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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka skolpersonals uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd  
och den utbildning som erbjuds på tre resursskolor.  Sju kvalitativa  intervjuer  har genomförts  och 
resultatet har analyserats genom en tematisk analys med fokus på innehåll, framträdande mönster och  
mångtydigheter i utsagorna. En svaghet i studien är utmaningen i att undersöka utsagor som forskaren 
själv är nära. En styrka i studien är synliggörandet av forskarrollen och forskarens perspektiv. Studiens 
resultat visar att respondenternas synsätt på elever i behov av särskilt stöd är kopplat till hur de talar  
om eleverna, syn på orsaker till behov av särskilt stöd och syn på normalitet. Vidare återges framförallt 
en  positiv  bild  av  respondenterna  gällande  den  individualiserade  undervisningen.  Gällande 
resursskolans  uppdrag  framträder  framförallt  en  kluvenhet  till  inkludering  och  särskiljande 
undervisning  för  elever  i  behov  av  särskilt  stöd.  Den  huvudsakliga  slutsatsen  i  arbetet  är  att 
resursskolans  uppdrag  är  komplext,  då  den  bidrar  till  att  synliggöra  aktuella  utmaningar  och 
möjligheter  i  arbetet  med  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  samtidigt  som  uppdraget  innebär  en 
särskiljande  åtgärd.  Slutligen  diskuteras  behov av mer  forskning som studerar  hur  skolgången på 
resursskolor påverkar elevernas självbild och möjligheter till utveckling och lärande. 

Nyckelord
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Förord
Som pedagog på en resursskola under 2013 fick jag uppleva hur snabbt förutsättningarna förändrades 
för elever och föräldrar när skolan plötsligt fick ett besked om minskade tilläggsbelopp för elever i 
behov av särskilt stöd. Konsekvenserna blev ett faktum och till följd kom besparingar som i praktiken  
ledde till att det blev färre pedagoger i arbetsgrupperna. Händelserna och de efterföljande debatterna 
kom att  väcka  många  tankar  kring  politiska  beslut,  elever  i  behov av  särskilt  stöd, resursskolors 
framväxt samt deras roll i utbildningssystemet. 

Jag vill ge ett tack till min handledare för ett trevligt bemötande under arbetsprocessen. Tack till dig 
fina mamma för all den kärlek du ger mig och för att du alltid finns där. Ett särskilt tack till dig älskade 
Andrew, tack för ditt stöd och all din uppmuntran under arbetets gång. Jag vill även tacka alla er som 
ställt upp som medverkande i denna studie. 
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Inledning
Detta forskningsarbete avser att studera den utbildning som erbjuds elever i behov av särskilt  stöd  
inom ramen för resursskolan. Mer specifikt görs detta genom att studera skolpersonals uppfattningar 
om elever i behov av särskilt stöd samt den utbildning som erbjuds eleverna på tre resursskolor. Med 
resursskola menas friskolor som riktar sig till en särskild grupp av elever i behov av särskilt stöd oftast 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Enligt Skolverket (2014) benämns denna typ av skolor 
för  friskolor  med  begränsat  mottagande  riktade  till  elever  med  diagnoser  såsom  Aspergers  och 
autism/autismliknande tillstånd men även ADHD. Inom ramen för denna uppsats kommer begreppet  
resursskola att användas av praktiska skäl. När det rör sig om begreppet elever i behov av särskilt stöd  
kommer Jansons (2013) benämning  elever  med funktionella olikheter att  användas synonymt med 
elever  i  behov  av  särskilt  stöd  för  att  beskriva  resursskolornas  elever  med  varierande  visuella,  
motoriska och kognitiva förmågor. 

I den aktuella skoldebatten problematiseras huruvida resursskolor i Stockholm bör få mer eller mindre 
anslag  per  elev  än  tidigare.  Enligt  Friskolornas  riksförbund (2014)  beviljas  resursskolor  i  mindre 
utsträckning än tidigare tilläggsbelopp för elever med funktionella olikheter från kommunerna. Detta 
påtalas även i en artikel av (Sundén Jelmini, 2013) i Svenska Dagbladet där det uppmärksammas att  
grundskolerektorer  i  Stockholm protesterat  efter  att  kommunens  politiker  beslutat  om att  ta  bort 
tilläggsbeloppen för elever i behov av särskilt stöd. Anledningen som ges till denna förändring är att  
utgifterna för resursskolorna blivit för höga sedan deras framväxt men framförallt i relation till det 
anslag som kommunala skolor får per elev. I artikeln påtalas det att skolorna riskerar avstängning,  
vilket  i  sammanhanget  berör  cirka 400 elever.  Vidare  anges  det  att  antalet  barn  på resursskolor  i 
Stockholm har ökat markant från knappt 100 elever under höstterminen 2009 till 400 elever 2013. I en  
intervju för Sveriges Radio Södermanland resonerar (Magnusson, 2013) en doktorand och forskare på 
Mälardalens  högskola  kring  konsekvenserna  av  det  fria  skolvalet  utifrån  pågående  forskning. 
Magnusson är kritisk till att det svenska skolsamhället blivit alltmer segregerat när det kommer till  
elever i behov av särskilt stöd. Anledningen som ges är att det framförallt är elever med välutbildade  
föräldrar som i större utsträckning väljer skola åt sina barn. Magnusson hävdar att det fria skolvalet  
missgynnat en stor del av de elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Vidare påtalar Magnusson  
att  många  fristående  skolor  tackar  nej  till  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  med  hänsyn  till  deras  
marknadsföring och profilering med fokus på elever med särskilda diagnoser. Med utgångspunkt i  
dessa motstridiga resonemang finns det ett behov av att studera uppfattningar bland skolpersonal på 
olika resursskolor i Stockholmsområdet gällande den utbildning som erbjuds elever i behov av särskilt  
stöd. Funderingar kring hur skolpersonal ser på elevers behov av särskilt stöd och den utbildning som 
de  erbjuds  genom resursskolans  särskiljande  skolform aktualiseras  i  denna  studie.  Ambitionen  är 
således att bidra till den kunskap som redan finns inom området och bidra till en nyanserad bild av  
resursskolors utbildningsform utifrån en kvalitativ ansats.

