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1. Inledning 

”Nej för/äh jag vet inte jag har aldrig gillat extrahjälp…..man känner sej konstig då.” 

(Magnus) Detta berättade en av våra informanter när vi diskuterade kring extrahjälp i skolan. 

Alla elever passar inte in i den mall som skolan utformat för sina elever. Dessa har ändå rätt 

till en likvärdig utbildning, vilket gör att skolan måste lösa undervisningen på annat sätt. 

Vilket stöd elever med svårigheter i skolan får varierar från kommun till kommun. Vissa av 

kommunerna placerar dessa elever i en resursskola, medan andra kommuner ger eleverna stöd 

i den ordinarie klassen och skolan. Vi har i tidigare forskning (Ingestad, 2006) hittat exempel 

som påvisar att det är vanligt att elever som får någon form av extra stöd i skolan har dubbla 

känslor kring detta. De negativa känslorna beror oftast på att eleven känner sig utpekad medan 

de positiva känslorna beror på upplevelsen av att slippa krav och få uppmärksamhet och 

hänsyn. De olika sätt att ge elever extra stöd och de dubbla känslor detta tydligen innebär 

gjorde oss särskilt nyfikna på hur det kan påverka en elev att bli flyttad från sin ordinarie 

skola och klass för att gå på en resursskola. Vi kände till några elever som gått på en 

resursskola vilket även det gjorde att vi blev intresserade av att veta mer kring vilken funktion 

resursskolan får för elever med svårigheter i skolan. Vi har under vår egen tid i grundskolan 

sett klasskompisar som fått extra stöd, både genom att bli placerade på resursskola och att få 

extrahjälp i den ordinarie skolan. Vi menar att detta ämne är viktigt eftersom det idag är 

omdiskuterat huruvida resursskolor är en bra metod eller om andra lösningar skulle fungera 

bättre.  

  

1.1 Problemformulering 

Det finns normer i samhället och därmed även i skolan om hur man ska vara. De elever som 

placeras på resursskolan passar inte in i denna färdiga mall. Vi vill med denna uppsats se hur 

det påverkar eleven att inte passa in i skolans mall, gå på en resursskola och vilken funktion 

denna får för eleverna. Genom kvalitativa intervjuer med elever som gått på en resursskola 

hoppas vi kunna besvara vår frågeställning. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att belysa hur de elever som inte passar in i den ordinarie skolan 

upplever detta. Vi vill även påvisa vilken funktion resursskolan får för dessa elever.   
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1.3 Disposition  

Vår uppsats är indelad i sju olika avsnitt. I avsnitt ett behandlas inledning, syfte och 

problemformulering. Avsnitt två berör bakgrund där vi kort redogör för resursskolor i 

allmänhet och för den resursskola vi utgått från. Även tidigare forskning behandlas under 

detta avsnitt.. Avsnitt tre tar upp utvalda sociologiska teorier. Följande avsnitt behandlar 

uppsatsens metod. Resultatet av vårt material presenteras i avsnitt fem. I avsnitt sex 

analyseras resultatet med hjälp av de sociologiska teorierna i fyra olika teman. Avsnitt sju 

sammanfattar uppsatsen med våra egna reflektioner. 

 

2. Bakgrund  
2.1 Resursskola 

För elever med skolsvårigheter i grundskolan finns resursskolor. Dessa uppkom efter att den 

ordinarie skolan upplevde att de inte kunde ge en tillfredsställande undervisning för eleverna. 

Den första resursskolan startade 1965 i Stockholm. 2001 fanns det cirka 250 resursskolor 

utspridda i Sverige. Till en början kallades resursskolor för skoldaghem, men idag kallas 

dessa skolor resursskolor i de flesta kommuner. Det är kommunerna som beslutar huruvida en 

skola av detta slag ska finnas, staten har inget med beslutet att göra. Vanligen är resursskolan 

tillgänglig för elever från olika skolor i kommunen. Personalstyrkan på resursskolor består 

ofta av exempelvis fritidspedagoger, lärare och specialpedagoger. Målet för eleven på 

resursskolan är att denna så småningom ska återgå till sin ordinarie klass och skola. Skolans 

tanke är att motivera och stödja eleverna i sitt skolarbete. De flesta resursskolor har mycket 

personal i förhållande till antalet elever. Undervisningen är anpassad efter den enskilda 

elevens behov och målsättningar. Undervisningen har också en emotionell och social uppgift, 

det är inte bara det traditionella skolarbetet som eleven ska träna på. De elever som placeras 

på resursskolor har ofta emotionella och sociala svårigheter, vilket gör att den vanliga skolan 

inte kan erbjuda dem en tillfredställande undervisning och det stöd de behöver. Ofta kommer 

dessa elever i konflikter med personal och andra elever på skolan på grund av ett utåtagerande 

beteende. Det är även vanligt att dessa elever har hög frånvaro och därmed missat stora delar 

av undervisningen. Dyslexi och neuropsykiatriska diagnoser är heller inte ovanligt hos elever 

på resursskolorna. Många resursskolor har ofta mycket praktiska och fysiska aktiviteter. Det 

är även viktigt att elevens familj har god kontakt med resursskolan och är kontinuerligt 

underättade om dennes skolgång. 

(http://theses.lub.lu.se/archive/sob//soch/soch03092/SOCH03092.pdf) 
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2.2 Solen 

Solen är den resursskola vi valt att utgå från i vårt uppsatsarbete. Denna skola uppkom genom 

att två av kommunens högstadieskolor upplevde att de behövde mer resurser för elever de 

själva inte hade förmågan att ge det stöd eleverna var i behov av. Skolan började som ett 

projekt mellan de två skolorna, som efter ett år utökades till att involvera alla kommunens 

fyra högstadieskolor. 

 Skolan har idag tre anställda, två har varit anställda sedan starten 1996. 

Utbildningen på personalen varierar, där finns både lärare och fritidspedagoger. De har 

varierande bakgrund och erfarenheter, men de har alla tidigare arbetat med ungdomar på ett 

eller annat sätt. Skolan tar emot max sju elever åt gången. Det händer att efterfrågan på platser 

är större än tillgången. Detta innebär att alla elever som skulle behöva gå på Solen inte alltid 

får möjligheten till det. Dock kan eleven placeras i kö i väntan på att det ska bli en plats ledig 

på skolan. Lärarna vet ofta om det blir en plats ledig inom snar framtid, men kan aldrig 

garantera eftersom det är svårt att veta hur tillbakagången till den ordinarie skolan går för 

eleven som ska återvända och därmed lämna en ledig plats. Skolan är enbart till för killar. 

Detta beror på att det var killar projektet började med. Skolorna som startade Solen hade 

störst problem med killar, idag tror lärarna att det är svårt att få gruppen att fungera och även 

arbetssättet om det skulle bli en blandad grupp med killar och tjejer.  

 En placering på Solen börjar med att elevens ordinarie högstadieskola upplever att 

den inte kan hantera situationen med eleven i fråga. Detta innebär att skolan har en så kallad 

elevvårdskonferens där eleven, lärare, rektor och eventuellt kurator eller annan betydande 

person medverkar. Om man på konferensen kommer fram till att eleven behöver placeras på 

Solen, skickas en ansökan till Barn och ungdomsförvaltningen, där avgörs det om eleven ska 

börja på Solen eller inte. Barn- och ungdomsförvaltningen diskuterar därefter detta med 

personal och rektor på Solen. När beslutet är taget får föräldrarna och den tilltänkta eleven 

besöka Solen, där de får prata med personalen och se skolan.  Lärarna på Solen upplever att 

det är viktigt att elevens föräldrar är positiva till placeringen på Solen, annars är det svårt att 

motivera eleven. Solen och föräldrarna har en överenskommelse om att de ska pratas vid en 

gång i veckan för att diskutera hur det går för eleven i skolan. Föräldrarna är även välkomna 

att hälsa på när de vill. Lärarna berättade att det var bra om föräldrarna hälsade på, gärna utan 

förvarning, eftersom eleven då inte kan vara förberedd och bete sig annorlunda än i vanliga 

fall. Personalen på Solen poängterar att eleven bara är ett lån, som hela tiden tillhör sin 

ordinarie klass även under vistelsen på Solen. Grundtanken är att eleven ska kunna återgå till 

sin ordinarie skola, och hela tiden ha kontinuerlig kontakt med sin klass. Personalen på Solen 
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bedömer när och om eleven är redo att återgå till sin ordinarie skola, vilket sker successivt. 

Det börjar med att eleven får vara med på någon enstaka lektion och därefter ökar det om det 

fungerar. Fungerar det inte avbryter man eller gör återgången långsammare. Börjar det bli 

problem för eleven en lång tid efter återgången till den ordinarie skolan sätts andra resurser in 

eftersom Solen då anser att de har gjort vad de kunnat och att detta förmodligen inte var det 

stöd och hjälp just den eleven var i behov av. Det syns inte någonstans att eleven gått på 

resursskola, exempelvis på betygen står det den ordinarie skolan. Utslussningen från Solen till 

den ordinarie skolan avslutas med en utskrivsningskonferens, då eleven skrivs ut från Solen. 

 Hela Solens verksamhet är individanpassad. Undervisningen är anpassad efter 

eleven, var de befinner sig i skolarbetet varierar och därför har lärarna lektioner parallellt och 

över årskursgränserna. En ny elev på Solen undervisas till en början bara i basämnena, vilka 

är; svenska, matematik och engelska. Därefter utökas ämnena efter hand. Lärarna på Solen 

menar att det inte är en skola som enbart är fokuserad på den traditionella undervisningen, 

utan att eleven även får lära sig om livet. Det gäller att lära sig att fungera i grupp och att tyda 

sociala koder. För att lära sig ta ansvar har skolan ett schema där varje elev har varsin vecka 

då de har ansvar för köksarbetet och tvättning av idrottskläder. Solen är en skola som lär 

eleven att fungera i det vardagliga livet. Solen vill stödja eleven till att komma i fatt 

kunskapsmässigt, bryta negativa beteenden och bygga upp den sociala kompetensen.  

(Samtal med lärare på Solen, 061127) 

 

3. Tidigare forskning 
Vår tidigare forskning behandlas under fyra olika teman. Den första berör huruvida en skola 

är till för alla, och vad detta egentligen innebär. De två följande behandlar utanförskap och 

innanförskap i skolan. Det sista temat berör elever som inte når målen i skolan och 

upplevelser kring extra stöd i skolan.  

 
3.1 En skola för alla? 

Idén om en skola för alla handlade från början om att samhället skulle erbjuda barn oberoende 

kön, samhällsklass, bostadsort och social situation en likvärdig skolgång. Alla skulle få en 

möjlighet att nå så långt som möjligt oberoende av ekonomisk och social bakgrund. 

Begreppet ”en skola för alla” har förändrats med tiden och handlar idag mer om att varje barn 

ska få stöd i sin undervisning och en skolgång som passar den enskilda individen. I den nya 

”skolan för alla” ser man mer till individens särskilda behov, den sociala omgivningens och 
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relationernas betydelse. Att skolan ska vara likvärdig har utvecklats från att vara en skola för 

alla oavsett samhällsklass osv, till en skola där valfrihet och jämlikhet är i fokus. Skolan har 

alltså förändrats från att vara en skola för alla där barn från olika samhällsklasser ska 

behandlas och få lika möjligheter till en skola för alla individer oavsett olikheter. Det var 

under 1960-talet som specialundervisningen fick ett stort uppsving i Sverige. I början av 

1970-talet hade fler elever än en tredjedel i en årskull särskilt stöd i sin undervisning. Tiden 

för stödundervisningen varierade från elev till elev. Detta ledde till ett nytt tankesätt, vilket 

innebar att det gemensamma utbildningssystemet började ifrågasättas. Alla elever kan inte 

passa in i samma mall. Det nya tankesättet kring utbildningssystemet innebär att 

undervisningen måste anpassas efter varje enskild individ om det verkligen ska vara en skola 

för alla (Ingestad, 2006). 

 

3.2 Gemenskap och utanförskap  

Skolan har stor betydelse för socialiseringen till dugliga samhällsmedborgare. Skolan har till 

uppgift att verka för både ett formellt och informellt lärande. Detta innebär att eleverna inte 

bara ska lära sig själva skolarbetet utan samtidigt även fostras till att spela efter de sociala 

koder och normer som existerar i vårt samhälle (Schjellerup-Nielsen, 2006). Schjellerup-

Nielsen (2006) skriver om marginalisering i skolan, vilket innebär att vissa elever inte får ta 

del av en viss samvaro eller grupp. De åsidosätts, stämplas och nedvärderas och puttas ut från 

gemenskapen. En elev kan vara deltagande i en samvaro och marginaliserad i en annan. 

Marginaliserade elever får ofta kämpa mot den negativa bild de fått på sig. De måste ständigt 

utveckla strategier för att hantera den påtvingade identiteten.  

 Vi svenskar umgås enligt något som kallas skandinavisk samvarokultur, vilken 

innebär att man tenderar att umgås med sådana som liknar en själv. För att få en gemenskap 

måste alla i samvaron se varandra som likar. Skolklassen fungerar som en enhet, där eleverna 

från början inte har särskilt mycket gemensamt. Dock får de efter en tid möjlighet till 

gemenskap eftersom de får en historia tillsammans. I klassen finns delvis dolda roller, en 

hierarki över den roll eller plats varje elev har. Att man vet sin plats skapar en trygghet, men 

innebär inte att alla egentligen är lika mycket värda eller har lika hög status. För ett barn som 

har blivit marginaliserat är det svårt att bryta sig in i gemenskapen igen. En lärares stöd kan 

fungera som väg in i gemenskapen, men det krävs att man bryter ett invant socialt beteende. 

Det är vanligast att elever med svårigheter i skolan marginaliseras. Elever med särdrag som 

annorlunda social eller kulturell bakgrund, klädstil, beteende eller språkbruk är de som löper 

störst risk att bli marginaliserade i skolan. Det är inte bara i själva klassrummet utan även 
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utanför som eleven socialiseras in i inte bara skolvärlden utan också i samhället (Schjellerup-

Nielsen, 2006) 

 

3.3 Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap 

Att en person hamnar utanför en gemenskap kan ha många orsaker. Det kan bero på att man 

har fel utbildning, är fattig eller är kriminell. Utanförskapet beror på en bristande delaktighet i 

samhället. Utanförskapet står i relation till innanförskapet. Utan innanförskap finns inget 

utanförskap. Innanförskapet fungerar så att vissa människor bli utestängda. Dessa utestängda 

människor klarar inte innanförskapets krav. För att förstå utanförskapet måste man se det ur 

olika perspektiv. Människor kan vara innanför i ett avseende men utanför i ett annat. Vårt 

samhälle har satt upp normer för vad som är värdefullt och inte. Innanförskapet värderar vissa 

kvalitéer mer än andra. Att faktiskt vara innanför behöver inte innebär att man känner sig 

delaktig, man kan även känna sig delaktig utan att egentligen vara det. Att bli delaktiga i 

innanförskapet blir vi först när vi antar en roll. Denna roll är förknippad med krav och innebär 

därmed att vi måste göra vissa saker för att klara av innanförskapets sociala relationer. I 

innanförskapet är förtroende och förståelse viktiga delar. Annars blir det svårt att hålla ihop 

innanförskapet. Det måste finnas en mening med innanförskapet för att man ska kunna känna 

sig delaktig. Alla innanförskap karakteriseras av en mening eller brist på mening. Bara för att 

en skola får mycket pengar och därmed kan få bra med resurser, ger inte det särskilt mycket 

till eleverna om de ändå inte vet meningen med resurserna. Det kan vara den bristande viljan 

som är orsaken till ett utanförskap. Det kan vara så att man inte vill vara med för att man inte 

förstår eller litar på varandra, eller för att man inte har något att säga till om eller helt enkelt 

inte känner någon mening med innanförskapet. Detta är ett frivilligt utanförskap som 

individen själv väljer. Det finns även ett ofrivilligt utanförskap, där stängs man ute 

exempelvis genom utfrysning och mobbing. Ett utanförskap kan även bero på att man inte 

uppfyller rätt kriterier, t ex. att man har för ofullständiga betyg för att komma in på ett 

gymnasieprogram (Stigendal, 2002). 

 

3.4 Om skolbarn som inte når målen 

Ingestad (2006) skriver om den dubbla upplevelsen elever som fått extra stöd i skolan ofta 

upplever. Att få särskilt stöd i skolan innebär både negativa och positiva känslor för eleven. 

Negativt eftersom eleven känner sig stämplad som annorlunda och därmed blir osäker på sig 

själv med en känsla av att inte vara som alla andra. De positiva känslorna kring extrahjälpen 
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beror på upplevelser att man undslipper krav, men samtidigt får uppmärksamhet, hänsyn och 

stöd. 

 När eleverna delas in i grupper efter prestationsförmåga bildas en slags hierarki, 

vilken innebär en stark identifiering. Eleverna är väl medvetna om vilka grupper som är bra 

och vilka som är dåliga, och därmed blir eleverna märkta båda inför sig själva och sin 

omgivning. Det är en fin gräns mellan att få stöd och vara särbehandlad. De elever som 

ständigt halkar efter i skolan får identiteten som de dåliga. Rollen som avvikare blir allt 

tydligare när eleven särbehandlas. Att av omgivningen bli definierad som något man själv 

upplever att man inte är kan vara ett hot mot självbilden. Detta kan göra att eleven söker efter 

tilltag för att få en jämvikt. Detta kan exempelvis ske genom att eleven agerar i samspråk med 

förväntningarna i de fall förväntningarna i negativa. Samtidigt får eleven genom de särskilda 

åtgärderna positiva känslor och erfarenheter. Detta tack vare upplevelser av trygghet, 

minskade krav och tillhörighet.  

 

4. Sociologiska teorier  
Vi har valt att använda oss av fyra sociologiska teorier. Den första är Becker som behandlar 

avvikare genom sin stämplingsteori. Den andra är Berger och Luckmann som skriver om hur 

en individ internaliserar samhället genom primära och sekundära socialisationsprocesser. Den 

tredje är Tönnies teori om Gemeinschaft och Gesellschaft vilken behandlar ett samhälles 

komplexitet och övergång från gemenskap till anonymitet. Sista teorin är Meads 

interaktionsteori som beskriver hur en individs självbild blir till.  

