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Abstract 
The purpose of this study was to examine how young adults who have been diagnosed with 

neuropsychiatric disabilities or other behavioural disorders reflect about the institution (resursskola) and 

how the institution has affected their identity. Earlier research has shown that categorization of pupils 

in school leads to deviation. The theoretical approaches were Stigma (Goffman, 1973), Asylums 

(Goffman, 1973) and a current identity theory. The aim has been to map the respondents’ life history 

through narrative life stories, and connect them to the context of the examination. Three qualitative 

semi-structured interviews were analysed using a narrative method, with inspiration from the 

hermeneutic interpretation model. The material was processed using a narrative content analysis. The 

themes were structured in chronological order through common themes raised by the respondents. The 

result shows that taking a student out of their context can cause a double stigmatisation. The 

respondents’ identities are understood as changing. The study shows that structural and organisational 

conditions were big influencing factors to the individual’s identity shaping. The result indicates that the 

institution contributed to stigmatisation and a feeling of alienation in other social environments. But it 

can also be positive if the respondents can identify themselves with the collective belonging.  
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1 Inledning 
“The activity of classifying and categorizing (pupils) is as old as the schools themself”  

– Hugh Mehan, 1993, s. 243 
 
Aforismen ovan beskriver hur skolsystemet är med och konstruerar individers tillblivelse. Vi görs och 

konstrueras genom sociala processer och för att förstå ett utanförskap måste vi vända blickarna till 

individers subjektiva upplevelser i en samhällelig kontext. Den här uppsatsen kommer att behandla hur 

konstruerandet av elever med skolsvårigheter och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

kommer till uttryck utifrån elevernas perspektiv i en särskiljande miljö. 

Socialiserande institutioner har alltid haft en betydande roll i samhället, menar Jane Brodin, professor 

i barn- och ungdomsvetenskap och Peg Lindstrand, Fil. Dr. i pedagogik (2004).  

I och med decentraliseringen på 90-talet blev skolan och dess budget varje enskild kommuns ansvar. 

När kostnaden för barn i behov av särskilt stöd ökade blev det svårt för kommunerna att täcka den ökade 

kostnadsutvecklingen. Det innebar kraftiga nedskärningar av resurser för elevvård. En av dessa 

nedskärningar innebar att undervisning i mindre grupper minskade. Samtidigt som vi ser ett ökat behov 

av särskild undervisning ser vi också en nedskärning av ekonomiska resurser vilket innebär att skolan 

blir ohållbar. För att möta barn med särskilda behov blir diagnostiseringen en förutsättning för att få ta 

del av stödinsatser.  

Kategoriseringen blev än mer påtaglig och diagnostiseringen ökade lavinartat (ibid.). Många är i 

behov av extra stöd och hjälp och diagnosen blev biljetten in. Resursskolor och diagnostiseringar föder 

således varandra. En problematisk grupp är barnet som befinner sig i gränslandet mellan psykosociala 

problem och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vilket leder till en överdiagnostisering som på 

kort sikt hjälper den enskilde att få sina behov tillgodosedda men på lång sikt kan påverka individen 

negativt om den får en diagnos som den egentligen inte har (ibid.). Många problem i skolan kan alltså 

härledas till strukturella orsaker där barnens förutsättningar är präglade av politik och nedskärningar. 

Många forskare menar att diagnostiseringen leder till att problemet blir individualiserat och att det 

individuella synsättet fastnar i barnet (Mehan, 1993; Nilholm, 2006; Hjörne, 2003). 

Skolan är vid sidan av familjen en viktig socialisationsarena. Vilket innebär att skolan har ett 

övergripande ansvar att tillförse och hjälpa barnet att lära sig de normer, värderingar och uppfattningar 

som råder i samhället. Skolan som inlärningsapparat är således inte bara en plattform där teoretisk 

kunskap förvärvas, utan också en socialisationsagent där införlivandet av samhällets förväntningar är 

ytterst påtaglig. Professor Emeritus Hugh Mehan (1993) skriver slagkraftigt i artikeln Understanding 

practice – Perspectives on activity context att konstruerandet av elever är lika gammalt som 

skolsystemet. Detta implicerar alltså ett kontinuerligt åtskiljande av det normala och icke-normala. 



 
 

2 

Skolan ska, trots detta, arbeta inkluderande mot “en skola för alla” (Konventionen om barns rättigheter, 

2009; Salamancadeklarationen, 2006). Elever i behov av särskilt stöd ska i första hand få stöd och 

undervisning i den ordinarie klassen. Parallellt med denna inkluderingsprincip råder även barnets 

rättighet att få arbeta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Brodin & Lindstrand, 2004). Vilket 

i praktiken innebär att undervisningen inte ser likadan ut för alla. Skolan ska således verka för ett 

klassrum för alla individer samtidigt som undervisning ska ges efter den enskildes behov. Det innebär 

att elever, utifrån en kategoriseringsprincip, flyttas från det ordinarie klassrummet och placeras i mindre 

undervisningsgrupper. Elever som är i behov av särskilt stöd kan bli placerade i särskild 

undervisningsgrupp under hela eller i delar av sin skolgång (Skolverket, 2014; Salamancadeklarationen, 

2006). Detta styrks i Skollagen (2010:800) 3 kap. 11§ där det står att undervisning i särskild 

undervisningsgrupp får ges till personer i behov av särskilt stöd. 

I Skolverkets allmänna råd (2014) definieras särskild undervisningsgrupp som mindre gruppering i 

skolan, skoldaghem eller resursskolor. Dagverksamhet med integrerad skola och behandling är en insats 

som riktar sig till ungdomar med en komplex problematik som allvarliga beteendestörningar eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen benämns av socialstyrelsen (2006) som riktad 

dagverksamhet och beskrivs som följer:  

 
“Insatsform som syftar till att påverka barnets eller familjens livssituation genom en strukturerad verksamhet 

under en längre, sammanhållen tid. Insatsen ges utanför hemmet på särskild plats med en täthet av flera dagar i 

veckan. Verksamheten kan vara ett alternativ till ordinarie förskola/skola” (Socialstyrelsen, 2006, s. 34). 

 

Undervisning ges i mindre grupper med personal som ofta har kompetens inom både socialt arbete och 

specialpedagogik (SOU, 2005:81; Socialstyrelsen, 2006). 

Barn som kategoriserats som avvikande och därmed placerats i särskild undervisningsgrupp 

identifieras som barn utan ansvar och blir objekt för omsorg. De ska återanpassas. Som följd blir barn, 

styrt av skola, föremål för hälsovård och socialtjänst (Giddens, 2003). Frågan blir hur ett sådant stöd 

utformas så att det inte påverkar elevernas identitet negativt. Elever riskerar att marginaliseras och 

tillskriva sig en identitet utifrån den särskilda undervisningsform de deltar i. I en rapport från Skolverket 

(2009) framgår det att de är medvetna om den problematik särlösningar kan innebära. De visar på resultat 

från internationell forskning om stigmatiseringseffekter vid särskilt stöd, speciellt om det sker under 

differentierade former där det framkommit att elevers självvärdering och motivation kan påverkas 

negativt. Barn som får sin undervisning utanför den “normala” klassen marginaliseras och positioneras 

till avvikande, vilket kan få konsekvenser både under den aktuella skoltiden och efteråt (Haug, 2000). 

Vi kan alltså konstatera att det förespråkas två perspektiv på samma problematik: det inkluderande 

och integrerande. 
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1.1 Problemformulering 
 
Visionen om det inkluderande klassrummet och en skola för alla har fått stort genomslag de senaste 

åren genom Salamancadeklarationen (2006). I det inkluderande klassrummet ska det finnas ett stort 

utbyte mellan en accepterad mångfald (Nilholm, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2010) utgör utbildning 

och skola en viktig faktor för ungas framtida förutsättningar. Individer som inte fullföljer grundskolan 

löper en markant större risk att hamna i socialt utanförskap och drabbas av psykosocial ohälsa. 

Skolan är en primär framgångsfaktor för barn och ungdomar i det svenska samhället. Ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller beteendemässiga störningar är alltså en grupp som löper 

risk att inte klara av skolan och blir i vissa fall föremål för socialtjänst. Lösningen på denna problematik 

är i vissa fall att lyfta ut den enskilde individen från det normala klassrummet till en exkluderande 

undervisningsform. Trots denna, välvilliga, proaktiva åtgärd visar forskning på stigmatiserande effekter 

när ungdomar lyfts ut ur sitt normala sammanhang och placeras in i särskiljande lösningar. Är det här 

något som stärker ungdomar på sikt och hur resonerar de själva över den stigmatiseringsprocess som 

eventuellt rådde. Trots de negativa effekterna existerar resursskolor fortfarande i allra högsta grad och 

behovet är stort och fortsätter att växa. Vad händer med de individer som lyfts ut ur sitt sammanhang 

och placeras i ett nytt där både medicinska kategoriseringar såväl som prestationsmässiga ligger till 

grund för det nya sammanhanget. Hur reflekterar de berörda individerna kring detta utlyft och det nya 

sammanhanget i relation till sitt identitetsskapande.  

Genom att angripa problematiken med en retrospektiv, reflekterande ansats får vi kunskap om 

individers uppfattningar och hur de upplever en viss insats i relation till sitt identitetsskapande under en 

kritisk period. Deltagarna i studien är därför avgränsade till unga vuxna över 18 år (23-26 år) som under 

högstadieperioden vistats på resursskola mellan 1-3 år. Detta leder förhoppningsvis till ökad kunskap 

om hur, vi som socialarbetare, ska förhålla oss till denna problematik. Då det finns ett samband mellan 

misslyckad skolgång och ogynnsam framtidsutveckling vill vi med denna studie få ökad förståelse för 

individens upplevelse av resursskolan och dess påverkan på identiteten för att kunna stärka den enskildes 

möjligheter till gynnsam utveckling.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur unga vuxna som har diagnostiserats med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och/eller beteendestörningar reflekterar över insatsen resursskola och hur denna 

socialisationsprocess påverkade deras identitetsskapande. 

 

 



 
 

4 

• Hur ställer sig individen till förväntningarna och attityderna som resursskolan inbegriper i 

relation till sin upplevda identitet? 

• Hur positionerar sig individerna i relation till idéer om avvikande och kollektiva identiteter? 

 

2 Forskningsöversikt 

2.1 Sökprocess 

Vi har använt databaserna: Proquest, EDS, Libris, DiVa och Google scholar. Sökord vi använt var: 

skola, resursskola, dagverksamhet, “särskild undervisningsgrupp”, identitet*, behandling, 

“inkluderande undervisning”, ADHD, “Attentional deficit hyperactivity disorder”, diagnos*, school*, 

adolescent day treatment, identi*, self-perception, special needs units. Dessa kombinerades och testades 

tills vi hittade intressanta artiklar. Behandling kombinerades med skola och skola med identitet osv. 

Vissa avhandlingar berörde en större del av forskningsfrågan än andra. De fick utgöra en grund för vår 

fortsatta sökning. Referenslistor i annan forskning blev således en viktig utgångspunkt.  

 

2.2 Kunskapsområde 

Forskningsöversikten är uppdelad i olika teman utifrån gemensamt berörda ämnen. Dessa teman 

uppvisas i följande ordning: “Metoder inom multimodal- och institutionsbehandling”, “Att konstruera 

en elev”, “Inkludering, integrering och exkludering” och “Identitet och avvikelse”. Samtlig forskning 

har som utgångspunkt att skolan är en arena där individer formas och kategoriseras. Vi kan konstatera 

att situationen är likvärdig när det gäller resursskolor och särskilda undervisningsgrupper i den 

meningen att individen flyttas från den “normala” klassen till en differentierad klass; individen flyttas 

från ett brett sammanhang på grund av sitt beteende till en mindre undervisningsform. Kvalitativa såväl 

som kvantitativa studier som lyfts fram i avsnittet har som utgångspunkt i en mindre specialiserad 

undervisningsform. Dock har forskning kring ungdomar som avviker från det normala utgått främst från 

institutioner och dess metoder. Därför har vi valt att lyfta fram dessa då det ger oss ett större teoretiskt 

ramverk att bygga vår teoribildning på. Då samtliga studier bygger sin forskning kring elever under den 

pågående processen med undantag från två longitudinella studier är det av intresse att undersöka det 

sociala samspelet och dess påverkan på identitetsbildningen utifrån ett retrospektiv. 
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2.2.1 Metoder inom Multimodal- och Institutionsbehandling  

För att möta behovet av elever som behöver stöd i skolan på grund av beteendeproblematik har det under 

de senaste årtiondena skett en ökning av alternativa insatser till institutionsvård. Ett av dessa alternativ 

är ADT (Adolescent Day Treatment). ADT är ett integrerat skol- och behandlingsprogram som är 

utformat för att möta behov hos elever med beteendestörningar. Insatsen är multimodal och utformas 

utifrån ett systemperspektiv där varje elevs behov behandlas genom behandlingskomponenter på flera 

nivåer (skola, familj, gemenskap osv). Powell, Calkins, Quealy-Berge och Bardos (1999) har i en 

longitudinell fältstudie, presenterad i Journal of Developmental and Physical Disabilities, undersökt 

ADT. Studien visar på positiva effekter i förhållande till institutionsbehandling då eleven under 

behandling fortfarande befinner sig i sitt vanliga sammanhang. 

På initiativ av Centrum för Utvärdering av Socialt arbete (CUS), Statens institutionsstyrelse (SiS) 

och Barne- og familiedepartementet i Norge, har psykologen Tore Andreassen (2003) i en 

kunskapsöversikt studerat forskningslitteratur om barn- och ungdomsinstitutioner som 

behandlingsalternativ. Undersökningarna som lyfts fram i Andreassens studie uppvisar att kognitiv 

beteendeterapi och beteendeterapi haft bäst effekter. Dessa inriktningar har inslag av modellinlärning, 

social färdighetsträning och förstärkning av beteende. Andra studier visar att social färdighetsträning 

varit en av de mest framgångsrika gällande barn och ungdomar i öppenvård. Metodbeskrivningarna som 

Andreassen redovisat och det ADT-program som Powell et al. (1999) studerat liknar de arbetssätt som 

resursskolor använder sig av. Många resursskolor beskriver att arbetssättet utformas utifrån individens 

behov och präglas av en strukturerad skolgång, begriplighet i aktiviteter och social färdighetsträning 

(Svalnäs, 2016; Vällingbyskolan, 2016; Hollstorp, 2016). Även Nathalie Grizenko (1997) lyfter fram 

den multimodala behandlingen som framgångsrik. Hon har gjort en kvantitativ, longitudinell studie på 

15 barn där hon följde upp multimodal daglig behandling. Studien visar på att den multimodala 

behandlingsformen är positiv vad gäller beteendeförändringar; självkänsla, självförtroende, relationer 

och akademisk kompetens. Grizenko framhåller själv att den sviktar i validiteten då ingen kontrollgrupp 

användes. Men poängterar att det ändå finns vetenskaplig relevans och att den är statistisk signifikant. 

Studien undersökte barn med diagnostiska beteendestörningar. Den multimodala dagliga verksamheten 

innefattade specialundervisning, social färdighetsträning och familjeterapi. 

En annan viktig slutsats från Andreassens (2003) litteraturöversikt är vikten av skolgång i 

kombination med behandling för att ungdomarna ska fungera socialt. Ungdomarna har själva lyft fram 

en fungerande skolgång som prioritet i deras liv. En fungerande skolgång har lett till att ungdomarna 

känt sig mer tillfreds i vardagen och uppvisat mindre kännetecken för den beteendeproblematik de 

vårdas för. 

De studier vi lyft fram hittills säger något om olika metoder och dess effekt. Annan forskning lyfter 

fram andra faktorer som framgångsrika. Universitetslektor Stig-Arne Berglund (1998) har i sin 
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avhandling, val av livsstil – problemungdomars sätt att hantera verklighet och konstruera identitet gjort 

en kvalitativ studie och undersökt relationen, det mellanmänskliga samspelet mellan individ och 

behandlare. Resultaten påvisar att relationen är viktigare än själva behandlingsformen. Därför är det av 

intresse att studera relationen mellan behandlare och övrig skolpersonal utöver den organiserade 

behandlingsformen i vår studie. 