2



Bakgrund

Barnets rätt till en likvärdig utbildning 

Artikel  2  är  en  av  huvudprinciperna  i  konventionen  om  barnets  rättigheter  och  handlar  om  att 
konventionens rättigheter gäller alla barn. Alla barns lika värde poängteras samt att inget barn får bli  
diskriminerad eller sämre behandlad exempelvis på grund av diskrimineringsgrunden funktionshinder. 
Artikel 12 är en annan huvudprincip som lyfter barnets lika människovärde samt delaktighet i frågor 
som rör denna. Av vikt är även artikel 28 och 29 som understryker barnets rätt till en utbildning som är  
tillgänglig  och  åtkomlig  för  varje  enskild  elev  (Hammarberg,  2006).  Även  i Skolverkets  (2011) 
läroplan för grundskolan,  Lgr 11, fastslås alla barns lika värde och att  alla elever ska erbjudas en 
likvärdig utbildning. En likvärdig utbildning är enligt Skolverket en anpassning efter  den enskilda 
elevens förutsättningar  och behov.  Skolverket  poängterar  även att  utbildningen ska främja fortsatt 
lärande och kunskapsutveckling utifrån varje elevs bakgrund och tidigare erfarenheter. I läroplanen 
synliggörs vidare skolans särskilda ansvar gentemot de elever som av olika anledningar har svårt att nå 
utbildningsmålen, och att undervisningen därför inte kan utformas lika för alla. 

I  en  rapport  som  Skolinspektionen  (2010:4)  publicerat  om  situationen  för  elever  med 
funktionsnedsättningar  såsom  syn-  och  hörselnedsättning  samt  rörelsehinder  på  gymnasienivå 
synliggörs  just  rätten  till  en  likvärdig  utbildning.  I  rapporten  ingår  en  granskning  av  33 
gymnasieskolor som finns runt om i landet. Granskningen visar att skolor generellt sätt har svårigheter 
med att anpassa lärandemiljön till den enskilda eleven, vilket gör det svårt att säkerställa att elever 
med funktionsnedsättningar får en likvärdig utbildning. Exempel på Skolinspektionens iakttagelser är 
otillräckliga  anpassningar  i  elevernas  lärandemiljö,  brister  i  personalens  kompetens  och 
förhållningssätt  samt  brist  på  tydliga  rutiner  och  system  för  att  identifiera  behov.  Enligt 
Skolinspektionen leder dessa brister till att elever med funktionsnedsättningar får ta på sig för mycket 
ansvar gällande den egna lärandemiljön.  I en liknande rapport från Skolinspektionen (2009:6)  om 
elever med samma funktionsnedsättningar fast i grundskolan synliggörs även här brist på ansvar från 
skolornas håll. I denna granskning ingår 24 grundskolor och Skolinspektionens iakttagelser är att när 
problem uppstår i skolmiljön läggs problemen ofta över på den enskilda eleven snarare än på skolors  
strukturer och förhållningssätt  till eleven. Skolinspektionen poängterar att  detta strider mot skolors 
lagstadgade  skyldighet  att  erbjuda  alla  elever,  oavsett  bakgrund  och  förmåga,  likvärdiga 
förutsättningar. Vidare synliggör Skolverket att skolproblem ska betraktas som kontextuella snarare än 
individuella och att likvärdiga förutsättningar ska uppnås i en miljö där eleven upplever trygghet och 
där självkänslan stärks. 

Inkluderingsprincipen

Rätten till särskilt stöd är central och regleras i skollagen där det också anges att ansvaret för att utreda  
behov  av  särskilt  stöd  åligger  rektorn  (2010:800).  I  en  kunskapsöversikt  som  publicerats  av 
Skolinspektionen  (2013)  gällande  särskilt  stöd  i  form  av  enskild  undervisning  och  särskilda 
undervisningsgrupper  anges  flera  orsaker  till  att  särskilt  stöd  ges  i  skolan,  såsom  exempelvis 
funktionsnedsättning och/eller sociala förhållanden. Generellt sätt handlar det om svårigheter kopplade 
till lärande och beteende som ger anledning till särskilt stöd. Dock påtalas att en medicinsk diagnos i  
sig  inte  innebär  att  eleven behöver  särskilt  stöd.  Vad som avses  med  särskilt  stöd  är  således  en  
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bedömning som skolan gör från fall till fall. Dock är huvudregeln för att ge särskilt stöd att den ska  
erbjudas  i  elevens  ordinarie  undervisningsgrupp  och  innebär  att  undervisningen  ska  ske  efter 
inkluderingsprincipen. Ambitionen är därmed att alla elever ska undervisas i samma klassrum i största 
möjliga mån. Särskilt stöd ges när eleven riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som minst bör 
uppnås och ska framförallt ses som ett komplement till den vanliga undervisningen. I undantag ska 
stödet ges istället för ordinarie undervisning. Vidare framkommer det i kunskapsöversikten att skolors 
och rektorers arbete med åtgärdsprogram och bedömning av behov av särskilt stöd framträder som de 
mest  förekommande  bristerna  i  Skolinspektionens  regelbundna  tillsyner.  Skolinspektionens 
erfarenheter är även att skolledare i stor omfattning ser elevers behov av särskilt stöd som beroende av  
individuella  brister  snarare  än  orsakat  av  strukturer  i  undervisningen  eller  vuxnas  och  skolors  
förhållningssätt  till  elevers  olikheter  (Skolinspektionen,  2013).  I  en  av  Skolinspektionens  (2012) 
kvalitetsgranskningar av skolsituationen för elever med diagnoser inom autismspektrumtillstånd och 
där  eleverna  fått  undervisning  i  små  undervisningsgrupper  under  hela  sin  skolgång  framkom att 
eleverna till upplevde en viss trygghet. Med trygghet menas i  sammanhanget att eleverna var öppna 
och kände till sina egna svagheter och styrkor men även sina skolkamraters. I granskningen framhävs 
att det är skolans uppdrag att säkerställa elevernas trygghet. Dock påtalas det att det på flera skolor  
finns en målkonflikt mellan kunskapsutveckling och elevernas rätt att känna sig trygg i skolmiljön.  
Skolinspektionen  framhäver  att  elevernas  trygghet  är  en  förutsättning  för  en  positiv 
kunskapsutveckling. 

