  av 

ungdomarna då vi ansåg att det skulle stärka läsarens förståelse av deras upplevelser. Patel & 

Davidsson  (2003)  skriver  att  en  redovisning  av  resultaten  genomförs  lämpligast  genom 

varvning mellan egen text och respondenternas citat, dock måste detta vara väl avvägt. Om 

citaten blir för många och den egna texten blir för kort överlåts analysen åt läsaren. Vid för 

lite citat och för mycket egen text ger inte detta läsaren en chans att själv tolka.  

7.8. Metodkritik                                                                                                                         _

Det negativa med att  använda sig av en kvalitativ  metod är att  resultat  inte  har lika hög 

reliabilitet som en kvantitativ studie då studien inte grundar sig på lika många analysenheter. 

Att använda sig av en hermeneutisk metod är bra då du vill förstå en människa, det negativa 

med denna metod av dock att resultatet kan bli olika beroende på vem det är som analyser och 

vad den personen har för tidigare erfarenheter och fördomar (Patel & Davidsson, 2003). 
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8. Resultat_______________________________________________________

Månsson, M & Nilsson, C

De ungdomar som har deltagit i vår studie är blandat flickor och pojkar i åldrarna 12 till 18år. 

Totalt intervjuade vi åtta ungdomar. Samtliga ungdomar i studien går på resursskola, detta 

innebär inte att det finns någon fastställd diagnos. De intervjuade ungdomarnas vistelselängd 

på resursskolan är varierande. 

Vi har valt att redovisa resultaten utifrån olika teman. Teman vi kommer att använda oss av är 

egenskaper,  positiva  upplevelser  på  resursskolan  i  jämförelse  med  hemskolan,  negativa 

upplevelser på resursskolan i jämförelse med hemskolan och socialt och framtiden. Vi har valt 

att lägga in citat i texten för att läsaren ska få en tydligare bild av ungdomarnas upplevelser. 

8.1 Egenskaper______________________________________________________________

Vi ställde frågan till ungdomarna vad de ansåg de hade för egenskaper. Vissa av ungdomarna 

förstod vad vi menade, dock fick vi förklara för vissa vad som menades med en egenskap. 

Generellt kunde alla ungdomarna plocka fram minst en egenskap som de ansåg var positiv 

hos sig själva. 

Jag är omtänksam, jag hjälper andra om de är ledsna, jag tänker på andra, jag är lekfull och  

andra tycker att jag är rolig att vara med.

Jag är alltiallo, bra på lite av varje.

Jag känner mig duktig och det säger lärarna att jag är också

Vi frågade ungdomen vad han/hon tyckte att han/hon var bra på. Generellt fanns det en sport 

aktivitet på fritiden som ungdomen ansåg att han/hon var bra på, men även teknik så som 

datorer.

Jag är duktig på att hjälpa djur och människor och duktig på badminton och idrott. 

Mycket men inte ämnen och sånt, boxning är kul.
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Jag är bra på datorer och sånt.

Saker  som  ungdomen  kände  att  han/hon  var  mindre  bra  på  och  ville  bli  bättre  på  var 

övergripande ämnen i skolan och framförallt språk. 

Musik, jag vill lära mig att spela bättre gitarr.

Matte, engelska, fysik och att inte så ofta komma i bråk och lite såna saker. Jag vill få bättre  

självförtroende…

8.2 Positiva upplevelser på resursskolan i jämförelse med hemskolan_________________

Alla  respondenter  framställde  resursskolan  som  en  positiv  upplevelse  i  sammanhanget 

inlärning. De ansåg att de fick mer hjälp under lektionstid och att lärarna förstod deras behov 

av hjälp. Generellt ansåg eleverna att det var viktigt att ha bra lärare och det ansåg de att de 

hade. De tyckte att lärarna på resurskolan hade en större förståelse för deras problematik och 

deras handlande. Vid ett missöde tog läraren kontrollen och löste situationen direkt på plats, 

utan att skuldbelägga någon enskild. Lärarna på deras hemskola hade, enligt ungdomarna, inte 

alls den förståelsen och överseendet med ungdomens problematik. 