 

2.2.2 Att konstruera en elev 

Vi har tidigare gått igenom olika metoder och dess betydelse. Men vad innebär det att flyttas från det 

ordinarie klassrummet till ett mindre sammanhang och hur ser denna process ut. Att konstruera en elev 

kan leda till avvikelse och individualisering av problem – elevens beteende leder till att problemet 

individualiseras (Hjörne, 2004). Mehan (1993) menar, som tidigare nämnt, att konstruerandet av elever 

har pågått lika länge som skolsystemet existerat och att implikationerna av att kategorisera individen 

som problematisk blir ett institutionellt problem och att det individuella synsättet fastnar i barnet. 

Professor i pedagogik, Claes Nilholm (2006), argumenterar för hur exkludering hanteras på olika nivåer 

i skolan. Han menar att så länge det finns en praktik som bygger på att det finns “normala” och 

“speciella” barn kommer det “speciella” barnet i viss mån känna sig stigmatiserad. 

Liknande studier har gjorts på en grupp pojkar med socioemotionella svårigheter och utåtagerande 

problem i en etnografisk studie av Yvonne Karlsson (2012), doktor vid institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik. Hennes resultat visar att de undersökta eleverna i en särskild undervisningsgrupp 

beskrivs i negativa termer och har begränsat aktörskapande. Barnen behöver förhålla sig till skolans 

organisering och de professionellas definitioner samtidigt som de behöver ta kontroll över sin egen 

situation. Hon menar att barns aktörskap är något som de uppnår i praktiken och behöver förstås inom 

ramen för institutionella strukturer. Enligt Karlsson innebär det att “barn som placeras i särskilda 

undervisningsgrupper socialiseras in i ett sätt att beskriva sig själva utifrån skolans perspektiv” (s. 49). 

Flera nationella och internationella studier har undersökt kategoriseringsprocesser i skolan och visar att 

barns önskvärda och avvikande sociala identiteter bekräftas och förstärks i den praktik individerna ingår 

i. Skolan som arena kan sägas vara en plattform för aktörskapande och identitetsskapande. Det kan 

således skapa en negativ identitet om barnen befinner sig i en avvikande position (Evaldsson & Karlsson, 

2011; Karlsson, 2007, 2012). 

I sin avhandling i psykologi fann Eva Hjörne (2004) i en delstudie att praktiken hon studerade 

organiserade sig efter biomedicinska förklaringsmodeller i sitt arbete med “stökiga” barn. Vilket innebär 

att problemet individualiseras snarare än att miljön ses som en grundläggande orsak. 

Fil. Dr. Joakim Isaksson (2009) menar, i sin avhandling, att detta individbaserade synsätt leder till ett 

särskiljande från det större klassrummet. Betraktas problemet istället som ett samspel mellan omgivning 

och individ leder stödinsatserna till inkluderande i det större sammanhanget. Isaksson menar att 
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diagnosen kan maskera eventuella sociala påverkansfaktorer vilket leder uteslutande till att 

svårigheterna läggs på individen. 

 

 

2.2.3 Integration, inkludering och exkludering 

Under föregående rubrik diskuterade vi vad kategorisering kan innebära för en individ. Det 

individbaserade synsättet som innebär att problemet ligger inom individen kan föranleda olika typer av 

interventioner. Ska eleverna exkluderas för att integreras eller ska de inkluderas i ett större klassrum? 

Professor Emeritus Ian Hacking (1999) diskuterar diskursen kring segregering i skolan och konstaterar 

att de bakomliggande krafterna består av att kontrollera individer och att tillsätta behandling i en 

segregerad miljö. 

Nilholm (2006) problematiserar begreppen inkludering och integration och refererar till Rosenqvist 

(2003) som menar att det har skett en upplösning av integrationsbegreppet. Begreppet har blivit oklart 

och har öppnat upp för ett behov av ett nytt begrepp och menar att de som är positiva till idén om ett 

nytt begrepp hävdar att den avgörande skillnaden mellan integration och inkludering är om helheten ska 

vara anpassad efter delarna (inkludering) eller ifall helheten ska vara fast efter en normal ram där 

avvikare ska anpassas in (integrering). Han lyfter inkluderingens olikartade betydelse beroende på vilket 

sammanhang det används och att det i vissa fall kan används synonymt med integrering. Nilholm 

kopplar integrering och inkludering till två olika diskurser som representerar begreppen där det senare 

ses som relationellt och det förra som kategoriskt. I det kategoriska betraktas problemet som individuellt 

medan i det relationella lokaliseras problemet utanför individen.  

Med utgångspunkt i de olika begreppsdefinitionerna kan vi anta att så fort en elev lyfts ut ur ett 

normalt sammanhang innebär det att eleven inte passar in i det ordinarie klassrummet. Det gäller 

resursskolor såväl som särskilda undervisningsgrupper. Nilholm (2006) beskriver också att 

diagnostisering och kategorisering ofta uppfattas som stigmatiserande för barn. 

En forskare som förespråkar det inkluderande klassrummet och visar på möjligheter och strategier 

för att upprätthålla ett sådant är Fil. Dr. Deborah Watkins Eldeman (2005). I det inkluderande 

klassrummet finns en förståelse och acceptans. I en studie lyfter hon upp strategier som ska motverka 

en låg självkänsla samt motivera och samtidigt verka för att eleverna ska ta ett socialt ansvar och få en 

känsla av kompetens. Är detta bara en utopi eller finns det en möjlighet att inkludera alla individer med 

beteendestörningar i det större klassrummet? Som vi har uppvisat i tidigare avsnitt så kan vi anta att den 

rådande diskursen och det individbaserade synsättet kommer i vägen för detta. 
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2.2.4 Identitet och avvikelse  

I likhet, men med viss variation, med vad som presenterats i föregående avsnitt om den relativa synen 

på handikappet har Ingrid Sandén (2000), Universitetslektor i specialpedagogik, i sin avhandling 

studerat skoldaghem i Sverige. Hon studerade jaguppfattning och självbild hos elever i behov av särskilt 

stöd. Hon menar att det ”relativa handikappet” uppkommer när det finns en skillnad mellan vad eleven 

klarar av och den faktiska miljöns krav. Sandén betonar dock att det vore optimalt om den “normala” 

skolan inte medverkade till elevens handikapp och att eleven kunde få sina behov tillgodosedda där. 

Författaren argumenterar för att en miljö med många vuxna kan bidra till en positiv utveckling där de 

vuxna står för ett positivt gensvar och mycket uppmärksamhet. Studien visar att elever kände sig mer 

omtyckta i den “lilla miljön” till skillnad från den ordinarie hemskola de tidigare tillhört. Detta förklarar 

Sandén genom att den ordinarie hemskolan inte har tillräckliga resurser för att kunna tillgodose deras 

behov. Flera studier visar även på att identiteten blev stabilare. Känsla av kompetens infann sig hos 

eleverna och en bättre social samspelsförmåga uppstod hos många (ibid.). 

Karlsson (2012) menar däremot att elever som är placerade utanför det “normala klassrummet” 

beskriver sig själva som problematiska och tillskriver sig personligt ansvar för deras skolsvårigheter. 

Individen socialiseras alltså in i de normer och värderingar de tillskrivs när de anses vara problematiska. 

Alltså kan flytten i sig vara stigmatiserande. 

I Isakssons (2009) studie framkommer det att eleverna upplevde både positiva och negativa aspekter 

av att gå i en specialundervisningsgrupp. Eleverna uttryckte att det som var positivt var att det var mindre 

arbetsgrupper och ett större lugn. De negativa aspekterna var att bli flyttade från ett större sammanhang 

till ett mindre och att det var dålig koordination mellan grupperna. De kände sig tydligt, explicit 

avvikande. 

Isaksson framhåller också att ungdomarna och föräldrarna behövde ligga på och betona diagnosen 

för att få hjälp med det de önskade, de behövde betona avvikelsen för att uppnå kunskapsmålen samtidigt 

som dessa stödinsatser riskerar att leda till stigmatisering. 

I Berglunds (1998) avhandling framgår det att självbilden är en central aspekt i utvecklingen mot ett 

fungerande vuxenliv. När ungdomar befinner sig i en avvikande position är de extra utsatta i förhållande 

till självbilden och identiteten. Berglund betonar inte valet av metoder och teorier som det centrala i 

ungdomens utveckling mot en god självbild och en stark identitet utan det mellanmänskliga samspelet. 

De intervjuade ungdomarna säger själva att det är välgörande relationer med vuxna som kommit att 

förändra bilden av sig själva. 
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2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det under de senaste åren har gjorts flera studier som pekar på 

att samhället och framförallt skolan individualiserar beteendestörningar och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. En större del av forskningen visar på att individer som flyttas ut från sitt 

sammanhang, enligt en kategoriseringsprocess, själva blir bärare av problem i sin skolsituation och att 

processen utgår ifrån ett normaliseringstänkande där individen exkluderas för att integreras.  

Det vi visat på hittills i kunskapsöversikten är hur arbetsmetoderna ser ut, vad det innebär att 

konstruera en elev, hur individens identitet kan påverkas och betydelsen av inkludering kontra 

exkludering. De grundläggande perspektiven i dagens samtida förståelse för avvikande beteende i skolan 

kan sägas utgöras av den relationella och kategoriserande synen. Att placera en elev i ett särskilt 

sammanhang kan utgöra exkludering samtidigt som det kan antas lägga grund för en ny gemenskap. 

Den relationella synen på avvikande beteende ser “handikappet” som en miljöfaktor medan det 

kategoriserande synsättet individualiserar problematiken. Dessa två synsätt kan ligga till grund för 

elevens fortsatta identitetsskapande.  

Gemensamt för den tidigare forskningen är att den ifrågasätter skolan och andra praktiker där 

individen lyfts ut ur sitt sammanhang. 

 

2.4. Problematisering av tidigare forskning 
 

Vi har inte hittat tidigare forskning som är retrospektiv. Det kan vara problematiskt när vi skapar en 

förförståelse kring vårt forskningsområde, men det ger också stöd för att utföra en retrospektiv studie.  

Resursskolor likställs i vår studie med särskild undervisningsgrupp. Forskningens omfång av specifikt 

resursskolan är inte stor. Det kan te sig problematiskt då även ifall särskild undervisningsgrupp jämställs 

med resursskolan så går det utifrån den tidigare forskningen att se skillnader då forskare lyfter fram den 

explicit avvikande eleven. En resursskola som är utanför den ordinarie skolan kan skilja sig från den 

särskiljande undervisningsgruppen i den ordinarie skolan då utanförskapet kan tänkas vara mer påtagligt 

då de är tydligare, explicit avvikande (Isaksson, 2009).  

 



 
 

10 

3 Teoretiska perspektiv 

Utifrån vår tidigare forskning har vi sett att individen konstrueras och görs i en social kontext. Individen 

som lyfts ut ur det normala klassrummet kan ses som avvikande, denna process kan således ha haft 

effekt på elevens identitetsbildning. För att fånga den avvikande identiteten har vi valt att använda 

socialpsykologen Erving Goffmans begrepp Stigma (1973). Goffman utvecklade begreppet Stigma för 

att fånga den avvikande personens identitetsbildning. För att få en djupare förståelse för den kontext 

eleverna befinner sig i har Stigma även kompletterats med Goffmans forskning om Totala institutioner 

(1973). I Totala institutioner skildrar Goffman de intagnas, på offentliga institutioner, upplevelser av 

vården och hur de hanterar denna besynnerliga värld. Denna teori ger oss ett perspektiv på de 

organisatoriska villkoren. Vi har valt att avgränsa oss till de instrumentella formella organisationerna. 

Detta då de institutioner Goffman benämner som totala inte går under den definitionen vi ämnar 

undersöka. Med Goffmans teoribildning fångar vi in både den individuella tillblivelsen och relationen 

mellan organisationer och strukturella påverkansfaktorer vilka går att härleda till vårt syfte och inledning 

då vi berörde individens tillblivelse i en skolkontext och de strukturella förhållanden som individens rör 

sig inom.  

Då vår undersökning utgår från ungdomars identitetsskapande har vi även valt att lyfta fram ett 

samtida identitetsperspektiv på ungdomar. Professorn och socialpsykologen, Thomas Johansson (2002, 

2006) utgår från en samtida socialkonstruktionistisk tanke där han sätter ungdomen i relation till en 

social, historisk och kulturell kontext. Johansson erbjuder således, likt Goffman, strukturella 

påverkansfaktorer som omgärdar individen men sätter in ungdomen i vår samtida förståelse. Dessa två 

författare kommer att utgöra den teoretiska grunden för vår studie. Teoriavsnittet är tematiserat och 

disponerat på följande sätt: 1) Identitet, 2) Normativa föreställningar och attityder och 3) Organisation. 

 

3.1 Teoretisk förståelse 

 

3.1.1 Socialkonstruktionism som vetenskapsfilosofisk position 

Socialkonstruktionistiska idéer inbegriper att människor förstår och tolkar världen utifrån samspel med 

andra individer i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. Sociala konstruktioner bidrar till hur 

människor socialiseras in i samhället och får därmed olika tillhörigheter. Socialkonstruktionismen 
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bjuder in till ett kritiskt förhållningssätt till oss själva och till kunskap om världen som förgivettagen 

(Burr, 2004). Vivien Burr, professor i kritisk psykologi, skriver i hennes 2:a utgåva av Social 

constructionism att de kategorier som existerar i den skapade verkligheten inte existerar i sig själva utan 

är socialt konstruerade. Vilket innebär att sättet vi uppfattar världen på skapas av vårt sätt att kategorisera 

den. 

Burr menar att identiteten är konstruerad utifrån kulturella och sociala diskurser som finns 

tillgängliga för oss. Burr liknar vår identitet med en sammanvävning av olika trådar. Dessa trådar kan 

utgöras av ålder, kön, klass, etnicitet osv. Identitet kan alltså sägas utgöras av en rad olika kategorier. 

De olika komponenterna, trådarna, utgörs av olika diskurser som omger kategorierna. Individer som har 

en neuropsykiatrisk diagnos får sin identitet konstruerad kring våra attityder om ex. ADHD. Den 

medicinska diskursen ligger till grund och skapar på så sätt den avvikande eleven utifrån normativa 

föreställningar – vad som bör vara och inte vara. Kategorierna som gett upphov till insatsen resursskola 

är i den mån socialt konstruerad och existerar inte som objektiv kunskap. Vår vetenskapsfilosofiska 

position är således socialkonstruktionistisk och utgör grunden för vårt teoretiska ramverk. 

Likt Burr och den socialkonstruktionistiska synen på identitet använder Goffman (1973) sig av en 

personlig identifikation vilket utgörs av hållhakar och positiva markörer. 

 

3.2 Identitet 

 

3.2.1 Den personliga identiteten  

Goffman (1973) menar att det är ett grundläggande drag i samhället att kategorisera och stereotypifiera 

och säger att denna stereotypifiering är mer påtaglig när det sker i möten med främlingar men att ju mer 

man blir bekant med varandra växer sympati, förståelse och en realistisk bedömning av personliga 

egenskaper fram. Hög tolerans av stigman kan exempelvis växa fram i sociala områden där ett stigma 

är ett vanligt förekommande fenomen. 

Goffman avser med begreppet personlig identitet positiva markeringar och hållhakar för identiteten. 

Den personliga identiteten hör också ihop med antagandet om att individen kan hållas isär från andra 

individer. För att kontextualisera detta kan den biografi som en elev på en resursskola besitter om sig 

själv höra ihop med en kontinuerlig krönika av sociala fakta varpå den personliga identiteten bildas. 

Denna krönika som Goffman benämner som individens biografi går att likställa vid den sammanvävning 

av olika trådar, som Burr (2004) menar utgör vår identitet, utifrån det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Identitetshållhakar kan byggas upp i form av administrativ standardiserad praxis utifrån 
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ett identifikationsschema. Detta identifikationsschema går att likna vid den kategoriseringsprocess som 

sker inom de kommunala myndigheterna. Likaväl görs det av bekvämliga skäl åtskillnad och nya 

kategoriseringar i form av just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller det något bredare 

“beteendemässiga störningar”. De resursskolor som tillhandahåller elever med behandling och ett försök 

till integrering fortsätter att utöka den personliga identiteten.  

 

3.2.2 Den samtida identiteten 

Med utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet är människan i ständig tillblivelse och 

blir snarare än är. Identiteter förstås inte som något som upptäcks utan skapas i en social process. 

Johansson (2006) menar att sociala kategorier och identiteter inte bör uppfattas som fasta och av naturen 

givna. De bör istället förstås som något som konstrueras och görs med påverkan av sociala, historiska 

och kulturella faktorer. Individens position i samhället bestäms av dennes sociala identitet och skapas i 

samspel med andra. Johansson har med utgångspunkt i sociologen Peter Bergers (1974) begrepp 

bearbetat dessa och omformulerat kännetecken för den samtida identiteten.  