 

4.1 Beckers stämplingsteori  

Becker menar att en avvikare blir till i relation till sin omgivning. Att vara avvikare beror inte 

på avvikarens beteende utan på de normer och värderingar som råder i samhället. Den 

avvikande är den person och det beteende som samhället ettikerar som annorlunda, en person 

blir vad den definieras som. Det är framförallt omgivningens förväntningar som frambringar 

ett särskilt beteende, en persons beteende styrs av mer än individens faktorer. Detta innebär 

att avvikelse är en relationell process och handlar om mer än den enskilda individens 

egenskaper och handlingar (Ingestad, 2006). 

 Centralt i Beckers stämplingsteori är begreppet självbild. Denna skapas 

kontinuerligt genom relationella processer, genom de signifikanta andra. Stämpling genererar 

till en negativ självbild, detta eftersom den stämplade individen intar omgivningens syn på sig 
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själv. Då det finns en låg grad av överensstämmelse mellan individen och samhällets ideal om 

hur en människa bör vara är risken stor att man stämplas av samhället. Att vara avvikande är 

något som konstrueras genom sociala processer. Det är egenskaper som individen tillskrivs, 

en individ är i sig inte avvikande, men kan bli det efter tillräckliga och konsekventa 

påtryckningar från omgivningen. Omgivningen kan alltså få en individ att bli avvikande. Man 

är inte utan man blir en avvikare (Ingestad, 2006). Man avviker alltid från något. För att det 

ska vara möjligt att bli en avvikare måste det finnas riktlinjer och normer att avvika från. 

”Svart är svart endast mot vitt” (Månson, 2003, s. 173) Avvikaren blir avvikare när den gör 

något som någon med mer makt stämplat som ett avvikande beteende. Efter en tids avvikande 

beteende uppfattas ofta personen i fråga som en permanent avvikare av både sig själv och sin 

omgivning (Månson, 2003).  

 

4.2 Internalisering, primär och sekundär socialisation  

Internalisering handlar om att få en förståelse för våra medmänniskor men också att få en 

förståelse för att världen är meningsfull och en social verklighet. Detta börjar med att 

individen ”tar över” världen de andra lever i. Detta innebär att individen både förstår den 

andres subjektiva processer och den värld den andre lever i, denna värld blir även individens. 

De internaliserade människorna förstår inte bara varandras definitioner av olika situationer, de 

definierar dem även sig emellan. Det leder till att det existerar en ömsesidig identifikation 

mellan människorna. När en individ har utvecklat en förståelse för sina medmänniskor och 

gjort den gemensamma världen även till sin egen innebär det att han/hon blivit så pass 

internaliserad i samhället att han/hon är medlem av samhället (Berger, Luckmann, 2003).  

 Primär socialisation är den socialisation individen genomgår i sin barndom, genom 

denna blir man medlem av samhället. Den sekundära socialisationen är den socialisering som 

fortsätter efter den primära socialiseringen. Den leder individen in i nya sfärer i samhället. Det 

är vanligtvis den primära socialisationen som är viktigast för individen, detta eftersom det är 

svårt att lyckas med den sekundära om den primära socialisationsprocessen inte varit 

framgångsrik. Varje individ och dess socialisation övervakas av hans/hennes signifikanta 

andra. De signifikanta andras åsikter blir individens objektiva verklighet. De signifikanta 

andra påverkar individens världsbild, de väljer ut perspektiv på den verklighetsbild de vill 

förmedla beroende på sin egen placering i samhället. Hur individens uppfattar verkligheten 

påverkas både av henne/honom själv och hans/hennes signifikanta andra. Individen 

identifierar sig känslomässigt med sina signifikanta andra. Internalisering kan bara ske när 

individen identifierar sig med sina signifikanta andra. Individen övertar de signifikanta andras 
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attityder och gör dem till sina egna. Detta leder till att individen kan identifiera sig med sig 

själv och få en subjektivt sammanhängande identitet. Jaget återspeglar de signifikanta andras 

attityder, vilket innebär att individen blir det hans signifikanta andra kallar honom. Individen 

kan så småningom även identifiera sig med generaliserade andra vilket innebär att individen 

tar till sig samhällets normer och lär sig vad man gör och inte gör (Berger, Luckmann, 2003).  

 I den primära socialisationen handlar det om att ta till sig den världsbild som de 

signifikanta erbjuder. I den sekundära tar man till sig en bild som ges av institutioner så som 

skolan. De roller som förknippas med den sekundära socialisationen är oftast anonyma, vilket 

innebär att de som utför dem inte spelar så stor roll, en lärare kan alltid bytas ut. Som Berger 

och Luckmann (2003) själva förklarar det: ”Grovt uttryckt måste man älska sin mor men inte 

nödvändigtvis sin lärare.” (Berger, Luckmann, 2003, s. 166) De fortsätter vidare ”Det 

moderna skolväsendets utveckling är givetvis det bästa exemplet på sekundär socialisation 

som äger rum under överinseende av specialiserade organ. Hur familjen till följd av detta 

förlorat i betydelse för den sekundära socialisationen är alltför bekant för att vi skall behöva 

gå ytterligare in på det här.” (Berger, Luckmann, 2003, s.171) 

 

4.3 Tönnies Gemeinschaft och Gesellschaft  

Tönnies skiljer mellan två typer av mänsklig samvaro, Gemeinschaft och Gesellschaft. I 

Gemeinschaft som är det traditionella samhället har alla sina bestämda roller. Där präglas 

samhället av gemenskap, nära relationer, moral och omsorg. Gemeinschaft kan liknas vid 

landsbygden, medan Gesellschaft kan liknas vid den stora staden. I Gesellschaft är invånarna 

individualiserade och främlingar för varandra. Där styrs människornas beteende av rationellt 

tänkande, allt de gör är för egen vinning. Där har individen mycket frihet och alla som lever 

där är främlingar för varandra. I Gemeinschaft är människan av naturen god mot sina vänner 

och ond mot sina fiender. I Gesellschaft är människan varken god eller ond, kärlek är för 

henne irrationella känslor. Känslor använder man bara om man har något att vinna på det. 

Folkmängden och tätheten är större i Gesellschaft vilket innebär att man där blir främmande 

för de flesta i sin omgivningen till skillnad från Gemeinschaft. Gesellschaft präglas av 

likgiltighet och anonymitet, medan alla i Gemeinschaft känner till varandra. I dagens samhälle 

är hjälpsamhet att väga för- och nackdelar mot varandra. Man hjälper endast en främling om 

man själv har något att tjäna på det. I närvaro av andra blir ansvaret att ingripa lägre, vilket är 

vanligt i Gesellschaft där invånarna inte har någon relation till varandra. Man känner inget 

ansvar när man inte har någon relation till offret, vilket leder till att man inte ingriper i lika 

stor utsträckning som man gör i ett Gemeinschaft. Där är offret troligtvis är någon man känner 
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och har någon slags relation till (Asplund, 1991). Gemeinschaft kan liknas vid ett närsamhälle 

som präglas av nära relationer som i en familj eller släkt. Relationerna mellan människorna är 

bestående och emotionella, och statusförhållanden är tillskriva av traditioner. Gemenskapen 

mellan människorna i Gemeinschaft är naturlig. I Gesellschaft är människorna beräknande 

och kalkylerar över huruvida de kan dra vinning på något eller ej. (Brante, et al. 2001) I 

Gemeinschaft är människorna förenade trots allt som åtskiljer dem, i Gesellschaft är alla 

människor åtskiljda trots de faktorer som förenar dem. Handlingarna i Gemeinschaft utförs 

med en känsla för gruppen, medan handlingarna i Gesellschaft enbart är något för den 

enskilda individen. I Gemeinschaft är tanke och handling enhetliga, medan dessa i 

Gesellschaft är skiljda från varandra. I Gesellschaft pågår en ständig tävlan och konkurrens 

mellan människorna, där har man inte heller vänner eller fiender, utan bara konkurrenter. Där 

försöker människan även ständigt att föra kontrollen över sin omgivning, människan vill få ut 

mer av dem i sin omgivning än vad hon själv är beredd att ge (Asplund, 1991). 

 I varje Gesellschaft finns ett Gemeinschaft och vise verca. De förutsätter och 

utesluter varandra, för att det ska finnas ett Gemeinschaft måste det även finnas ett 

Gesellschaft. Vårt samhälle har utvecklats från att Gemeinschaft dominerar över Gesellschaft 

till att Gesellschaft dominerar över Gemeinschaft. Detta innebär alltså att det samhälle vi 

lever i idag präglas av anonymitet och känslokalla kalkyleringar (Asplund, 1991).  

 Asplund (1991) redogör för ytterligare en skillnad mellan Gemeinschaft och 

Gesellschaft när han skriver att Gemeinschaft är naturlig och spontan social enhet, medan 

Gesellschaft är konstruerad och konstgjord. Gemeinschaft kan ses som en organism medan 

Gesellschaft kan ses som en mekanism. Att leva i ett Gemeinschaft ter sig olika jämfört att 

leva i ett Gesellschaft. Det skiljer sig på moral och normer, vad som är rätt och fel. 

 

4.4 Meads interaktionsteori 

Enligt Mead är det i barndomen som vi bygger upp vår självbild. Alla har det som Mead 

kallar ett Self och ett Mind. Genom Self ser människan sig själv som ett objekt, man ser sig 

med andra ord så som omgivningen ser på en. Genom Mind för personen en tyst konversation 

med sig själv. Mind är en process som visar sig när individen interagerar med sig själv genom 

signifikanta symboler. Det är framförallt i människans barndom som Self och Mind utvecklas, 

detta genom leken och spelet. När barnet leker lär det sig att inta en roll. I leken är barnet både 

subjekt och objekt samtidigt. Barnet är själv subjekt och den figur det väljer att vara i leken är 

objekt. I spelet intar barnet en roll, men även en förståelse för de andras roller. I ett lagspel 

måste barnet veta vilken uppgift det förväntas utföra men också vilken uppgift de andra i laget 
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har. I lagspelet lär sig barnet att inta en roll och vilka förväntningar som är förknippade med 

de olika rollerna i laget. När barnet intar lagets attityder, intar det därmed den generaliserande 

andres attityder. Det intar de normer och värderingar som råder i samhället för tillfället. En 

person kan uppleva att den generaliserande andres har förväntningar på honom/henne, vilket 

leder till att han/hon uppför och beter sig efter den roll han/hon blivit tilldelad. Personen i 

fråga blir helt enkelt det som andra och hela samhället ser den som (Ritzer, 2003). 

 Jaget består av två delar, vilket är ”I” och ”Me”. ”Me” innefattar jagets sociala 

roller och de förväntningar andra har på oss. Med ”Me” ser man jaget genom andras ögon, 

som ett objekt, medan man genom ”I” ser sitt jag som ett subjekt. Genom ”Me” använder vi 

oss av de mer stabila och mer långsamma förändringar i våra liv. Den andra delen av jaget är 

som sagt ”I”, vilken är personens reaktioner på omgivningens åsikter och beteenden. ”I” är 

den kreativa och spontana delen av jaget, ”Me” däremot utför en styrning på vårt ”I” och är 

därmed inte särskilt spontan. Det pågår ett ständigt dialektiskt samspel mellan ”I” och ”Me”. 

”Me” kontrollerar ”I” som i sin tur med tiden påverkar ”Me” att förändra sig. ”Me” förändras 

långsamt och är den delen av jaget som vi kan se. ”I” är i ständig rörelse och förändring, och 

är inte ständigt synlig. Genom ”I” och ”Me” är människan stabil och stadig och förändringar 

sker relativt långsamt. Människan påverkar samhället och samhället påverkar i sin tur 

människan. Social förändring är enbart en aspekt av en större social process. Allt som ”I” 

upplever samlas i ”Me”, där kan det lagras utan att vi nödvändigtvis är medvetna om det. I en 

situation kan ”Me” plocka upp upplevelser som vi kan behöva i stunden (Trost, Levin, 2004). 

 

5. Metod 
5.1 Kvalitativ metod 

För att få en så djup förståelse som möjligt för våra informanter valde vi att genomföra så 

kallade narrativa intervjuer. Det innebär att vi fick ta del av hela deras livsberättelser. Valet av 

metod kändes självklar. Eftersom vi ville veta vilken betydelse det fått för eleven att inte 

passa in i skolans mall och istället få gå på resursskola är det viktigt att se till hela 

informantens liv och skolgång. En kvantitativ metod skulle därför inte ha passat bra till en 

undersökning som denna. En enkät skulle bara ha skrapat på ytan, där vi ville tränga ner på 

djupet. Vi valde dessutom bort gruppintervjun eftersom det skulle kunna innebära att 

informanterna blir påverkade av varandras närvaro på ett negativt sätt. De skulle kunna känna 

sig obekväma i situationen och undanhålla sådant som är av betydelse i vår undersökning, det 

finns även en risk att deras berättelse skulle påverkas av varandra. På grund av 
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gruppdynamiken finns det en risk för att informanterna antingen förmildrar eller överdriver 

sina svar (Kvale, 1997). 

 I den narrativa intervjun är det viktigt att vi inte försöker styra intervjun efter vad 

vi vill eller förväntar oss att höra. Här är det viktigt att informanten får styra i sin egen 

livsberättelse. I förberedelserna till våra intervjuer utformade vi en intervjuguide som en mind 

map med olika teman. Detta för att intervjun skulle täcka hela livsberättelsen (Kvale, 1997). 

 
5.2 Urval 

Vi genomförde nio intervjuer med killar som gått på en resursskola eftersom vi ville veta hur 

det påverkar en elev att inte passa in i skolans mall och därmed få gå på resursskola. För att 

komma i kontakt med våra informanter kontaktade vi först en bekant som gått på den 

tilltänkta skolan. Han ringde i sin tur och pratade med sin gamla lärare om vår uppsatsidé. 

Eftersom läraren tyckte det lät som en intressant och genomförbar idé ringde vi upp honom 

för att diskutera vidare. Detta resulterade i ett möte på skolan, där vi samtalade om hur vi 

skulle komma vidare. Han trodde inte att det skulle vara några som helst problem med att få 

tag på informanter, vi var dock tveksamma. Vi var överens om att det var större sannolikhet 

att de skulle ställa upp om han tog den första kontakten med informanterna. Vi kom fram till 

att urvalet skulle vara slumpmässigt, dock misstänkte han att det fanns en risk att enbart de 

elever som det gått bra för skulle vara intresserade av att ställa upp. Vi gav som förslag att han 

skulle ta klasslistor och ringa upp varannan eller var tredje elev på listan. Eftersom vi som vid 

de flesta andra arbeten är tidsbegränsade hade vi även en önskan om att informanterna skulle 

bo inom en timmes avstånd från oss. För enkelhetens skull önskade vi också att de skulle ha 

fyllt arton så vi inte skulle behöva kontakta deras målsman. Dessutom tyckte vi att det var 

viktigt att de gått ut högstadiet och därmed hunnit bli lite äldre och kanske hunnit reflektera 

lite mer över sin tid på resursskolan. Efter diskussioner med vår handledare och vår 

seminariegrupp kom vi även fram till att det var en bra idé på grund av vi tror att det är 

svårare att få en yngre tonåring att prata så pass länge om sitt liv då de förmodligen inte 

reflekterat på samma sätt när de är mitt upp i det.    

 Vår intention var från början att genomföra tio intervjuer. Dock visade det sig 

tillslut bara bli nio. Detta beror på att det på skolan är så pass små klasser att det inte hunnit gå 

ut särskilt många elever. Vi fick elva namn från läraren, därmed blev han vår gatekeeper. 

Vilket innebär att det var han som förmedlade kontakten till den miljö där våra informanter 
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befinner sig. Två av informanterna fick vi välja bort när vi fick reda på att en fortfarande gick 

kvar på högstadiet och en hade svårt att medverka tidsmässigt.  

 Anledningen till att våra informanter enbart består av killar beror på att den 

resursskola vi kontaktade enbart har killar som elever. Vi fann dock en liknande resursskola 

för tjejer, men då den är så pass ny hade inga elever hunnit gå ut och därmed är de för unga. 

Åldern på våra informanter varierar från 18-22 år.  

 
5.3 Intervjuguide 

Vår intervjuguide var som nämnt ovan en mindmap med olika teman. De berörde familj, 

uppväxt, skolgång och framtidsdrömmar. Enligt Widerberg (2002) är syftet med 

intervjuguiden inte att den ska följas till punkt och pricka. Utan användas som en hjälp för att 

inte missa något av de teman vi absolut vill få information om. Det är viktigt att vara öppen 

för att andra teman kan komma i fokus under intervjun och att alla teman kan vara mer eller 

mindre viktiga för de olika informanterna. Vi skulle helt enkelt inte bli allt för bundna av 

intervjuguiden utan låta oss följa med i varje informants livsberättelse och gå på djupet på det 

som kändes viktigt för honom. Vi började varje intervju med att fråga om de ville berätta om 

sin familj. Detta verkade aningen svårt för de flesta och vi fick först bara korta svar. Detta kan 

bero på att det var precis i början av intervjun, eller att det inte var något de var beredda att 

prata om. Dock hade vi innan intervjuerna informerat dem om att vi skulle prata om deras liv 

och därmed göra en hel livsberättelse. Vi återkom till teman flera gånger under intervjun, 

eftersom vi ville ha belyst teman som vi tyckte var intressanta men även de teman som var 

viktiga för informanten själv.  

 

5.4 Hermeneutik och förförståelse 

Hermeneutik innebär att tolka något. Med hjälp av hermeneutiken skapar man en metod för 

tolkning av fenomen och beskriver omständigheter som behövs för att förstå fenomenen. 

Vissa fenomen förklarar samhällsvetenskapen, det kan t ex. vara värderingar och beteenden. 