De är förståndiga och kloka. De vet mycket om vad som händer, dem är bra, väldigt bra. Jag  

hittar inte ord. De förstår oss elever. 

Jag tycke inte alls om lärarna på min förra skola. De förstår inte och jag tycker att de var  

elaka. De struntade i vad jag ville, de va tjatiga. Jag kände att de tittade konstigt på mig. Jag 

tycker inte om dem. 

Alltså dom stöttar ju en, alltså de andra lärarna bara sa att jag skulle plugga och sånt. Dessa  

lärarna förklarar och sånt, det känns bättre när man pratar med dessa lärarna. 

Storleken på elevgruppen i resursskolan är mindre än i hemskolan. Detta ansåg ungdomarna 

endast var positivt. De var eniga om att denna situation var mindre stressande och att det var 

mindre distraktions moment, vilket gjorde att de hade lättare för att hänga med på lektionerna 

och ta in ny information. Resursskolan har även kortare och färre lektioner än hemskolan, ~ 24 ~



vilket  ungdomarna  ansåg  vara  positivt.  Eftersom det  går  färre  elever  i  varje  klass  ansåg 

ungdomarna att det kunde få mer hjälp av respektive lärare då den hade mer tid att ge den 

enskilde eleven. 

Man får mer hjälp på lektionerna och här är mindre elever.

Här finns fler lärare. 

Det framkom att beröm var något ungdomarna skattade högt. De kände att de fick mycket mer 

beröm nu än vad de fick tidigare vilket gör att de känner sig mer duktiga och mer villiga till 

att engagera sig i skolan. 

Jag får beröm om jag har varit redigt duktig och då blir man glad…

8.3 Negativa upplevelser på resurskolan i jämförelse med tidigare skolgång___________

Generellt framkom det att det största missnöjet med resursskolan var sammansättningen av 

elever. Ungdomarna tyckte att det ibland kunde bli en stökig miljö eftersom alla ungdomarna 

på resursskolan hade sitt problem beteende och sammansättningen inte alltid var lyckad. 

Här är lite speciella människor. 

Man flyttar hit mobbare från andra skolor och så fortsätter de att mobba här. Det är inte bra.

Samtidigt  som  ungdomarna  tyckte  att  det  var  positivt  med  mindre  elevgrupper  under 

lektionstid, kände de att det var negativt i det samband att det fanns färre ungdomar att umgås 

med på rasterna.

Här finns ingen att vara med. Man blir trött på att det är så lite folk här. 

Det är viktigt med lärare och kompisar, kanske lite viktigare med lärare men kompisar är  

också viktigt.   
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8.4 Socialt och Framtiden_____________________________________________________

Samtliga ungdomar känner att de har lättare för att ta kontakt med andra människor. De har 

under sin tid på resursskolan fått tänka över vad en bra kompis är och hur de själv ska bete sig 

för att vara en bra kompis. Generellt anser de att en bra kompis är någon som de kan lita på, 

en som ställer upp, en som är rolig att vara med, en som man har gemensamma intressen med 

och en som man kan snacka med om allt.  Allmänt anser ungdomarna att de har bra kompisar 

och att de försöker vara en bra kompis tillbaka. Även om elevantalet inte är stort anser de 

flesta ungdomarna att de har en bra kompis på resursskolan.

Det kan jag väl inte svara helt säkert på, men jag försöker vara en bra kompis.

Jag hade knappt några kompisar på min förra skolan, alla ignorerade mig, dem lyssnade inte  

på mig, men när läraren var där var de snälla, men när hon gick var de dumma igen. Men 

jag kan ju ha fel. 

Ungdomarna var rörande överrens om att de kunde se sig själv i ett yrke i framtiden. Yrkena 

var allt från mekaniker till djurskötare. Ungdomarna kände att resursskolan hade gett dem 

större möjligheter att nå sitt mål, genom att de känner att de får precis den hjälpen som de 

behöver för att utveckla den kunskap som krävs för att utföra sitt framtida yrke. Dock känner 

ingen av ungdomarna att resursskolan har påverkat vad de vill arbeta med i framtiden. För 

vissa ungdomar har yrkesvalet varit klara med väldigt länge. Samtliga ungdomar känner att de 

kunskaper de får i skolan är viktiga för att kunna komma in på gymnasium, men även för det 

senare vuxna livet. 