Relativ öppenhet innebär att identiteten inte endast definieras utifrån faktorer såsom familjebakgrund, 

klass och kön. Individen är medskapare av sin identitet. I identitetsskapandet rör sig individen mellan 

olika sociala miljöer och använder sig av flera identifikationer, detta benämns som differentiering. 

Johansson poängterar att detta leder till att individen skapar en mer mångfacetterad identitet. Med 

reflexivitet avses ett ökat krav på ställningstaganden eftersom att vi har mer kunskap att ta ställning till 

i dagens samhälle. Det individuella projektet sätts i fokus och individen tar sig an ett nytt sätt att relatera 

till och se på kollektiv tillhörighet, detta kallas även för individuation. Individen har ett reflexivt 

förhållningssätt till det kollektiva. Individen måste orientera sig och hitta alternativa vägar att se på sin 

identitet i förhållande till kollektiv gemenskap.  

Ungdomar i det samtida samhället har tillgång till ett större informationsflöde och rör sig i större 

omfattning mellan olika sociala miljöer och identiteter. Identifikationerna är fler och ungdomen kan 

differentiera sig i större utsträckning (Johansson, 2006). När ungdomen blir föremål för en 

diagnostiseringskultur och en avvikande identitet tar form innebär det nya kategorier att förhålla sig till. 

Individen blir mer än bara en “elev” på skolan, desto påtagligare blir detta när eleven inackorderas i den 

exkluderade skolgången där fasta identifikationsmarkörer utgör elevens position i skolan. Men denna 

differentiering och den relativa öppenheten borde dock leda till att ungdomarna har fler förutsättningar 

att röra sig mellan olika sociala rum och få tillgång till flera sociala identiteter.  

 

3.2.3 Uppfattning av identitetsbegreppet 

Goffman (1973) menar att den personliga identiteten utgörs av identitetshållhakar och positiva 

markörer. När vi åskådliggör individens utveckling i relation till en omgivning fungerar dessa markörer 
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som attribut som individen attribueras med. Goffman erbjuder vilka markörer och hållhakar som utgör 

elevens tillblivelse på resursskolan. Vi vill synliggöra vilka som ligger till grund för den personliga 

identitetsutvecklingen och hur individen ser på upphängningen av nya attribut som exempelvis 

avvikande beteenden och medicinska diagnoser.  

Johansson (2006) positionerar ungdomen istället i en samtida kontext där informationssamhället 

utgör en stor aspekt i identitetsskapandet. Denna generella utgångspunkt i individens identitetsskapande 

utgörs av en rad olika begrepp som blir intressanta att titta på. Hur individen förhåller sig till de 

kategorier och vikten av kategorierna kan få en annan betydelse i och med det ökade kunskapssamhället. 

I Johanssons teoretiska ramverk finner vi alltså ett bredare identitetskoncept där individen söker en 

förståelse för sig själv, har ofrivillig tillgång till kunskap och större möjlighet att differentiera sig. Vad 

innebär det för individen att den har fler sociala rum att röra sig i. Det blir en fråga om resursskolans 

direkta påverkan och de alternativa vägar en individ kan ta när vi analyserar identiteten utifrån den 

personliga och den samtida synen på identitet. 

Då vår utgångspunkt är att individen görs i ett socialt samspel med andra har vi valt att lyfta de normativa 

föreställningarna och attityderna som är med och konstruerar den enskilde.   

 

3.3 Normativa föreställningar och attityder  

 

3.3.1 Stigma  

 

“Varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för att dela in människor i kategorier, samt 

vilka egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga inom varje sådan kategori” 

(Goffman, 1973, s. 11) 

 

Goffman (1973) menar att den sociala identiteten bestäms när vi fastställer vissa egenskaper hos en 

individ, när denna kategorisering sker. De första intrycken omformas till normativa förväntningar. 

Goffman skriver att individerna blir medvetna först när dessa krav blir uppfyllda eller inte. Vi blir alltså 

varse om de föreställningar vi haft.  

Dessa krav kan benämnas som individens virtuella sociala identitet. Goffman skiljer på de 

utomståendes krav och menar att den sociala identiteten också utgörs av den faktiska. Den faktiska 

sociala identiteten är de egenskaper och den kategori individen faktiskt visar sig vara förbunden med. 

Denna förklaring går att härleda till forskningsfrågan som rör vårt syfte. Blir den faktiska sociala 

identiteten påverkad av den virtuella? Hur påverkade resursskolan individens syn på sin faktiska 

identitet. Och hur mycket påverkas den av den virtuella.  
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När den faktiska och virtuella inte överensstämmer uppstår en diskrepans och individen som befinner 

sig i vår närvaro besitter en egenskap som gör honom olik de andra i den kategori han har tilldelats. Är 

det en usel egenskap det rör sig om som ex. farlig, så reduceras individen i vårt medvetande till mindre 

önskvärd. Goffman benämner det som “kastmärkt”. Denna process innebär ett stigma. Individen 

stämplas. Det uppstår en speciell diskrepans mellan den faktiska och virtuella identiteten. Likaväl kan 

det uppstå annan diskrepans när en individ omklassificeras från en social förväntningskategori till en 

annan. Goffman skriver “det är inte alla icke-önskvärda egenskaper som berörs av detta, utan endast 

de som upplevs som oförenliga med vårt mönster hur en viss typ av individ bör vara” (s. 12). 

Denna diskrepans kan liknas med när en elev blir flyttad ur det “normala” klassrummet till en 

särskiljande undervisningsgrupp/resursskola.  

Goffman skriver att stigma kan användas som en benämning på en – djupt – diskrediterande egenskap 

och menar att det som behövs för denna företeelse är ett språk som rör relationer och inte egenskaper. 

Han skriver i samma anda att “en egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer kan verka som 

bekräftelse på den fulla grupptillhörigheten för en annan typ av individer, och egenskapen behöver 

således i och för sig vara diskrediterande eller positivt värderad” (s. 13). Goffman förklarar stigmans 

uppkomst som relationen mellan ett attribut och en stereotyp. Detta förhållande kan förstås när en elev 

gömmer sin diagnos i ett ordinarie klassrum för att inte bli diskrediterad.  

Goffman menar att detta perspektiv kan dölja en dubbelhet hos termen stigma. Tar individen för givet 

att omgivningen inte är medvetna om det avskiljande eller tar han för givet att omgivningen känner till 

det avskiljande. Situationen som den vederbörande befinner sig i kan benämnas som diskrediterad när 

individen antar att omgivningen känner till attributet (reella) men är i det senare fallet inte en 

diskretidering utan snarare potentiell, diskreditabel.  

Goffman beskriver tre avskilda typer av stigman. Ett kommer vi att belysa då den typen passar in i 

vårt forskningsfält medan de andra inte är relevans för vår studie (kroppsliga missbildningar och tribala 

(ras, religion etc.). Goffman beskriver den typ som vi kommer att titta närmare på  som “olika fläckar 

på den personliga karaktären” (s. 14). Detta stigma innefattar viljesvaghet, onaturliga lidelser, 

förrädiska trosföreställningar eller bristande hederlighet. Goffman menar att omgivningen sluter sig till 

dessa egenskaper utifrån individens förflutna. 

  “Fläckarna” på den personliga karaktären kan de exkluderade ungdomarna som vi intervjuat 

attribuerats med. Resursskolor beskriver sin målgrupp som funktionshindrad (i form av diagnoser) och 

ungdomar med beteendemässiga störningar. De attribueras även med skolsvårigheter. Det är inom dessa 

klassifikationer de rör sig. Individer som besitter stigma skulle ha accepterats i ett socialt, normalt 

sammanhang om de inte hade haft en diskrediterad, uppmärksammad egenskap. De övriga egenskaperna 

skulle alltså ha motiverat för en icke-stigmatisering om inte individen hade uppfattats som “fläckad” 

(ibid.). 
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Goffmans teori om stigma blir således en intressant analysteori. Hur vi kan utläsa deltagarnas 

uppfattning av insatsen som resursskolan tillhandahåller samtidigt som de kan uppfattas vara 

stigmatiserade. 

Visibiliteten hänger ihop med graden av betydelse stigmat har för individen och dennes sociala 

identitet. Hur lätt kan en enskild passera som normal? Visibiliteten måste hållas isär från tre andra frågor, 

menar Goffman (1973). Dessa tre frågor är 1) hur bekant stigmat är för omgivningen, 2) hur pass 

påträngande det är och 3) individens upplevda fokusering av den stigmatiserade egenskapen. Detta 

inbegriper alltså att omgivningen blir delaktig i attityden, även de som individen uppfattar som dolda.  

Eleverna på en resursskola kan förstås som att de är i en avvikande position. Denna position blir därför 

viktig att undersöka i relation till graden av visibilitet ett stigma har. Visibiliteten hos en stigmasymbol 

är en avgörande faktor för individens sociala identitet. 

 

3.3.2 Möjligheter och begränsningar – att skapa en identitet  

Johansson (2002)  menar att sociala faktorer såsom klass, kön, boende och familj bidrar till olika 

förutsättningar. Denna variation av sociala villkor innebär också olika inre världar för ungdomarna. 

Författaren menar att konflikter skapar identiteten där social realitet och drömmar är två ytterligheter. 

Dessa konflikter leder till inre möjligheter och hinder och är beroende av de sociala faktorerna som 

omgärdar individen. Identiteten skapas således i skärningspunkten mellan den sociala realiteten och 

drömmarna. De olika rollerna en individ antar innebär inte sökandet efter en fast position utan 

utvecklande av ett flexibelt förhållningssätt till sin omgivning. Omgivningen är en central del i 

individens utveckling av identiteten: “målen, förutsättningarna, möjligheterna och spelplanen är inte 

fast” (s. 215). Resursskolan kan i detta avseende ses som en förändring i individens fortsatta 

identitetsutveckling i en kritisk ålder. Utifrån detta synsätt kan vi förstå denna förändring som ytterst 

påtaglig när det kommer till utformandet av identiteten.  

Förändring leder således till påverkan. Johansson (2002) belyser den primära socialisationsgruppen 

och menar att ungdomar skapar band med sina kamrater som utgör grunden för deras identitetsskapande. 

Då skolan utgör en stor socialisationsagent för ungdomar kan det tänkas att skolklassen har en stor 

betydelse för ungdomars identitetsskapande. Det exkluderade barnet blir reducerad till en kategori där 

förväntningsnormer kan ses som ännu mer specifika än i förhållande till det ordinarie klassrummet. 

Innebörden att bekräftas av jämnåriga och auktoriteter blir därmed en intressant aspekt att belysa i 

individens identitetsskapande i den specifika kontexten. För att fånga denna kontext har vi lyft fram 

organiseringen, vilket fungerar som ett teoretiskt verktyg för att förstå elevens spelrum.  
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3.4 Organisering 
 

3.4.1 Totala institutioner 

I Totala institutioner så använder sig Goffman (1973) av begreppet instrumentell formell organisation. 

Goffman menar att olika sociala enheter har gemensamma drag som individen måste anpassa sig till. 

Oavsett om dessa enheter är ett arbete, en skola, eller ett samtal kommer individens deltagande uppbära 

gemensamma allmänna drag. Deltagande i samhälleliga aktiviteter innebär både formella krav och 

emotionella band. Det förstnämnda innebär att utföra tjänster eller att avsätta tid och det senare kan 

innebära att individen behöver känna tillhörighet och identifikation.  

Goffman definierar en instrumentell formell organisation som ett system med samordnade aktiviteter 

utformade för att producera vissa resultat. Goffman syftar till formella organisationer som är avgränsade 

i en byggnad, sociala enheter (ex. sociala institutioner eller organisationer). För att exemplifiera detta 

kan en elev i en resursskola förstås som en medlem av en organisation.  

Goffman menar att man som medlem i en organisation frivilligt samarbetar för att uppnå individuella 

liksom organisatoriska målsättningar. Organisationer begär tysta kontrakt av den enskilde individen. 

Dessa kontrakt bestämmer hur en viss individ bör vara och även dennes rättigheter. Kontrakten 

inbegriper att individen antar de uppfattningar beträffande individens karaktär som organisationen 

ställer.  

För att exemplifiera dessa kontrakt kan de komma till uttryck i en resursskola i form av 

“beteendemässig problematik”, “skolsvårigheter” och diverse medicinska kategoriseringar. Eleven kan 

anta och acceptera den problematik som uppfattningarna uppbär.  

Goffman (1973) menar att organisationer kräver förväntad aktivitet av medlemmar vilket skapar en 

uppfattning om medlemmarnas handlingar. Organisationen blir därför en institution som skapar och 

upprätthåller antaganden om individen.  

 

3.4.2 Diagnostiseringskulturen 

För att belysa och konkretisera de idéer och föreställningar som delvis ligger till grund för skolan som 

kategoriseringsapparat måste vi lyfta fram diagnostiseringskulturen. Johansson (2006) menar att nya 

begrepp och förståelseramar skapas för att hjälpa människor att förstå sig själva och på så sätt kunna gör 

något åt det. Författaren tar upp grupper som stämplas med avvikande egenskaper och/eller beteenden; 

de placeras in i en kategori som kan ses som objektiv, oemotsäglig eller ett uttryck för människor att 

förstå sin existentiella situation. Den avvikande rollen ger individerna en betydelse, exempelvis: “jag 
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vet vem jag är, jag är alkoholist”. Detta synsätt blir enligt Johansson ett uttryck för hur vetenskapen allt 

mer kommer in i vardagen.  

För att exemplifiera detta kan även de ungdomar som kategoriserats med olika medicinska 

egenskaper antas uppleva denna diagnostisering som en betydande del av deras identitet. Det ökade 

informationsflödet leder till att ungdomar i vardagslivet har stor tillgång till olika betydelser och 

kunskap. Hur använder sig dagens ungdomar av detta ökade informationsflöde och blir identiteten ännu 

snävare när vi har mer information att tillgå om kategorierna som ligger till grund för identiteten?  

3.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta vårt teoretiska ramverk har vi med utgångspunkt i den socialkonstruktionistiska 

vetenskapspositionen byggt våra idéer på antagandet att individen görs i en social process. Med 

utgångspunkt i Goffmans (1973) teoribildningar om den personliga identiteten, Stigma och Totala 

institutioner och Johanssons (2002, 2006) samtida syn på identiteten vill vi belysa intervjupersonernas 

uppfattning av identiteten och relationen till resursskolan. Denna process vill vi synliggöra genom att 

analysera kvalitativa intervjuer med hjälp av de olika begrepp som vi redovisat. Runt dessa 

identitetsuppfattningar vill vi lyfta fram individens identitetsskapande i den specifika kontexten – i den 

specifika situationen.  

4 Forskningsmetod 

4.1 Metodval 

Då vi söker förståelse för hur unga vuxna ur ett retrospektiv ser på sina upplevelser av att ha gått på en 

resursskola och hur de förstår sin identitet genom sociala processer, anser vi att en kvalitativ 

forskningsmetod med abduktiv ansats bäst kan svara på vårt syfte och frågeställningar. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att samtalet som forskningsmetod är lämpligt för att bättre förstå världen 

utifrån deltagarnas synvinkel och förstå deras livsberättelse. Genom kvalitativa intervjuer ville vi fånga 

intervjupersonernas subjektiva upplevelse av hur resursskolan påverkade deras identitetsskapande.  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebar att vår intervjuguide utformades utifrån 

specifika teman, grundad i vår förförståelse utifrån teorier och tidigare forskning, men ändå gav 

utrymme för deltagarna att själva svara på frågorna på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Vi anser att 

semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för att det ger en möjlighet att fördjupa och förändra 

frågorna efter deltagarnas svar då det ger oss en möjlighet efter vårt syfte och frågeställningar att fånga 
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upp intervjupersonernas subjektiva upplevelser då minnen utgör en central del i vår retrospektiva 

undersökning.  

För att fånga intervjupersonernas berättelse har vi valt att använda oss av en narrativ analysmetod. 

Den narrativa analysmetoden sätter ramverket för själva analysen; vilka händelser som anses vara 

viktiga och vilka instrument vi använder. Vår explicita och implicita förståelse går inte att undkomma 

när vi tolkade materialet. Denna tolkningsprocess utgörs av den vetenskapsteoretiska hermeneutiken. 