Särskilda undervisningsgrupper 

Enligt  en  rapport  från  Specialpedagogiska  myndigheten  (2009)  redovisas  hur  26  elever  med 
funktionsnedsättningar  samt  föräldrar  upplever  utbildningen  i  särskilda  undervisningsgrupper. 
Eleverna som är med i rapporten utgörs av elever som både undervisas i mindre grupp (även i en 
annan kommun än deras hemkommun) och elever vars utbildning är fördelad mellan en mindre grupp 
och vanlig klass. Enligt majoriteten av eleverna och föräldrarna i  rapporten är undervisning i små  
grupper en passande utbildningsform och eleverna trivs bra. Eleverna upplevde att de fick bättre hjälp  
att nå godkända betyg i små undervisningsgrupper jämfört med stor klass, då de fick mer pedagogiskt 
stöd. Problemen som påtalas med en stor klass är koncentrationssvårigheter på grund av en stökig 
miljö samt bristande fysisk och teknisk anpassning i miljön. Gällande den social delaktigheten hade 
detta förändrats i  positiv riktning för en del elever sedan de börjat i mindre undervisningsgrupper.  
Samtidigt framkom det i rapporten att en del elever istället upplevt en negativ förändring. Framförallt  
för att de hade färre skolkamrater än tidigare och att de saknade sina gamla klasskamrater. Föräldrarna  
i rapporten upplevde en stark tilltro till de små undervisningsgrupperna samtidigt som en del kritik 
framkom gällande begränsade möjligheter till social delaktighet med elever utan funktionsnedsättning. 
Några av föräldrarna uttryckte även att de hellre skulle se sina barn i stor klass om kompetensen och 
det  pedagogiska  stödet  skulle  vara  detsamma  som  i  den  mindre  gruppen.  (Specialpedagogiska 
myndigheten, 2009)

I  en  avhandling  av  Ljusberg  (2009)  om  elever  i  särskilda  undervisningsgrupper  utifrån  ett  
elevperspektiv  framkommer  det  i  likhet  med  annan  forskning  att  elever  blir  bärare  av  skolans  
värderingar, vilket påverkar vuxnas synsätt och bemötande. Dessutom visar Ljusberg genom sin studie 
att  elever  i  särskilda  undervisningsgrupper  har  en  negativ  självbild  och  beskyller  sig  själva  för 
åtgärden som denna typ av undervisning innebär. Ljusberg konstaterar att dessa elever framförallt lär  
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sig att bete sig enligt de förväntningar som finns på elever i särskilda undervisningsgrupper, vilket 
hindrar  elever  att  utvecklas och  ta till  sig  ämneskunskap.  Enligt  Skolinspektionen (2013) kan  det  
finnas  fördelar  med  särskilda  undervisningsgrupper  för  elever  i  behov  av  särskilt  stöd,  om detta 
innebär att eleverna får en individanpassad undervisning och ökad arbetsro. För elever med negativa 
erfarenheter från skolan i form av mobbing och annan kränkande behandling samt hög frånvaro kan 
åtgärder som enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp innebära en positiv förändring. 
Skolinspektionen lyfter dock fram svårigheter med denna typ av åtgärder. Ett exempel är att det är 
svårt att gruppera elever i behov av särskilt stöd. Detta resulterar i att elever med olika svårigheter  
klumpas ihop i  samma grupp. Skolverket  (2009) hävdar att  skolor ofta hanterar  elevers behov av 
särskilt  stöd  genom  diverse  särskiljande  lösningar,  exempelvis  i  form  av  särskilda 
undervisningsgrupper, vilket anses gå emot den vägledande principen om inkludering. 

Tidigare forskning
I detta avsnitt diskuteras forskning som relaterar till det skifte som det svenska utbildningssystemet 
genomgått med stöd av diskursen om det fria skolvalet. Detta görs för att få en ökad förståelse för  
framväxten av fristående skolor med ökad profilering riktad till specifika grupper av elever och alltfler 
segregerade  skolformer.  Vidare  inkluderas  även  en  diskussion  om  neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar med fokus på ADHD och vikten av elevers positiva självbild vilket relateras  
till professionellas bemötande av elever utifrån diskurser om normalitet och avvikelse. I anknytning 
till  detta,  inkluderas  även en diskussion om specialpedagogiska  insatser  på  både kommunala  och 
fristående skolor.

Det fria skolvalet 

Fristående skolor 

Göransson, Magnusson och Nilholm (2012) hävdar att framväxten av fristående skolor ger uttryck för 
en  förändrad  syn  på  offentlig  utbildning.  Forskarna  synliggör  att  synen  på  elever,  kunskap  och 
utbildning  förändras  över  tid  och  präglas  av  rådande  normer  i  samhällets  sociala  och  kulturella 
kontext. Forskarna undersöker i sin studie den generella situationen för elever i behov av särskilt stöd 
på grundskolenivå utifrån en kvantitativ metod. I studien ingår en enkätundersökning där samtliga 
fristående skolor i Sverige ingår. Elever i behov av särskilt stöd som fokuseras i studien är elever med  
funktionshinder/funktionsnedsättning såsom dyslexi och ADHD. Inledningsvis synliggör forskarna  att 
det  svenska  utbildningssystemet  genomgått  en  omvandling  utifrån  diskursen  om  en  ökad 
demokratisering av utbildningssystemet och det fria skolvalet.  Göransson, Magnusson och Nilholm 
hävdar  att  det  svenska  utbildningssystemet  till  följd  av  globaliseringens  effekter  genomgått  en 
successiv marknadsanpassning sedan början på 1990-talet. I studien påpekas det dessutom att det fria 
skolvalet och utvecklingen av alltfler segregerade skolformer inom svensk kontext följt en liknande 
trend  som  den  som  skett  på  internationell  nivå.  Vidare  relateras  detta  till  de  skolreformer  som 
möjliggjorde det fria skolvalet och som genomfördes mellan tidigt 1980-tal till slutet av 1990-talet.  
Argumentet  var  enligt  forskarna  att  ge  familjer  friheten  att  välja  skola  i  en  annan  kommun  än 
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hemkommunen.  Forskarna  hävdar  även  att  denna  decentralisering  inneburit  en  framväxt  av 
segregerade skolformer med särskild inriktning på specifika grupper av elever i behov av särskilt stöd. 
Vidare påpekas att idealet som föregick det fria skolvalet innefattade ett enhetligt utbildningssystem 
med  fokus  på  en  skola  för  alla, ett  ideal  som  växte  fram  parallellt  med  diskursen  om 
välfärdssamhället. Idealet menar forskarna sågs som en förutsättning för en ökad jämlikhet i skolan  
utifrån visionen om att olika typer av elever skulle gå i en och samma klass (Göransson, Magnusson & 
Nilholm, 2012).  