Man måste ha betyg för att komma in på gymnasiet, det är alltid bra att ha kunskap.

Jag vill jobba med människor, kanske gamla, barn eller de med funktionshinder.

Jag har inte bestämt mig men det hade varit roligt att jobba med djur.
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9. Restultatdiskussion______________________________________________

Månsson, M & Nilsson, C

Att  hitta  en positiv  egenskap hos  sig  själv  är  inte  alltid  det  lättaste,  speciellt  inte  för  en 

ungdom  som  under  den  största  delen  av  sitt  liv  bara  fått  höra  negativ  kritik  för  sina 

handlingar.  Enligt  Goffman (1972)  är  en  person  inte  en  avvikare  utan  det  är  något  som 

personen blir  efter  att  någon annan ger  dess  beteende  stämpeln  avvikande.  Det  är  enligt 

Goldberg (2000) viktigt att lära ungdomarna skillnaden mellan person och handling. Detta är 

något som resurskolorna arbetar aktivt  med.  Ungdomarna berättar  om att  när ett  missöde 

inträffar  tar  läraren  direkt  tag  i  detta  och  löser  situationen.  Detta  gör  läraren  utan  att 

skuldbelägga någon inblandad som person utan kritiserar endast handlingen i sig. Beroende på 

vilken handling det är finns det olika konsekvenser. Tydliga regler vid regelbrott är något som 

även programmet Komet förespråkar  (Hedström, 2007).  De anser att  det  är  viktigt  att  ha 

tydliga, rimliga mål för eleven och en mycket tydlig kommunikation.

Resultatet visade på att ungdomarna kunde plocka fram åtminstone en positiv egenskap hos 

sig själv. De framkom att ungdomarna kände sig duktiga och mycket berodde detta på att 

lärarna är flitiga med att påpeka för ungdomarna att de är bra. Ungdomarna känner att de får 

mycket beröm och det känns bra. Positiv feedback är något som flera elever med behov av 

särskilt stöd har poängterat är viktigt. I studien av Johansson (2008) framhäver de eleverna att 

det är viktigt att lärarna ständigt uppmuntrar dem till att fortsätta göra bra ifrån sig. Eleverna 

känner då att de vill engagerar sig mer i skolan och att det blir en mer positiv upplevelse för 

dem att vistas i skolan. En bättre självkänsla är något som eleverna i studien förklarar att de 

får vid till exempel beröm under lektionstid, detta visar även våra resultat. Ungdomarna i vår 

studie berättar om hur bra det känns att få beröm. Även de känner att de är mer villiga att 

engagera sig i skolan och generellt att de känner sig mer duktiga. 

Som alla  andra  ungdomar behöver  även ungdomar med behov av  särskilt  stöd ”hitta  sig 

själva” under ungdomstiden. Detta är en väldigt jobbig period för människan enligt Erikson 

(Hwang  &  Nilsson,  1996)  och  det  finns  många  ”fallgropar”.  Det  finns  dock  en  extra 

”fallgrop” för de ungdomar som har en negativ självbild. Risken finns då att de ungdomar 

hamnar i det som Goldberg (2000)  kallar avvikelsespiralen. Om ungdomar med en negativ 

självbild  inte  får  en  förståelse  från  sin  omgivning  går  inte  den  självbilden  att  förändras. ~ 27 ~



Ungdomen agerar då efter den bild hon har om sig själv för att inte få någon motsägande 

bekräftelse vilket kan vara svårhanterligt för ungdomen (ibid). Det är därför viktigt att de 

vuxna som finns runt ungdomarna har förståelse för detta. Ungdomarna som medverkade i vår 

studie anser att lärarna på deras nuvarande skola, resursskolan, har denna förståelse och att det 

känns bättre nu för att de kan prata med dessa lärare. De känner att lärarna på deras hemskolor 

inte alls hade denna förståelse för deras utveckling utan tvärtom bara spädde på den negativa 

självbilden. Generellt anser ungdomarna att det är viktigt att ha bra lärare som förstår en. 