Med ett abduktivt angreppssätt kan vi tolka material både implicit och explicit vilket utgörs av den 

kritiska- och den tilltroliga hermeneutiken. Denna växelverkan, mellan de två undersökningslinjerna, 

innebar en abduktivt präglad undersökningsstrategi. Den är således induktiv och deduktiv hållen. Vi 

fokuserar inte endast på intervjupersonernas givna berättelser utan också på det outtalade och 

underliggande (Johansson, 2005). 

Tolkandet ger möjlighet för en förklaring för att därigenom förstå intervjupersonernas livsvärld. Att 

berätta är en skapande akt, vilket vi gör när vi återger både analytiskt och tolkande, ett framförande 

(Ödman, 2007). Vi vill dock klargöra att vår analysmetodologiska ansats sekundärt bygger på 

hermeneutiken och primärt på den narrativa analysmetoden. Det vill säga en narrativ analysmetod med 

inspiration från den hermeneutiska tolkningsläran (Se figur 1). 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

4.2 Urval 

Då vi sökt individer med specifika drag och erfarenheter som kunde plocka in alla aspekter som är 

relevanta för vår forskningsfråga använde vi oss av ett målstyrt urval (Langemar, 2008). Det var 

nästintill en omöjlighet att göra ett slumpmässigt urval då uppgifter är konfidentiella, ämnet känsligt 

och populationen väldigt begränsad. Intervjupersonerna behövde stämma överens med de kriterier som 

Figur 1) Analysmetoden och dess 
vetenskapsteoretiska tillämpning kan liknas vid 
en djupgående pil. Den narrativa analysmetoden 
är den övergripande metoden som sätter 
ramverket för hur analysredovisningen kommer 
att se ut. Denna utgångspunkt sätter den 
tilltroliga och kritiska hermeneutiken i en 
riktning mot resultatanalysen där de är i en 
ständig växelverkan. Det är genom dessa två det 
blir möjligt att tillämpa tolkningar.  
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finns invävda i vårt syfte och frågeställningar. Kriterierna som söktes var att intervjupersonerna skulle 

ha en diagnos/beteendestörning, ha gått på resursskola, vara myndig, gjort ett byte från ordinarie- till 

resursskola och gått på resursskola under högstadiet. För att fånga upp vår urvalsgrupp använde vi oss 

av ett snöbollsurval (Johansson, 2005; Bryman, 2011). Detta innebar att vi, till att börja med, kontaktade 

10 resursskolor runtom i Stockholm. Det resulterade i fyra intervjupersoner från två olika resursskolor. 

Inför intervjun med den fjärde intervjupersonen framkom det att hen var under arton år vilket innebar 

att hen föll utanför vår urvalsram. Hen föll även bort på grund av etiska skäl (se avsnitt 4.7).  

Bryman (2011) menar att ett problem som forskare vid kvalitativ metod ställs inför är svårigheten att 

avgöra hur många deltagare som behövs för att uppnå en teoretisk mättnad. Efter bortfallet vände vi oss 

till olika Facebooksidor som “Underbara ADHD” och “ADHD awareness Sweden” men utan resultat. 

Vi insåg efter de tre intervjuerna att variationen i vår empiri var stor och tillräckligt täckande för att 

besvara vår forskningsfråga (Langemar, 2008). Antalet deltagare och täta beskrivningar är ett vanligt 

validitetskriterium i kvalitativa studier. För att stärka validiteten i vår narrativa studie var det av stor vikt 

att återge omfattande citat så att den riktiga berättelsen framkom, snarare än ett rikligt urval (Larsson, 

Sjöblom & Lilja, 2008). 

 

4.3 Genomförande 

Inför intervjun mailade vi ut ett informationsblad som deltagarna kunde ta del av där vi informerade om 

intervjuns syfte, upplägg och de etiska principerna (Se Bilaga 1). Ingen deltagare motsade sig intervjun. 

Två intervjuer genomfördes på “neutrala” platser medan den tredje intervjun genomfördes i ett enskilt 

grupprum på Socialhögskolan.  

Under intervjutillfällena var det huvudsakliga intresset att lyssna in deltagarnas berättelser i 

förhållande till den aktuella undersökningskontexten. Intervjuerna varade i ca 45 minuter. Intervjuerna 

bandades med två diktafoner, för att försäkra oss om att inget material skulle gå förlorat. Intervjuerna 

transkriberades i direkt anslutning till intervjuerna, detta för att vi skulle ha ett tydligare minne av 

intervjutillfället. För att kontrollera kvaliteten transkriberades intervjuerna två gånger vardera ordagrant, 

av respektive uppsatsskrivare som sedan jämfördes (Bryman, 2011). 

 

4.4 Narrativ analysmetod 

I syfte att fånga individernas subjektiva upplevelse av resursskolans påverkan på identiteten har vi valt 

en narrativ analysmetod. Den överhängande, centrala utgångspunkten i vår studie var att låta individerna 

berätta om upplevelser de haft. Berättandet i då-tid inbegriper ett retrospektiv som fångar det narrativa 

i intervjun; hur individerna upplevde tiden som var och i förhållande till en tid före och efter skolan. 
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Denna ansats beskriver Sohlberg och Sohlberg (2013) som just narrativ. Det handlar om att fånga 

livsberättelser eller historier. Själva berättelsen utgör analysmetoden. Alexa Robertson (2012) refererar 

till Larsen (2002) och lyfter fram narrativet som ”en grundläggande tolkningsram som hjälper 

människor att strukturera sina erfarenheter och göra sin värld begriplig” (s. 225). Genom narrativet 

som förståelseram för identitetsskapande och begripliggörande av erfarenheter fångar vi in 

intervjupersonernas subjektiva upplevelse och deras förståelse för identitetsskapandet i relation till 

resursskolan.  

Robertson menar att det är genom narrativ som vår egen och andras situationer blir förståeliga. Detta 

inbegriper att händelserna intervjupersonerna berättar om säger något om hur de upplever och förstår 

dessa händelser. Det innebär att när vi konstruerar berättelsen om oss själva och även när vi berättar om 

den, får berättelsen nya innebörder. Vilket implicerar att en social realitet och förståelse har vuxit fram 

både hos de intervjuade och inom oss (Robertson, 2012). Identiteten är således inte fast och kan inte 

antas vara desamma över tid. Därför blir det just av relevans att undersöka en viss livshändelse utifrån 

ett retrospektiv då det är av intresse att undersöka hur intervjupersonerna upplever tiden som var – nu. 

Redaktörerna för antologin Narrartiva metoder i socialt arbete, Larsson, Sjöblom och Lilja (2008) 

refererar till Elliot (2005) som lyfter fram begreppet narrativet som en diskurs som inbegriper en 

sekventiell ordning som kopplar samman händelser på ett meningsfullt sätt, i ett specifikt sammanhang, 

för en specifik grupp som ger kunskap om individens subjektiva upplevda verklighet. Den narrativa 

ansatsen erbjuder oss ett klarläggande av kronologiska livshändelser som inträffade i ett specifikt 

sammanhang: resursskolan. Innebörden av det narrativa begreppet ger oss således en meningsfull 

sammanbunden historia som intervjupersonerna återger. På så sätt får vi fram delar som är av vikt för 

den enskildes identitetsutveckling. Genom berättelserna kan nya ordningar och tolkningsmönster 

konstrueras och ge en djupare mening av de tidigare livshändelserna (ibid.).  

 

4.4.1 Bearbetning av data 

När intervjuerna var klara påbörjades tematiseringen. För att strukturera och fånga förståelsen av 

förändrade innebörder av händelser i intervjupersonernas liv – i olika sociala miljöer – valde vi att 

använda oss av en narrativ innehållsanalys. Vi har fokuserat på implicita innehåll men även på det 

intervjupersonerna faktiskt uttalat säger, explicit (Johansson, 2005). Vi förhöll oss till specifika delar 

och innehåll, något som Johansson definierar som del-innehåll. 

Den narrativa innehållsanalysen behandlar frågor som vilken handling det rör sig om, vilka karaktärer 

som finns med, var händelserna utspelar sig och när de sker, vem som är protagonist respektive 

antagonist, vilka underliggande och ytliga teman som finns med och den slutgiltiga poängen med 

berättelsen. 

För att komma åt detta tolkades och jämfördes intervjumaterialet varpå vi fann olika teman. Utifrån 

kategoriseringen fann vi empiri som gick i linje med våra grundläggande frågeställningar. Utifrån våra 
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frågeställningar som berör individ och struktur skapades temana vi och dem, diagnos och möjligheter 

och begränsningar (individ) och tiden på skolan, organisation och personal (struktur). Temana 

kopplades till vår övergripande teoribildning: identitet, normativa föreställningar, attityder, möjligheter 

och begränsningar – att skapa en identitet och organisering. Vi ville återge en berättelse, en 

identitetsresa, som kunde följas genom hela resultat- och analysredovisningen. För att komma åt detta 

fick vi strukturera om de citat som hade blivit utplockade och kategoriserade. Intervjupersonernas svar 

lyftes fram i en schematisk och kronologisk ordning där rubrikerna istället utgjordes av narrativa 

hållpunkter vi upptäckte i empirin (Riessman, refererat i Larsson et al, 2008).  

Den kronologiska ordningen var inte något som direkt påvisades i intervjun. Men, det fanns en 

gemensam tråd i alla berättelser. I enlighet med den narrativa innehållsanalysen strukturerade vi upp 

berättelsen i en kronologisk följd: hur det var innan skolan, vad de upplever och hur skolan direkt 

påverkat dem, vilket föregås av en mellanakt där berättelser om relationen till de andra utanför skolan, 

till personalen, organisationen och till sin diagnos lyfts fram och ställs i förhållande till omgivande 

faktorer som kopplar ihop en händelse och betydelsen av händelsen. Något som var genomgående i 

empirin var hur individerna ständigt görs i den sociala omgivningen. Identitetsresan avslutas sedan med 

ett dåtidens nu-tid, för att på så sätt ringa in de viktiga händelserna – vad som påverkat deltagarnas 

upplevelse av resursskolan. 

De narrativa hållpunkterna växte fram genom att vi strukturerade det protagonisten 

(intervjupersonen) upplevde som viktigt. Johansson (2005) refererar till Arvidsson (1998) som menar 

att viktiga händelser i en persons liv kan utgöras av vändpunkter. Dessa vändpunkter är händelser som 

på något sätt inneburit en förändring i personens sätt att leva eller sociala status. I den framtagna empirin 

letade vi efter händelser som utgjorde skillnader på något sätt: hur det var då jämfört med nu och här 

respektive där. Med här avses resursskolan och där innefattar utanför skolan eller innan resursskolan. 

På så sätt kunde vi strukturera vårt tematiska material utifrån de kopplingar mellan olika skeenden och 

den betydelse intervjupersonerna gav dessa kopplingar utefter en kronologisk ordning (Bryman, 2011). 

Intervjupersonernas identitetsresa skapade en kedja i berättelsen som också är berättelsen om 

identiteten; där allt börjar med ett före och avslutas med ett efter. Vi har återgett en textuell 

representation, vilket innebär att undertecknade är opersonliga och objektiva data presenteras i form av 

citat (Johansson, 2005). Vi har lämnat citat i analysen för att berättarens egen röst och mening ska bli 

sedd och för att läsaren själv ska kunna följa det som uttryckligen sagts. Sedan har vi brutit ner det 

explicita, för att analysera, tolka och hitta underliggande meningar. Det är alltså en växelverkan mellan 

den kritiska och tilltroliga hermeneutiska ansatsen (Se figur 1.0). 

4.5 Reliabilitet och validitet  

I användningen av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bör vi påtala att det inte är en sanning vi är 

ute efter (Johansson, 2005). Kvale och Brinkmann (2014) använder de traditionella begreppen validitet 
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och reliabilitet men påtalar att de omformulerat begreppen så att de blir av relevans för den kvalitativa 

samhällsforskningen. Reliabiliteten behandlar resultatens konsistens och tillförlitlighet, ofta i relation 

till om huruvida resultaten kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). 

För att motverka en inkonsekvens i studien valde vi att förhålla oss till semistrukturerade 

intervjuer så att intervjupersonerna inte berörde helt vida ämnen. Dock kan vår, något breda 

förförståelse, ha inverkat på frågorna där vi kan ha blivit något teoristyrda på grund av studiens 

abduktiva ansats. För att ytterligare stärka reliabiliteten i studien tematiserades intervjuutskrifterna var 

för sig, vilket benämns som en intersubjektiv reliabilitet av Kvale och Brinkmann (2014). Även 

transkriberingen genomfördes var för sig för att utesluta slumpmässiga eller systematiska fel (ibid.).  

Validitet hänför sig till frågan om metoden undersöker vad den påstås undersöka och härrör studiens 

trovärdighet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Johansson, 2005).  

För att skapa god trovärdighet var det av vikt att behålla citat och berättelser så som intervjupersonen 

uttryckte det. Det är av vikt, för att stärka trovärdigheten i studien, att beakta individens position, dennes 

subjektiva upplevelser och begrepp denne använder i sina berättelser. På så sätt tar vi ett steg mot en 

intern validitet vilket grundas i förhållandet till tilltrons hermeneutik (Larsson et al, 2008). I kvalitativa 

studier utgörs giltigheten och meningsfullheten mer av dessa täta beskrivningar än det kvantitativa 

omfånget (ibid.). Andra författare menar också att validering sker under hela forskningsprocessen och 

nämner i likhet med Larsson et al (2008) tillförlitligheten som ett validitetskriterium. Detta blir, som 

ovan nämnt, då inte enbart ett reliabilitetskriterium. I vår retrospektiva undersökning kan vi 

problematisera den information som erhölls under intervjuerna. Ett retrospektiv innefattar 

omstruktureringar av minnen (Repstad, 2007). Dessa minnen behöver inte korrelera med de “verkliga” 

händelserna. Dock, är vår studie just retrospektiv och en medvetenhet kring omstruktureringar är något 

som styrks av det socialkonstruktionistiska perspektivet inom den narrativa metoden där vi skapar och 

konstruerar berättelsen medan vi berättar (Johansson, 2005). Vi kan med detta påstående anta att 

verkligheten skapas för deltagarna när de berättar och definierar händelser som verkliga.   

 

4.6 Generaliserbarhet 

Vi gör inte anspråk på att generalisera vår studie eftersom den narrativa metoden och vår 

vetenskapsfilosofiska position ställer sig i uppfattningen om att kunskap inte är fast utan föränderlig, det 

vill säga socialt, historiskt och kontextuellt bunden (Kvale & Brinkmann, 2014; Burr, 2004). Vår studie 

undersöker en specifik grupp i en specifik kontext där vi söker en förståelse för intervjupersonernas 

unika uppfattning. Vilket inbegriper att intervjun även är en unik situation där vi som uppsatsskrivare 

utgör en del av det specifika sammanhanget. Utifrån vår tidigare forskning och vår studie kan dock den 

underliggande meningen intervjupersonerna uppvisar ge en fingervisning av hur andra individer som 
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genomgått samma process med liknande erfarenheter upplever resursskolan i relation till identiteten. 

För att på något sätt kunna ge läsaren denna fingervisning har vi, i likhet med den interna validiteten, 

redogjort för vad intervjupersonerna faktiskt säger och det vi säger. Vi har således gett rika, kontextuella 

beskrivningar av intervjuresultaten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.7 Etik och begränsningar  

Vi har tagit hänsyn till de grundläggande etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Under intervjutillfället 

informerade vi intervjupersonerna syftet med undersökningen, frivilligheten: att de när som helst kunde 

avbryta intervjun och undvika frågor, att informationen vi erhåller endast kommer att användas i relation 

till vår uppsats och att all information som kan härledas till dem kommer att fingeras. Vi vill dock påtala 

att dessa kriterier inte alltid är tillräckliga att ta i beaktande. För att ytterligare uppnå etiska 

förhållningssätt valde vi att beakta ytterligare aspekter som rörde urvalsgruppen. 

En grupp som kan tänkas uppleva social marginalisering och samtidigt är intressant för forskning är 

barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behöver särskild undervisning i 

skolan. Att endast lyfta fram de fyra principerna kan enligt oss utgöra en viss problematik. De fyra 

principerna kan uppnås, men ändå tänkas diskuteras ytterligare i fråga om forskningens skada på en 

utsatt ungdom. Bryman (2011) menar att forskningsdeltagarna kan lida men och att forskaren därför 

noga bör överväga risken av att själva deltagandet kan få negativa konsekvenser. Vi har i vår studie valt 

att tackla denna problematik genom att undersöka unga vuxna, över 18 år, som tidigare haft särskild 

undervisning som insats istället för att använda intervjupersoner som är i pågående behandling. Vilket 

ledde till ett bortfall under urvalsprocessen. Detta för att minska risken av att deltagarna påverkas 

negativt (se avsnitt 4.2).  
 