Göransson, Magnusson och Nilholm, 2012 refererar i sin studie till Englund (1996) som även han 
problematiserar  förändringarna  i  det  svenska  utbildningssystemet.  Englund  beskriver  dessa 
förändringar utifrån en diskursiv förskjutning av demokratibegreppet  från ”public good till  private  
good” (Englund, 1996, s. 16). Enligt Englund har reformerna i Sverige framförallt  uppmuntrats av  
konservativa  och  utbildningspolitiska  krafter  som  grundades  i  början  på  1980-talet,  som  en 
motreaktion till idealet om en skola för alla. Englund menar att diskursen om det fria skovalet lett till 
ett mer individualiserat utbildningssystem samt en ökad profilering och privatisering av skolor med 
fokus  på  skolpeng.  Konsekvenserna  av  dessa  reformer  menar  Englund  har  lett  till  ett  splittrat 
skolsamhälle  grundat  på  enskilda  familjers  intressen  snarare  än  en  ”kollektivt 
medborgarförberedande”  skola.  Englund anser  att  detta  lett  till  ett  segregerat  och på samma gång 
traditionellt skolsystem (Englund, 1996, s.17). I Göransson, Magnusson och Nilholm (2012) studie 
framkommer det att elever som går på friskolor i Sverige ökat från 2 procent 1995/96 till 11,8 procent  
2010/11. Forskarna  påtalar att förespråkarna för det fria skolvalet länge argumenterat för att en ökad 
konkurrens leder till ett effektivare skolsystem och ökad kvalitet inom utbildningssektorn. Vidare att 
elevers  och föräldrars  rätt  att  välja  utbildning  efter  den enskilda familjens behov stärks.  Studiens  
resultat  visar  bland  annat  på  att  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  är  färre  i  fristående  skolor  än  i 
kommunala skolor samt att individuella problem oftast anges som förklaring på elevers svårigheter i  
skolan. Forskarna hävdar att så länge som det finns färre elever på fristående skolor än i kommunala 
skolor så ger detta en indikation på att valmöjligheten för elever i behov av särskilt stöd är begränsad,  
jämfört  med  andra  elever.  Dessutom  synliggörs  att  elever  med  föräldrar  som  är  lågutbildade  är  
överrepresenterade bland elever i behov av särskilt stöd, vilket anses begränsa elevers och föräldrars  
valmöjlighet. I studien framkommer det att så många som 15 procent av skolorna angett att de nekat 
antagning av elever som är i behov av särskilt stöd inom en tre års period, på grund av att skolorna inte 
lyckats få beviljat anslag från den berörda kommunen. Vidare problematiseras att det finns en stor 
variation  mellan  friskolor  när  det  kommer  till  arbetssätt,  kvalitet  och  pedagogiska  inriktningar.  
Resultatet  i  studien visar  framförallt  att  det  fria skolvalet  gynnar andra grupper av elever i  större  
utsträckning än elever i behov av särskilt stöd. Dessutom visar studien att det finns få indikatorer på att 
fristående skolor utmanar traditionella sätt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd (Göransson,  
Magnusson & Nilholm, 2012). 

Även  Göransson,  Malmqvist  och  Nilholm  (2013)  påtalar  att  det  svenska  utbildningssystemet 
genomgår en ökad marknadsanpassning och att få studier gjorts som visar på konsekvenserna av detta 
skifte för elever i behov av särskilt stöd. Forskarna fokuserar i sin studie på skolors lokala ideologier  
när det rör sig om elever i behov av särskilt stöd på fristående skolor. Med lokala ideologier menas de  
värderingar som finns på skolor och som påverkas av tre olika nivåer såsom samhälls-,  skol- och 
individnivå. Studien är utförd på åtta skolor och baseras på semistrukturerade intervjuer både enskilt  
och i grupp av allt ifrån rektorer, speciallärare, klasslärare, elever i behov av särskilt stöd och föräldrar. 
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Utöver  intervjuerna  genomfördes  även  utvärderingar  av  respondenterna  för  att  identifiera  olika 
skolintressenters syn på skolundervisningen och syftet med denna. Studiens resultat visar framförallt  
att  det finns fem olika skolideologier som visar på en stor variation och grundläggande skillnader 
mellan friskolornas arbetssätt. De olika skolideologierna anses ha en stor påverkan på förhållningssätt 
till elever i behov av särskilt stöd på dessa skolor. I studien problematiserar forskarna att det finns  
många konkurrerande mål som ska uppfyllas i skolsamhället, vilket innebär att fristående skolor tolkar 
och prioriterar olika mellan dessa mål. Även i denna studie påtalas att framväxten av fristående skolor 
riktade till specifika grupper av elever i behov av särskilt stöd går emot visionen om en skola för alla 
och snarare leder till ett splittrat skolsamhälle (Göransson, Malmqvist & Nilholm, 2013).

Elever i behov av särskilt stöd

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

I Ljusbergs (2009) doktorsavhandling om elever i särskilda undervisningsgrupper utgår hon från ett 
elevperspektiv med syfte att öka förståelsen för elevers upplevelser av att gå i specialklass. Studien 
utgörs av fem artiklar och data är hämtad från BASTA-projektet (basfärdigheter, social interaktion och 
träning av arbetsminne), ett treårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt på initiativ av Lärarhögskolan 
och Karolinska Institutet.  Projektet utgår således utifrån ett medicinskt, pedagogiskt och elevcentrerat  
perspektiv. Av de 41 elever som ingick i BASTA- projektet hade 19 elever diagnoser varav 17 av dessa 
hade en ADHD diagnos. Detta kan relateras till  internationell forskning som visar på diagnoser ökar 
varav ADHD är den vanligaste diagnosen (Skidmore, 2004). Enligt Matson (2007) pågår det en ökning 
av elever som anses vara i behov av särskilt stöd vilket anses vara en bidragande faktor till alltfler  
specialpedagogiska lösningar i svensk skola. Ljusberg (2009) påtalar vidare att en ADHD diagnos i 
Sverige  ges  utifrån  den  diagnostiska  handboken  DSM-IV,  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  
Mental  Disorders.  Detta  innebär  att  en  diagnos  ges  utifrån  en  klinisk  utvärdering  av  en  persons 
beteende  då  det  varken  finns  medicinska  eller  psykologiska  tester  för  ADHD.  I  avhandlingen 
framkommer dock att 55 procent av eleverna i studien inte hade någon diagnos, vilket innebär att  
elever som placeras i särskilda undervisningsgrupper inte nödvändigtvis har en diagnos men trots det 
upplevs ha samma behov som elever med diagnoser. Ljusbergs forskningsresultat visar bland annat på 
att  elever i  särskilda undervisningsgrupper upplever själva att  de hamnar i  en social  kategori som 
signalerar  misslyckande,  vilket  påverkar  deras  självuppfattning  och  möjligheter  till  personlig 
utveckling och lärande. 