Strukturen  på  undervisningen  på  resursskolan  har  stor  betydelse  för  inlärningen  för 

ungdomarna.  I  undersökningen  av  SFSP,  1996,  sker  oftast  undervisningen  för  barn  med 

behov av särskilt stöd i mindre grupper. Dessa grupper undervisas då oftast av speciallärare. 

Att ha undervisning i mindre grupper framkommer i vårt resultat uppskattat av ungdomarna. 

De känner då att det finns mindre distraktioner och inlärningen går lättare. Vårt resultat visar 

även att eleverna tycker att detta är positivt då de kan få mer hjälp på lektionerna eftersom 

konkurrensen om lärarna inte är så stor. Studien av Johansson, 2008, påpekar att till exempel 

lösblad inte är bra för elever med behov av särskilt stöd då de har svårt för att hålla reda på 

saker och ting. Vårt resultat visar på att lärarna i undervisningssyfte enligt ungdomarna är 

mycket överseende med ungdomarnas problematik och utsätter dem inte för saker de inte 

klarar av, utan är duktiga på att förklara uppgifterna de delar ut.   

Resultatet  visar  på  att  det  största  missnöjet  hos  ungdomarna  var  sammansättningen  av 

ungdomar med olika beteendeproblem. De tycker därför att miljön på resursskolan ibland kan 

bli lite för stökig. Att plocka ut de ungdomar i skolan som har ett visst beteendeproblem är 

enligt Goldberg, 1993, ett sätt att tala om för dessa ungdomar att de är annorlunda och inte 

passar  in  bland  ”vanliga”  ungdomar.  Detta  är  att  stämpla  dessa  ungdomar.  I  resultatet 

framkommer det att även eleverna på resursskolan stämplar varandra. De vet alla varför de är 

på en resursskola, dock tycker vissa av ungdomarna att beteendeproblemet inte försvinner när 

ungdomen  kommer  till  resurskolan,  utan  han/hon  fortsätter  som innan,  till  exempel  med 

mobbning.  Som  ovan  nämnt  är  det  svårt  att  ändra  ett  beteendemönster  vid  en  negativ 

självbild. Ungdomen uppfyller de krav som den vet behövs för att nå upp till sin rykte om att 

vara ett ”problembarn” då det är allt han/hon känner till. Det krävs mycket arbete för att ändra 

ett sådant beteende, vilket resurskolan lägger mycket energi på att göra.  

~ 28 ~



Resultatet åskådliggör att trots ungdomarna trivs i mindre grupper vid inlärning anser de att 

antalet ungdomar på skolan är för lite i kompissyfte. Utbytet av vänner är inte stort. I Eriksons 

psykosociala utvecklingsteori påvisar han att det sociala umgänget är viktigt för ungdomens 

utveckling. Det är viktigt att det finns tydliga förebilder bland de vuxna, men även det sociala 

samspelet mellan jämnåriga är viktigt (Hwang & Nilsson, 1996). Arbetet med att vara en god 

förebild är  en viktig  arbetsuppgift  för  lärarna på resursskolan.  Detta  för  att  eleverna som 

kommer till resursskolan oftast inte har någon bra självbild. Om denna inte stärks finns det en 

risk,  enligt  Goldberg (2000),  att  ungdomen drar sig till  andra grupper i  samhället  som är 

utstötta  och  hamnar  i  missbruk  eller  annan  kriminalitet.  Det  sociala  samspel  mellan  de 

jämnåriga ungdomarna på resursskolan i samma syfte som ovan. Det framgår i vår studien att 

ungdomarna  känner  att  de  kan  lita  på  sina  lärare  och  det  känns  bra  att  prata  med dem. 

Ungdomarna känner även att de har bra kompisar på skolan och det framgår i resultatet att en 

bra kompis, enligt ungdomarna, är en person som de kan lita på. 