Eftersom samhällsvetenskap därmed innebär att tolka något blir därför hermeneutiken särskilt 

viktig inom denna vetenskap. Utan förförståelse kan vi inte förstå något alls. Det går aldrig att 

se på ett fenomen med helt objektiva ögon. Man har alltid någon slags förförståelse. Skulle 

man inte ha en förförståelse skulle man inte heller kunna förstå fenomenet. Man måste utgå 

från vissa idéer om det man vill förstå. Detta för att få en riktning i undersökningen och för att 

veta vart uppmärksamheten ska riktas (Gilje, Grimen, 1992). Inför intervjuerna började vi 



 14

fundera kring våra förförståelser och kom fram till att vi båda hade liknande förförståelser 

kring killarna som gått på resursskolan, och varför de hamnade där. Vi trodde båda att killarna 

var där av olika anledningar, att de alla hade sin egen berättelse. Vi anade även att det skulle 

bli stora svårigheter att få informanterna att ställa upp på intervjuer. Vi trodde inte att de 

skulle se någon mening med att ställa upp, och att de inte skulle tycka att det var särskilt 

lockande att lämna ut sig själva och sina livshistorier till två helt främmande personer. Vi 

misstänkte att det fanns en risk att de inte skulle dyka upp vid avtalad tid och plats, eller att de 

skulle lämna återbud i sista sekund. Men stora delar av denna förförståelse har vi nu fått 

reviderad.  

 Förförståelsen påverkar uppsatsen då vi ska analysera informanternas 

livsberättelser. Det påverkar intervjusituationen och det vi kom att höra under intervjun. Vi 

hör helt enkelt det vi vill och förväntar oss att höra. Vi tolkar alltså våra informanters 

berättelser, därför är det viktigt att vi ser både det små och det stora i deras berättelser. För att 

se helheten måste man se de enskilda delarna samtidigt som man för att se de enskilda delarna 

måste se helheten. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln (Gilje, Grimen, 2002). Vi vill föra 

detta resonemang vidare genom Mills (2002) beskrivning av den sociologiska visionen.  Mills 

poängterar att den enskilda individen och dess upplevelser inte kan tas ur sitt sammanhang. Vi 

måste se individen i den kontext den befinner sig och att se till det större sammanhang 

individen befinner sig i.  

 Hur vi utformar vår intervjuguide, bemöter våra informanter och analyserar vårt 

material påverkas av den förförståelse vi innehar. Att tolka är något varje individ gör olika, 

och även den påverkas av vår förförståelse. Därav kommer vårt arbete att påverkas av våra 

förförståelser. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet  

Att en undersökning är reliabel innebär att samma resultat kan uppnås med samma 

tillvägagångssätt vid olika tillfällen. Att en undersökning har hög validitet innebär att 

undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta. För att undersökningen ska ha så 

hög validitet som möjligt är det viktigt att tänka på hur pass seriöst informanterna tagit på sitt 

deltagande. Har de svarat sanningsenligt eller har de svarat så som de tror att de förväntats 

svara? (May, 2001) Vad gäller denna undersökning tror vi att alla våra nio informanter haft en 

seriös inställning och svarat sanningsenligt. Dock fick vi vid vissa tillfällen en känsla av att 

några av dem framhävde vissa händelser och egenskaper de trodde vi förväntade oss av dem. 

Vi tror även att det finns en möjlighet att informanterna undanhållit viss information som de 
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inte kände sig bekväma att berätta. Vi har också i åtanke att det kan finnas vissa variationer i 

livsberättelsen beroende på hur bekväma eller obekväma de känner sig i intervjusituationen 

och vad de själva väljer att betona från tillfälle till tillfälle. Vad de väljer att berätta kan 

exempelvis hänga samman med tidigare händelser under dagen. Hade någon av våra 

informanter nyligen pratat med någon av sina gamla klasskompisar kanske de väckte ett 

minne som han sedan berättar. Hade han inte träffat på denna klasskompis hade det minnet 

kanske inte haft något större utrymme i hans livsberättelse. Alltså kan det finnas vissa 

variationer i en persons livsberättelse, men i det stora hela är den sig lik. 

 

5.6 Etik 

Vid varje intervju informerade vi våra informanter om att de skulle förbli helt anonyma i vår 

uppsats. Inget som skulle kunna leda tillbaka till dem ska nämnas, så som namn, bostadsort 

eller skolans namn. Då vi bandade intervjuerna informerade vi våra informanter om att de 

enbart skulle användas till våra utskrifter och att de sedan skulle förstöras. Vi upplyste om 

uppsatsen tänkta syfte och att det innebar att ingen information de gav på något vis skulle 

kunna användas emot dem, inte heller på något dömande sätt.  

 Innan intervjuerna diskuterade vi först hur vi skulle bemöta våra informanter. Vi 

kom fram till att det är mycket viktigt att inte använda ett dömande språk eller ton, eller på 

något vis tillrättavisa dem. Vi måste känna av intervjusituationen och ta hänsyn till varje 

individ och låta dem bestämma hur personliga de vill bli. Självklart är det dock önskvärt att 

informanterna ska ge så mycket som möjligt av sig själva och sina livsberättelser, vilket vi 

försökte genom att få en avslappnad intervjusituation. Detta försökte vi uppnå vi genom att 

småprata lite innan själva intervjun. 

 

5.7 Fältarbetet 

Hela vårt uppsatsarbete började med ett besök på resursskolan där våra informanter gått. Där 

träffade vi vår gatekeeper. Vi fick sitta med vid frukosten med de elever och lärare som för 

tillfället befann sig på skolan. Efter det gick vi in på lärarnas kontor för ett samtal med vår 

gatekeeper. Vi diskuterade vad vi ville ha ut av vårt arbete, och hur han kunde komma till vår 

hjälp. Han berättade lite kort om hur skolan fungerade, hur länge den funnits och vilka det är 

som arbetar där. Efter det fick vi en rundtur på skolan för att vi skulle få en klarare bild av hur 

det är att gå på skolan. Även för att vi enklare skulle förstå när informanterna beskrev mer 

detaljerade situationer i skolan.  
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 Vi diskuterade ett bra tag var vi skulle genomföra intervjuerna. Vi ville ha en plats 

som var enkelt att ta sig till för våra informanter och som dessutom kändes neutral. Vi hade 

funderingar på att utföra intervjuerna på resursskolan, men kom fram till att det inte var någon 

bra idé. Dels för att de skulle kunna falla tillbaka till den eventuella roll de hade där och att 

det inte var så sannolikt att vi skulle kunna sitta helt ostört så länge vi önskade. Tillslut kom vi 

därför fram till att stadsbiblioteket var ett bra alternativ. Där fanns studierum vi kunde boka, 

och det var dessutom enkelt för informanterna att hitta och ta sig dit.  

 Intervjusituationerna var överlag lättsamma, men vissa kändes mer avslappande än 

andra. En del hade lätt för att prata om personliga händelser, medan andra gick kring ämnet 

länge innan de började berätta djupare.  

 Något vi så här i efterhand känner att vi ångrar är att vi aldrig gjorde någon 

pilotintervju. Eftersom vi blev klara med intervjuguiden strax innan vi bokat vår första 

intervju kände vi inte att det fanns tid och plats för en pilotintervju. När vi skrev ut 

intervjuerna upplevde vi en viss skillnad på den första vi gjorde och de övriga. Den första 

intervjun gav en hel del bra information, dock insåg vi att vi kunnat gå aningen djupare på 

vissa teman.  

 

6. Resultat 
Vi har valt att presentera vårt resultat enligt följande teman; ”Passar inte in!”, ”Se mig!”, ”Låt 

mig vara!” och ”Vem är jag och vem kan jag bli?”. Under rubriken ”Passar inte in” har vi 

beskrivit de samband vi hittat i informanternas berättelser som berör utanförskap, att inte 

passa in i skolans mall samt hur skolan gör dem till avvikare. Under rubriken ”Se mig!” har vi 

beskrivit de delar och samband vi hittat i våra informanters berättelser som berör det som vi 

uppfattar som en önskan av uppmärksamhet och närhet. Under rubriken som vi kallar ”Låt 

mig vara!” har vi redogjort för de delar ur informanternas berättelser som vi menar berör 

deras stora vilja till att klara sig själv. Till sist har vi ett tema som vi valt att kalla ”Vem är jag 

och vem kan jag bli?”, där tar vi upp informanternas tankar om framtid och hur de ser på sig 

själva.  

 Våra nio informanter gick alla olika länge på resursskolan Solen, och har även lite 

olika anledningar till sin placering. Dock är det genomgående temat i deras skäl till 

placeringen att de varit stökiga och utåtagerande. Nedan följer en kort beskrivning av våra 

informanter:  
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• Andreas är 20 år, han gick på Solen under två och ett halvt år, varav en termin var 

praktik. Han blev placerad på Solen eftersom han bråkade och var stökig i den vanliga 

klassen, vilken var en följd av hans skoltrötthet.  

• Ivan är 19 år och började Solen i sjuan, efter ett stökigt år i sexan. Han gick på Solen i 

drygt ett år. Han fick gå tillbaka till sin vanliga klass under åttonde klass.  

• Jon är 18 år, han gick på Solen under hela sin högstadietid med perioder ute på 

praktik. Största anledningen till placeringen på Solen var att han inte gick i skolan 

under hela sjätte klass. Jon var stökig både i och utanför skolan.  

• Magnus är 21 år och gick på Solen i ett och ett halvt år. Detta på grund av bråk och 

stök, men även hans dyslexi gjorde att han behövde stöd från lärare. 

• Mattias är 19 år, han gick på Solen i två år Även han på grund av att han varit bråkig 

och stökat i klassen. Att han var stökig tror han själv beror på att han blev uttråkad i 

skolan eftersom han tyckte den var för lätt. Mattias fick diagnosen ADHD, men den 

togs sedan bort ett par år senare. 

• Ronny är 18 år och gick på Solen för att han bråkade och var stökig i skolan. Han gick 

på Solen under ett år.  

• Stefan är idag 19 år. Han har pendlat mellan olika skolor hela sin skoltid. På Solen 

tillbringade han fjorton månader, uppdelat på två perioder. Han var där på grund av 

sina svårigheter att ta order och sitt problem med humöret. Dessa problem gjorde att 

han blev bråkig och stökig i klassen. 

• Tom som idag är 22 år gick på Solen i sex månader. Han började bråka i skolan med 

lärare och andra elever vilket ledde till att han placerades på Solen. 

• Tony är 22 år och gick på Solen två år, och ytterligare en termin då han var ute på 

praktik genom Solen. Den största anledningen till placeringen var hans 

koncentrationssvårigheter, vilket ledde till att han stökade i klassen.  

 

6.1 Passar inte in 

Något som är genomgående i våra informanters berättelser är att de upplever sig vara 

utpekade eller utanför. Några berättade hur de blivit erbjudna extrahjälp i skolan på grund av 

sina koncentrationssvårigheter och dyslexi, men att de tackade nej eftersom de tyckte att det 

fick dem att känna sig konstiga och inte som alla andra. ”Nej för/äh jag vet inte jag har aldrig 

gillat extrahjälp…..man känner sej konstig då.” (Magnus) Vidare när Magnus berättade om 

sin dyslexi sa han: ”Jag har ju dyslexi….men det har ju aldrig varit något problem så. Jag  
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förstår ju det jag läser men det tar lite längre tid för mej att läsa…..men jag har ju aldrig 

brytt mej om å försöka lära upp mej.” 

Våra informanter tyckte alla att skolan varit tråkig, dock hade de lite olika 

anledningar till detta. Några få tyckte att den var alldeles för lätt, medan andra hade svårare 

för skolarbetet och med att koncentrera sig. Många hade svårt att sitta stilla och kunde inte 

koncentrera sig, de tyckte lektionerna var alldeles för händelsefattiga och tråkiga. Skolgången 

har ofta blivit stirrig och rörig eftersom de fått byta skolor vid flera tillfällen. Alla våra 

informanterna var stökiga och bråkiga i skolan. Vilket ledde till att de struntade i skolan och 

därmed blev placerade på Solen. Många berättade även att de blev placerade på Solen 

eftersom den ordinarie skolan inte klarade av dem. Andreas berättade:  

 
”Jag passar inte in, dom kan inte ha mej där för jag bara förstör för alla 

andra…..det var samma sak i klassen…..man störde ju hela tiden i 

princip……varenda lektion dom gångerna man var där så typ blev det ju att man 

förstörde för dom andra då…...vilket var negativt eftersom jag då störde dom andra 

när dom gjorde sina saker.” (Andreas) 

 

Flertalet av våra informanter berättade att de upplevde att andra elever och lärare på den 

ordinarie skolan såg på dem som busar. Mycket på grund av att de gått på en resursskola. En 

av eleverna berättade så här om hur lärare och elever på den ordinarie skolan såg på honom.  

”Ja, ja, jag var ju buskillen som kom från Solen så…..det var alltid han som blev misstänkt 

först ungefär…..så var det ju direkt, så var det ju när man kom dit där ute på skolan…..där är 

han värstingen som går på Solen.” (Stefan) Men det var inte bara eleverna och lärarna på den 

ordinarie skolan som såg dem som annorlunda, utan det var något som flertalet av våra 

informanter upplevde att i princip hela omgivningen gjorde. ”…..det kändes som det, för att 

människorna i samhället såg en som en slags gangster…” (Tom)  Andreas berättade även om 

hur han kände att han svikit sin pappa genom att bli placerad på Solen: ”…men pappa tog det 

väldigt hårt som en kränkning när jag började på Solen…..att hans son liksom behövde börja 

på Solen liksom…..på en specialskola…..jag tror att pappa tog det väldigt mycket som en 

kränkning.”  (Andreas) Magnus berättade också han om hur han upplevde omgivningens syn 

på honom som elev från en resursskola: ”…det var väl alla rikemansbarn dom tyckte väl mest 

att man var CP å tyckte det var idioter som gick på Solen…..som inte klarade av att gå på en 

vanlig skola…..men annars dom kompisar man hade dom brydde sej inte så mycket.” 

(Magnus) 
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 Flera av våra informanter hade vid flertalet tillfällen upplevt sig oskyldigt 

anklagade av lärare på den ordinarie skolan. Magnus blev vid ett tillfälle anklagad för ett 

inbrott. Han berättade att det pratats om det på skolan och att han skulle vara lik den skyldige 

och blev därför misstänkt. Han blev hämtad av polisen och fick gå med handfängsel genom 

hela skolan. Han skrek att han var oskyldig, men kände samtidigt att det inte var så oväntat att 

han blev misstänkt. Ivan genomförde ett inbrott på sin gymnasieskola, men då han vägrade 

erkänna detta blev han även anklagad för andra stölder på skolan. Ivan berättade själv att han 

inte hade något med dessa stölder att göra, men att rektorn säkert trodde det för att andra 

pratat om honom.  

 Flertalet av våra informanter hade dålig kontakt med sin ordinarie klass under 

tiden på Solen, vilket några upplevde som tråkigt medan andra inte brydde sig särskilt mycket 

om kontakten med den klassen. Några blev även besvikna när de inte fick gå tillbaka till den 

ordinarie skolan, något de önskat högt. ”Jag kom ju aldrig tillbaka. Dom sa ju att om man 

skötte sej bra kunde man komma tillbaka med det blev det ju inte. Jag tror inte att det blev det 

för någon när jag gick därvid.”(Ronny) Även Tony var en av killarna som hade velat ha mer 

kontakt med sin ordinarie klass. Han berättade att det var frustrerande att bara få komma och 

hälsa på vid vissa högtider. Han tappade kontakten med många från sin den klassen.  

  

6.2 Se mig! 

Alla utom en av våra informanter hade föräldrar som skilt sig. De flesta har ingen eller 

mycket dålig kontakt med sin pappa. Några hade dock en bra kontakt med sin pappa trots 

skilsmässan. De som hade en bristande kontakt med sin pappa hälsade regelbundet på på 

Solen. De övriga kom dit någon gång om året på speciella tillfällen, t ex. när skolan och de 

elever som går där nu anordnar julbord för de före detta eleverna.  

Alla informanter berättade att de upplevde att lärarna på Solen brydde sig betydligt mer om 

dem än lärarna på den ordinarie skolan. De berättade att om de en dag struntade i att gå till 

skolan letade lärarna på Solen upp dem och hämtade med dem till skolan. De berättade även 

att det inte var lika lätt att bråka med lärarna på Solen som i den ordinarie skolan.  

 
                      ”Man fattade att det var ingen idé att jävlas med dom för man fick ju bara skit 

tillbaks. Dom kom ju å hämtade dej å som om/om du blev försenad eller ja, sticker 

från skolan eller nåt så får du ju sitta kvar efter och dom sitter också kvar, å letar 

efter dej. Hittar dom dej på stan tar dom dej bara å kör dej till skolan.”(Jon) 
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                      ”Det va lite…..det va, det va ju, man kunde ju inte hålla på så ju som man gjorde 

där uppe i XXX. Å typ om man tjafsa, man började ju bråka med dom ibland. 

Alltså man kunde ju börja bråka riktigt så. Brottas å sånt….men det, det va ju bra 

å jag tyckte det va/man blev en lite bättre person av att gå där.”  (Ivan) 

 

Skillnaden var alltså att lärarna på den ordinarie skolan inte tog tag i saken när det blev bråk 

utan bara lät det passera, medan lärarna på Solen reagerade, sa ifrån och pratade igenom 

händelsen. Det blev även ofta bråk mellan eleverna, Ronny berättade att det berodde på att de 

var tvungna att få ur sig sin ilska. Dock visste han inte själv vad de var arga över. Några av de 

andra informanterna hade däremot tankar kring varför de bråkat i skolan, vilket de trodde var 

deras föräldrars separation. De trodde själva att bråken och besvikelsen över situationen 

hemma smittade av sig och fick utlopp i skolan. Magnus berättade att han kände att lärarna på 

Solen brydde sig när han försökte skolka. I den ordinarie skolan hände det inte särskilt mycket 

om han struntade i att gå på lektionerna. Lärarna brydde sig inte om det, på Solen slet lärarna 

tillbaka eleverna om de försökte skolka. Alla informanter var överens om att det på Solen blev 

mer gjort i skolarbetet eftersom det fanns lärare där hela tiden, vare sig de ville eller inte. 

Informanterna berättade även att det var betydligt mer strängt på Solen, men detta gjorde 

också att de fick mer gjort i sitt skolarbete. Den lilla gruppen och det lugn som blev därmed 

bidrog även detta till att skolarbetet flöt på bättre.  

 Informanterna berättade att de på Solen kunde bli kompisar med lärarna på ett helt 

annat sätt än på den ordinarie skolan.  