Crowe (2000) har en kritisk ingång till hur DSM-IV handboken används för att definiera diagnoser 
och problematiserar de teoretiska grunder som denna baseras på. Crowe framför ett kritiskt argument 
till en av de centrala definitionerna i manualen som utgår från att en psykisk störning är ett syndrom  
som uppstår  inom individen.  En sådan definition  menar  hon implicit  utgår  från  att  den  psykiska 
störningen är en konsekvens av något som är felaktigt i individen. Crowe menar att detta omöjliggör  
en förståelse av människors erfarenheter som en konsekvens av kulturella och sociala strukturer. Dess 
primära  funktion  är  enligt  Crowe  rimlig  då  den  avser  att  underlätta  kommunikationen  mellan 
professionella  och  forskare  inom den  kliniska  medicinen  genom exempelvis  statistisk  data.  Dock 
poängterar  forskaren  att  handboken bör  användas utifrån  ett  kritiskt  förhållningssätt  med en ökad 
medvetenhet om dess brister. Crowe menar att ett klassifikationssystem alltid har sina begränsningar, 
framförallt när det rör sig om godtyckligheten i professionellas bedömningar. En annan begränsning 
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som nämns är att kliniska kategorier utgör basen av de ramverk som används för att tolka människors  
erfarenheter. Riskerna som påtalas är när kategorier ses som grundläggande egenskaper hos individer 
när det rör sig om mental kapacitet och hälsa. Här påpekas det att det inte handlar om att förminska 
svårigheter  eller  mental  ohälsa  snarare  att  ett  okritiskt  och  accepterande  av  kliniska  kategorier  
omöjliggör en mer innovativ forskning när det kommer till förändringsarbete. Crowe hävdar därmed 
att de kriterium som finns för psykiska störningar är baserade på för givet tagna föreställningar om vad 
som är normalt och avvikande beteende. Kopplat till skolans område finns det annan kritisk forskning 
av  bland  annat  Hjörne  (2004)  som  stödjer  resonemanget  om  att  den  medicinska  diskursen  ofta 
appliceras inom utbildningsområdet. Hjörne argumenterar att en kategorisering av elever med fokus på 
diagnoser och/eller avvikelser i  stor utsträckning  används  av skolpersonal  på elevkonferenser  trots 
olika yrkesroller. I Hjörnes forskning framkommer det att centrala under elevkonferenserna var elevers 
tillkortakommanden och svagheter snarare än fokus på miljömässiga faktorer och elevers styrkor samt 
utvecklingsmöjligheter. En annan viktig aspekt som noterades var bristen av elevens egna perspektiv 
på sin egen skolsituation i elevkonferenserna. I likhet med Hjörne påtalar Matson (2007) att riskerna 
med att generalisera och kategorisera elever utifrån diagnoser är att elever förminskas och i längden 
inte  ses  som människor  utan  som kategorier  med särskilda egenskaper.  Istället  för  att  hantera  de 
svårigheter elever upplever i sin skolmiljö menar Matson att eleven objektifieras, pekas ut och får ta på 
sig huvudansvaret för de problem som uppkommer i skolan. 

Enligt Börjesson (1997) som tidigare forskat om elevers olikheter utifrån svensk skoldiskurs tolkar 
professionella  normalitet och avvikelse  på olika sätt  över  tid  och beroende av kontext.  Börjesson 
diskuterar tre olika sätt att se på normalitet, vilket han anser har betydelse för hur vuxna exempelvis  
bemöter  elevers  olikheter  i  skolan.  Detta  resonemang  kan  relateras  till  Ljusberg  (2009)  som 
konstaterar att föreställningar om elever är kopplade till makt, vilket innebär att forskares och lärares 
fördomar  om elever  för  med  sig  konsekvenser  i  bemötandet  av  elever.  Det  första  synsättet  som 
Börjesson (1997) diskuterar när det rör sig om normalitetsbegreppet kallas för  statistisk normalitet. 
Den  statistiska  normalitet  har  störst  betydelse  för  statistiken  och  utvärderas  utifrån  en 
normalfördelningskurva och förstås utifrån ett medelvärde med fokus på genomsnittliga eller vanliga 
beteenden. Det andra synsättet kallas för normativ normalitet och innebär att normalitet förstås utifrån 
värderingar och normer kring förmåga som förekommer i ett samhälle vid en viss tidpunkt. Det tredje 
sättet kallas för individuell eller medicinsk normalitet och kategoriseras utifrån normal/frisk respektive 
avvikande/sjuk. Inom det  medicinska området ges exempelvis behandling och medicinering för att 
personen ska uppnå ett normalt tillstånd. Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson 
(2004) refererar i sin forskarrapport till Börjesson (1997) och påtalar att dessa tre olika sätt inte alltid  
är tydligt separerade beroende på område utan integreras ofta av olika grupper av professionella vilket  
påverkar bemötandet av de som anses som avvikande. I forskarrapporten framkommer det att arbetet  
inom den statistiska normaliteten är riktat mot att göra det möjligt för individerna att leva ett vanligt 
liv oavsett sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning. Vidare poängterar de att det inom detta synsätt 
inte  är  den enskilde  som i  första hand ska förändras  utan  snarare  omständigheterna  i  miljön och 
levnadsvillkoren.  Normativ  normalitet  anser  forskarna  bidrar  till  en  strävan  efter  att  nå  det  som 
betraktas  som  normalt  i  samhället.  Individuell  eller  medicinsk  normalitet  innebär  att  avvikande 
beteenden hos individer kräver insatser såsom behandling eller straff (Tideman, Rosenqvist, Lansheim 
Ranagården & Jacobsson). 
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Specialpedagogiska insatser

När det rör sig om skolors och rektorers sätt att hantera elevers svårigheter och implementering av 
specialpedagogiskt stöd hävdar Giota och Emanuelsson (2011)  att minst 40 procent av alla elever får 
särskilt  stöd åtminstone en gång under sin skolgång. Vidare påtalar forskarna att  åtgärden särskild 
undervisningsgrupp har ökat sedan 2000-talet. I enkätstudien utgår Giota och Emanuelsson från att  
elevers behov av särskilt stöd beror på både individuella faktorer och omständigheter i miljön. Totalt 
deltog 769 skolor i  studien i  årskurs 9,  varav 81 procent  av dessa var kommunala skolor och 19  
procent friskolor. Vidare deltog även 300 skolor i årskurs 3, varav 78 procent av dessa var kommunala 
skolor  och  22  procent  var  friskolor.  Studiens  resultat  visar  att  var  fjärde  skola  har  särskilda 
undervisningsgrupper och att  dessa  insatser  är vanliga för elever med både ADHD och Aspergers  
syndrom. Rektorerna i studien anser själva att diagnoser har en avgörande betydelse för om en elev får 
särskilt stöd eller inte. Vidare visar resultatet att det är sällan som rektorer anger att orsaker till elevers 
behov av särskilt  stöd beror på bristande resurser och kompetens i  skolan (Giota & Emanuelsson,  
2011). I en äldre doktorsavhandling av Persson (1998) problematiseras på vilka grunder elever väljs ut 
och  blir  tilldelade  specialpedagogiskt  stöd.  I  studien  argumenteras  bland  annat  att  det  är  de 
professionella som har makten att definiera och dra gränserna mellan avvikelse och normalitet, vilket  
ses som godtyckligt och påverkar vilka elever som anses vara i behov av specialpedagogiskt stöd. 
Enligt Ljusberg (2009) är bemötandet av skolpersonalen av stor vikt när det rör sig om framgång för 
elever  i  behov av  särskilt  stöd.  Vikten  av  vuxnas  positiva  förväntningar  på  elevers  självbild  och 
prestation i skolan påtalas ha en stor betydelse för elevers utveckling. Persson (1998) hävdar i likhet  
med  Göransson, Malmqvist och Nilholm (2013)  att specialpedagogisk undervisning är beroende av 
skolans tradition, struktur och synsätt på elevers behov av särskilt stöd. 

Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) lyfter i sin forskning utmaningen 
med att  se på elevers olikheter som en resurs snarare än som ett problem i skolan. I enkätstudien  
undersöks hur olika aktörer såsom elever, lärare,  specialpedagoger,  skolledare  och politiker ser på 
specialpedagogiska  insatser.  Rapporten  baseras  även  på  10  fallstudier  på  olika  grundskolor.  Av 
samtliga skolor som deltog var en majoritet kommunala skolor varav endast fyra av 64 skolor var 
friskolor. Studiens resultat visar bland annat att eleverna inte upplever sig själva som en tillgång, det 
vill säga att de har en positiv självuppfattning. Eleverna upplever heller inte att skolpersonal hjälper 
eleverna att identifiera sina egna styrkor. Ett annat resultat visar i likhet med Göransson, Malmqvist 
och Nilholms (2013) studie att  skolpersonalens  sätt  att  tänka kring och åtgärda  problem i  skolan 
påverkas  av  lokala  synsätt  och  uppfattningar  kring  särskilda  behov.  Enligt  Tideman,  Rosenqvist, 
Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) leder detta till speciallösningar och en stor variation i  
åtgärder inom och mellan kommuner. Ett tredje resultat är att vad som anses normalt och avvikande 
påverkas av att ribban i skolan höjs genom bland annat ökad teoretisering och brist på ekonomiska  
resurser.  Ett  fjärde  resultat  är  att  den  sociala  problematiken  bland elever  anges  som den främsta 
orsaken till ökade problem i skolan, vilket i brist på riktade resurser anses leda till speciallösningar.  
Forskarna  synliggör  specialpedagogikens  olika  dilemman,  såsom  ska  diagnos  eller  behov  styra 
insatserna, ska eleverna eller undervisningen differentieras, ska likhet och normalisering eftersträvas 
eller att se olikhet som en tillgång. Trots studiens utbildningspolitiska vision om en skola för alla där 
elevers olikheter ses som en tillgång,  påpekas vikten av att kritiskt granska även ambitionen om en 
inkluderande skola. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att studera skolpersonals uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd och 
den utbildning som erbjuds på respektive resursskola. Frågeställningarna var:

• Hur ser skolpersonal på elever i behov av särskilt stöd? 

• Hur resonerar skolpersonal kring resursskolans utbildningsform?

Begreppsförklaring
Enligt Skolinspektionen (2013) finns det ingen definition av begreppet behov av särskilt stöd, vilket 
konstateras utifrån förarbetena till skollagen. Skolinspektionen poängterar att begreppet används för 
att referera till olika grupper av elever, med eller utan diagnos och utgörs av en heterogen grupp. Detta  
är en syn som delas även i denna uppsats, trots att resursskolorna som representeras i denna studie har 
ett begränsat mottagande till elever med särskilda diagnoser. 

Teoretiskt perspektiv
Studiens teoretiska perspektiv presenteras i  detta avsnitt. Inledningsvis introduceras studiens första  
utgångspunkt, det vill säga barnsyn med fokus på barndomssociologin. I enlighet med detta perspektiv 
diskuteras  även konceptet  om det  socialt  disponerade  barnet  och  kunskapsbildning  med fokus på 
teoretiseringar kring vuxnas förhållningssätt till barns lärande. Den andra utgångspunkten i studien är 
elevsyn med fokus på elevers svårigheter  utifrån ett  relationellt  perspektiv.  I denna del  diskuteras 
således de två kontrasterande teoretiska perspektiven på elevers svårigheter. Vidare inkluderas även  
aspekter  som  rör  begreppet  delaktighet  inom  skolans  område  när  det  rör  sig  om  elever  med 
funktionella olikheter. Anledningen till att delaktighetsbegreppet inkluderas är för att delaktighet ses  
som en viktig del av skolans demokratiarbete, vilket även ingår i resursskolors uppdrag. 

Barndomssociologi
James, Jenks och Prout (1998) diskuterar två dominerande paradigm som innefattar olika teoretiska 
koncept  när  det  rör  sig  om synen på barn  och  barndom. Det  tidigare  paradigmet  relateras  till  en 
naturalistisk  syn  på  barn  och  barndom  och  har  utvecklats  framförallt  inom  det 
utvecklingspsykologiska  fältet.  Utifrån  det  första  konceptet  ses  barndomen  framförallt  som  en 
förberedelse för vuxenlivet då barnet uppnår full  status som människa. Barndomen ses inom detta 
perspektiv som en  transportsträcka genom olika utvecklingsstadier  beroende på barnets ålder.  Det  
första konceptet legitimerar även en syn på barn och barndom som universell. Detta innebär att barn  
och barndom anses vara mer eller mindre detsamma världen, över oavsett tid samt kulturell och social 
kontext.  Det  senare paradigmet som diskuteras av James och Prout  (1997) anser de möjliggör ett 
teoretiskt  perspektiv  på  barn  och  barndom som skiljer  sig  från  det  tidigare  paradigmet  och  som 
utvecklats  inom  det  barndomssociologiska  området.  Enligt  James  och  Prout  erbjuder 
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barndomssociologin  framförallt  en  kritisk  syn  på  det  tidigare  dominerande  paradigmet.  Inom 
barndomssociologin uppmuntras och eftersträvas en teoretisk syn på barn och barndom som sociala 
kategorier. Detta innebär att synen på barn och barndom ses som kontextuella och idéer om barn och  
barndom präglas  således  av  samhällets  normer  i  den  rådande  kulturen.  Inom barndomssociologin 
formas synen på barn och barndom av omgivande strukturer, men barn och vuxna som sociala subjekt  
påverkar även de lokala strukturerna som de befinner sig i. Inom detta perspektiv eftersträvas ofta en 
syn på barnet som aktör med en inneboende förmåga att interagera med andra i nyproducerandet av 
samhällets  normer och kultur.  Vidare  innefattar  aktörperspektivet  ett  förhållningssätt  till  barn som 
fullvärdiga  medborgare  vars  liv  är  viktigt  här  och  nu,  samtidigt  som  vuxnas  närvaro  och  stöd 
poängteras är en viktig del i utvecklandet av barnets aktörskap. 