5 Resultat och analys 

Följande kapitel har delats in i avsnitt utifrån en narrativ uppställning av intervjupersonernas 

kronologiska livshistoria. Varje rubrik följs av en kort sammanställning och koppling till föregående 

rubrik. Detta efterföljs av citat utifrån den insamlade empirin. Innan den teoretiska kontextualiseringen 

sammanfattas relevanta aspekter, jämförelser och skillnader mellan empirin. På en del ställen i analysen 

har vi lyft fram citat för att tydliggöra kopplingen mellan teori och empiri. Intervjuperson Olle har 



 
 

24 

tidigare gått i särskild undervisningsgrupp. Denna klass benämns som Trädskolan. Efter Trädskolan 

flyttades Olle till en resursskola: Bromsskolan. Urskiljandet av skolorna är av vikt då de hade olika 

betydelse för deltagaren. Alla namn är fingerade.  

 

5.1 Livet innan resursskolan 

För att fånga intervjupersonernas upplevelser av resursskolan och hur det har inverkat på deras 

identitetsbildning anser vi det nödvändigt att lyfta fram tiden innan resursskolan, vilket fungerar som 

vändpunktens då.  

En intervjuperson uttrycker känslan att ses som jokern i skolan: 

 
”Jag gick med på att byta skola.. för jag skolkade ju mycket innan.. ehhm, alltså. Jag var nog så himla utanför i 

vanliga skolan. Jag fick extratid med nån speciallärare som fick sitta med i klassrummet. Jag var liksom jokern i 

skolan. Så det var inte.. motivering fanns inte där. Pratade inte så mycket om framtidsgrejer. Det var mest 

skrämseltaktiker.. ” – Oskar 

 

Oskar berättar att han var jokern i skolan och hade en speciallärare som satt med under lektionstid. Detta 

föregås, i empirin, av att han kände att han var väldigt utanför i den ordinarie skolan. Radja uttryckte att 

hon passade bättre in i resursskolan och menade att lärarna tyckte att hon var en jobbig elev: 

 
“ Ja det tror jag.. men dom andra lärarna tyckte typ bara att jag var jobbig och kaxig för att dom inte.. för att dom 

aldrig hade träffat eller för att dom typ inte var lika erfarna om samma saker som mina lärare på resursskolan 

var. I skolan innan kände jag mig mest som jobbig och utanför men på resursskolan passade jag på nåt vis bättre 

in för att jag fick ta den platsen jag behövde.” – Radja 

 

Olle uttrycker viljan att vara högst upp i den hierarkiska ordningen: 

 
“Jag började bråka med en lärare.. så jag blev avstängd på min förra skola. Sen... men man var ju så där, skulle 

vara störst, bäst och vackrast liksom” – Olle 

 

Och utvecklar vidare: 

 
“När jag hamnade i en stor skola så gjorde jag bort mig för att få komma tillbaka. Det var mycket lugnare och 

skönare miljö, mindre klasser. Det fungerade bättre bara. Alltså, under den tiden hängde jag bara med polarna 

jag var samma hela tiden liksom. Jag skulle alltid vara värst och hitta på de värsta grejerna…”  

– Olle 
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Det framhålls i empirin att intervjupersonerna, i det ordinarie klassrummet, upplevde ett 

annorlundaskap. Radja upplevde att hon var jobbig, vilket gick i linje med lärarnas negativa uppfattning 

om henne och vidare förklarar hon lärarnas förhållningssätt med att de inte hade den kunskap som 

krävdes, vilket personalen på resursskolan hade. Utifrån ett reflekterande retrospektiv lägger hon 

ansvaret på lärarna, vilket utifrån en implicit tolkning går emot den negativa självuppfattning som hon 

åtog under den ordinarie skolgången. Underliggande kan vi tyda betydelsen för Olle att upprätthålla en 

stark identitet. Intervjupersonen ville vara störst, bäst och vackrast. Vilket kan implicera ett 

förhållningssätt som skiljer sig från normen. Vi tolkar att det uppvisade resultatet visar på en känsla av 

att inte passa in i ett ordinarie sammanhang. Ett utanförskap är, i underliggande mening, en implicit 

markör för den framlagda empirin. 

 

5.1.1 Teoretisk kontextualisering av “livet innan skolan” 

I linje med den socialkonstruktionistiska synen på identitet som Burr (2004) framhåller är identiteten 

konstruerad utifrån kulturella och sociala diskurser som finns tillgängliga för oss. Identiteten konstrueras 

utifrån antaganden och föreställningar kring olika kategorier i samhället såsom normativa antaganden 

om hur en elev förväntas vara i skolan. Detta kan synliggöras genom att implicit anta att 

intervjupersonerna uppvisade uttryck för ett utanförskap. Vi kan anta att de inte passade in i skolan: Olle 

ville vara värst, Oskar identifierade sig som en joker och Radja uppfattade sig själv som jobbig och 

kaxig i likhet med lärarnas negativa attityder. 

Om vi vänder oss till Goffman (1973) kan vi tolka detta antagande om ett utanförskap som ett 

stigmatiserande resultat av en negativ egenskap. Goffman benämner stigmans uppkomst som relationen 

mellan ett attribut och en stereotyp. När det är en usel egenskap det rör sig om, som t.ex. bråkig, kaxig 

eller värst reduceras individen till mindre önskvärd. På så sätt rör sig intervjupersonerna mellan den 

faktiska och virtuella identiteten. När den faktiska identiteten (egenskaper som individen faktiskt är 

förbunden med) inte överensstämmer med den virtuella (normativa förväntningar) uppstår en 

diskrepans. Individen besitter då en egenskap som inte är förbunden med de andra i kategorin, eleverna. 

På så sätt reduceras intervjupersonerna till mindre önskvärda och tilldelas en stigmatiserande egenskap 

i skolkontexten, de befinner sig i. Eleverna blir således mindre önskvärda. 

De sociala faktorerna som påverkar identiteten går att härleda till Johansson (2002) som menar att 

konflikter leder till inre möjligheter och hinder och är beroende av de sociala faktorerna som omgärdar 

individen. Identiteten skapas således i skärningspunkten mellan den sociala realiteten och drömmarna. 

Viljan att vara ”störst, bäst och vackrast” och vara ”värst”, antas med Johansson ord, vara individens 

dröm. Den sociala realiteten är de faktiska sociala faktorerna som utgörs av hinder och möjligheter. 

Detta kan antas vara intervjupersonens faktiska status i omgivningen; att han blev ”störst bäst och 

vackrast”. Värsting-identiteten kan antas ha befästs i individen och ha dominerat dennes bild av sig 

själv. Han gör inga referenser till en besvikelse eller explicita uttryck för ett utanförskap. Men i 
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berättelsen går det att skönja en tendens till ett upprätthållande av en positiv identitet. I ett mer 

långtgående resonemang kan vi anta att det underliggande i berättelsen uppvisar stigmatiserande 

tendenser i en negativ bemärkelse snarare än den positiva han lyfter fram i berättelsen. 

För att sammanfatta skoltiden innan resursskolan kan vi synliggöra ett görande av 

intervjupersonernas identitet i skolan. Resultatet tyder på att individens upplevda egenskaper inte är 

fasta utan i ständig tillblivelse. Vi kan alltså konstatera att skapandet av identiteter är en social process 

och att skolan har en betydande roll i individers identitetsbildning. 

 

5.2 Relationen till diagnosen 

I föregående avsnitt lyfte vi fram den ordinarie skolan som en viktig funktion i elevens 

identitetsbildning. Två av intervjupersonerna har även en neuropsykiatrisk diagnos. I nedanstående 

empiri uppvisas resultat som relaterar deltagaren till sin diagnos. Hur individen konstruerar sig själv 

genom sin diagnos och hur omgivningen ser på individen blir därför av relevans när identitet ska förstås 

ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Detta fungerar enligt den narrativa modellen som en viktig 

händelse den enskilde kopplar ihop med en betydelse. 

En intervjuperson ger uttryck för diagnosens betydelse för den personliga identifikationen: 

 
“ Ja precis, jag har inte Aspberger jag fick den av en läkare.. men då var det ganska viktigt för mig att ens vara i 

banorna av att ha Aspberger eller inte för att det var bara en ännu större bekräftelse över att man var den där 

nörden som satt hemma och övade åtta timmar om dagen. Så det blev lite att jag nästan blev befogad att nu får 

jag göra det här.. jag var lite för jag behöver det där sociala ändå på nåt vänster” – Oskar 

 

Och vidareutvecklar: 

 
“Jag kan så jävla mycket om Asperger och diagnoser å så där, för att jag tycker att det är intressant och jag har 

en massa idoler och förebilder som eeh.. massa artister å filosofer som har Asperger. Därför var det skithäftigt, 

jag är en av dom. Typ Michael Jackson har Asperger, nice!.. Men sen så insåg jag att det bara var ett jävla 

sjabbel.. ska man hålla på så så har var och varannan Aspberger. Det blev lite för mycket så jag slutade bry mig 

om det där.” – Oskar 

 

Intervjupersonen håller inte med, i nutid, om att han har Asperger. Han uttrycker att det är viktigt och 

att diagnosen fungerade som en bekräftelse på den han upplevde sig vara. Han upptäckte förebilder för 

att sedan sluta bry sig om sin diagnos. Radja berättar om lärarna och behandlarnas förhållningssätt 

gentemot diagnosen: 
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“Asså jag har ett starkt minne av dom brukade kalla mig för  typ Dampe för att jag ofta brukade bli arg och visa 

det men alltså vi pratade aldrig om diagnoser på något annat sätt det var bara det att det hade vissa smeknamn på 

en del elever utifrån deras diagnos. Jag minns att dom kallade mig för Dampe och Erik för Hyper men jag tror 

inte att dom menade något negativt. Så minns jag inte att jag kände då i alla fall”  

– Radja 

 

Hon fortsätter: 

 
“Ja alltså det var mer fördomar och förutfattade meningar för att jag var tjej och hade ADHD än om jag varit 

kille och haft det. Det var mer att folk blev chockade över att man hade ADHD.. det stämde inte överens med 

hur man skulle vara som tjej. Det var typ som om en tjej har ADHD så såg folk på det som att man bara var 

jobbig och uppmärksamhetssökande istället för att man var exakt likadan som en kille som hade ADHD”  

– Radja 

 

Lärarna på resursskolan kallade Radja för Dampe och hennes kamrat för Hyper vilka fungerar som två 

egenskaper starkt förknippade med diagnoser. Men att det inte var något illa menat från lärarna eller i 

alla fall att hon kände så då. Hon belyser skillnaderna mellan att ha ADHD som kille och tjej och menar 

att förväntningarna var annorlunda. Vidare associerar hon dessa egenskaper med ”jobbig” och 

”uppmärksamhetssökande”. Underliggande kan vi tyda att diagnoserna haft betydelse för 

intervjupersonerna och varit delaktiga i konstruktionen av den personliga identiteten. Citaten visar att 

det finns vissa normer och förväntningar kring hur man bör vara inom kategorin som diagnoserna utgör. 

Att leta förebilder kan i en implicit mening förstås som en nödvändighet för de negativa attityderna som 

deltagaren upplevde utgjorde diskursen kring Asperger. Radja berättar att personalen använde elevernas 

diagnoser som smeknamn, välvilligt. För att tolka det som inte sägs i Radjas förklaring till att det ”inte 

var något negativt” – så är det något hon säger – vilket implicit kan lyftas fram som något hon kan ha 

upplevt varit negativt eller att det kan uppfattas som negativt av undertecknade under intervjun. 

 

5.2.1 Teoretisk kontextualisering av “Relationen till diagnosen” 

I likhet med utanförskapet, som diskuterades i föregående avsnitt, kan vi även anta att en diagnos kan 

fungera stigmatiserande, på grund av dess avvikande karaktär.  

Vikten av att lyfta intervjupersonernas relation till sin diagnos växte fram i bearbetningen av materialet 

då intervjupersonerna kan antas ha utsatts för en dubbel stigmatisering då diagnosen kan utgöra 

ytterligare negativa egenskaper på den personliga karaktären.  

Genom att använda Goffmans (1973) begrepp personlig identitet fångar vi upp det normaliserande i 

resursskolan. Goffman menar att det är ett grundläggande drag i samhället att kategorisera och 

stereotypifiera och påstår att hög tolerans av stigma kan växa fram i sociala miljöer där ett specifikt 
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stigma är vanligt förekommande. Vi antar att det har skapats en normalisering kring diagnoser i 

resursskolan vilket framgår i personalens förhållningssätt till eleverna då de använde diagnoserna som 

smeknamn. Radja uppfattar det dock inte som en negativ attribuering. När lärarna på resursskolan 

benämner eleverna vid deras diagnoser kan vi anta att det i ett vidare perspektiv kan fungera som sociala 

fakta som utgör individens personliga identitet – dess biografiska krönika. Att benämna elever utifrån 

deras diagnos inbegriper inte bara en uppbyggnad av den personliga identiteten utan fungerar också som 

ett auktoritärt identifikationsschema. Intervjupersonen blir mer än bara en elev – det befästs också en 

diagnos i det personliga identifikationsschemat. Den personliga identiteten utgörs nu också, uppfattar 

vi, av ett beteende som är kopplat till den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen. I likhet med den 

personliga identiteten, nämnde vi i föregående avsnitt den socialkonstruktionistiska identitetssynen, där 

identiteten bildas av kategorier (Burr, 2004). Dampe eller Hyper utgör utifrån en 

socialkonstruktionistisk syn beteenden som sammanvävts och bidrar till hur en identitet görs i sociala 

samspel, i det här fallet på resursskolan. 

Utöver den sociala fakta som utgör en personlig identitet, enligt Goffman (1973), menar Johansson 

(2006) att nya begrepp och förståelseramar skapas för att hjälpa människor att förstå sig själva och på 

så sätt kunna göra något åt det. Medicinska kategoriseringar ses som oemotsägliga, objektiva och som 

ett uttryck för att förstå vår existentiella situation. Oskar uttrycker en befogenhet till att anamma ett 

attribut (asocial) som kommer med sin Aspergerdiagnos. Trots detta upplever intervjupersonen att han 

behövde det sociala. På så sätt kan vi se att den medicinska diagnosen leder till föreställningar som “jag 

vet vem jag är, jag är min Asperger”. Vi kan anta att diagnosen begränsar vår identitetsreportoar. 

Johansson menar att identiteter konstrueras i en social, historisk och kulturell kontext och inte är något 

som är utan blir. För att förstå sig på identitetsbildning använder han sig av en rad olika begrepp där 

bland andra reflexivitet, differentiering och individuation utgör en grund för förståelsen av den samtida 

ungdomen. Med dessa begrepp åsyftar författaren ökade krav på ställningstagande (reflexivitet) och en 

ökad rörlighet i olika sociala miljöer (differentiering) samt att det individuella projektet är i fokus och 

leder till att individer behöver nya sätt att orientera sig till kollektiv tillhörighet (individuation) (ibid.). 

 Vi konstaterade att diagnosen kan leda till föreställningar och ett identitetsbefästande hos 

intervjupersonen. Oskar uttryckte även att det begränsade hans sociala ambitioner då de inte rymdes 

inom diagnosen. Differentieringen kan i detta fall vara begränsad och inte något som ökar. Oskars vilja 

att lära sig mer om diagnosen kopplar vi ihop med ett reflexivt förhållningssätt genom vilket han försöker 

förstå sig själv genom en ökad kunskap om diagnosen. Vi tänker oss, för att använda Johanssons ord, 

att Oskar ställt sig frågan ”vad kan detta ge mig?”. Oskars individuella projekt hamnar således i fokus. 

Citatet ger uttryck för ett sökande efter förståelse för sin person och får som effekt att den blir inramande 

och bestämmer egenskaper som ryms inom den kollektiva tillhörigheten (ibid.). 
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5.3  Relationen till de utanför skolan 

Utifrån vår teoribildning ser vi hur människan konstrueras i olika sociala miljöer i samspel med andra. 

Som vi fastställt innan kan diagnos och utanförskap fungera som stigmatiserande kategorier. Skolan har 

vi konstaterat vara medskapare av elevens identitet. Men hur ser de på sig själva i relation till de andra 

utanför skolan. Denna narrativa hållpunkt fungerar som relationen till de andra i förhållande till 

deltagaren som representant för resursskolan och även som ett här på resursskolan i relation till där 

utanför skolan. 