 
”Mmm, man lär ju känna dom ju med som sina kompisar när man är med dom åtta 

timmar om dagen…..så man kan ju fråga dom saker med ju.” ”Jag fick kompisar 

eller man fick ju eller lärarna blev ju sina kompisar typ. Det var rätt häftigt…..å man 

fick betyg där med.” (Ronny)  

 

Det var skilda åsikter om huruvida det var en bra gemenskap mellan eleverna på Solen. De 

flesta ansåg att det var en bra gemenskap, någon upplevde dock att de var för sig själva. 

Dock var alla överens som att de kände en bra gemenskap med lärarna på Solen. 

Informanterna berättade att de tyckte att de fick mycket bra kontakt med lärarna på Solen 

jämfört med den ordinarie skolan. Magnus berättade om att han på den ordinarie skolan 

upplevde det som att lärarna ville bli av med honom. Han berättade även att de sagt det till 

honom vid ett flertal tillfällen. Detta gjorde att han bråkade för att göra det jobbigt för 

lärarna. Även Jon hade upplevt en liknande händelse, när han skulle börja sexan och blev 
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tillsagd av en lärare att han inte gick på den skolan. Läraren förväxlade honom med en äldre 

elev och Jon blev därmed avvisad och trots en senare ursäkt från läraren valde Jon att stanna 

hemma resten av året.   

 Om våra informanter skulle få förändra skolan så skulle de vilja att den blev mer 

personlig. Att man fick lära känna lärarna bättre och att alla fick berätta om sig själva. Många 

tyckte även att det skulle vara roligare om hela klassen fick arbeta med att lösa uppgifter 

tillsammans. De flesta av informanterna upplevde de traditionella lektionerna som tråkiga 

och slöseri med tid. 

 Tony berättade att han vid flera tillfällen fick följa med en av lärarna hem. Detta 

gjorde att han kände sig speciell och utvald. Han fick hjälpa läraren med att måla huset, laga 

bilen och motorcykeln. Han berättade att det kändes bra att få visa vad han gick för. Att han 

faktiskt också var duktig på något. Lärarna visste ju vad han gick för i skolan och det menade 

Tony inte var särskilt mycket. Tony berättade även att han var väldigt busig som liten. Han 

fick smisk av sin pappa när han varit olydig. Även om han visste att han skulle få smisk 

gjorde han bus som irriterade hans pappa. Det hände ofta att Tony testade hur långt han 

kunde gå innan han fick smisk.  

 Några av informanterna berättade att de mestadels haft äldre vänner som de 

tillbringade största delen av tiden med. Detta trodde de själva berodde på att det var mer 

spännande att umgås med äldre. De äldre vännerna tog dem till nya och spännande miljöer.  

 
”…Den här killen öppnade en ny port det var liksom centrum för alla då slags 

människor och dit hade inte jag varit och då va liksom allting så nytt…..Man 

upplevde liksom nya saker och nytt folk det va ju den här spänningen som ökade då. 

Det var väl det som fick mej att umgås med honom då liksom han tog mej till en 

annan värld.” (Tom)  

 

Tom berättade vidare att till följd av den nya miljön hans äldre vän tog honom till började han 

begå brott. Jon berättade att han alltid varit en som synts och hörts mycket, att han alltid varit 

känd hos polisen och i staden. Ivan berättade om samma ämne att han trodde han var tuffast 

och bäst när han bråkade och begick brott.  

 När Stefan vid ett tillfälle var och tittade på sin blivande gymnasieskola gick han 

och hans klasskompisar på led genom en cafeteria. Han kände hur alla tittade på dem, och han 

och hans kompisar började skoja om att de var fångar som gick på led. Det var bara de orange 
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dräkterna som fattades. Särskilt eftersom läraren som gick först i ledet var en före detta polis. 

Det bekom egentligen inte Stefan att eleverna tittade på dem, han tyckte bara det var roligt.  

 

6.3 Låt mig vara! 

Alla informanter berättade att de upplevde att det i någon mån cirkulerat rykten om dem, men 

att de inte brydde sig om det. De menar att andra får tycka och tänka vad de vill om dem, det 

berörde inte dem det minsta i alla fall. De flesta berättade även att de var likgiltiga eller att de 

inte brydde sig om beslutet att de skulle börja på Solen. Några blev dock mycket arga på sina 

föräldrar och skolan som bestämde detta. Jon berättade att han inte brydde sig det minsta om 

att det bestämdes att han skulle börja på Solen, eftersom han tänkte att det var en skola som 

alla andra som han trodde han kunde skolka ifrån.  

 De berättade också att de var likgiltiga inför hur andra såg på dem, men de trodde 

samtidigt att de flesta utanför skolan och de i den ordinarie skolan såg dem som jobbiga 

bråkstakar. Men även här resonerade de som så att man inte ska bry sig om vad andra tycker 

och tänker om en. Innan Andreas började på Solen fick hans mamma följa med för att se hur 

han uppförde sig i sin ordinarie klass. Detta brydde sig dock inte Andreas särskilt mycket om. 

”…jag tror inte jag brydde mej så mycket…..jag var väl så upp i typ min roll eller vad man 

säger…..så man sket ju i fall mamma vad där eller inte.”(Andreas).  Andreas berättade vidare 

att han varit ensam en del under sin uppväxt eftersom hans pappa arbetat mycket på annan ort. 

”…..så det blev typ att ibland var man hemma själva lite granna men det var inget värre än 

så…..men man har ändå varit ganska mycket på egen hand.”(Andreas). 

 I princip alla hade utövat någon idrott under sin barn- och ungdom. Något som var 

genomgående var att de flesta tycker mer om enmans idrotter än lagsport. Mattias berättade 

att han tyckte mer om kampsport än t ex. fotboll eftersom han inte tyckte om känslan av 

ansvar mot de andra i laget. Dock hade några av informanterna utövat lagsporter som fotboll 

och hockey, vilket de tyckte var roligt. De umgicks dock sällan med lagkamraterna på sin 

fritid, eftersom de utöver detta inte hade samma intressen.  

 Några av informanterna upplevde att det fanns en konkurrens om vem som var 

bäst och störst bland de andra killarna på Solen. De som berättade detta berättade även att de 

höll sig utanför detta. ”…å så var de andra så himla små å fjantiga å de höll på å barnsla sej 

å så hela tiden så här att bara kom igen då din himla fitta å hållde på så här. Alltså, jag 

tyckte de var skitomogna så jag blev så förbannad på dom när de hållde på så här.” (Tony) 

Tom berättade att han inte kände särskilt mycket gemenskap med de andra killarna på Solen. 

Han menade att de inte hade så många likheter och att de alla var olika.  
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                 ”Ja, men vi hade inte jättemycket gemenskap. Jag har ju upplevt mycket saker som 

dom aldrig upplevt så det är klart man känner att det är lite olika…..men det är ju 

klart att dom har säkert haft det värre, det vet ju inte jag…..jag kan ju bara se från 

mitt perspektiv.”  (Tom) 

 

Mattias berättade även han att han upplevde alla elever på Solen som olika och utan 

gemensamma intressen. Han trodde att det enda de hade gemensamt var att de inte hade några 

intressen.  

 Några av våra informanter berättade att de hade svårt att ta order och att de inte 

gillade att följa regler som någon annan satt upp. Jon berättade att han en tid bott hos en 

fosterfamilj. Han trivdes bra med själva familjen, men bestämde sig för att inte stanna kvar 

eftersom de hade så många regler han inte gillade. Det fanns bestämda mattider och han fick 

inte vara ute hur länge som helst. Jon berättade att han var van att klara och bestämma över 

sig själv. Ville han ha något fick han ordna det på egen hand, eftersom hans mamma inte hade 

råd. Detta resulterade med andra ord i att Jon började stjäla de saker han ville ha. Jon 

berättade att han inte visste om han hade en bra kontakt med sina föräldrar eftersom han inte 

visste vad det innebar om en kontakt är bra eller dålig. Han berättade vidare om ett tillfälle då 

han blivit häktad och därför satt i en cell på polisstationen. Hans mamma kom dit och 

lämnade en väska, men ville inte träffa honom. Hon hälsade däremot genom en polis att hon 

aldrig mer ville se sin son. På frågan hur det kändes svarade Jon:  

 
                     ”Nej, jag sket i det. Jag va så jävla förbannad. Jag brydde mej inte. Det är så, jag 

har alltid varit en sån som klarar mej själv. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag 

bryr mej inte när/ visst skulle jag bli lessen om min morsa skulle gå bort eller nåt så, 

men jag klarar mej själv.” (Jon) 

 

Jon berättade även om ett tillfälle på ett behandlingshem då han blivit satt i en isoleringscell i 

ett dygn mer än lagligt. Om detta säger han: ”Jag visste inte heller det, du vet jag va ju van 

vid å så, man får ju lite värre eftersom man…” 

 Några av informanterna berättade att de höll på med en del brott under de tidiga 

tonåren. De var noga med att sköta sig i skolan så att lärarna inte skulle märka något, vilket de 

inte heller gjorde. På frågan hur det kändes att lärarna inte märkte något svarade Tom ”nej, 

för mej var det ju bara bra att dom inte grävde in för mycket i mitt liv liksom.”  
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6.4 Vem är jag och vem kan jag bli? 

Överlag sa våra informanter att deras mål är att få ett jobb och därmed tjäna pengar. Samtidigt 

fanns det några informanter som inte vill göra särskilt mycket alls. Några av informanterna 

var dock aktivt arbetssökande, men såg ingen större chans till jobb. Mattias som idag försörjer 

sig med att köpa och sälja aktier berättade att han har kommit fram till att han vill ha ett jobb 

eftersom han vill slå sig in i samhället. Tony berättade att det för honom är viktigt att försörja 

sig själv och arbeta hårt. ”Ja…..nej, med det är/man tjänar i alla fall pengar. Man lever som 

man ska, det är huvudsaken. Man kan försörja sej å så. Sen är ju inte målet att bli 

stenrik…..eller så, men eeh, men jag tycker i alla fall att man ska jobba å slita hårt, tycker 

jag” (Tony) Tony berättade att han är nöjd med sin prestation i skolan. Han sa att skolan 

började dåligt, men att den slutade bra. Slutbetygen från gymnasiet är han riktigt nöjd med 

och berättade att de är bra i alla fall för att vara honom. 

 Några av informanterna berättade att de har som önskan att arbeta med ungdomar 

som befinner sig i den situation de själva befunnit sig. Tom sa att han hoppas att han arbetar 

med ungdomar med sådan problematik och hoppas att han kan hjälpa dem att få ett bättre liv. 

När vi frågade Ivan om vad han drömde om att få arbeta med när han valde Barn- och 

fritidsprogrammet, svarade han; ”Ungdomar, stökiga som jag själv.” (Ivan). 

 Jon och Ivan som har hållit på en del med kriminalitet sa att de idag känner att det 

får vara bra nu. De har tröttnat och menar att de har blivit så pass vuxna att de inte kan hålla 

på så längre. Ivan berättade att han inte vet vad han gör om fem år, men han tror inte att det 

kommer bli fler rättegångar för hans del. Tom har brutit med sin gamla vänskapskrets och sitt 

gamla liv. Han berättade att han inte har någon som helst kontakt med sin gamla vän som 

introducerade honom till kriminalitet och droger. Ser han sin gamla vän ute på staden tittar 

han inte ens åt hans håll. Tom berättade att han känner att han har förändrats och kommit så 

mycket längre i sitt liv än sin gamla vän. De lever i två helt olika världar numera.  

 Några av våra informanter berättade att de inte såg sig själva som bråkiga. Andreas 

berättade att han inte var någon bråkstake egentligen och att han aldrig tyckt om att umgås 

med bråkiga. Han berättade vidare att när han slutade bry sig om skolan trodde han tillslut inte 

att han kunde något. När han skolkat och bråkat tillräckligt länge kändes det som om han inte 

kunde vara bra i skolan. Även Jon berättade att han aldrig sett sig som en oschyst kille. Han 

har visserligen varit i bråk många gånger, men menar att han aldrig skulle slå någon oskyldig. 

”...Dom håller ju verkligen koll på vilka vi är å så ju. Det är ju alltid så med allt. Så du vet, 

när man kommer där så ska dom passa sej för en å va fan vi gör ju ingenting om det inte är 

nån annan som börja då.....”(Jon)  
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 Mattias jämförde Solen med ett militärläger, dock tyckte han att tiden på skolan 

var bra när han såg på den i efterhand. Han menade att Solen format honom till den person 

han är idag. Flera av våra informanter menar att de blivit bättre personer av att gå på Solen. 

De berättade att de upplever att de blivit mer ödmjuka, fått en större respekt för andra 

människor samtidigt som den tuffa rollen försvunnit tack vare Solen. Andreas berättade att 

han tror att han inte varit särskilt mycket utan Solen, han tror att det är möjligt att han varit 

som han själv uttryckte det ”en tjackpundare”.  

 Många av informanterna berättade att de aldrig haft några starka framtidsdrömmar. 

De flesta hade i och för sig haft någon barndomsdröm, men det var ingen ihållande dröm. 

Många berättade att de inte hade något särskilt mål i livet, eller att de har svårt att se hur deras 

framtid kommer att se ut, vissa såg inte ens en framtid. ”Äh jag ser inte så mycket 

framtid.....jag tar dagarna som dom kommer.....ungefär......men ett jobb å något eget hade 

gärna varit kul.....” (Stefan). Även Jon hade en liknanden inställning till sin framtid; ”Jag 

önskar ingenting just nu, hoppas att allting går bra.....det är det som jag tänker på först. Sen 

får vi se.....sen får vi lösa det andra med tiden.” (Jon) 

 

7. Analys  
Vi har valt att analysera vårt material under samma teman som resultatet presenterades i. 

Dessa fyra teman har vi kopplat till våra sociologiska teorier för att förklara hur eleverna 

påverkats av att inte passa in i skolans mall och därmed bli placerad på resursskola.  

 

7.1 Passar inte in! 

De flesta av våra informanter berättade att de upplevde sig som konstiga och utanför på grund 

av att de behövde extrahjälp. ”Nej för/ äh jag vet inte jag har aldrig gillat extrahjälp…..man 

känner sig konstig då.” (Magnus) De upplevde även att skolans personal, eleverna och hela 

omgivningen såg dem som busar. Detta vill vi koppla till Beckers stämplingsteori som 

handlar om avvikare. Becker menar att en avvikare blir en avvikare genom att omgivningen 

gör honom/henne till det. Någon med mer makt bestämmer vad som är normalt och vad som 

är avvikande. I detta fall var det framförallt lärarna eller skolsystemet som bestämde vad som 

var normalt och inte. Eftersom eleverna som så småningom blev placerade på Solen inte föll 

in i samma ram eller mall som de övriga eleverna blev de betraktade som avvikare.  

 
                    ”Jag passar inte in, dom kan inte ha mej där för jag bara förstör för alla andra…..det 

var samma sak i klassen…..man störde ju hela tiden i princip…..varenda lektion dom 
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gångerna man var där så typ blev det ju att man förstörde för dom andra då…..vilket 

var negativt eftersom jag då störde dom andra när dom gjorde sina saker.” 

(Andreas) 
 

Vi menar att på grund av skolans form som innebär att alla elever inte kan passa in och fungera 

enligt det arbetssätt som bedrivs blir därmed vissa elever stämplade som avvikare. Att sitta 

stilla och lyssna på en lärare eller koncentrera sig länge med att läsa en bok passar inte alla 

elever. När man som elev inte fungerar i skolans mall blir man som sagt en avvikare. I dagens 

skola är det tänkt att i princip alla elever ska fungera och lära på samma sätt. För de elever som 

inte passar in i denna mall finns sällan några alternativa undervisningssätt. Vanligt är då att de 

likt eleverna i vår undersökning blir placerade i resursskolor. Enligt resultatet i vår 

undersökning förekommer det att eleverna slussats fram och tillbaka mellan olika skolor, vilket 

gör att många av eleverna upplever sin skolgång som stirrig och jobbig. När eleven upplever 

att den inte passar in i skolan och dess mall för beteende och prestationer kan detta leda till den 

känna sig utanför och även som en dålig elev. Eleven intar skolans syn på sig själv om att den 

inte är lika bra och duktig som de andra eleverna. Detta vill vi koppla till Meads teori om den 

genrealiserande andre, där denna är samhällets eller omgivningens syn på en. Om skolan ser 

eleven som en avvikare bidrar detta förmodligen till att eleven känner sig som och blir detta.  

 Mead skriver att vi redan i barndomen lär oss att inta olika roller, vilka egenskaper 

som är förknippade med dessa men även utveckla en förståelse för andra roller. Vi menar att 

våra informanter intagit den roll som de blivit tilldelade av skolan på grund av dess struktur. 

Deras förståelse för andras roller är framförallt att dessa inte tillhör samma sfär som deras. Att 

det finns andra elever som passat in bättre och haft roller med högre status än vad de själva 

haft. I det som Mead kallar människans ”Me” ser eleven sig själv genom andras ögon. Många 

av våra informanter menar att omgivningen såg dem som bråkiga och som elever ingen ville 

veta av. Detta kan ha lett till att de intagit denna syn på sig själva och intar rollen som en 

bråkig elev.  

 I och med stämplingen som avvikare intar eleven en negativ självbild. Det är 

omgivningen och i detta fall skolan som gör en elev till avvikare genom att definiera vilket 

beteende som är accepterat och normalt eller inte. Vi tror att om man redan tidigt i skolan får 

en stämpel av att vara dålig eller att inte passa in, påverkar det eleven länge om inte för alltid. 

Becker menar att man efter en tids avvikande blir sedd som en permanent avvikare både av sig 

själv och sin omgivning. Många av våra informanter berättade även om upplevelser där de i 

skolan blivit oskyldigt anklagade. ”Ja, ja, jag var ju buskillen som kom från Solen så…..det 
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var alltid han som blev misstänkt först ungefär…..så var det ju direkt, så var det ju när man 

kom dit där ute på skolan…..där är han värstingen som går på Solen” (Stefan) Vi menar att 

man kan koppla detta till det vi nyss nämnde om Beckers teori. Har eleven en tid stämplats 

som avvikare finns det stor risk att denna stämpel blir permanent. Läraren visste att Stefan 

hade varit inblandad i andra saker och drog därför slutsatsen att han var skyldig även denna 

gång. Stefan var ingen avvikare, utan det var hans omgivning som gjorde honom till detta. 