Ungdomarnas framtid, enligt dem själva, ser positiv ut. Alla ungdomar som medverkade vid 

vår  undersökning  såg  sig  själva  i  ett  yrke  efter  skolan.  De  känner  att  resurskolan  har 

medverkat  till  att  kunna  nå  sina  mål.  Lärarna  medverkar  till  att  utveckla  den  kunskap 

ungdomarna känner de är i behov av för att kunna utöva de olika yrken som de känner att de 

vill  ha  efter  skolan.  Ungdomarna  i  undersökningen av Johansson (2008)  uttrycker  sig  på 

liknande sätt. Även de känner att resursskolan har utvidgat deras möjlighet att efter skolan 

kunna utöva de yrken de är intresserade av. I vårt resultat framkommer det att ungdomarna 

känner att de har mer förståelse idag till varför de ska gå till skolan och varför de behöver lära 

sig saker. De känner att de kommer att ha nytta av den informationen som de lär sig i skolan i 

det senare vuxna livet. Programmet Komet styrker resonemanget att social förstärkning under 

skoltiden är viktigt för ungdomens framtid. Om ungdomen får lära sig under skoltiden hur de 

skall  bete  sig  vid  olika  situationer  som kan  dyka  upp  i  samhället  så  minskar  risken  att 

ungdomen hamnar i någon form av kriminalitet (Johansson, 2008). 
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10. Slutdiskussion_________________________________________________

Vi kommer här att presentera våra egna tankar om de resultat vi kommit fram till i föregående 

kapitel.  Den här  studien  känner  vi  har  varit  givande då  vi  bägge två  har  ett  intresse  för 

ungdomar. Speciellt ungdomar i behov av särskilt stöd. Genom mötet med ungdomarna vi har 

intervjuat  har  vi  fått  en  förståelse  för  hur  de  upplever  sin  vistelse  på  resursskolan. 

Ungdomarna  har  gett  oss  många  glada  stunder  genom  att  dela  med  sig  av  härliga 

kommentarer och genom ett öppet förhållningssätt. Vi känner att resultaten vi har kommit 

fram till stämmer ganska väl överrens med vår naiva teori vi hade när vi påbörjade denna 

studie. Ungdomarna verkar känna överlag att de är nöja med sin vistelse på resursskolan. De 

verkar känna att de trivs och att de är nöjda med lösningen för just deras problematik. 

En positiv egenskap är något som vi känner att lärarna för det mesta är duktiga på att förmedla 

till  eleverna.  Dock anser  vi  att  det  borde  läggas  större  fokus  på  positiva  egenskaper  hos 

ungdomarna,  inte  bara  i  skolvärlden  utan  i  hela  samhället  så  som  fritidsgårdar,  fritids 

aktiviteter och annan fritids sysselsättning. Goldberg (2000) anser att skilja på person och 

handling är viktigt, vi håller med Goldberg m detta. Som socionomer kommer vi bland annat 

att kunna arbeta med ungdomar i utsatta situationer. För att ungdomarna ska få möjlighet till 

att börja om sina liv till något mer meningsfullt är det viktigt att vi socionomer är tydliga med 

att det som har hänt har hänt och det kan man inte göra något åt. Det är vad personen väljer att 

göra i framtiden som är det viktigt. Att arbeta så som programmet Komet, (Hedström, 2007), 

anser vi är ett väldigt bra sätt att kommunicera med ungdomar som har det svårt. Metoden 

handlar om positiv förstärkning och det känner vi att vi som vuxen förebild aldrig kan ge 

ungdomen för mycket av. 