Nedan följer en konversation med Olle: 

 

“Dom bytte plats på den där skolan flera gånger. Då var vi nära en annan skola så vi käkade lunch med dom.. 

Det var skitgrymt. Dom såg på oss som ”CP-barnen”, för vi gick på resursskola… så var det vi gick i ”CP-

skolan”. Man fick en fasad, man var ju ”damp-barnet” och det var ju häftigt då.. folk var ju typ rädda för oss” – 

Olle 

 

–  Hur kändes det? 

 
“Då var det jag. Jag fick den bekräftelsen. Folk tyckte jag var häftig. Det var coolt att man var nån. Så ville jag 

fortsätta vara den personen.. sen när jag kom till Resursskola 2 blev det blev bättre, för man kunde släppa den 

här rollen. Vara sig själv typ” – Olle 

 

Oskar upplevde att det var ”skitgrymt” att äta lunch med de andra eleverna då det var häftigt att ses som 

”CP-barnen” och att folk var rädda för dem då. Han säger att det var en fasad men samtidigt att det var 

han. Han fick bekräftelse, ”det var coolt att vara nån”, men att det blev bättre och att han kunde börja 

vara sig själv på Bromsskolan. 

Oskar menar istället att han höll tyst om diagnosen utanför resursskolan: 

 
“I musiksammanhangen.. då visste jag att jag kan hänga med folk. Där höll jag tyst om att jag gick på 

Resursskola. Lite undermedvetet såhär i efterhand kan jag känna att jag…  jag blev påmind om att jag faktiskt 

kan hänga med andra när jag var i dom sammanhangen.” – Oskar 

 

Och fortsätter: 

 
“Det kändes som om något var fel jag tänkte inte så jättemycket på det men det var någon slags ensamhet. Jag 

var uppskattad där,  jag var ju med på.. jag gick på kulturskolan i Stenbäcken (ordinarie skola) och... så då var 

jag och hälsade på olika skolor och då vet alla vem jag e..” – Oskar 
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Och berättar om rädslan: 

 
”Vi var på den där konserten i aulan, och då kommer folk fram till en och så. Och så går man därifrån och 

tillbaka till resursskolan. Ingen har nån aning om vilket liv jag skulle kunna leva, vilket liv jag kan leva. Om jag 

hade fått frodas i den miljön. Istället blev jag räddare och räddare, socialt i min identitet” – Oskar 

 

Oskar visste att han var uppskattad i musiksammanhangen men att han kände en ensamhet. Han ger 

uttryck för att ha velat frodas i den andra miljön, utanför skolan, och att han blev mer rädd socialt på 

resursskolan. 

Radja beskriver relationen till de utanför skolan: 

 
“Jag brukade bara säga att jag gick på en skola på söder som hette Dragonskolan. alltså jag sa aldrig att det var 

en resursskola.. Jag kommer ihåg att jag liksom inte hade något problem med att säga det men det kändes 

onödigt det var inte som att andra sa att dom gick på en vanlig skola.. så om nån frågade vad det var för typ av 

skola så sa jag väl det. Men det kändes också onödigt att alla skulle veta. Det fanns ju ändå jättemycket fördomar 

om sånt där och hur man var som person om man gick där och då kändes det onödigt att gå runt och berätta det” 

– Radja 

 

Radja menar, uttryckligen, att hon inte brukade säga att hon gick på en resursskola och att det fanns 

mycket fördomar i förhållande till resursskolan och att det därför var onödigt.  

I den första konversationen med Olle kan vi uttyda hans känsla av att vara cool och bli respekterad 

som ett ”CP-barn” som en konstruerad bild utifrån de andras attityder. Implicit, menar vi, att han tog 

på sig attityderna de andra uppvisade och gjorde det till hans personlighet, som han var då. De andras 

negativa attityder gentemot eleverna i resursskolan verkade snarare som en bekräftelse på hur Olle såg 

på sig själv, den roll han uppbar fram till han bytte skola. Han uttrycker det som “skithäftigt” och “rollen 

som en fasad”. På så sätt verkade rollen som en positiv bild av sig själv. Att han kunde vara sig själv 

och att det släppte på Bromsskolan. Det kan tolkas som att han bar på något som inte var hans, vilket 

också kan anses vara uttryck för att vara ansträngande genom att det släppte på Bromsskolan. De andra 

intervjupersonerna ville hemlighålla resursskolan på grund av de negativa attityder som existerar kring 

resursskolan som fenomen. Det går att anta att Oskars utsaga om den stora kontrasten mellan socialt liv 

utanför skolan och själva resursskolan som att han kände sig missmodig. Resursskolan blev i den 

meningen snarare en begränsning i det sociala livet. 
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5.3.1 Teoretisk kontextualisering av “Relationen till de utanför skolan” 

I avsnitt 5.1 redogjorde vi för hur en egenskap kan vara stigmatiserande i relation till våra antaganden 

om hur en viss person bör vara i ett specifikt sammanhang. Detta uppstår när det råder en diskrepans 

mellan den virtuella och den faktiska identiteten. Och om det är en usel egenskap uppstår ett stigma och 

individen ses som “kastmärkt“ och stämplad (Goffman, 1973). Oskar och Radja uppvisar en tydlig 

diskrepans mellan den virtuella och faktiska identiteten när de befann sig i sociala sammanhang utanför 

den exkluderande skolan. De kan antas vara diskreditabla i den meningen att visibiliteten i stigmat inte 

var lika påtagligt som hos Olle. Goffman lyfter fram en dubbelhet hos stigmat. Tar individen för givet 

att omgivningen känner till den avvikande egenskapen (diskrediterad) eller förutsätter hon att de andra 

inte är medvetna om egenskapen (diskreditabel). Det är en avgörande faktor, menar Goffman, för 

individens fortsatta känsla av utanförskap. Denna dubbelhet karaktäriseras av en visibilitet hos stigmat. 

Hur synlig en stigmatiserande egenskap är hänger ihop med graden av betydelse stigmat har för 

individen och identitetsskapandet. Goffman berör tre viktiga aspekter för visibiliteten: 1) hur bekant 

stigmat är för omgivningen, 2) hur pass påträngande det är och 3) individens upplevda fokusering av 

stigmat. Låt oss anta att gå på en resursskola inte utgör något utmärkande drag hos den enskilde så kan 

det i Oskar och Radjas fall inte utgöra någon hög grad av visibilitet när de befinner sig i andra sociala 

miljöer vilket stöds av att de valde att inte berätta om det. I Olles fall blev stigmat tydligt när de delade 

matsal med ordinarie klasser vilket innebär att stigmat blev påträngande och välkänt för omgivningen. 

När stigmat synliggörs på detta sätt kan vi anta att det har varit med och påverkat intervjupersonerna. 

Olle kom att identifiera sig själv med de stigmatiserande egenskaperna som grundar sig i omgivningens 

attityder. Explicit ger han inte uttryck för en negativ identitet men genom att bryta ner empirin i en 

teoretisk kontextualisering kan vi anta att stigmats visibilitet var en betydande faktor för hans 

identitetsbildning. Olle är således inte diskreditabel i de specifika miljöerna, som Oskar och Radja är, 

utan diskrediterad – vilket innebär att stigmat blir mer påtagligt för den enskilde. Vi kan konstatera att 

skolan är ett fenomen där individer får sin identitet konstruerad, utifrån attityder och förväntningar som 

är relaterade till skolan.  

 

5.4 Relationen till personalen – och organiseringen 

Vi har tidigare belyst diagnosens betydelse, hur det var före och hur identitetsskapandet ser ut i relation 

till de andra utanför skolan. Men hur ser relationen till organiseringen och personalen ut. Avsnittet är 

uppdelat i två underrubriker: ”Skolans ramar” och ”Relationen till behandlarna” för att fånga de 

organisatoriska villkoren och hur individerna ställer sig till relationen med personalen. 



 
 

32 

 

Skolans ramar 

Skolans ramar fungerar som en narrativ hållpunkt och som ett här i relation till där i den narrativa 

vändpunkten. En intervjuperson ger uttryck för att det fanns ett visst sätt man 

skulle vara på, på resursskolan: 

 

“Ja det blev ju så eftersom att jag kände mig annorlunda från dom andra eeeh då nä jag fick helt enkelt finna 

mig. Jag förstår ju att man skulle vara på ett visst sätt och sedan dra därifrån – så tänkte jag. Men nä dom gjorde 

nog ingen skillnad” – Oskar 

 

Och utvecklar: 

 
“Jag kände att dom var annorlunda från mig. jag kände att dom hade mycket ADHD mycket H i ADHD… Jag 

tror att det var mitt sätt att visa att jag hade ett mål och att jag inte var en av dom.. dom var bara bråkiga tror jag 

om jag ska vara ärlig.” – Oskar 

 

Och förtydligar relationen till de andra eleverna: 

 
“Nej, men att det var så viktigt för mig att visa och förstärka idéen om att jag inte är som dom, en av dom varför 

går jag här.” – Oskar 

 

Oskar ger uttryck för ett annorlundaskap i förhållande till de andra eleverna. Han förstod att man skulle 

vara på ett visst sätt och att personalen inte gjorde någon skillnad på eleverna. Han ville inte identifiera 

sig med de andra. Radja menar istället att hon passade in i resursskolan: 

 
“Jag kanske inte passade bättre med vissa av människorna i klassen men bättre i själva tankesättet och 

personlighetsmässigt. Folk kanske inte trodde att jag gick på en sån skola om det såg på hur jag såg ut, 

utseendemässigt, men utifrån min personlighet passade jag bättre där.. jag hade ju liksom samma problematik 

som dom andra där..” – Radja 

 

Hon ger uttryck för att det fanns ett visst sätt att vara på när hon säger att hon passade in 

personlighetsmässigt men inte utseendemässigt. I en explicit mening tolkar vi hennes uttryck för att 

passa in personlighetsmässigt men inte utseendemässigt som en åtskillnad mellan eleverna utanför 

skolan och på resursskolan. 
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Relationen till behandlarna 

I och med antagandet att identiteten utvecklas i samspel med andra var det av relevans att lyfta fram 

relationen till personalen som deltagarna lyfter fram som ett här på skolan. Oskar lyfter fram att hans 

identitet var starkt förknippad med att vara musiker och den negativa betydelsen av personalens 

förhållningssätt gentemot den: 

 
”Min identitet var och fortfarande är starkt förknippat med att jag är musiker och.. det var det jag levde på då. 

Det var många musiker bland lärarna och vissa är jävligt duktiga liksom.. det jag lyssnade på var väldigt 

komplicerat och mycket ”musiker musikers musik”. Och då kunde det vara så att när jag sitter i datasalen och 

lyssnar på olika grejer så kan lärarna komma in och ba såhär dra till med nåt typ, försöka härma nån melodi och 

göra narr av den: ”vad är det där för musik, det där är ingen känd teknik” […] Kan inte se det på nåt annat sätt än 

mobbning, att dom försökte ta ner mig från min piedestal eller nånting kanske. Och kanske inte såg att det var 

det enda jag hade… dom såg nog inte hur mycket jag ville och har fortfarande väldigt höga krav liksom på att 

jag måste prestera inom musiken. Jag tror att lärarna uppfattade mig som mer självsäker än vad jag definitiv var. 

Jag var inte alls så självsäker.”  – Oskar 

 

Olle lyfter liksom Oskar fram betydelsen av relationen till de vuxna men menar att den var positiv: 

 
“Inte när jag gick i Trädskolan. Hemma.. man snackade aldrig hemma. Sen skolan då ville man inte heller prata. 

Så man hade inte så mycket då. Hade nån kontaktfamilj då. Den var bra. Då var det inte mycket. Sen på 

Bromsskolam då hade man mycket. Skolan, hemma… Då jobbade man upp en. Så att jag o morsan kunde prata. 

Betydligt mycket mer än vad man hade haft innan. Det kändes tryggt. Man har byggt upp ett... man har byggt 

upp sig själv. Blivit en bättre människa. Dom har hjälpt en bygga upp relationer. Det är så mycket positivt med 

den där skolan…” – Olle 

 

Och utvecklar: 

 
“På Trädskolan var det mer som att lärarna försökte ju tvinga en och då drog man ju typ. Då ba nä,  jag sket i det 

och kastade böckerna. Här är det en helt annan sak på Bromsskolan då sätter man sig ner å snackar om det. Man 

gå kan gå ut också och tillslut har man ju gjort det där talet eller va fan det nu var man skulle göra ändå” – Olle 

 

Oskar lyfter fram betydelsen av musikeridentiteten som “det enda han hade”. Han menar att lärarnas 

uppfattning om honom inte gick i linje med hans egen uppfattning. Olle menar istället att 

uppfattningarna om honom fungerade stärkande och att relationen var väldigt betydelsefull för hans 

fortsatta identitetsutveckling.  

I det första avsnittet skolans ramar kan vi implicit uttyda relationen till organisationen som en viktig 

funktion i elevers tillblivelse på skolan. Organisationen ses som en institution med förväntningar på hur 

elever ska vara för att passa in. Det kan tolkas som att både Oskar och Radja upplever att det fanns ett 
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visst sätt att vara, en “typisk elev”. Vi kan implicit tolka det som att det i Oskars fall verkade mer 

begränsande än för Radja. Då hennes identitet till viss del inryms i de förväntningsnormer som existerar 

på skolan. Skolans ramar för hur elever ska vara kan utifrån ovanstående resonemang verkar 

begränsande för eleverna på resursskolan när de inte lämnas utrymme för andra personligheter. Vi kan 

också anta att lärarnas negativa attityder mot Oskar begränsade hans möjligheter till en positiv identitet 

när de inte lät honom röra sig inom skolan med hans musikeridentitet. 

 

5.4.1 Teoretisk kontextualisering av “Relationen till personalen – och 

organiseringen” 

Gemensamt för ovanstående empiri är identifikationen med de andra eleverna på skolan och 

behandlarnas betydelse för skolgången. Oskar uttrycker en stark vilja till att inte identifiera sig med den 

kollektiva identiteten som eleverna på skolan utgör. Ser man på resursskolan utifrån Goffmans (1973) 

instrumentella formella organisationer är resursskolan en samhällelig aktivitet som innebär formella 

och informella krav på eleverna. Vidare menar Goffman att individens deltagande uppbär gemensamma 

allmänna drag. Individen ska känna tillhörighet och gemenskap med den kollektiva grupptillhörigheten. 

De informella kraven som skolan ställer på eleverna kan antas uppbära och skapa en kollektiv identitet. 

Vi kan anta utifrån Oskars citat att dessa informella krav, för att använda Goffmans ord, existerar genom 

att Oskar visar på ett aktivt avståndstagande från de övriga eleverna på skolan. Han uttrycker att han 

“kände sig annorlunda” och att han “förstod att man skulle vara på ett visst sätt där”. Detta implicerar 

alltså både uttalade och outtalade regler. Enligt den konklusionen så finns det förväntad aktivitet på 

eleverna. Att inte identifiera sig med den kollektiva identiteten, anser vi, kan bidra till en känsla av 

utanförskap. För Oskar blev det viktigt att upprätthålla en identitet som inte gick i linje med de andra. 

Utifrån en implicit tolkning konstrueras Oskar i den virtuella identiteten till något han inte vill identifiera 

sig med. På så vis uppstår en diskrepans mellan den faktiska och virtuella identiteten. Det blev en 

tydligare åtskillnad när Oskar befann sig på skolan. 

Inom instrumentella formella organisationer menar Goffman (1973) att organisationerna begär tysta 

kontrakt. Dessa kontrakt bestämmer hur en viss individ bör vara och inbegriper att individen antar de 

uppfattningar beträffande individens karaktär som organisationen ställer. I Radjas citat framgår det att 

hon till viss del kan identifiera sig med de upplevda förväntningarna på hur en elev bör vara. De 

informella och formella kraven accepteras av Radja. Bortsett från utseendet upplever Radja att hon 

”passade in personlighetsmässigt” och ”hade samma problematik som de andra”. Vilket vi ser som att 

Radja gjorde en åtskillnad av eleverna på resursskolan. Detta säger även något om visibilitetens 

påverkan på Radja. Hon upplever att hon kunde passera som “normal”, stigmat är inte lika synligt vilket 

påverkar hennes uppfattning om sig själv, men även förväntningarna på henne utanför den exkluderande 

kontexten. 
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Förväntningarna i en instrumentell formell organisation kommer även till uttryck i Oskars citat. Där 

Oskar lyfter fram att det fanns en skillnad mellan lärarnas uppfattning och hans egen uppfattning av sig 

själv vilket implicerar en diskrepans mellan den virtuella och faktiska identiteten och att det fanns 

outtalade regler och förväntningar på eleverna (ibid.). 