Efter tillräckligt lång tid som utsedd avvikare blev Stefan fast i den rollen, i både 

omgivningens och hans egna ögon.  

 Många av våra informanter berättade att de inte hade särskilt bra kontakt med sin 

ordinarie klass och att detta var tråkigt. Tony berättade att han tyckte det var frustrerande att 

inte få komma tillbaka. Många berättade att de tyckte det var synd att kontakten med den 

ordinarie klassen var så dålig under deras tid på Solen. Vi tror och fick även en känsla av att 

detta gjorde att många av informanterna kände sig utanför gemenskapen som de andra i den 

klassen delade. Vi tror även att de kände sig utanför denna gemenskap också när de gick i den 

denna klass. Andreas berättade att han upplevde det som att han bara förstörde för alla andra i 

klassen. Han var alltså utanför när han gick i sin ordinarie klass, men blev det också när han 

blev flyttad till Solen. Vi menar därmed att informanterna upplevde ett utanförskap i att bli 

flyttade till Solen, men också ett utanförskap i den ordinarie klassen. Detta eftersom de inte 

passade in i den mall som förväntas av en elev för att skolarbetet ska fungera i en ordinarie 

klass. Många av informanterna kom aldrig tillbaka till sin ordinarie klass, även detta vill vi 

koppla till Beckers teori om permanent avvikare. Har man väl blivit en avvikare i skolan kan 

detta vara en bidragande orsak till varför det blir svårt att komma tillbaka till den ordinarie 

skolan. Har man blivit utpekad som en elev som inte passar in i skolsystemet, kanske man 

tillslut finner sig så väl i sin roll att man inte ens vill bli det. Har man fått självbilden att man är 

en elev som är stökig och som inte passar in är det stor risk att man spinner vidare på den 

identiteten.  

 

7.2 Se mig!  

De flesta av våra informanter kommer från familjer med skiljda föräldrar. Några berättade att 

de inte hade särskilt bra kontakt med sina föräldrar och framförallt inte sin pappa. De berättade 

vidare att de upplevde det som att lärarna på Solen brydde sig mycket mer om dem än lärarna 

på den ordinarie skolan. Detta vill vi koppla till Tönnies teori om Gemeinschaft och 

Gesellschaft. Ett Gemeinschaft präglas av nära, varma relationer där varje person vet sin plats. 

I ett Gesellschaft är det betydligt svalare och anonymiteten råder. Vi anser att det kan vara så 
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att Solen blir ett Gemeinschaft i våra informanters Gesellschaft. Tönnies menar att 

Gemeinschaft och Gesellschaft alltid existerar samtidigt, men att något oftast råder över det 

andra. Vi menar att det i dagens samhälle är Gesellschaft som har övertaget. Vi menar att 

längtan efter ett Gemeinschaft kan bli tydligt när man lever i ett kallt Gesellschaft. Våra 

informanter kanske bara sökte efter närhet, varaktiga och stabila relationer. Solen skulle kunna 

ses som deras Gemeinschaft, något som ger en nära och varaktig relation. Detta eftersom våra 

informanter berättade att de fortfarande, flera år efter att de slutat på Solen hälsar på där 

regelbundet.  

 
”Mmm, man lär ju känna dom ju med som sina kompisar när man är med dom åtta 

timmar om dagen…..så man kan ju fråga dom saker med ju” ”Jag fick kompisar 

eller man fick ju eller lärarna blev ju sina kompisar typ. Det var rätt häftigt…..å man 

fick betyg där med.” (Ronny) 

 

Gemeinschaft präglas av gemenskap, vilket det var delade meningar om vad gällde tiden på 

Solen. Några av informanterna menade att de inte hade särskilt mycket gemenskap bland 

eleverna, utan att var och en skötte sig själv. Samtidigt berättade några att de upplevde en bra 

gemenskap, men ofta var det då en gemenskap med lärarna de framhävde. De informanter 

som verkade ha mer av ett Gemeinschaft hemma verkade inte ha lika stort behov av att känna 

gemenskap med de andra på Solen. På ett eller annat sätt måste man få del av ett 

Gemeinschaft för att överleva i ett Gesellschaft. För de killar som inte fick ett Gemeinschaft, 

tillgodosett hemma upplevde vi att kompisgänget fungerade som detta. För en del var 

kompisarna de som stod dem närmast. Oftast hade de dessutom äldre vänner. Alla våra 

informanter kände att lärarna på Solen verkligen brydde sig om dem. Dök de inte upp i skolan 

ringde lärarna och frågade var de var, eller letade rätt på dem. På den ordinarie skolan hände 

det inte särskilt mycket om de inte dök upp. De berättade även att om det blev bråk i den 

ordinarie skolan hände det oftast inget, när det blev bråk på Solen sa alltid lärarna ifrån och de 

fick reda ut det hela tillsammans. Vi fick uppfattningen av att våra informanter tyckte om när 

lärarna brydde sig och satte gränser. Detta vill vi koppla till att många av informanterna haft 

dålig kontakt eller frånvarande pappor under sin uppväxt. Att någon äldre alltid finns där och 

reagerar är något som informanterna verkar uppskatta. Tönnies menar att man kan se familjen 

som ett Gemeinschaft. Vi menar att Solen kan ses som ett komplement till många av våra 

informanters familjer. När inte familjen och Gemeinschaft fungerar hemma behövde de få det 

någon annanstans, vilket blev Solen och lärarna där. Det kan även vara så att äldre kompisar 
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blev ett Gemeinschaft för våra informanter. Tony berättade att han vid flera tillfällen fick följa 

med en av lärarna hem för att hjälpa honom med att meka med hans motorcykel. Detta 

uppskattade Tony mycket eftersom han då kände sig utvald och speciell. Han blev glad när 

han fick visa att han faktiskt också var duktig på något. Även detta menar vi påvisar att Solen 

kan ses som ett Gemeinschaft eller en extra familj. Detta anser vi påvisar en strävan efter att 

få en roll som något annat än en avvikare. Vi menar att det faktum att Tony fick följa med en 

av sina lärare hem för att hjälpa honom visar att de båda ingår i ett Gemeinschaft. Tony 

hjälper sin lärare för att han vill vara snäll, fast också samtidigt för att han själv får en positiv 

upplevelse av det. Hade de befunnit sig i ett Gesellschaft hade Tony funderat kring vad han 

hade att vinna på att hjälpa sin lärare. Detta visar att man alltid befinner sig i ett Gemeinschaft 

och ett Gesellschaft samtidigt. Tony har ju trots allt något att vinna på att hjälpa sin lärare. 

Han hoppas kunna visa en annan sida av sig själv, än den som läraren får se i skolan. 

Samtidigt är det mycket möjligt att Tony hjälper sin lärare enbart för att han är och vill vara 

snäll.  

 Berger och Luckmann skriver om den primära och sekundära socialisationen. Den 

primära socialisationen genomgår man i barndomen, medan den sekundära är den som sker 

efter den primära. Det är vanligtvis den primära socialisationen som är viktigast för individen. 

Har inte den primära socialisationsprocessen lyckats, är det svårt att fortsätta med den 

sekundära. Den primära socialisationsprocessen är den som sker inom familjen och som ska 

göra individen till en duglig samhällsmedlen. Den sekundära är den som sker mer 

institutionellt, t ex. inom skolan. Vi anser att det finns en möjlighet att många av våra 

informanter inte haft en god primär socialisationsprocess. Detta gör att de inte passar in i den 

mall som skolan har för sina elever. Den sekundära processen är som sagt svår att ordna om 

den primära inte är klar. Vi menar att man kan se det som att Solen får bygga vidare på den 

primära socialisationsprocessen för en del elever, för att så småningom få den sekundära att 

fungera.  

 Både Magnus och Jon berättade om upplevelser där de tydligt känt att personalen 

på den ordinarie skolan ville bli av med dem. Magnus lärare sa rakt ut att de skulle göra allt 

för att bli av med honom. Jon blev avvisad från sin skola då en lärare tog fel på honom och en 

annan kille som var några år äldre. Vi menar att man till viss del kan se den ordinarie skolan 

som en variant av Gesellschaft. Där är man i större grad anonym än på Solen. På Solen kan 

man inte vara anonym till den grad att en lärare inte känner igen eleverna. Där lär alla känna 

varandra. Vi menar att det kan vara så att några av våra informanter nästan ber om 

uppmärksamhet och gränssättning när de bråkar. De vet inte vad de saknar, men vi tror att det 
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kan vara ett Gemeinschaft. Tony berättade om sin situation hemma när han var liten. Hans 

pappa gav honom smisk när han varit tillräckligt bråkig. Tony berättade att han ofta brukade 

testa gränserna och se hur mycket bus han kunde komma undan med innan han fick smisk. Vi 

menar att även detta är ett exempel på en vilja att få tydliga och uttalade gränser. Vi vill 

koppla detta till att alla som lever i ett Gemeinschaft vet sin roll och plats. Vi får intrycket av 

att många av våra informanter inte riktigt vet sin plats, mer än att de vet att de är avvikare. Det 

ständiga kravet på uppmärksamhet tror vi kan vara en strävan efter att finna sin plats och roll i 

de sociala sammanhang de ingår i.  

 Några av våra informanter berättade att de varit personer som synts och hörts. 

Stefan berättade då han tillsammans med sina klasskompisar från en resursskola på 

gymnasienivå hälsade på den ordinarie gymnasieskolan. Han gick tillsammans med sina 

klasskompisar på ett led genom skolan och kände hur alla stirrade på dem. Läraren som var 

med dem var en före detta polis. Stefan och hans klasskompisar skojade om att det bara var 

fångkläderna som fattades på dem. Han berättade även att han upplevde situationen som rolig 

och att de inte tyckte att det gjorde något att alla på skolan tittade på dem. Vi menar här att 

Stefan och hans vänner ingått i en egen gemenskap som kan liknas vid Tönnies Gemeinschaft. 

De känner gemenskap och trygghet i sitt utanförskap, där vet de sin plats och roll.  De vet att 

de är uttittade, men istället för att känna obehag känner de gemenskap och kanske till och med 

en viss stolthet. Detta tror vi inte bara gäller Stefan, utan många av våra informanter. Deras 

behov av uppmärksamhet gör att de gör saker som alla i vårt samhälle inte anser lämpliga. I 

deras egna gemenskap, Gemeinschaft, får de uppmärksamhet just på grund av att de är utanför 

och inte passar in av dem som inte är med i deras gemenskap. Vi menar att våra informanter 

kan uppleva sig tillhöra en gemenskap i vissa sammanhang och utanför den allmänna 

gemenskapen i andra situationer. Vi upplevde under intervjuerna att många av informanterna 

kände sig utanför i den ordinarie skolan, men mer innanför på Solen. De upplevde alltså en 

gemenskap och ett Gemeinschaft genom att vara marginaliserade i skolans värld. Vi tror att 

våra informanter sökte ett Gemeinschaft för att de var i behov av nära relationer. Detta fick de 

till viss del tillfredställt genom Solen, men även i den marginaliserade vänskapskretsen.  

 

7.3 Låt mig vara! 

Många av våra informanter berättade att de ofta fått klara sig på egen hand. Andreas berättade 

att han fick klara sig själv en hel del när hans pappa arbetade på annan ort. Han upplevde att 

det inte särskilt farligt att vara ensam mycket, men anser att han fått spendera mycket tid på 

egen hand och därmed tidigt fått klara sig själv. Även Jon berättade att han fått klara sig på 
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egen hand mycket. Han berättar om ett tillfälle då han satt i häktet och hans mamma sa att hon 

aldrig mer ville se honom.  

 
”Nej, jag sket i det. Jag va så jävla förbannad. Jag brydde mej inte. Det är så, jag 

har alltid varit en sån som klarar mej själv. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag 

bryr mej inte när/ visst skulle jag bli lessen om min morsa skulle gå bort eller nåt så, 

men jag klarar mej själv.” (Jon) 

 

Något som var genomgående för deras berättelser var också att de var likgiltiga för vad andra 

tyckte om dem. Alla upplevde att det gick många osanna rykten om dem, men det hade de lärt 

sig att inte bry sig om. Detta vill vi koppla till Tönnies teori om Gesellschaft och 

Gemeinschaft. Som vi nämnde ovan menar vi att dagens samhälle präglas av ett Gesellschaft, 

vilket givetvis våra informanter påverkats av. Gesellschaft präglas av likgiltighet och 

anonymitet. Som sagt så var alla våra informanter likgiltiga inför de rykten som cirkulerade 

om dem. På ett vis menar vi att det faktum att det cirkulerade rykten om dem motsäger att de 

lever i ett Gesellschaft. Detta eftersom man kanske inte är särskilt anonym om människor 

pratar om en. Samtidigt kan man se det som att om ryktena var om eleverna på Solen som 

grupp, är de ju ändå relativt anonyma. Då handlar det kanske mer om skolan än de enskilda 

eleverna. Vi menar att man i ett Gesellschaft blir mer individualiserad än i ett Gemeinschaft, 

vilket i vår undersökning exempelvis visar sig genom att våra informanter verkar vara 

människor som är vana att klara sig på egen hand. Enligt Meads teori om den generaliserande 

andre så innebär det att alla individer intar samhällets normer och värderingar. Vi menar att 

eftersom vi lever i ett Gesellschaft som är kyligt, individualiserat och anonymt intar våra 

informanter denna syn på sin verklighet och vardag. De lever i ett samhälle som lär dem att 

man ska klara sig på egen hand, och som Tönnies skriver om Gesellshaft där man bara gör 

saker för sin egen vinning. Man gör inte något för någon annan om man själv inte har något 

att vinna på det. Vi menar att detta kan liknas vid att våra informanter är likgiltig och vana att 

klara och bara bry sig om sig själva. 

 Det var lite delade meningar bland våra informanter kring huruvida det fanns en 

gemenskap mellan eleverna på Solen eller inte. Ofta sa de även emot sig själva. I ena stunden 

menade de att gemenskapen var bra och i andra stunden menade de att de aldrig hade någon 

vidare kontakt utan var var och en för sig. En av våra informanter berättade om hans 

upplevelser kring gemenskapen på Solen.  
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”Ja, men vi hade inte jättemycket gemenskap. Jag har ju upplevt mycket saker som 

dom aldrig upplevt så det är klart man känner att det är lite olika…..men det är ju 

klart att dom har säkert haft det värre, det vet ju inte jag…..jag kan ju bara se det 

från mitt perspektiv.” (Tom) 

   

Tönnies menar att människorna i ett Gemeinschaft är förenade trots allt som åtskiljer dem 

medan man i Gesellschaft är åtskiljda trots de faktorer som förenar dem. Vi anser att om man 

ser det som att våra informanter lever i ett Gesellschaft finns det faktorer som förenar dem 

som skulle kunna bidra till att de upplever mer gemenskap än vad de själva uttrycker. 

Samtidigt kan man se Solen som ett Gemeinschaft där de är förenade enbart för att de inte 

passar in i den ordinarie skolans mall. Även om de är mycket olika blir det lätt att tro att det 

ska ha mycket gemensamt på grund av det faktum att de särbehandlas av skolan och 

samhället. Enligt Tönnies existerar alltid både Gemeinschaft och Gesellschaft samtidigt, men 

att något av dem dominerar. Vi menar att det i dagens samhälle är Gesellschaft som råder över 

Gemeinschaft. Därför känner inte våra informanter någon gemenskap med varandra trots det 

de har gemensamt. Men vi tror att eftersom de båda existerar samtidigt kan detta vara något 

som bidrar till den dubbla upplevelsen kring gemenskapen på Solen. De både tycker att de har 

något gemensamt som i ett Gemeinschaft, samtidigt som de tycker att de inte har någon 

gemenskap likt ett Gesellschaft.  

 I princip alla våra informanter hade utövat någon slags idrott när de var yngre. En 

röd tråd i val av idrott var att de flesta föredrog enmanssporter, dock fanns det några undantag 

som utövat en hel del lagsporter. Mattias betonade särskilt att han inte tyckte om lagsporter 

eftersom han inte vill känna ansvar mot de andra i laget. Detta menar vi kan kopplas till att vi 

lever i ett Gesellschaft, vilket gör oss mer och mer individualiserade. I ett Gemeinschaft utförs 

handlingarna med känsla för gruppen, i Gesellschaft utförs handlingarna istället för individen. 

I Gemeinschaft är gemenskapen naturlig och social, alltså är det sociala något naturligt här. I 

Gesellschaft är gemenskapen istället konstgjord och konstruerad. Eftersom det samhälle vi 

lever i domineras av Gesellschaft kan detta vara en påverkan till varför många av våra 

informanter föredrar enmanssporter framför lagsporter. Dock kan de som väljer att utöva 

lagsporter vara sådana som söker efter ett Gemeinschaft i det Gesellschaft de befinner sig. 

 Som vi nämnde ovan var många av våra informanter vana vid att klara sig själva, 

exempelvis på grund av att ena föräldern arbetade på annan ort. Vi vill koppla detta till 

Beckers teori om självbild, vilken han menar skapas genom relationella processer, genom de 

signifikanta andra. Becker och Luckmann menar att individen i den primära 
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socialisationsprocessen tar till sig den signifikanta andras världsbild. De signifikanta andras 

åsikter blir till individens objektiva verklighet. Hur individen uppfattar verkligheten påverkas 

både av den själv och dennes signifikanta andra. Vi menar att det finns en möjlighet att 

föräldrar till en del av våra informanter gett en världsbild som innebär att man ska klara sig 

själv. Detta kan givetvis ha gjorts både medvetet och omedvetet. Exemplet på att Andreas fick 

vara ensam hemma mycket när hans pappa arbetade, tror vi kan vara ett omedvetet sätt att lära 

honom att han ska klara sig själv. Att pappan inte är hemma med honom beror förmodligen 

inte på att han vill lära sin son att bli självständig och klara sig själv, utan på att han måste 

arbeta för att försörja sig själv och sin familj. Även då föräldrarna separerar, vilket näst intill 

alla våra informanter hade, kan det ge sken av att man ska klara sig själv. I de fall föräldrarna 

lät sin son välja vilken förälder han ville bo hos, kanske detta blev ett sätt att tvinga honom till 

ett självständigt val.  