Stämplingsteorins grund om att man inte är en avvikare utan det är något man blir genom att 

personer med makt stämplar ett visst beteende som avvikande, känner vi att vi tydligt kan se 

bland dessa ungdomar. Det är inte bara det att omgivningen ser dem som avvikare utan de ser 

även varandra som avvikare och sätter den stämpeln på varandra. Det tycker vi är något som 

all personal inom skolvärlden måste arbeta med. Vi kan till exempel se betygen som ett sätt 

att stämpla. Det blir en ständig kamp om att få bättre betyg än den andra eleven. Vi anser att 

utan betyg idag kommer eleverna ingen vart, det tycker vi är fel. Ungdomarna vi har träffat 

känner denna press och är medvetna om situationen, vilket gör att de känner sig ännu mer ~ 30 ~



stämplade.  Det vi kan känna är att resursskolan inte har samma konkurrens bland sina elever, 

dock blir det ändå en stämpel att gå på resursskola. 

Resurskolans sätt  att arbeta med sina elever känns bra och genomtänkt. Vi känner att det 

egentligen är så här alla skolor ska se ut för att eleverna ska kunna prestera sitt bästa. Under 

rätt  omständigheter känns det som om eleven kan få utlopp för sin nyfikenhet i  den låga 

åldern och utveckla en vilja att lära. Generellt anser vi att de ungdomar vi har träffat känner 

att det är en positiv upplevelse att gå på resursskolan. De känner att de har lättare för att prata 

med lärarna där. Detta tror vi beror på att det är mycket färre elever på skolan och läraren kan 

koncentrera sig mer på eleven som en hel person och inte bara vad gäller inlärningen. Detta 

känns som den ultimata situationen för både eleven och läraren. 

Alla eleverna på resurskolan är där på grund av olika beteendeproblem och alla kräver lite 

extra  resurser.  Vi  kan  förstå  de  elever  som  känner  att  sammansättningen  av  elever  på 

resurskolan kan skapa en väldigt stökig miljö. Efter att ha varit och besökt ett par skolor har vi 

fått uppfattningen att resursskolan kan vara väldigt energisk. Det är full fart hela tiden och alla 

elever är verkligen överallt. Vi känner att det kan vara problematiskt för vissa elever när det 

blandas elever med olika neuropsykiska funktionshinder. Vi tänker då till exempel en ungdom 

med AD/HD behöver inte besväras på samma sätt vid hög ljudnivå som en ungdom med 

autism. 

Något vi uppmärksammade när vi var ute på skolorna var att det går väldigt få flickor på 

resursskolan. Detta känner vi  hade varit ett  mycket intressant område att forska runt. Hur 

kommer det sig att det är så få flickor på resurskolan? Hur ser statistiken ut mellan pojkar och 

flickor med till exempel AD/HD?

Att ha en bra vän är något som vi båda två känner är viktigt.  Det ligger ändå någon trygghet i 

att ha en vän som man kan lita på. När det gäller resurskolan så är inte utbudet av vänner 

detsamma som vid hemskolan.  De olika  beteendeproblemen gör  att  vissa  elever  inte  kan 

umgås med andra elever då de inte kommer överrens. Detta gör att utbudet minskar ännu mer. 

Trots  detta  anser  ändå  ungdomarna  att  det  är  skönt  att  gå  på  resursskolan  i  de  mindre 

grupperna eftersom det blir mindre distraktioner. Vi anser att detta är en lämplig miljö för en 

elev som lätt kan tappa koncentrationen.  Att arbeta med ungdomar i mindre grupper har vi ~ 31 ~



båda två egna erfarenheter av att är mera effektivt. Det är lättare att nå ungdomen då han/hon 

inte påverkas av andras val utan måste ta ett eget beslut och sen stå fast vid det. 

Vi känner en beundran av det arbetet som personalen på resursskolan utför. Vi fick känslan av 

ett stort engagemang från personalens sida till att få tiden på resursskolan för eleven till en 

positiv upplevelse. 

Hade vi fått möjlighet till att gå vidare med denna studie hade vi tyckt det var intressant att 

arbeta  vidare  med  frågor  om kompetensen  som finns  ute  på  resursskolorna.  Är  det  rätt 

kompetens?  Kan man utveckla  kompetensen?  Varför  finns  det  ingen kurator  kopplad  till 

resurskolan?  Hur  fungerar  kontakten  mellan  till  exempel  resursskolan  och 

socialförvaltningen? En långtidsstudie på detta område kunde ha varit att följa ungdomen från 

det att han/hon började sin vistelse på resurskolan och fram till det att han/hon påbörjat ett 

yrke.  Det  hade då varit  intressant  att  titta  på den sociala biten.  Hur  påverkar  resurskolan 

ungdomens socialisering i samhället?