Upplevelsen av de auktoritära musikkunniga lärarna, som framställs som negativ av Oskar, går att 

förstå utifrån Johanssons (2002) syn på identiteten i konflikten mellan den sociala realiteten och 

drömmarna.  

Ungdomar i det samtida samhället har tillgång till ett större informationsflöde och rör sig i större 

omfattning mellan olika sociala miljöer och identiteter (Johansson, 2006). Identifikationerna är fler och 

ungdomarna kan differentiera sig i större utsträckning. Denna differentiering och den relativa 

öppenheten borde dock leda till att ungdomarna har förutsättningar att röra sig mellan olika sociala rum 

och få tillgång till fler sociala identiteter. Utifrån empirin kan vi trots detta anta att Oskars 

identitetsbildning blev begränsad när lärarna på resursskolan inte öppnade upp för en rörlig identitet. 

Musiker och elev hölls isär och han tilläts inte röra sig med den upplevda musikeridentiteten som var 

viktig för honom. Rörligheten begränsades och hans möjlighet till att ha flera identifikationer och en 

mångfacetterad identitet reducerades således i mötet med resursskolan. 

Om vi utgår från att man görs i den sociala kontexten och att individer utvecklas i samspel med andra 

som både Goffman (1972) och Johansson (2002; 2006) menar får resursskolan en stor betydelse för 

ungdomarnas identitetsutveckling. Till skillnad från Oskar som upplevde att rörligheten blev begränsad 

och inte tilläts vara den han ville vara så framkommer det i Olles berättelse att bytet från en resursskola 

till en annan utvidgade hans sociala miljöer och kontakter. Den nya omgivningen gav tillgång till nya 

möjligheter och förutsättningar som Johansson menar med att “spelplanen inte är fast”. Den andra 

resursskolan hjälpte Olle att “bygga upp relationer”. Gemensamt för de implicita markörerna som vi 

tagit fram utifrån empirin är omgivningens betydande roll för de möjligheter och begränsningar som 

deltagarna upplever att de hade tillgång till. 

 

5.5 Skolans roll för den fortsatta identiteten 

Det går att anta att skolan fungerar som en social agent där individen konstrueras utifrån antaganden och 

förväntningar. I detta avsnitt lyfter vi fram intervjupersonernas upplevda förändring och hur det 

inverkade på deras fortsatta identitetsskapande. Detta fungerar som den narrativa vändpunktens nu, 

vilket innebär att vi ringat in narrativet i ett nu och då. 

Olle berättar om skolans direkta inverkan på den personliga identiteten: 
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“Det var mindre viktigt att vara cool. Det var mer roligt att bry sig om andra och inte bara tänka på sig själv. 

Alltså... på Bromsskolan behövde man inte vara den här clownen som man var innan… för man pratade om sina 

problem ändå. Man syntes, man behövde inte hävda sig och synas på samma sätt. Det var alltså en roll jag tog 

för att få bekräftelsen. Och på Bromsskolan behövde man inte ta den rollen”    – Olle 

 

Han fortsätter: 

 
“Det kändes bättre att bli belönad på det sättet.. att lärarna såg på en bra. Sen hemma också med mamma och 

pappa. Att dom fick en annan syn på en. Det var kul, det var kul att folk tyckte om den man var” – Olle 

 

– Kände du att ”jag var ett dampbarn”, då när dom började se annorlunda på dig då? 

 
“Nej nej.. För jag var inte den personen då. Jag hade släppt den biten. Jag var lugnare. Känner mig själv liksom, 

det kändes ju skönare. Att man slapp ha den där rollen. Man kunde släppa det..” – Olle 

 

Och utvecklar: 

 
“Jag, så är det ju. För innan var man ju som man var. Sen när man hade gått där, när man slutade då var jag Olle. 

Jag kommer ihåg min morsa sa: “Du är en helt annan människa, det här är Olle”. När jag slutade berätta hon det 

för mig man var mycket lugnare inte såhär hetsig och bråkig.. ja, vad ska jag säga. Man var annorlunda fast på 

ett bra sätt, trevligare, lugnare…” – Olle 

 

Olle menar att ”det släppte” på Bromsskolan, han kunde släppa “clownrollen”. Förändringen blev till 

något bättre. I likhet med Olle upplever Radja att det var lättare att vara sig själv i den nya miljön: 

 
“Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lättare att vara sig själv i en sån där skola. Jag blev mer accepterad i 

själva skolan där.. jag kände mig i alla fall mindre utanför i skolan men sen på fritiden ibland kände jag mig lite 

som att jag var annorlunda från mina kompisar som inte gick där” – Radja 

 

Att vara sig själv bidrog till att utanförskapet i skolmiljön minskade - dock innebar det, enligt henne, att 

resursskolan ledde till ett större utanförskap utanför skolan. 

Oskar uttrycker istället ett åtskiljande som en negativ aspekt på den individuella utvecklingen: 

 
”… Jag vet inte exakt om jag minns några exempel… det var lite så att dom trodde att man hade noll koll, det 

kändes mest som att dom ville ha nåt att säga för sakens skull mest. Göra oss nästan lite skraja på nåt sätt. Om 

jag till exempel hade med mig trumpinnarna till klassrummet och typ klappade på dom o la dom i min låda så 

kunde dom säga ”Öh, vore inte det där konstigt om du gick på en vanlig skola”. ”Jag hade inte haft med mig 



 
 

37 

trumpinnarna om jag gick på en vanlig skola”. Så det blev konstigt, jag hade inte riktigt.. meningslöst bara. Om 

jag skulle ha med mig trumpinnarna. Vad spelar det för roll…” – Oskar 

 

Och utvecklar: 

 
“Dom gjorde en skrämselgrej. När vi slutar där då börjar det riktiga, svåra livet. Det tyckte jag också var jävligt 

onödigt. Att.. bygga upp nån sån förväntansångest. Peppa oss istället: ”Där ute är det fan inte så lätt som det är 

här”. Det skapar massa flummiga idéer. Det är det mest okonkreta någonsin… Det var bara en tydligare känsla 

att vi var utanför på nåt sätt. Så... inte det bästa pedagogiska sättet. Det var återkommande, att säga så bland 

vissa lärare” – Oskar 

 

Resursskolan blev en plats där ett åtskiljande utgjordes av lärarnas attityder och  skapade förväntningar 

på eleverna, upplever Oskar och menar att klyftan mellan resursskolan och utanför blev större än vad 

den faktisk var. Olle lyfter fram bekräftelsen från auktoriteter som betydelsefull för hans fortsatta 

identitetsskapande. Utifrån en analytisk mening görs Olle till just Olle i den sociala kontexten han 

befinner sig samtidigt som han menar att det andra var en roll han upptog. I likhet med Radja kunde han 

släppa och vara sig själv på skolan och till och med bli den han är. Det går även att tolka de olika rollerna 

som situationsbetingade – var de befann sig påverkade vem de var. Vi kan även tolka att resursskolan 

bidrog till ett större utanförskap utanför skolan. Radja menar att hon kände sig mindre utanför på skolan 

än i andra miljöer. Skolan blir således en påverkansfaktor som hänger med utanför skolkontexten. I 

Oskars fall innebar resursskolan nya förväntningar och attityder att förhålla sig till vilka inte gick i linje 

med hans egen uppfattning. Skolan kan alltså tänkas, bortsett från Olle, fungera som en plats där 

avvikelsen görs och där ett större utanförskap bildas, inte bara i förhållande till andra sociala kontexter 

utan även till den berörda skolkontexten. Gemensamt för avsnittets empiri är den implicita och explicita 

markören av elevernas nu-upplevelse av skolans direkta påverkan på deltagarna. 

 

5.5.1 Teoretisk kontextualisering av “Skolans roll för den fortsatta 

identiteten” 

Om vi vänder oss till Johansson (2006) antar vi att omgivningen skapar möjligheter och begränsningar 

och att spelplanen inte behöver vara fast. Både Radja och Olle ger uttryck för att kunna vara och bli sig 

själva i avsnittets empiri. I Olles fall, kan vi se flera uttryck för en positiv identitetsutveckling. Han blev 

“Olle”, som han uttryckte det. Utifrån Radjas citat tolkar vi det som att hon gavs möjligheter att vara sig 

själv i den nya miljön men att det påverkade hennes situation utanför skolan då hon kände ett större 

utanförskap. Resursskolan bidrar på så sätt till ett utanförskap. Som Johansson (2006) uttrycker det är 

omgivningen en central del i individens utveckling av identiteten och att vi inte är låsta vid ett specifikt 
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mål, vissa förutsättningar eller en viss spelplan. Identiteten skapas i skärningspunkten mellan den sociala 

realiteten och drömmarna. Vilka leder till hinder och möjligheter inom individen. I intervjupersonernas 

fall kan vi se hur nya sociala realiteter blir till inom individen och påverkas av de omgivande faktorerna. 

Radja och Olle ger uttryck för att tiden på resursskolan skapade en möjlighet att vara sig “själv” och att 

utveckla en positiv identitet. Detta kan vi konstatera när Olle beskriver den positiva responsen från 

auktoriteterna som betydelsefull. I Oskars fall kan vi istället uttyda ett större utanförskap och en inre 

konflikt som en konsekvens av åtskiljandet mellan det normala och icke-normala. Radjas uttryck för ett 

tydligare utanförskap i andra sociala sammanhang än i resursskolan kan vi tolka som att stigmat var mer 

påtagligt för den enskilde. Att tillhöra en resursskola innebär således mer än att besitta en avvikande 

egenskap i den normala skolan, resursskolan bidrar till ett tydligare utanförskap i andra sociala miljöer. 

Det går att anta att resursskolan inbegriper nya sätt att förhålla sig till andra sociala miljöer utanför 

skolans ramar. Som tidigare lyfts fram är betydelsen av ett stigma beroende av visibiliteten och hur pass 

påträngande den är för den enskilde (Goffman, 1973). Omgivningen blir delaktig i individens hantering 

av ett stigma och ser vi till Radjas utanförskap i andra sociala miljöer går det att anta att utanförskapet 

blev mer påträngande på grund av den nya identitetsmarkören, på hennes personliga identitet. 

Enligt Goffmans (1973) personliga identitet utgörs identiteten av en rad olika markörer. Resursskolan 

blir ytterligare en kategori att förhålla sig till för Radja och omgivningen. I likhet med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet på identitetsbildningen utgörs Radjas identitet av trådar 

(markörer). En ny tråd lindar in identiteten och resursskolans påverkan på identiteten och omgivningens 

uppfattning förändras, vilket Radja måste förhålla sig till (Burr, 2004). 

För att lyfta resonemanget ytterligare innebär den exkluderande skolgången nya förväntningar på den 

virtuella identiteten varpå en diskrepans kan uppstå i förhållande till den faktiska. När den virtuella och 

den faktiska identiteten inte är i symbios kan det leda till att en avvikande egenskap tar form inom 

individen (Goffman, 1973). På så sätt går det att förstå Goffmans begrepp den personliga identiteten 

och hur den förhåller sig till den faktiska och den virtuella. 

På liknande sätt upplever Oskar att den faktiska identiteten hamnade i motsättning med den virtuella 

när lärarna valde att ge uttryck för elever som normala och icke-normala. 

För att ta resonemanget vidare kan vi tolka lärarnas åtskiljande som ett avskiljande mellan normala 

egenskaper och icke-normala egenskaper. På så sätt befäster lärarna attityder på eleverna som normala 

och icke-normala vilka kan komma att manifesteras inom individen. I Oskars berättelse går det också 

att öppna upp för resonemanget om olika förväntningar på olika elever, vilket synliggörs i minnet om 

hans uppfattning om lärarnas förväntningar och inställning kring livet efter skolan. Den instrumentella 

formella organisationen (ibid.) blir inte bara en plats där resurser kan möjliggöra en god 

identitetsutveckling utan även en begränsande social enhet varpå det skapas och konstrueras 

motsättningar gentemot “de andra” eleverna och livet utanför. Individens karaktär konstrueras till 

avvikande och steget från resursskola till “det normala samhället” upplevdes ännu längre än vad som 

var nödvändigt i Oskars berättelse. 
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6 Diskussion  

 

6.1 Diskussion av resultat och analys 

I föreliggande uppsats var vi intresserade av att ta fram intervjupersonernas egna tankar och känslor 

kring resursskolan påverkan på identitetsskapandet. Vi ville få en djupare inblick i hur en omdiskuterad 

grupp själva upplevt insatsen. 

Genomgående i vår resultat- och analysredovisning är att skolan kan ses som en social enhet där det 

skapas och konstrueras förväntningar på den enskilde – i både positiv och negativ bemärkelse. Det 

huvudsakliga resultatet är att skolan fungerar som en socialisationsplattform varpå individen införlivar 

de normer och förväntningar som ryms inom ramen för skolan. Än mer tydligt blir detta införlivande av 

normer och förväntningar när en elev flyttas från den ordinarie skolan till ett exkluderande sammanhang.  

De förväntningar och normer som intervjupersonerna ger uttryck för i en underliggande mening kan 

fungera som de kontrakt Goffman (1973) lyfter fram i Totala institutioner. Utifrån empirin kan vi se att 

deltagarna uppfattar att det fanns attityder och förväntningar på eleverna vilket synliggörs när de sätter 

sig själva i relation till personal och organisering, de andra utanför skolan och i relation till sin 

beteendestörning eller diagnos.  

När eleverna inte passar in i mallen för den ordinarie skolan lyfts de ut. Skolan kan anses vara snäv i 

den meningen att den inte gör plats för alla – den är inte inkluderande. Men blev det bättre för 

intervjupersonerna? Vi frågar oss ifall det finns samhälleliga förväntningar och attityder som står i vägen 

för elevers individuella utveckling i dagens individualiserade samhälle. Johanssons (2002, 2006) syn på 

den samtida ungdomen går utifrån vårt resultat att problematisera vidare. Vi kan inte se stöd för teorin 

utifrån resultat- och analysredovisningen. Men om vi resonerar vidare så går det att reflektera över 

teorins tillämpning och problem på den institutionaliserade ungdomen. Individuationen kan utifrån 

empirin tyckas vara en möjlighet. Snarare är dock individuationen beroende av differentieringen som i 

sig är i ett beroendeförhållande till reflexiviteten. Vårt resultat visar på att deltagarna söker förståelse 

för sin identitet. Det kan förstås som att ungdomen är i en existentiell livsfas där man undersöker möjliga 

svar. Diagnosen och skolan, likt andra kategorier, kan då verka inramande. 
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Genomgående för intervjupersonerna är att resursskolan till synes kan inbegripa en stor 

förändringsfaktor för den enskildes identitetsutveckling. Den kan verka främjande och begränsande 

beroende på vilken problematik den enskilde upplever sig ha. Det är en plattform där förändring sker. 

Förändringen antas inte bara ligga inom skolans ramar utan är även något som individen bär med sig.  

Mycket av det som lyfts fram som stigmatiserande har inte direkt uttryckts explicit som centralt för 

ungdomarna. Konsekvenserna av exkluderingen har snarare visat sig stigmatiserande i en implicit 

mening men kan på samma gång verka positivt för den enskilde – den kan bidra till gemenskap och en 

plats varpå eleverna bättre passar in. Individens utveckling kan anses vara avhängigt de organisatoriska 

och strukturella faktorerna som omgärdar den enskilde.  

Som både Burr (2004) och Goffman (1973) menar är identitetsbildningen en social process varpå 

individens identitet bildas i samspel med andra. Vi kan se i resultatet hur individerna görs i den 

undersökta kontexten där förväntningar och kontrakt, enligt vår uppfattning, är relevanta aspekter som 

inbegriper en motsättning eller en icke-motsättning av deltagarnas personlighet. 

För deltagarna kan ett stigma ha varit närvarande innan tiden på resursskolan. Stigmat blir mer 

problematiskt när vi underliggande tolkar deltagarnas berättelser under tiden på resursskolan. Då det 

också kan, enligt vår mening, uppstå en diskrepans mellan den faktiska och virtuella identiteten även på 

resursskolan. Vilket synliggörs i resultatet där det framgår att en intervjuperson inte ville identifiera sig 

med den kollektiva identiteten på resursskolan. Resursskolan kan tyckas fungera som en institution 

varpå ungdomar placerats utefter kategoriseringsmallar där alla har likartad problematik och befinner 

sig inom samma diagnos- eller beetendespektra. Men resultatet visar att verkligheten är mer komplex 

än så vilket skapar en problematik när ungdomar exkluderas till en skola där alla har ”liknande 

problematik”. Förväntningarna behöver inte stämma överens med elevernas personliga identifikation.  