 Några av våra informanter hade problem med att ta order och följa regler. Jon 

berättade om tiden han bodde hos en fosterfamilj. Där tyckte han det var svårt att anpassa sig 

efter andras regler eftersom han var van att klara sig själv. Trots reglerna trivdes Jon bra hos 

fosterfamiljen och han berättade att han än idag hälsar på där regelbundet. Vilket vi menar 

tyder på att han ändå uppskattade reglerna. Även Stefan berättade om sina svårigheter med att 

ta order och följa regler som var uppgjorda av andra. Det var framförallt i skolan som Stefan 

hade problem med detta, vilket bidrog till att han inte kom vidare i sin skolgång. Tom och 

även några andra av våra informanter berättade att han varit med i kretsar där det förekommit 

en hel del brottslighet. Gemensamt för dem var att de gjorde allt de kunde för att undanhålla 

detta för lärare och andra vuxna. Tom berättade att han tyckte det var bra att ingen kom på 

honom. ”nej, för mej var det ju bara bra att dom inte grävde in för mycket i mitt liv liksom.” 

(Tom) Även detta vill vi koppla till att vi lever i ett samhälle präglat av Gesellschaft där var 

och en sköter sitt. Killarna har svårt för att andra ska lägga sig i och bestämma över deras liv, 

när de menar att de hellre sköter sig själva. Vi menar att det exempel Tom gav på att han 

upplevde det som bra att inte någon vuxen kom för nära in på hans liv, visar att han på ett vis 

tyckte det var jobbigt när lärarna på Solen blev allt för intresserad av vad han höll på med. 

Solen som vi menar kan ses som ett Gemeinschaft blev en påträngande del i Toms liv 

eftersom han lever i ett Gesellschaft där man klara sig själv, vilket Tom gillade. Att många av 

våra informanter är så fokuserade på att klara sig själva menar vi som sagt kan bero på att de 

intagit den generaliserande andres syn på hur vi människor ska leva. I Gesellschaft sköter som 

sagt var och en sitt. Dock verkar vi i vissa stunder finna glimtar av att vissa informanter ändå 

uppskattar regler, exempelvis Jon som hade dubbla känslor inför sin tid hos fosterfamiljen. 
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Som vi nämnde i förra temat verkar många av informanterna söka efter ett Gemeinschaft och 

att Solen blir detta. Detta blir en dubbel upplevelse eftersom Solen har tydliga regler alla ska 

följa, vilket blir jobbigt när man är internaliserad i ett Gesellschaft. Samtidigt berättade många 

att de uppskattade att det var klara regler på Solen. Vi tror att det till stor del är den hårda 

kontrollen på Solen som gör att de ändå upplevde tiden där som positiv. Vi menar att våra 

informanters vana och vilja att klara sig själva kan ha varit något de bara trodde de 

uppskattade, egentligen kanske de bara sökte efter att någon skulle bry sig och sätta gränser. 

 

7.4 Vem är jag och vem kan jag bli? 

De flesta av våra informanter har som största mål att få ett jobb, några arbetar redan och några 

känner ingen större entusiasm inför arbetslivet. Mattias som försörjer sig med att handla med 

aktier berättade att han vill ha ett arbete snart eftersom han vill slå sig in i samhället. Tony 

berättade om sitt jobb och hur man tycker att det är viktigt att man gör rätt för sig. ”Ja…..nej, 

men det är/man tjänar i alla fall pengar. Man lever som man ska, det är huvudsaken. Man 

kan försörja sej å så. Sen är ju inte målet att bli stenrik…..eller så, men eeh, jag tycker i alla 

fall att man ska jobba å slita hårt, tycker jag.” Berger och Luckmann skriver att individen 

övertar de signifikanta andras attityder och gör dem till sina egna i processen att internaliseras 

i samhället. Genom den generaliserande andre intar individen samhällets normer och 

värderingar, och lär sig därmed vad man bör göra och inte göra. Både föräldrarna och Solen 

kan ha fungerat som vägvisare i de normer man ska följa i livet, men även samhället i övrigt. 

Det är möjligt att exempelvis Tony intagit en norm i vårt samhälle som menar att killar som 

han bara kan ha arbeten som är fysiskt krävande. Genom den generaliserande andre menar vi 

att många av våra informanter har fått lära sig att man ska arbeta och ta ansvar för sig själv. 

Vilket vi menar Solen kan ha bidragit till. Solen fungerar aningen annorlunda än den ordinarie 

skolan, som vi nämnt ovan undervisar Solen inte bara i skolämnena utan även i social 

kompetens. Vi fick en känsla av att de flesta av våra informanter ville ha ett arbete, men att 

några av dem upplevde att de inte kunde få något. Av dem som ville ha ett jobb fanns det 

några få som önskade ett arbete där de inte behövde anstränga sig särskilt mycket. Detta tror 

vi kan bero på att de känner att de inte ens kan få ett jobb eller ha svårt att utföra ett.  

 Många av informanterna har inte haft något särskilt mål i livet och har svårt att se 

hur deras framtid kommer att se ut. Stefan berättade: ”Äh, jag ser inte så mycket 

framtid…..jag tar dagarna som dom kommer…..ungefär…..men ett jobb å något eget hade 

gärna varit kul.”  Jon berättade om sin syn på framtiden: ”Jag önskar ingenting just nu, 

hoppas att allting går bra…..det är det som jag tänker på först. Sen får vi se…..sen får vi lösa 
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det andra med tiden.” (Stefan) De som inte hade särskilt stora förhoppningar om arbete i 

framtiden har kvar känslan av utanförskap. De som har framtidsmål har intagit en reviderad 

syn på sig själva, medan de som inte har så stora förhoppningar fortfarande ser sig själva på 

det vis de sågs och var i skolan. Kanske blev inte riktigt alla helt socialiserade i samhället av 

Solens verksamhet trots allt. Dock menar vi att det är viktigt att påpeka att det inte är Solen 

som är ensamt ansvariga, utan även hela samhället. Det är möjligt att de som inte kände sig 

särskilt hoppfulla om framtiden fortfarande kände sig allt för mycket som avvikare. Rollen 

som avvikare i skolan förändrades bara till avvikare i vuxenlivet, genom arbetslöshet. Några 

av våra informanter berättade att de önskade arbeta med ungdomar, stökiga som dem själva. 

Meads ”I” och ”Me” innebär att individen blir till genom en social process. Det är med hjälp 

av andra som individen intar en syn på sig själv, med sitt ”Me” ser individen sig själv genom 

andras ögon. Genom ”Me” har informanterna intagit omgivningens syn på dem som stökiga 

och därmed själva tagit denna bild till sig. Dock finns det några informanter som berättade att 

de aldrig sett sig själva som stökiga, vilket vi menar innebär att de antingen inte intagit ”Me” 

eller att deras omgivning haft en annan attityd till dem än resten av informanterna. Det finns 

också en möjlighet att Solen gett dem en annan bild och därmed förändrat eller påverkat deras 

”Me” på ett mer positivt sätt. Vi menar att Solen förmodligen försökt få killarna att se sig 

själva med mer positiva ögon. I de fall killarna fortfarande ser sig själv som bråkiga och 

stökiga kan det vara andras ögon och syn på dem som påverkat dem starkare än Solens syn. 

Jon berättade att han bråkat många gånger men aldrig slagit någon oskyldig. ”…..Dom håller 

ju verkligen koll på vilka vi är å så ju. Det är ju alltid så med allt. Så du vet, när man kommer 

där så ska dom passa sej för en å va fan vi gör ju ingenting om det inte är nån annan som 

börjar då…..” (Jon). Vi menar här att omgivningens förväntningar och syn på Jon som bråkig 

trissar upp förväntningar på hur han ska bete sig i olika situationer. När andra förmedlar detta 

som han ser genom sitt ”Me” resulterar detta i att Jon bråkar eftersom omgivningen tror att 

han ska göra det.  

 Vi tycker oss se att många informanters självbild reviderats under och efter tiden 

på Solen. Jon, Ivan och Tom som varit inblandade i en del brottslighet berättade att de idag 

upplever att det får vara slut på det livet. Jon och Ivan menar att de blivit så pass vuxna att de 

inte kan hålla på så längre. Tom berättade att han förändrats så mycket och kommit en bra bit 

på väg. Idag lever han i en annan värld än tidigare. Enligt Mead är det i barndomen individen 

bygger upp sin självbild. Vi menar att våra informanter intagit en självbild som med tiden 

reviderats. Berger och Luckmann skriver att det är institutioner så som skolan som tar hand 

om den sekundära socialisationsprocessen. De roller som förknippas med den sekundära är 
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ofta relativt anonyma, de spelar inte så stor roll utan är utbytbara. Vi menar att det är bland 

annat i den ordinarie skolan som den sekundära socialisationsprocessen sker, vilket innebär att 

lärarna är relativt anonyma. Detta tror vi kan vara en förklaring till varför lärarna från den 

skolan inte har särskilt stor betydelse. På en skola som Solen blir däremot relationen mellan 

elev och lärare betydligt starkare och får därmed en större betydelse för eleven. Detta innebär 

att lärarna på sätt och vis även blir delaktiga i den primära socialisationen för de elever som 

inte är riktigt klara med denna. ”Grovt uttryckt måste man älska sin mor men inte 

nödvändigtvis sin lärare.” (Berger, Luckmann, 2003, s. 166) Vi menar alltså att lärarna på 

Solen inte bara har rollen som lärare utan även som förälder eller annan signifikant vuxen.  

 Flera av våra informanter menade att det blivit bättre personer av att gå på Solen. 

De har blivit mer ödmjuka, fått en större respekt för andra människor samtidigt som den tuffa 

rollen för svunnit. Mattias upplevde Solen som ett militärläger när han gick där, men idag ser 

han positivt på Solen. Han menar att Solen format honom till den han är idag. Även Andreas 

tror att Solen påverkat honom mycket. Utan Solen tror han inte att han hade varit den han är 

idag, utan förmodligen hamnat i samhällets utkant. Detta menar vi påvisar att Solen verkligen 

varit delaktig i våra informanters självbilder. Vi ser att det tycks vara så att många av 

informanterna förändrat sin självbild och idag har en större förväntning och önskan om 

framtiden. Även här vill vi knyta än till Berger och Luckmanns teori om internalisering. Solen 

har omformat eleverna till funktionella samhällsmedborgare. Man kan se det som att Solen 

har förändrat elevernas ”Me”. Detta eftersom vi tror att lärarna på Solen har mer tid för varje 

elev och ser att det finns något positivt hos alla elever. De har gett dem verktyg och 

möjligheter att se sig själva på ett nytt sätt.  

 

8. Sammanfattande reflektioner 
Vår intention med uppsatsen var att få reda på hur eleverna upplevde det att gå på en 

resursskola och vilken funktion skolan fick för dessa elever. Det vi kom fram till var att de 

flesta elever kände att de inte passade in i den ordinarie skolan eftersom de inte uppfyllde de 

krav och förväntningar som skolan har på en idealisk elev. De kände sig utanför eftersom de 

inte passade in och betraktade som annorlunda. Vi menar att dagens skola på ett sätt inte är till 

för alla, men samtidigt är det. Skolan erbjuder skolgång med mer stöd när det inte fungerar för 

eleven i den ordinarie klassen. Detta innebär alltså att skolan på så vis är till för alla. 

Samtidigt kan inte den ordinarie skolan ge alla den hjälp och det stöd de behöver, utan de får 

erbjuda andra resurser och lösningar, t ex. genom en resursskola som Solen. Det är viktigt att 
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påvisa att det främst är skolan som bestämmer hur en duglig elev ska vara. Detta innebär att 

de elever som inte passar in i den färdiga mallen blir till avvikare. Det är alltså skolan som 

konstruerar sina avvikare för att befästa det normala och den mall de dugliga eleverna ska 

passa i. Ingen är en avvikare, det är något man blir. Våra informanter hade oturen att mallen 

inte var anpassad efter dem. 

 I likhet med tidigare forskning (Ingestad, 2006) visar vårt empiriska material att 

känslorna är dubbla för de elever som gått på Solen. Att gå på Solen upplevde många av 

informanterna som ett utpekande och en bekräftelse på att vara annorlunda och att inte passa 

in. Vår empiri säger också att våra informanter upplevde ett utanförskap även i den ordinarie 

skolan. Detta eftersom skolan konstruerat dem som avvikare. Det var inte själva 

förflyttningen till Solen som utlöste känslorna av utanförskap och avvikande, snarare en 

känsla av att inte passa in i den ordinarie skolan som framkallade detta. På Solen fick våra 

informanter möjlighet att känna att de passade in, detta eftersom denna skola är 

individanpassad. Där utgår man inte från en standardmall utan varje elev är unik och har olika 

behov. Givetvis är alla elever i den ordinarie skolan också unika men de förväntas alla ändå 

lära och fungera på samma sätt. Samtidigt som upplevelsen av extra stöd kunde skapa känslor 

av att vara annorlunda kunde extra hjälpen även ge stöd och trygghet. Detta delvis tack vare 

den nära kontakten eleverna får med lärarna, och den uppmärksamhet och det stöd eleverna 

får i den lilla gruppen. 
 Vi upplevde att många av våra informanter hade en fasad av att de skulle klara sig 

själva och att de inte brydde sig så mycket om vad deras omgivning ansåg om dem. Samtidigt 

tror vi ändå att andras åsikter kanske inte alltid kan gå helt obemärkt förbi. Vi misstänker att 

attityden om att man ska klara sig själv kan vara något slags försvar i sökandet efter närhet. Vi 

fick intrycket av att många av våra informanter bråkade och var stökiga eftersom de önskade 

att någon skulle sätta gränser för dem. Vi tror att de behövde närhet och varaktiga relationer, 

vilket de fick på Solen. Detta eftersom de kommer lärarna betydligt närmare där än på den 

ordinarie skolan. Solen fick en funktion som en extra familj eller som ett komplement till 

deras egen familj. Vi menar inte att alla våra informanter har dysfunktionella familjer, men att 

många var i större behov än andra av närhet och en vuxen person som var pålitlig och satte 

gränser. Vi fann ett samband där de informanter som haft ingen eller mycket dålig kontakt 

med sin pappa hälsade på Solen många år efter att de slutat där. Vi menar att lärarna på detta 

vis fick bli manliga förebilder för sina elever, något som alla elever inte haft hemma.  

 Likt Schjellerup-Nielsen (2006) tror vi att den hierarki av roller som finns i klassen 

och skolan kan skapa en trygghet. Det finns en trygghet i att veta sin plats och roll. Vi menar 
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att rollen som bråkig elev inte står sig särskilt högt i hierarkin, men att den i alla fall kan ge 

eleven en känsla av trygghet. Att vara utanför kan i sig bli en trygghet genom att man i alla 

fall får en identitet. Alla vill ju vara bra på något, vad spelar inte alltid så stor roll. Vi menar 

att det kan vara så att eleverna på Solen upplevde sig som dåliga elever på grund av att 

skolans mall inte passade dem, vilket gjorde att de fick se till att passa in någon annanstans. 

Att vara bråkig och stökig blev till deras grej. Passar man inte in i mallen är många av våra 

informanters strategi att verka som om de inte bryr sig och hitta den mall man passar in i. 

Tillsammans med andra som även de är utanför kan man skapa en gemenskap i utanförskapet. 

Vi tror att Solen har fungerat som en gemenskap för de elever som inte passade in i skolans 

mall. Dock var inte alltid gemenskapen mellan eleverna lika stark som mellan lärarna och 

eleverna. Detta tror vi beror på att många av informanterna var i större behov av en stabil 

vuxen än nya kompisar. Trots det som förenade informanterna, fanns det även faktorer som 

separerade dem. Bara för att de går på en resursskola behöver de ju inte ha särskilt mycket 

gemensamt, de är alla olika individer med egna personligheter och livsberättelser. 

 Solen har alltså en funktion som en extra familj som erbjuder manliga förebilder. 