Vi tycker att det känns bra att ungdomarna, trots sina motgångar, kan se positivt på framtiden. 

Detta  visar,  enligt  oss,  att  resursskolan faktiskt  fungerar i  det  syfte den finns  till  för.  De 

hjälper ungdomen att finna sin egen takt i livet och att gör det bästa av det och då är allt okej.
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12. Bilaga 1_________________________________________________________________

Intervjuguide

Hur skulle du beskriva dig själv?

Namn

Ålder

Vilka egenskaper har du?

Vad är du bra på?

Vad skulle du vilja bli bättre på? Känner du att få får den hjälpen du vill ha för att bli bättre?

Skolgången på Resursskolan jämförelse med hemskola

Känns det bra att gå på resurskola?

Vad gör ni på resursskolan? Positivt/negativt?

Vad gjorde ni på den förra skolan? Positivt/negativt

Trivs du på resursskolan?

Är det något som är bra med Resursskolan?

Är det något som du tycker är mindre bra med Resursskolan?

Framtida skolgång

Vad skulle du vilja jobba med när du slutar skolan?

Har resursskolan påverkat ditt val? 

Har resurskolan gett dig större möjlighet att nå ditt mål?

Vad vill du lära dig i skolan?

Är det du lär dig i skolan viktigt för att klara dig som vuxen?

Nuvarande skolgång

När du vakna på morgonen, tycker du att det ska bli roligt att gå till skolan då?

Hur kommer det sig?

Vad är det som är roligt/ tråkigt?

Är det något ämne som du är speciellt duktig i?

Finns det något ämne som du inte är så bra på?

Tycker du att du är duktig i skolan?

Känner du att du klarar av att hänga med på lektionerna eller tycker du att det är svårt?

Får du beröm under lektionerna någon gång?~ 35 ~



Hur känns det?

Personalen

Vad tycker du om lärarna på Resursskolan? 

Vad tycker du om lärarna på din hemskola?

Är det viktigt att ha bra lärare?

Kompisar

Vad är en bra kompis?

Har du några bra kompisar?

Är du en bra kompis?

Skillnad mellan resurskolan och din hemskola?
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13. Bilaga 2_________________________________________________________________

Hej!

Vi heter Cassandra Nilsson och Malin Månsson och är två tjejer som läser 
socionomprogrammet på Högskolan Kristianstad. Vi ska nu skriva vår c-uppsats och är 
intresserade av att intervjua er ungdom. Vi kommer att ställa frågor om hur de upplever sin 
vistelse på resursskolan och be dem jämföra resursskolan med deras gamla skola. Ni som 
målsman får gärna sitta med under intervjun om så önskas, slå en signal till antingen 
Cassandra eller Malin så kan vi bestämma en tid. 

Det är frivilligt att medverka på en intervju och ungdomen kan när som helst välja att hoppa 
av. Det kommer inte att framgå i uppsatsen vem som har svarat eller på vilken skola eleverna 
går.

Svaren kommer endast att läsas och analyseras av oss och endast användas till att genomföra 
denna studie. 

Vi svarar mer än gärna på om ni har några frågor. 

Tack på förhand!

Cassandra Nilsson 0708-363793

Malin Månsson 0733-108896

KLIPP -----------------------------------------------------------------------------------------------KLIPP

Intervjuundersökning om elevens upplevelser om resursskolan och i jämförelse med den 
gamla skolan. Utförs av Cassandra Nilsson och Malin Månsson, studerande vid 
socionomprogrammet på högskolan Kristianstad. 

         

        Barnets namn Får medverka i en intervju.

Mitt barn_______________________________         

Får inte medverka i en intervju

_____________________________     __________________________________

Målsman Elev

________________

Datum

~ 37 ~


	examensarbete
			Våren 2009