Vi fann även att det rörde sig om en dubbel stigmatisering när eleverna blev utpekade av personalen på 

skolan som avvikande. Det rörde sig alltså om en stigmatiseringskultur på aktörs- och strukturnivå.  

Resultatet från undersökningen kan styrka antagandet om att vi görs i sociala kontexter och inget område 

är avhängigt varandra, vi är i en ständig tillblivelse både på och utanför skolan.  

  

 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 
 
Det går att se tydliga likheter mellan den tidigare forskningen och resultatredovisningen. Några 

framträdande skillnader kommer dock att uppvisas i denna del.  

Tidigare forskning pekar på att multimodal behandling kan fungera som främjande för 

identitetsutvecklingen då elevens situation beaktas på systemnivå (Grizenko, 1997; Powell et al., 

1999).  I vårt resultat framkom det att en deltagare gav uttryck för vikten av att ha ett brett kontaktnät 
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som rörde sig utanför skolans ramar. Resursskolans arbete uttrycktes som en betydelsefull faktor för den 

positiva identitetsbildningen. Genomgående för deltagarna var vikten av en betydelsefull vuxen på 

resursskolan. Detta kopplar vi till Berglund (1998) och hans studier om ungdomar på utredningshem 

och vad de ansåg var relevant för en god utveckling som visar på att det just var relationen som var 

avgörande och inte behandlingsmetoden. Detta går delvis i linje med vårt resultat men att utvecklingen 

i ett större perspektiv är situationsbetingad. Med situationsbetingad menar vi att skolan som institution 

i sig är en plats där förväntningar och attityder är något som individer måste förhålla sig till och 

positionera sig kring. De görs och blir således i den sociala kontexten även om de har en signifikant 

vuxen spelar omgivningen och den kontext ungdomarna befinner sig i en stor roll för deras 

identitetsutveckling. 

Genomgående för de framtagna resultaten ser vi upplevelsen av resursskolans snäva ramar och de 

förväntningsnormer som finns på skolan som medskapare av identiteten.  

Tidigare forskning pekar också på att flytten från den ordinarie skolan är en kategoriseringsprocess som 

leder till att problemet kan individualiseras och införlivas i den enskilde (Hjörne, 2004; Isaksson, 2009; 

Karlsson, 2012). I vår studie framkommer det att deltagarna upplevde att det fanns förväntningar och 

attityder på resursskolan som de behövde förhålla sig till. Detta kan exemplifieras genom deltagarnas 

upplevelse av att passa in eller att inte passa in på resursskolan. 

Utifrån vår tidigare forskning kan skolan sägas vara en plattform för aktörskapande och 

identitetsskapande. Skolan kan skapa en negativ identitet om barnen befinner sig i en avvikande position 

(Evaldsson & Karlsson, 2011; Karlsson, 2007, 2012). Detta synliggörs i resultatet där det framkommer 

att en negativ identitet kan växa fram i den undersökta kontexten då vi uppvisat en dubbel stigmatisering 

på resursskolan. Vi fann att både lärarna som aktörer och skolan som struktur var med och bidrog till 

negativa attityder som då, i en underliggande mening, införlivades hos deltagarna. 

Detta resultat styrks även av Nilholm (2006) som menar att diagnostiseringen i sig och en avvikande 

kategorisering kan uppfattas som stigmatiserande för barn vilket går i linje med våra resultat.  

Karlsson (2012) menar att elever som är placerade utanför det ordinarie klassrummet beskriver sig själva 

som problematiska och tillskriver sig personligt ansvar för deras skolsvårigheter. Individen socialiseras 

alltså in i de normer och värderingar de tillskrivs när de anses vara problematiska – att bara flyttas i sig 

är stigmatiserande.  

I vår studie pekar resultaten mot detta men vi fann även en motsättning i en av deltagarnas berättelser. 

Där han uttrycker att han “var på ett visst sätt förut” men att den stökiga personen som han var då 

förändrades efter resursskolan då han explicit uttryckte att han kunde börja vara sig själv.  

Sandén (2000) argumenterar för att en miljö med många vuxna kan bidra till en positiv utveckling där 

de vuxna står för ett positivt gensvar och mycket uppmärksamhet. Detta, anser vi, är avhängigt den 

individuella upplevelsen av att passa in i de förväntningsnormer som resursskolan står för. Passar de in 

i skolan kan de vuxna stå för en positiv utveckling om inte så kan elever hämmas. 
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Studier visar även på att bilden av sig själv stärktes när eleverna inackorderades i mindre klassrum. 

Känsla av kompetens infann sig hos eleverna och en bättre social samspelsförmåga uppstod hos många 

(ibid.). Detta kan sägas både gå i linje med våra resultat och samtidigt skilja sig. Utifrån den framtagna 

empirin kan vi se att samhällets värderingar följer med personalen även in i resursskolan då de gjorde 

åtskillnad på normala och icke-normala elever men resultatet visar också på att det fanns en större 

kunskap om elevernas situation på skolan samtidigt som eleverna på en skola kallades för negativa 

egenskaper kopplade till sina diagnoser. Lärarna är med och skapar attityderna av diagnosen. 

Gemensamt för deltagarna i vår studie var upplevelsen av att känna sig annorlunda i relationen till 

”normaliteten”. I likhet med detta uppvisar tidigare forskning att elever som befinner sig i mindre 

undervisningsgrupper känner sig tydligt avvikande när de befinner sig på samma plats som ordinarie 

skolelever. De känner sig alltså explicit avvikande (Isaksson, 2009).  

 

6.3 Metoddiskussion  
 
I och med att vår metod tar avstamp i den narrativa analysmetoden innebär synen på det sociala livet 

inte bara redogörelser utifrån intervjupersonernas berättelser utan istället att mening skapas samtidigt 

som de berättar. Denna förståelse är ontologisk (Robertson, 2012). Våra intervjupersoner konstruerar 

således sina erfarenheter i samtalet, under intervjun. Det socialkonstruktionistiska perspektivet innebär 

att vi måste acceptera de premisser som ligger till grund för denna kunskapssyn. Vi blir således 

medkonstruktörer av denna kunskapsproduktion. Detta går även i linje med Chatmans (1978) kritik mot 

Fryes (1957) försök att kategorisera intriger utifrån berättelsernas struktur och de likheter som finns 

inom dem. Vilket innebär narrativa makrostrukturer. Chatman menar att sökandet efter narrativa 

makrostrukturer inte redogör en faktiskt struktur. Det blir endast analytikerns egna tolkning och logiska 

mönster som utgör berättelsen (refererat i Johansson, 2005). Vi är medvetna om att när vi återger en 

berättelse innebär det även att vi blir berättare när vi omkonstruerar, dekonstruerar och bygger flera 

narrativ. Vi skapar således egna berättelser utifrån hur vi tolkat intervjupersonernas berättelser. På så 

sätt kan vi möjliggöra för en förståelse av det specifika sammanhanget men inte slå fast att något är eller 

har varit.  

Vi är också medvetna om att det är en svår uppgift att inte låta våra subjektiva värderingar och 

teoretiska förförståelse påverka studien, då vi redan i början av forskningsprocessen försöker skapa en 

förståelse av verkligheten. Denna kunskapsförståelse, anser vi, är svår att “stänga av”. Så frågan blir 

snarare hur mycket av vår förförståelse som kommit att påverka vår forskning.  

Enligt Langemar (2008) kan denna förståelse utgöra en ”priming”. Vilket innebär att förförståelsen 

styr resultatet. Det är möjligt att vi, utifrån vår tidigare forskning och vissa på förhand valda teorier, 

blivit för teoristyrda då det fick utgöra en grund för vår intervjuguide. Hade vi istället inte tagit del av 
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teorier och forskning innan intervjuerna hade vi kunnat vara mer öppna i förhållande till vårt 

forskningsproblem. Materialet hade sett annorlunda ut och förståelsen hade istället grundat sig till stor 

del på intervjumaterielat.  

Ett ytterligare metodologiskt problem är den retrospektiva ansatsen. Det är viktigt att man 

uppmärksammar problematiken att en intervju säger något om vad en person tycker och tänker vid en 

bestämd tidpunkt eller sammanhang. När man intervjuar personer om något som har hänt en tid tillbaka 

behöver man vara medveten att människor inte alltid kommer ihåg allting rätt. Det är vanligt att 

människor återskapar och omformulerar minnen, känslor och händelser från förr eftersom att man 

tillägnar sig nya sätt att tänka på med tiden. Ett sätt att undvika eller motverka sådana skevheter 

(validitetsproblem) kan vara att under intervjuns gång ställa frågor som relaterar till tankarna individen 

hade då för att urskilja de efterkonstruerade tankarna (Repstad, 2007). Detta innebar att vi under 

intervjun ställde frågor som ”hur kände du då?” och ”har din syn förändrats?”. Vi vill dock argumentera 

för antagandet att ingenting existerar i själv som det socialkonstruktionistiska perspektivet förespråkar 

(Burr, 2004). Det går att anta att individerna skapar en ny verklighet när de berättar om dessa händelser 

vilket motsäger kritiken mot de retrospektiva intervjuerna då det i sådana fall inte skulle existera några 

skevheter.  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet, förförståelsen och efterkonstruktionen kan 

sammanfattningsvis anses påverka validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten. Utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet leder studien i en riktning där resultatet blir svårt att reproducera 

och generalisera. Reliabiliteten i studien begränsas något då förförståelsen påverkar resultatet och ställer 

oss i en kunskapsposition där vissa svar förväntas av intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

6.4 Framtida forskning 

I empirin framkom intressanta aspekter som inte omfattades av vårt syfte. I resultatet framkom det att 

Radja upplever att förväntningarna på tjejer med ADHD är annorlunda i förhållande till killar som 

diagnostiserats. Attityderna är annorlunda och egenskaperna som är förknippade med diagnosen skiljer 

sig åt mellan killar och tjejer. Detta, anser vi, är ett intressant undersökningsområde för framtida 

forskning: att undersöka killar och tjejers upplevelser av ADHD utifrån ett genusperspektiv. Vilka 

förväntningar och attityder som kommer med diagnosen och hur diagnosen påverkat deras 

identitetsbildning.  
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi heter Maria Hedström Nilsson och Jesper Andersson och vi studerar sjätte terminen på 
socionomprogrammet på socialhögskolan, Stockholms Universitet. Denna termin skriver vi vår 
kandidatuppsats. Jesper Andersson blev intresserad av hur resursskolor påverkar eleverna under 
sin verksamhetsförlagda utbildning(VFU) på en resursskola.  
 
 

Vi vill i vår studie undersöka hur personer som har gått på resursskola i efterhand reflekterar 
över sin tid på skolan och hur tiden där påverkade identitetsskapandet. Vi vill alltså titta på 
vilket sätt den här typen av integrerad skola och behandling kan påverka identiteten. Vad som 
har varit bra med skolan och vad som har varit mindre bra. Hur såg personer på sin skolgång 
innan resursskola och efter resursskolan? 
 

Intervjutillfället kommer att ta ca 45 minuter och deltagandet är frivilligt. Det innebär att du 
närsomhelst kan välja att avbryta intervjun och själv välja vilka frågor du vill svara på. 
Intervjutillfället kommer att spelas in och sedan raderas när uppsatsen är färdig. Din medverkan 
är anonym och i uppsatsen kommer man som läsare inte kunna urskilja vem som sagt vad. Dock 
kommer vi som uppsatsskrivare och du känna igen vem som sagt vad.  Vår handledare och 
examinator har även tillgång till intervjumaterialet. Materialet avser endast vår aktuella studie 
och kommer inte att användas i något annat syfte.  
 

Vi kommer att fråga dig i fall du vill att vi ska skicka det utskrivna materialet till dig innan 
vi använder det i vår studie. Du kan även kontakta oss om du kommer på något du vill ändra 
eller ta bort under uppsatsskrivandet. Detta måste dock ske innan den 15 december 2015 då vi 
efter det kommer att behöva använda oss av materialet för att färdigställa vår studie.  
 

Alla deltagare kan få del del av den färdiga uppsatsen, vid önskemål kan vi skicka den till 
er. Den färdiga uppsatsen kommer också att publiceras på DiVa-Portalen. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vänligen, 
 
Jesper och Maria  
E-post: XXX, XXX 
Tel: 070-XXXXXXX, 070-XXXXXX 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

 
Presentation 
- Presentation av oss 
- Information om att intervjun kommer spelas in  – samtycke 
- Presentera syftet med studien 
- Information om konfidentialitet/anonymitet 
- Information om du kan avbryta intervjun när du vill och att du har rätt att bestämma vilka 
frågor du vill svara på. 

 
Inledande frågor 
- Vill du börja med att berätta hur gammal du är, hur gammal du var under perioden och hur 
många terminer du gick där?  
- Vad har du sysselsättning i dag och fritidsintressen? 
 
Organisering 
- Hur såg en dag/vecka ut i den nya klassen 
- Fanns det några regler (uttalade eller outtalade) i den nya klassen? 
- Visste du varför du började i en ny klass? Och hur ser du på klassbytet nu? 
- Var någon utanför i klassen? 
- Vad var det bästa/sämsta med klassen? 
- Hur motiverade lärarna i den nya klassen dig att plugga och vara engagerad? 
- Kände du att skolan/klassen hade vissa färdiga förväntningar på dig? 
 
Diagnos 
- Hur ser du på din diagnos? 
- Har den hjälpt dig att förstå dig själv? Vem du är? 
- Hur upplevde du att andra såg på din diagnos/anledning till att gå på resursskolan?  
 
- Om du har en diagnos, har den påverkat dig som person? 
- Tänkte du på din diagnos i klassrummet under skoltiden. 
- Pratade du om din diagnos utanför klassrummet? 
 
Identitet 
- Vad tänker du på när du hör ordet identitet? 
- Hur tror du att man blir den man är? 
- Hur gör du för att bli den du är och den du vill vara? Gjorde du på samma sätt när du var 
yngre? 
- Ändrades din person när du började i den nya klassen? 
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- Om ja, hur? Varför tror du? Om nej, varför inte? 
- Hur tror du att dina klasskompisar såg på dig? 
- Kommer du ihåg om du upplevde en skillnad på hur dina klasskamrater och lärare såg på dig 
i jämförelse med din familj och vänner utanför skolan?’ 
- Hur kändes det att komma till en ny klass? 
- Förändrades du på något sätt när du började i den nya klassen? Positivt/negativt 
- Höll du med om vuxna i din närhet lärare/behandlare/föräldrars åsikter/tankar om dig? Och 
hur ser du på det nu? 
- Hur skulle du beskriva din identitet, om du skulle beskriva dig själv som person? 
- Hur skulle du beskriva att du var, vem du var under tiden på skolan? - Vad var det som 
gjorde så att du kände som du gjorde? 
- Kunde du vara dig själv i skolan? 
- Hade du några aktiviteter utanför skolan? 
- Kommer du ihåg var du trivdes bäst? Varför det? 
- Kände du att du hade många olika sociala miljöer? (skolan, aktiviteter, vänner, familj? 
- Hur var du i de olika miljöerna? Samma person eller olika? 
 
Avvikelse  
- Kände du dig någon gång annorlunda? ( i den nya skolan/gamla skolan/utanför skolan? 
- Pratade du med andra (utanför skolan) om din skola och varför du gick där? 
- Varför? Varför inte? 

 
Attityder  
- Hur upplevde du elevrollen i den nya klassen? 
- Hur upplevde du lärarna? 
- Hur upplevde du de andra eleverna i klassen? 
- Var lärarna annorlunda jämfört med den andra klassen? 
- Hade du några kompisar? Eller fick du några nya kompisar i den nya klassen? 
- Upplevde du att lärarna behandlade eleverna olika? (åtskillnad) 
- Kände du att du passade in i klassen? 
- Kände du att du passade bättre in i den nya klassen jämfört med den gamla? 
- Hur kändes det att byta skola? Och hur ser du på skolbytet nu? Har du andra uppfattningar 
av det nu än du hade då? 
- Hade du någon kontakt med dina gamla klasskompisar? 
- Kommer du på några positiva och negativa saker med behandlarna/lärarna i klassen? 
- Hur upplevde du stämningen i klassen?  
- Märkte du någon skillnad på vad som förväntades av dig i den nya klassen jämfört med den 
gamla klassen? 
 
- Har du något att tillägga? 
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