Där får eleven möjlighet till att förändra sin självbild, då lärarna där ser det positiva hos varje 

enskild elev och förmedlar denna bild till eleven. Skolan motiverar eleverna till att ta sig 

igenom skolarbetet och lär dem at fungera i sociala sammanhang. Solen är alltså en skola som 

lär eleven om livet och ger dem verktyg att se sig själv på ett nytt sätt.   
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Följande principer har tillämpats i transkriberingen: 
 
* Längre paus 
….. Kort paus 
/Den talande avbryter sig själv eller blir avbruten 
I intervjuare 
Ip Intervjuperson 
 
 
I: Vi skulle vilja att du berättade från att du var liten, alltså hur du växte upp och familj, 
barndomen lite, sen över till lågstadiet, mellanstadiet osv. 
Ip: Jaha du…..(skratt) ja jag hade väl en rätt vanlig barndom som alla andra haft….. 
I: Hur ser din familj ut? 
Ip: Sex syskon, sju med mig å mamma och pappa…..sen äh dom andra bor i XXX en del i 
XXX en del i XXX. Jag är yngst av syskonen*  dom flyttade väl för fem år sedan…..jag är 
den enda som är kvar i XXX. 
I: Bor dina föräldrar i XXX då? 
Ip: Nej…..mamma bor i XXX med…..jag bor ensam nu…..så jag vet inte vad jag ska säga 
mera nu 
I: Är dina föräldrar skilda då eller? 
Ip: Nej pappa är död å morsan bor i XXX….. köpt ett hus där nere. Hon va tydligen född där 
nere eller nånting 
I: Vad jobbar hon med? 
Ip: Hon är sjukskriven just nu…..så det 
I: Vad har hon gjort innan då? 
Ip: Svetsare…..på XXX 
I: Vad gör dina syskon? 
Ip: Ja du det var en bra fråga du…..den ena jobbar med alkoholister och bråkiga 
ungdomar…..å den andra svetsar…..å resten vet jag inte, jag har inte så stor kontakt med dom 
andra 
I: Har du bättre kontakt med vissa av syskonen då? 
Ip: Ja jag har ju bättre kontakt med mina bröder än mina systrar…..jag har fyra systrar men 
dom har jag inte har så jättebra kontakt med. Min yngsta brorsa han snackar jag mest med 
I: Har du bra kontakt med din mamma? 
Ip: Nej bara varje dag…..hon ringer å kolla så jag äter ordentligt 
I: Att du har bäst kontakt med din yngsta brorsa vad tror du det beror på? 
Ip: Intressen…..båda håller på mycket med tatueringar…..vi gillar att tatuera oss nämligen 
I: Rita ni egna tatueringar också eller? 
Ip: Nej eller han var väldigt duktig på bild så det började väl med det…..så han ritade upp lite 
grejer som jag ville tatuera då…..sen blev det bara så att vi lärde känna en tatuerare i XXX så 
jag har gjort fyra nu…..ska göra tio till 
I: Hur gammal var du när din pappa dog? 
Ip: * äh femton var jag….han var grov pundare så han dog i cancer 
I: Har det funnits någon annan manlig förebild efter honom? 
Ip: Nej…..bara mina föräldrar…..det är väl dom jag har tagit efter mest tror jag 
I: Hade du bra kontakt med din pappa? 
Ip: Nej…..första tiden hade jag väl det sen tappade jag kontakten med honom…..flyttade till 
XXX och gifte om sig å jag gillade inte hon som han gifte sig med…..så jag bröt kontakten 
med honom…..efter ett tag 
I: Hade dina föräldrar delat på sig innan han dog? 
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Ip: Ja dom delade på sig när jag va…äh va kan jag varit…..fem tror jag…..dom flyttade isär 
då 
I: Bodde du hos din mamma då? 
Ip: Mm…..pappa fick inte ha vårdnaden om mig eftersom han har suttit i fängelse å så 
I: Ville du bo hos din mamma? 
Ip: Nej då vet jag inte…..han fick ju ha mig vissa veckor ibland…..men då fick jag ju åka dit 
då ett tag sen fick jag åka hem…..det spelade inte så stor roll egentligen 
I: Hur kändes det när han flyttade till XXX  då? 
Ip: Jag brydde mig inte så mycket…..vi hade ju 52 mils mellan rum innan så det gjorde inte så 
stor skillnad ju 
I: Hade ni kontakt över telefon och så eller? 
Ip: Nä han ringde väl på mina födelsedagar ibland…..det var det enda han gjorde. Skickade 
lite pengar då och då när man behövde pengar…..det var väl inte så mycket mer. Jag åkte upp 
två veckor innan han dog ju*/ 
I: Har du fått nya halvsyskon och så eller? 
Ip: Nej…..men dom skulle jag inte haft någon kontakt med ändå 
I: Tror du inte det? 
Ip: Nej…..inte med en satkärring till morsa 
I: Vad var det du inte gillade hos henne? 
Ip: Hon var kaxig å sånt när inte han var med…..sa att man var en horunge å sånt när inte han 
var i närheten då…..ända sen dess ha vi hatat varandra. Resten av familjen hata henne 
med….. 
I: Mormor, morfar, farmor och farfar, har du kontakt med dom? 
Ip: Farmor dog ju när jag var elva…..85 tror jag hon va…..sen farfar vet jag ingenting om det 
visste inte pappa heller vem han var…..å min mormor lever fortfarande…..hon bor också i 
XXX 
I: Har du kontakt med henne? 
Ip: Jamen….och min morfar han vet jag heller inte så mycket om han dog innan jag 
föddes…..i en olycka eller nåt sånt. Men sen gifte mormor om sig å så men han har typ alltid 
varit min morfar ändå…..han är jävligt bra…..han är jätte bra  
I: Vad hade du för drömmar som liten vad du ville bli? 
Ip: Jag vet inte vad jag ville bli…..allt möjligt, sportdykare var det väl mest. Jag gillar att 
hoppa å sånt å hoppa från höga höjder å dyka va ju kul…..det var väl mest det då 
I: När du var liten innan skolan började, vad gjorde du för något på fritiden då? 
Ip: Jag var med mina vänner…..jag sökte mig alltid till äldre kompisar, vet inte varför men jag 
var alltid med såna som var typ 2-3 år äldre än mig. Jag var aldrig med dom i samma ålder. Vi 
gjorde väl som alla andra…..byggde kojor å skit. Hittade på skit som vanligt…..bråkade lite, 
byggde kojor å så…..allt möjligt 
I: Vad bråkade ni om, bråkade ni med andra eller med varandra? 
Ip: Nä vi bråkade väl med andra å varandra…..det var väl mest på skoj sen blev det på allvar. 
Man skojbråkade sen blir det mer till allvar du vet. Jag körde mycket moped som minderårig 
I: Åkte du fast någon gång? 
Ip: Nej…..jag har aldrig åkt fast. Jo en gång…..det var när jag var femton eller nåt…..rattfylla 
(skratt) kanske inte var så bra* 
I: När du började skolan sen, ettan, vad minns du från det? 
Ip: Ettan….jag var alltid med en kompis då…..i klassen därför att det vara massa rikemans 
snobbar å vi gillade inte dom å så. Sen var det äldre killar som alltid höll på å bråka med oss 
så vi slogs väldigt mycket med dom…..sen/ 
I: Hur gammal var du då? 
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Ip: 7-8 år…bråkade alltid då…..sen flyttade jag hit när jag gick i fyran då…..bodde i XXX 
innan…..flyttade hit när jag började fyran var det nog, då gick jag på XXX-skolan då 
I: Så lågstadiet gick du i XXX  då? 
Ip: Mm ettan till trean då 
I: Hur kände du för att börja skolan då? 
Ip: Jag har aldrig gillat skolan…..det var väl i fyran jag skolkade för första gången 
I: Vad är det du ogillar med skolan? 
Ip: Plugga…..sitta å läsa å sånt…..jag hatar att läsa å så 
I: Har du lätt för dig i skolan? 
Ip: Jag har ju dyslexi…..men det har ju aldrig varit något problem så. Jag förstår ju det jag 
läser med det tar lite längre tid för mig å läsa…..men jag har ju aldrig brytt mig om å försöka 
lära upp mig 
I: Är det skolformen och att sitta stilla du inte gillar? Eller hur skulle du vilja att det var? 
Ip: Ja…..mer fritid. Slippa så långa å tråkiga lektioner 
I: Finns det inga roliga lektioner? 
Ip: Nja…..gympa det var väl det enda roliga då fick man röra på sig 
I: Trivdes du annars i skolan bortsett från lektioner, med lärare och andra elever och så? 
Ip: Ja jag hade ju skit kul i skolan å så men alltså magistern va ju pest å pina. Det roliga var ju 
kompisarna å så…..det var ju mest det*/ 
I: Mellanstadiet sen då, hur var det? 
Ip: Nej det var väl mest det att man vågade lite mer…..skolkade lite mer kanske…..sen gjorde 
man nog inte så mycket mer 
I: När du flyttade hit då till mellanstadiet hur var det att få kompisar? 
Ip: Nä jag hade kompisar direkt då…..från första veckan ungefär…..sen tar det ju lite tid å 
lära känna dom….jag umgicks väl med…..träffade lite äldre å umgicks med dom 
I: När du bråkade i skolan, vad hände då? Vad gjorde lärarna? 
Ip: Nä skickade upp mig till rektorn…..å så fick man sitta där å prata en timme eller nåt sånt 
I: Slippa lektionen i en timme då? 
Ip: Ja typ…..sen ja vad var det mer…..det hände inte så mycket i skolan. Sen började jag 
högstadiet….. 
I: Gjorde du läxorna och så? 
Ip: Aldrig…..jag har aldrig gjort en läxa i hela mitt liv 
I: Visste din mamma om det? 
Ip: Ja hon visste om det men varje gång hon frågade om jag hade gjort läxan sa jag att ja jag 
har gjort läxan* Sen sket jag i att ta med mig läxorna hem för att hon inte skulle se att man 
hade läxor å så…..det var mycket smidigare 
I: Vad hände när du inte hade gjort läxorna då och kom till skolan? 
Ip: Nej ingenting alltså lärarna orkade inte bry sig om det så mycket…..dom sket ju i 
mig…..så då sket jag i dom med 
I: Hur kändes det att dom inte brydde sig? 
Ip: Nä…..jag vet inte dom flesta lärarna ville ju bli av med mig…..så jag sket i dom å 
umgicks med mina kompisar…..mest i skolan 
I: Var det här redan på mellanstadiet? 
Ip: Nä det började väl mest när jag gick i sexan tror jag…..det började mest då och* 
I: Kändes det som att dom ville bli av med dig? 
Ip: Nej alltså jag visste ju att dom ville bli av med mig 
I: Sa dom det till dig? 
Ip: Mm…fyra lärare hade sagt till mig att dom skulle göra allt för att få bort mig därifrån 
I: Hur kändes det då? 
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Ip: Nej jag bara skrattade åt dom…..jag ni kan försöka. Så gjorde jag deras liv till ett helvete 
med 
I: Vadå var det hämnden för att dom sa så eller? 
Ip: Ja….. 
I: Vad gjorde du då? 
Ip: Nä smällde smällare i skolan…..kastade vattenballonger på dom…..allt möjligt*/ 
I: Var det på högstadieskolan det blev värre? 
Ip: Ja högstadiet var ju det värst typ…..men jag hade skit kul i alla fall. Så det var ju där man 
träffade alla dom typ som gick i åttan nian då…..så hittade dom på en massa skit så hängde 
man med dom då 
I: Hur gick det till när du fick reda på att du skulle börja på Solen sen då? 
Ip: Ää…..det var min rektor. Han erbjöd mig först extrahjälp då men jag tackade nej till 
den…..jag sa att jag inte ville gå någon extra hjälp. Då sa han det ”du ska börja Solen” då sa 
jag ”nej det ska jag inte”…..jag ville inte börja Solen så…..så tog dom upp mig och min 
mamma då till rektorn så fick vi sitta å prata om det å jag tvärvägrade hela tiden. Ää sen 
ringde Solen min mamma tror jag det var…..så fick vi åka dit på ett möte. Jag hade inte varit i 
skolan på två veckor eller något…..så fick vi gå dit på ett möte då…..så sa dom att jag skulle 
skriva på papper å så men det gjorde jag inte….men i och med att jag inte var 18 då så räckte 
det med att mamma skrev på…..så fick jag börja där ändå 
I: Varför ville du inte ha extra hjälp eller börja Solen? 
Ip: Nä för äh jag vet inte jag har aldrig gillat extra hjälp…..man känner sig konstig då 
I: Kändes det så på Solen med? 
Ip: Nä jag kände ingen på Solen just då så det var väl mest därför jag inte ville börja 
där…..sen ville jag inte förlora mina kompisar som jag hade där då…..jag fick ju inte gå 
tillbaka till min högstadieskola heller….nä dom sa det är bara en termin, det är bara en termin 
sen…..efter en termin sa jag att jag gå tillbaka nu då…..då sa dom ”nej det gör du inte”….. så 
blev jag kvar där/ 
I: Hur påverkades relationen med din mamma när du var tvungen att börja där utan att du 
ville? 
Ip: Nä det påverkade väl inte så mycket…..jag sket väl i det…..det var mest att…..morsan 
ville att jag skulle ha hjälp då hon visste att jag sket i skolan annars…..så tänkte hon att det 
var bättre för mig då. Jag visste att hon ville mitt bästa men just då reagerade jag inte 
så…..sen var det inte så mycket mer 
I: Hur var det på Solen då? Hur kändes det att komma dit? 
Ip:  Ja i början var det ju ett helvete…..vi slogs med varandra hela tiden typ, bråkade å käftade 
å trodde att man kunde hålla på som på den andra skolan med det kunde man ju inte….. 
I: Vad hände då? 
Ip: Jag vet inte hur många brottningsmatcher jag haft med dom lärarna….. 
I: Vad var det som var annorlunda om du jämför Solen och din högstadieskola? 
Ip: Dom var mycket strängare å när du väl skulle gå så slet dom tillbaka en…..det gjorde dom 
inte på den andra skolan där kunde man typ bara ” jag går nu” ”a hejdå” Det var väl lite mer 
så…..när man käftade emot lärarna då hade dom alltid någon kaxig kommentar tillbaka…..då 
blev man bara ännu mer förbannad. Sen när man skulle gå hem å så då hämtade dom en typ 
I: Så om ni inte brydde om att komma till Solen så hörde lärarna av sig? 
Ip: Aa….dom ringde å kollade å hade vi inte hört av oss att vi var sjuka eller nåt….så 
antingen kom dom hem till dig å hämtade dig om dom vet att du inte är sjuk…..tillexempel 
om jag ringer å säger att jag är sjuk å sen är ute på stan med några kompisar å någon ser mig å 
dom får reda på det så åker dom å hämta mig 
I: Hände det någon gång? 
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Ip: Ja ett X antal gånger…..dom hämtade mig utanför stan en gång vet jag…..jag skulle ut å 
hälsa på en kompis…..det var skola då så dom hämtade mig…..sen har dom hämtat mig 
hemma någon gång  
I: Hur kändes det när dom gjorde det? 
Ip: Nä….. dom sa väl inte så mycket dom drog in en i bilen bara å körde till skolan då…..så 
fick man sitta å prata i 1-2 timmar…..det berodde på hur kaxig man var 
I: Var du arg på dom då eller kändes det skönt att dom brydde sig och kom och hämtade dig? 
Ip: Nej jag va mest förbannad på dom för att dom kom å hämtade mig…..å förbjöd mig göra 
grejer som jag…..det var väl mest det…..envist på den biten. Sen tvingade dom oss å städa å 
så på Solen å det var inte kul. Sen sa dom att bara för at vi städade å så skulle vi få åka till 
Liseberg men det fick jag aldrig följa med på ändå 
I: Varför inte? 
Ip: Nej misskötte man sig sen fick man inte följa med…..det var mest därför 
I: Vad kunde du ha gjort?  
Ip: Aa skitit i någon lektion…..varit uppkäftig, skolkat…..ja det spelar ingen roll, bråkar du 
lite med dom å inte säger förlåt så säger dom att man inte får följa med. Så skiter man i det 
istället å gick därifrån 
I: Vad har du för relation till lärarna idag? 
Ip: Ja den är väl bra…går dit å hälsa på ibland…..när jag ha tid 
I: Gick du på Solen tills du slutade nian? 
Ip: Ja/ 
I: Behöll du någon kontakt med din andra klass från högstadiet? 
Ip: Nä det var meningen att dom skulle komma någon gång….jag tror dom skulle komma å 
hälsa på varannan månad eller nåt men det gjorde dom aldrig. Ringde dom å frågade om jag 
ville att dom skulle komma sa jag ”Nej det vill jag inte” 
I: Och då kom dom inte eller? 
Ip: Nä läraren sa ju det….för ibland tar dom med sig en elev från klassen…..och dom kom 
kanske en gång …..det var precis när jag hade börjat där sen sket dom i det….då hade dom 
tagit med sig en tjejkompis som jag hade haft bra kontakt med i klassen då.  Det var den enda 
gången dom kom sen frågade dom mig om jag ville att dom skulle komma å då sa jag ”Nej 
det vill jag inte” 
I: Behöll du kontakten med dom kompisarna du hade från din gamla klass? 
Ip: Nej jag hade bara en tjejkompis som jag umgicks med där…..sen var ju resten idioter 
I: Behöll du kontakten med de andra kompisarna från högstadieskolan du hade? 
Ip: Jodå det gjorde vi på helger å vardagar å så…..man umgicks efter skolan 
I: Vad hittade ni på för något då? 
Ip: Vad vi gjorde på fritiden…..vad gjorde vi då? På helgerna var vi ute och söp…..varenda 
helg. Men vi körde vespa, åkte bilar …..gjorde inte så mycket så 
I: Hade du något speciellt intresse, någon sport eller så? 
Ip: Nä jag gick i boxning ett tag men det blev jag avstängd ifrån 
I: Varför? 
Ip: Jag var lite klåfingrig…..snodde en klocka för två tusen…..så kom dom på mig…… så 
blev jag portad därifrån. Men det var innan jag var femton så…..när jag var femton lugnade 
jag ner mig väldigt mycket bara för att man kunde få högre…..man kunde få straff å sånt 
I: Hur kändes det att vara tvungen att sluta med boxningen? 
Ip: Nä jag var väl inte där så jätte ofta ändå så det gjorde väl inte så mycket…..men der var ju 
kul å boxas lite å så 
I: Höll du på med annan idrott, var med i någon förening eller så? 
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Ip: Nä… nej jag har aldrig gått i någon riktig idrott så det var bara boxning. Nej fotboll har 
jag gått i förresten…..det gick jag i ett år när jag flyttade hit till XXX, men där slutade jag 
tyckte det var för jobbigt 
I: På vilket sätt var det jobbigt? 
Ip: Ja man fick springa så himla mycket…..det är inte min starka sida direkt. Sen var det mest 
det att vi förlorade mot ett lag som var ett år yngre än oss å då tyckte jag äh jag skiter i det*/ 
I: Vad hände efter att du slutade Solen då? 
Ip: ja då började jag gymnasiet….då fick jag nya kompisar där då….. 
I: Vad gick du för något program? 
Ip: Hotell- och restaurang…..jag hade väl 90% frånvaro första året eller något sånt 
I: Hur kommer det sig att du valde Hotell- och restaurang? 
Ip: Ja det var det enda jag kom in på…..jag hade för dåliga betyg 
I Om du hade få välja utan att tänka på betyg, vad hade du valt då? 
Ip: Äh bygg tror jag…..bygg eller fordon tror jag. Fordon tror jag mest för att där fick man 
körkort gratis 