Vuxnas förhållningssätt

Frönes  (2007)  konstaterar  att  samhällsvetare  länge  intresserat  sig  för  hur  individer  påverkas  av 
strukturer och mindre om hur individer även påverkar strukturer. Frönes tankegångar kan relateras till  
barndomssociologin då grundantagandet i hans teori om det dialogiska barnet respektive det asociala  
barnet är att  barnet föds som en social varelse och har förmåga att  interagera med sin omgivning 
genom att söka dialog. Frönes teoretiska begrepp om det  dialogiska barnet bygger på tanken om att  
barnet är socialt disponerat och aktiv i den egna kulturen från födseln. Dialog menar han produceras  
mellan  människor  i  intersubjektiva  strukturer  snarare  än  i  fasta  eller  förutbestämda  sådana.  Det 
dialogiska barnet ställs i kontrast till det asociala barnet som Frönes tar avstånd från och som han 
menar länge har påverkat sättet att se på barn och barndom. Det asociala barnet är en passiv mottagare 
som med hjälp av vuxenvärlden  socialiseras  in  i  samhället  med hjälp  av vuxna som förväntas  ta 
initiativet  till  kommunikation  med  barnet.  I  likhet  med  Frönes   teoretiserar  Murris  (2013)  kring 
meningsskapande processer i relationer mellan barnet och den vuxna. Murris resonemang kan även 
relateras till barndomssociologin då hon menar att pedagogiker och vad som ses som kunskap är starkt 
kopplat till vuxnas föreställningar och förutfattade meningar om barn och barndom. Murris anser att 
interaktionen mellan barn och vuxna präglas av föreställningar om barn vilket påverkas av fördomar, 
stereotyper och olika diskurser om utbildning, kunskap och ålder. Murris (2013) argumenterar vidare 
att ett samproducerat meningsskapande, det vill säga kunskapsbildning, endast är möjlig i symmetriska 
relationer det vill säga när maktasymmetrin i relationen mellan barn och vuxna minskas och barn har 
möjligheter att ta plats i interaktion. 

Murris (2013) resonemang bidrar till synliggöra intressanta aspekter av interaktioner som kan uppstå  
mellan  vuxna  och  barn.  Dock  är  det  viktigt  att  problematisera  synen  på  symmetriska  och 
asymmetriska relationer som bra och dåligt, utifrån exempelvis maktbegreppet. Dolk (2013) har i sin 
etnografiska studie om barns bångstyrighet,  motstånd och arbetet med barns rättigheter  i förskolan 
synliggjort att begrepp som makt, normer, ålder och motstånd alltid uppstår i relation till något annat.  
Utifrån  sin  forskning  argumenterar  Dolk  att  om arbetet  med  barns  rättigheter  synliggörs  utan  att 
maktrelationen mellan vuxna och barn utmanas i det dagliga arbetet, är det svårt för både barn och 
vuxna att bli delaktiga i praktiken. Vidare diskuterar även Murris (2013) synen på barn och vuxna som 
aktörer i meningsskapande processer. Murris kallar en sådan syn på kunskap för ”rhitzomatisk”, det  
vill  säga en  icke-hierarkisk  konstruktion,  som inte  har  några  rötter  och  uppstår  i  det  symboliska  
utrymmet mellan subjekt, det vill säga i mötet mellan vuxna och barn (s.6-7). Murris beskriver att den 
rhitzomatiska kunskapen och således kunskapsbildning sker när barn behandlas som subjekt och får  
möjlighet  att  framförallt  förhandla  mening  i  sociala  relationer.  I  likhet  med  Dolks  syn  på  barns 
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bångstyrighet och motstånd som ett sätt att förhandla om det demokratiska utrymmet med dem vuxna, 
möjliggör  Murris  resonemang  ett  synliggörande  av  den  maktposition  som vuxna  pågår  i.  Murris  
argument handlar till mångt och mycket om att vuxnas kunskap är begränsad, då kunskap inte kommer 
inifrån utan uppstår i mötet med barnet. Murris uppmuntrar således ett teoretiskt förhållningssätt som 
inbegriper en slags ödmjukhet bland vuxna och en syn på barn som fullt kapabla att i interaktion med 
andra bidra med kunskap. 

Olika perspektiv på elevers svårigheter
Enligt  Ljusberg (2009) problematiseras alltför  sällan olika skolaktörers perspektiv  när ett  problem 
uppstår i mötet mellan en elev och skolan. Detta innebär enligt Ljusberg och flera andra forskare att  
det  är  den enskilda eleven som oftast  får  ta på sig  ansvaret  om något  inte  fungerar  i  skolan  (Jfr 
Börjesson  1997;  Hjörne  2004;  Skidmore  2004;  Tideman,  Rosenqvist,  Lansheim,  Ranagården  & 
Jacobsson,  2004).  Emanuelsson,  Persson  och  Rosenqvist  (2001)  diskuterar  i  sin  studie  de  två 
vanligaste  perspektiven  på elevers  svårigheter,  vilka  anses  påverka hur skolor  hanterar  elever och 
problem som uppkommer i skolans miljö. Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvists (2001) är det 
ena perspektivet ett kategoriskt perspektiv och det andra ett relationellt perspektiv på elevers upplevda  
svårigheter. Det kategoriska perspektivet diskuteras även i Göranssons et. al (2012) studie och innebär 
en  syn  på  svårigheter  som  en  konsekvens  av  elevers  individuella  brister.  Detta  innebär  att  de 
kategoriseringarna  som görs  av  elever  enligt  vissa  egenskaper  tas  för  givna  och  är  i  många  fall  
relaterade  till  en  diagnos.  Det  relationella  perspektivet  innebär  enligt  Emanuelsson,  Persson  och 
Rosenqvists (2001) ett öppnare förhållningssätt till elevers svårigheter då dessa beaktas i relation till  
miljön och undervisningens upplägg. Skolans organisation och strukturer problematiseras inom detta  
perspektiv och ses av forskarna som en viktig faktor till varför elever upplever svårigheter i skolan.  
Vidare påpekar de att det relationella perspektivet närmar sig ett miljörelaterat synsätt som innebär att  
elevers svårigheter  förklaras av de krav som skolan ställer  på eleverna och är  starkt  kopplade till 
skolans ekonomiska resurser. Här poängteras att det miljörelaterade synsättet ser på skolors bristande 
resurser  som en  bidragande  faktor  till  att  elevers  individuella  svårigheter  fokuseras  och  ges  som 
förklaringar på skolors problem (Emanuelsson, Persson & Rosenqvists, 2001).  