I: Hade du mycket frånvaro hela gymnasiet eller var det bara i ettan? 
Ip: Näe det var väl till å från…..i ettan hade jag 90 % frånvaro som mest…..sen började jag 
väl gå på några lektioner så det sjönk väl lite…..jag hade väl runt 60-70 hela tiden 
I: Varför gick du inte på lektionerna? 
Ip: Nä jag ville väl vara med mina kompisar 
I: Vad gjorde lärarna åt att du skolkade? 
Ip: Ingenting dom hotade om att dra in mitt studiebidrag med det gjorde dom aldrig…..nä 
dom sa att kommer du inte nu så drar vi in ditt studiebidrag…..då gick man ju på dom 
lektionerna sen sket man i det igen 
I: Tror du att du hade haft högre närvaro om du fick gå fordon till exempel? 
Ip: Ja det tror jag nog faktiskt…..jag trivdes faktiskt rätt mycket med att laga mat å sånt….jag 
hade rätt bra lärare där med…..så jag gick ju mest på dom lektionerna…..jag fick ju rätt bra 
betyg därifrån, matlagning i alla fall. Det är väl dom bästa betygen jag haft någonsin tror jag 
I: Sen tog du studenten, vad hade du för mål och drömmar då? 
Ip: Inga mål å drömmar man var ju ute å söp typ varenda dag när man var ledig…..så det var 
väl mest det var ute med kompisar…..sen började jag jobba nästan direkt också 
I: Vad jobbade du? 
Ip: XXX…..morsan fixade in mig där så…..jag jobbade natten där i nästan ett år. Skötte 
lackeringen….så jag lackerade allt från byggmaterial till galler å sånt 
I: Jobbar du där än? 
Ip: Nä….sammanlagt var jag väl där i ett å ett halvt år….. sen bytta jag till XXX-industri var 
väl där i tre månader sen fick jag sparken därifrån…..bara för att dom behövde inte mera folk 
sen var jag arbetslös i tre månader…..sen började jag på XXX-plast där uppe…..har varit där i 
en månad nu 
I: Varför bytte du jobb efter det första jobbet? 
Ip: Äh dom satt in robotar där inne…..så fick jag inte heller vara kvar bara för att jag bara var 
tillfälligt….det var väl mest därför 
I: Trivs du där du är nu? 
Ip: Ja…det gör jag 
I: Har du trivts på de andra jobben också? 
Ip: Nä jag trivdes som lackerare….jobbat som det innan. Det var roligt*/ 
I: Om du ser tillbaka på tiden på Solen hur ser du på den då? 
Ip: Ja fan vi hade väl kul…..då när man gick där var det ju piss men nu när man tänker 
tillbaka på det var det ju jävligt skoj alltså. Det enda tråkiga var ju att dom tvingade oss att 
göra vissa grejer å så…..det var väl mest det tror jag 
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I: Vad var största skillnaden mellan det högstadiet du gick och Solen? 
Ip: Ja förutom att det inte var några tjejer där så var det bara en 5-6 stycken så….. 
I: Hur kändes det att det inte gick några tjejer där då? 
Ip: Ja man trodde att man skulle bli bög flera gånger/ 
I: Tappade du kontakten med många tjejer du kände? 
Ip: Nä jag hade kontakt med många av dom…..men dom tyckte ju att det var tråkigt att jag 
bytt skola bara för att jag livade upp skolan sa dom…..sen det som gjorde att jag egentligen 
började på Solen var väl typ att jag blev hämtad av polisen i skolan en gång….gick med 
handfängelse genom hela skolan…..inte speciellt kul 
I: Vad var det som hade hänt då? 
Ip: Misstänkt för inbrott men det var inte jag…..då låg jag hemma å sov 
I: Hur kändes det att gå så genom skolan då? 
Ip: Ja alla kompisar stod ju å skrattade åt mig…..jag skrek ju att jag var oskyldig å så men så 
slängde dom in mig i snutbilen 
I: Hur kändes det att vara misstänkt utan att vara skyldig? 
Ip: Nä jag vet inte det kändes inte så oväntat. Den här killen som vi fick se bandet han var rätt 
jävla lik mig…..men jag hade nu morsan som alibi då…..så dom släppte mig samma dag 
I: Visste du vem det var som hade gjort det? 
Ip: Nä jag visste inte vem det var…..men i å med dom bilderna jag så var han också blond jag 
är blond, korthårig, ungefär samma kroppsbyggnad…..sen samma klädstil som jag har. Sen 
hade väl någon inom skolan då påstått att det var jag…..det gick massa rykten då att det var 
jag 
I: Var det ofta så? 
Ip: Nä jag fick väl skit för en hel del….dom flesta grejerna hade jag gjort också. Jag sprängde 
sönder ljuskronan i ljushallen i skolan…..å lite sånt smått å gott 
I: Varför tror du att du gjorde det? 
Ip: Kul grej…..se hur dom reagerade. Gick in å satte mig på lektionen efter att jag hade gjort 
det…..efter fem minuter ringde dom i den klockan ”NAMN” du ska upp till rektorn nu” Jag 
blev ofta jagad av lärarna bara för att man hittade på skit då* 
I: Har dina andra syskon också varit bråkiga eller? 
Ip: Ja en av dom…..min yngsta brorsa han ha också varit det. Dom andra flyttade 
tidigt…tråkigt att dom flyttade men…. 
I: Vet du om dom gillade skolan? 
Ip: En brorsa hatade skolan, den äldsta. Min andra brorsa hatade också skolan….den äldsta 
skötte sig i skolan men inte den andra….det är väl därifrån jag fick allting. Han lärde mig 
massa skit vad jag skulle göra för att slippa lektioner å sånt 
I: Vad har du för relation till honom idag? 
Ip: Vi har bra relation…..jag brukar vara hos honom varannan helg ungefär 
I: Vad har du för planer för framtiden nu då? 
Ip: Ja du vad har jag för planer…..äh jag vet inte jag ska väl ner till XXX å söka lägenhet 
där…..funderar jag på eftersom jag har alla släktingar å så där. Sen vill jag bo nära mormor 
med….hon är typ 80 å trillar snart av pinnen hon med 
I: Vad vill du jobba med där då? 
Ip: Båt lackerare…..det hade varit kul. Eller så vill jag bli tatuerare men det är så jävla lång 
upplärningstid på det. Så jag tänkte jag skulle ner till tatueraren vi känner där å se om jag kan 
bli lärling där* 
I: När din pappa gick bort, förändrade det dig? 
Ip: Nä… jag vet inte, jag började väl festa lite mer kanske….få bort sorgerna…..sen va det 
inte så mycket mer med det eftersom jag inte hade så mycket kontakt med honom…..så visst 
jag tänker på honom fortfarande idag men tänker att han hade ont hela tiden så det var bättre 
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för honom att dö. Dom ringde ju från XXX-sjukhus å frågade om hjälp….va fan heter det 
hjälp till död, hjälpdöd eller va fan dom sa att det hette…..å frågade dom ringde alla syskonen 
då om dom hade tillstånd till det då….å alla sa ah det är bättre. Då vet jag att jag satt på Solen 
å hade lektion samtidigt….. 
I: Vad hände den dagen sen efter det samtalet? 
Ip: Nä jag stannade hemma två dagar…..sen gick jag till skolan igen. Sen var det inte så 
mycket mer…..gick ut  festade på helgen…..försökte tänka på det så lite som möjligt 
I: Var det annorlunda i skolan dom dagarna? 
Ip: Nä….det var väl det att helt plötsligt började alla prata om sina pappor…..det kanske var 
så att dom hade pratat om det hela tiden innan men då hade man inte tänkt på det. Man märker 
mer far å son grejer….sen var det inte så mycket mer* 
I: Hur var det annars mellan er killar som gick på Solen, har du kontakt med dom idag? 
Ip: Nä en av dom ha jag kontakt med… i stort sett. Sen träffa man någon ibland å står å 
snacka lite med…..men ingen man umgås med direkt 
I: Lärarna har du bra kontakt med dom? 
Ip: Ja när man är å hälsa på sen brukar man träffa en av dom på puben ibland….så få han 
bjuda på drinkar. Alltid bra att känna/ 
I: Hälsa du på ofta på Solen? 
Ip: nä det händer någon gång i månaden typ…..kolla lite på gamla kort å skit 
I: Träffa du killarna som går där nu då? 
Ip: Nä för fan det är bara småungar där nu 
I: Nej men inte att ni umgås så men du träffar dom när du hälsar på eller? Prata du med dom 
eller bara med lärarna? 
Ip: Jag pratar bara med lärarna…..jag tycker inte att jag har något gemensamt med dom. Men 
frågar dom något vad jag har gjort mina tatueringar eller så kanske….. 
I: Försöker dom prata med dig när du kommer dit? 
Ip: Nä dom står ju mest å glor på mig 
I: Man kan ju tänka sig att dom tycker det är kula att prata med dom som gått där 
Ip: Nja vi brukar ju gå dit….dom brukar ju ha julbord varje år…..å då serverar dom ju mat å 
så 
I: Vad roligt 
Ip: Jo det är kul…..sen får man ta med sig en julklapp för typ tjugo spänn 
I: Är det många som kommer? 
Ip: Mm ibland kommer det….det beror på vad dom andra killarna gör nu för tiden 
I: Vad tror du hade varit annorlunda om du hade varit kvar på din andra skola och inte 
flyttats till Solen? 
Ip: Mm….jag hade nog gjort mer….mycket mer skit. Man kunde ju inte hitta på så mycket på 
Solen. Jag vet inte vad jag skulle gjort idag…..suttit inne kanske…...äh jag vet faktiskt inte 
vad jag skulle gjort 
I: Vad trodde du att du skulle bli i framtiden? 
Ip: Jag vet faktiskt inte vad jag trodde att jag skulle bli…..När man gå i skolan tänker man ju 
inte så mycket på…..tänker mest på kompisarna 
I: Hur ser din vardag ut idag? 
Ip: Ganska normal tror jag…..ute å shoppa kläder, gå till jobbet å jobba…..sen gör jag väl inte 
så mycket mer 
I: Har du samma kompisar idag som innan eller är det nya? 
Ip: Nä jag har väl ungefär samma kompisar….är inte så mycket för att träffa nytt folk 
I: Någon särskild anledning till det? 
Ip: Nä jag har ingen större anledning att träffa nytt folk…..jag känner i stort sett dom flesta i 
XXX 
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I: Om du ser tillbaka på hela din skoltid nu, hur ser du på den då? 
Ip: Rätt kul helt okej faktiskt…..jag minns ju inga lektioner jag minns ju bara rasterna å det 
där…..alla kompisar å det man gjorde, sprang å smyg rökte å så när man gick i femman 
sexan….. 
I: Tycker du det var lätt att ta sig igenom skolan? 
Ip: Ja det var inga problem….. Först ville dom ju att jag skulle börja gå IV ett tag när jag 
började gymnasiet, men jag sa nej till det…..då hoppar jag ändå av så…..då erbjöd dom mig 
en plats på Hotell- och restaurang då…..så får jag byta sen om jag ville då….men jag gick 
dom trå åren där….å träffade lite kompisar sen innan där då 
I: Hotade lärarna aldrig med att du inte skulle få ta studenten när du hade så hög frånvaro 
utan gå om? 
Ip: Nä dom sa att jag skulle få gå om tvåan…..men då sa jag att gör ni så att jag får gå om 
kommer jag bara hoppa av så det är ingen idé ni försöker hota mig med det…..sen sa dom inte 
så mycket mer…...sen var det ju mest att dom skulle dra in studiebidraget men det var ju bara 
skitsnack…..dom gör det bara på vissa å vissa inte…..dom har inte så stor koll på det där 
I: Vad tror du hade hänt om dom hade dragit in det då? 
Ip: Då får man fixa pengar på annat sätt 
I: Hade du börjat gå i skolan igen då? 
Ip: Nä det hade jag inte…..man får fixa pengar på annat sätt 
I: Hur då? 
Ip: Jag jobbade väldigt mycket…..började jobba när jag gick i åttan…..så jag jobbade en hel 
del. Jobbade på ett företag här i XXX….så ringde dom när dom behövde hjälp då så….jag vet 
dom ringde oftast när jag gick i skolan varje dag nästan ”Kan du komma upp idag vid nio” 
”Javisst” ”Går du i skolan?” ”Nej”. Dom visste att jag gick i skolan men jag sa att dom kunde 
ringa… så dom ringde å frågade om jag hade lektion å så…..men det sa jag att jag inte hade. 
Sen kom det ju fram att jag skolkade ganska mycket då för att jag stack upp å jobbade då…… 
jag svarade ofta i mobilen när jag satt på lektionerna å så. Sen sa jag att jag bara skulle gå på 
toan…..sen märkte dom ju att jag aldrig kom tillbaka då 
I: Gjorde lärarna något åt det? 
Ip. Nej dom undrade bara vad jag hade tagit vägen…..sen var det ju så att man hade jobbat 
från nio på morgonen till nio på kvällen ibland…..sen gick man hem å kunde inte sova förrän 
två ett….sen gick man upp å gick till skolan. Va man väldigt trött hände det att man somnade 
på lektionen å då trodde ju lärarna att man gick på droger å ditten å datten…..så fick man 
lämna pisseprov å sådär 
I: Bestämde lärarna att du skulle gå och lämna prover? 
Ip: Mm…..jag fick göra det nio gånger tror jag…..eller första gången det var för att jag hade 
somnat på en lektion…..hade jobbat hela natten å satt mig vid datorn hemma sen gick jag upp 
å gick till skolan…..så satt jag så på lektionen i skolan å somnade så kände bara att min lärare 
lyfte upp å gick med mig till rektorn å så skulle jag göra pisseprov…..först vägrade jag då, så 
sa dom att dom kunde tvinga mig å jag sa att det kan dom inte alls…..sen fick jag göra 
pisseprov då…..dom första två bestämda tider som du får reda på då dom andra får du inte 
reda på dom bara kallar in dig 
I: Hade dom anledning att göra det då? 
Ip: Nä inte i min mening…..jag höll inte på med något å jag sa det dom första proverna visade 
att jag inte hade något i kroppen så jag fattar inte varför ni ska göra det här…..dom bara nä det 
är bara för säkerhetsskull….så det inte går runt massa droger på skolan å så. Dom sa att jag 
alltid va så trött i skolan å så men tro fan det….. 
I: Var det fler som fick lämna prover eller var det bara du? 
Ip: Nä det va mina kompisar också…..jag tror du känner en del av dom…..eller i alla fall vet 
vilka dom är 
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I: Ja den här staden är ju ganska liten så…. 
Ip:  Dom är rätt kända i XXX med så* / 
I: Hur gammal var du när dina syskon flyttade sa du? 
Ip: ….. va kan jag ha varit 15-16 eller något sånt…..dom flesta flyttade då 
I: När flyttade din mamma? 
Ip: Hon flyttade väl för två år sedan….. jag bodde ett tag utanför stan där mamma jobbade så 
då åkte hon ju förbi mig varje dag…..sen hittade jag en lägenhet i stan….sen flyttade jag hit 
då så stack morsan till XXX…..kanske två å ett halvt år sen….sen ha man fått klara sig själv 
mest 
I: Är det saknaden av familjen som gör att du vill flytta till XXX? 
Ip: Nä…..det är väl mest att jag känner ganska mycket folk där med å så…..mycket roligare 
stad å festa i/ 
I: Om du tänker på undervisningen på Solen, hur var den? 
Ip: Man fick ju mycket mer hjälp eller så…..var det något man inte förstod så kom dom 
direkt….eftersom det bara var 5-6 stycken i klassen…..sen hade ju inte alla samma lektioner 
heller…..en del hade ju matte kanske två matte, två engelska å kanske någon nåt annat. Det 
var väl tre lärare på kanske sju elever 
I: Var ni nöjda med alla lärare? 
Ip: Ja…..eller vi fick fyra eller tre tjejer att sluta 
I: Varför, ville ni inte att det skulle vara tjejer som jobbade där? 
Ip: Jojo det var inte det…..dom tyckte det var jobbigt 
I: Hade det varit bra tror du om någon av dom hade stannat kvar där? 
Ip: Aa det hade det säkert varit tror jag….. 
I: På vilket sätt tror du? 
Ip: Ää man hade ju haft något att kolla på i så fall (skratt) 
I: Hur tror du att andra elever såg på dom på Solen? Var man häftig? 
Ip: Nä det var väl inte så….det var väl alla rikemansbarn dom tyckte väl mest att man var cp å 
tyckte det var idioter som gick på Solen…..som inte klarade av att gå på en vanlig 
skola…..men annars dom kompisarna man hade dom brydde sig inte så mycket 
I: Vilka är rikemansbarn? 
Ip: Ja dom som bor….nä men dom som går i väldigt, väldigt tighta byxor å så…..klassa vi 
dom som….sen försöker dom ha pengar å så…..men en del av dom har ju inte så mycket 
pengar så man kan ju bara skratta åt dom 
I: Berättade du för alla att du gick på Solen eller var det något du bara sa till dom närmsta? 
Ip: Nä var det någon som frågade vilken skola man gick på så sa man bara Solen…..men det 
var många som inte visste vad det var för något….Dom har ju börjat en sådan skola för tjejer 
också 
I: Det är ju ganska konstigt att det inte funnits innan, att det bara varit för killar 
IP: Jaa det är en av dom tjejerna som jobbade på Solen ett tag som startade det…..jag vet 
ganska många tjejer som hade behövt det men dom kunde ju göra va fan dom ville för det 
hände ju inget med dom ändå 
I: Det här med drömmar å så, hur skiljer dom sig från att du var liten till nu? 
Ip: Nu för tiden drömmer jag väl mest att jag ska dör hela tiden…… dom senaste gångerna 
drömde jag att jag vaknade upp på ett sjukhus i alla fall….sen jag kommer inte ihåg hur jag 
kom dit eller något…..sådana konstiga drömmar drömmer jag nu för tiden 
I: Dina framtidsplaner har dom förändrats något? 
Ip: Jaa det har dom….innan var det mest att man ville bli filmstjärna å lite sånt å dykare å nu 
är det väl mest att man ska få ett bra jobb å tjäna så mycket pengar som möjligt 
I: Skulle du inte göra det som filmstjärna tror du? 
Ip: Jo men jag har aldrig tänkt mig själv som en filmstjärna så 



 51

I: Men dykare då? 
Ip: Jag vet inte vad dom får betalt…..har aldrig kollat upp det där riktigt….men sen var det 
någon som sa att man bara får vara nere på vissa djup å vissa minuter å så å då tyckte jag inte 
det var så kul längre…..jag tänker att man ska vara där nere i timmar…..massa konstiga regler 
så jag sket i det. Jag funderar på att kanske om jag flyttar till XXX att bli bartender….jag har 
ju den utbildningen från hotell- och restaurang…..med det är ju så jobbiga arbetstider därvid. 
Jag valde till de utbildningen då…..en kurs eller så blir man mer än bara kock liksom 
I: Kan du inte tänka dig att jobba som kock då? 
Ip: Nä jag har tröttnat på att laga mat…..man gör ju inte så graciösa maträtter hemma…..för 
det mesta blir det spaghetti å falukorv å något som går snabbt att göra….det var ju mycket 
lättare att göra bättre måltider på skolan…..där hade dom ju alla ingredienser hemma har man 
ju knappt halva 
I: Är det något du känner att vi inte har tagit upp som känns väsentligt? 
Ip: Nä det tror jag inte 
 
 
 