Delaktighet
Jansons  (2013)  definition  av  begreppet  delaktighet  har  till  en  början  utvecklats  för  att  studera  
förskoleelevers delaktighet i grupper av barn med och utan funktionella olikheter. Enligt Janson kan 
delaktighetsbegreppet  delas  in  i  tre  objektiva  delaktighetsaspekter:  tillhörighet,  tillgänglighet  och 
samhandling  samt  tre  subjektiva:  engagemang,  erkännande  och  autonomi.  De  olika 
delaktighetsaspekterna  kan  även  användas  för  att  studera  grundskoleelevers  förutsättningar  till  
delaktighet i skolmiljön. Jansson påpekar att de olika delaktighetsaspekterna är beroende av varandra 
och påverkar en individs grad av delaktighet i en given situation. Tillhörighet innebär att eleven är  
delaktig i sitt sammanhang tillsammans med andra elever och personal. Janson menar att en elev inte  
per automatik har en tillhörighet bara för att hen har en skola att gå till. Elevens tillhörighet är således  
inte självklar och för  elever med funktionella olikheter kan tillhörighet, det vill säga att bjudas in i  
sammanhanget  innebära  en  utmaning.  Enligt  Janson  innebär  den  andra  delaktighetsaspekten 
tillgänglighet  för  barn  med funktionella  olikheter  att  hjälpmedel  används  i  skolan  och  att  fysiska 
anpassningar görs för att eleven ska ha tillgång till handlingsrummet. Denna delaktighetsaspekt kräver 
mer  specifikt  att  eleven förstår  poängen med aktiviteten  som utförs,  genom symboler,  koder  och 
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anpassat  språk.  I  vuxenstyrda  aktiviteter  såsom  i  omsorgskulturen  och  undervisningskulturen 
synliggörs  även att  den  vuxna  har  ett  ansvar  att  minska  hinder  i  miljön  som påverkar  elevernas  
möjligheter  till  delaktighet.  Janson  påtalar  att  både  omsorgs-  och  undervisningskulturen  är  båda 
vertikala till sin natur då vuxna går in i en maktposition i vuxenstyrda och nyttorelaterade aktiviteter.  
Den tredje delaktighetsaspekten samhandling innebär att eleven är aktiv i utförandet av exempelvis fri  
lek vilket kräver att eleven har en del i själva handlingsplanen. Till skillnad från omsorgskulturen och 
undervisningskulturen  är  mer  samhandlingen  processinriktad,  vilket  kan  ses  som  en  pågående 
lärandeprocess snarare än målstyrd och förutbestämd sådan. 

Metod
För att undersöka skolpersonalens uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd och den utbildning 
som erbjuds  på  tre  resursskolor  har  sju  kvalitativa  intervjuer  genomförts.  I  detta  kapitel  återges 
tillvägagångssättet  i  den  genomförda  studien  samt  en  beskrivning  av  de  beslut  som tagits  under 
arbetets gång. Vidare tydliggörs även vilken syn på kunskap som eftersöks för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar samt en diskussion om studiens styrkor och svagheter inkluderas. Viktigt att 
påpeka är att det centrala i studien är tolkningen av respondenternas utsagor snarare än respondenterna 
själva. 

Val av metod
Enligt  Kvale  och  Brinkmann (2014) bör  val  av metod bestämmas utifrån  syftet  med studien  och 
studieområdets art (s. 144). Med hänsyn till denna studies fokus vars syfte är att studera uppfattningar 
bland  skolpersonal  om  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  och  den  utbildning  som  erbjuds  på  tre 
resursskolor anses en kvalitativ ansats lämplig. Empirin utgörs av sju kvalitativa intervjuer och genom 
dessa eftersöks kunskap om hur skolpersonal ser på elever i behov av särskilt stöd och det pedagogiska 
arbetet  på  resursskolorna  samt  hur  skolpersonalen  resonerar  kring  resursskolans  utbildningsform. 
Vidare ses synen på kunskap i  detta sammanhang som socialt konstruerad vilket enligt  Kvale och 
Brinkman (2014) innebär att ”kunskapsproduktionen genom samtal är intersubjektiv och social, det 
vill säga intervjuaren och intervjupersonen konstruerar kunskap tillsammans” (s. 35). Denna syn är till  
viss del förenlig med Josselsons (2013) syn på intervjuformen utifrån ett relationellt perspektiv, dock 
är fokus i Josselsons perspektiv både på innehåll och på hur intervjuaren och den intervjuade samtalar.  
I denna studie fokuseras innehållet snarare än på språket och hur diskurser byggs upp. Det relationella 
perspektivet i denna studie innebär att forskarrollen görs synlig med hänsyn till min egen förförståelse  
inom  området.  Med  andra  ord  har  mitt  förhållningssätt  varit  att  vara  öppen  med  mina  tidigare 
erfarenheter  av  att  själv  ha  arbetat  på  en  resursskola  med  elever  i  olika  åldrar  och  med  olika 
funktionella olikheter. Detta kan ses som en styrka i val av metod då samtliga skolor och respondenter 
som intervjuades tackade ja till att medverka i studien. En svaghet i studien kan ses som utmaningen  
gällande  att  undersöka  utsagor  som  forskaren  själv  är  nära,  vilket  enligt  Winther-Jørgensen  och 
Phillips (2000) kräver att forskaren i största möjliga mån försöker ”sätta parentes kring sig själv och  
sin 'egen' kunskap så att ens värderingar inte överskuggar analysen” (s. 28). Själv har jag inte försökt 
att sätta parentes kring mina tidigare erfarenheter och kunskap, därmed har jag varit mån om att hela  
tiden  reflektera  kring  mitt  förhållningssätt  till  respondenterna  och  de  beslut  som  jag  tagit  under 
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arbetets gång. Ett öppet sinne har under arbetsprocessen varit en utmaning och av betydelse för mig 
som  forskare.  Sammanfattningsvis  är  studiens  syn  på  kunskap  och  på  intervjusituationen  som 
relationell förenlig med den syn på barn, vuxna och elever med funktionella olikheter som förankrats i 
studiens teoretiska perspektiv. 

Urval och avgränsningar
Resursskolorna  som  deltog  i  studien  valdes  genom  ett  strategiskt  urval  vilket  innebär  att  ett  
urvalskriterium var att skolorna skulle ha ett begränsat mottagande riktat till elever med funktionella  
olikheter  (Grönmo, 2006).  Med  andra  ord  drivs  de  tre  skolorna  som friskolor  och  riktar  sig  till 
specifika  elevgrupper  med  neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar  såsom Aspergers,  autism och 
autismliknandetillstånd samt ADHD. Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades i  ett  första steg till  
rektorerna på skolorna med information om min och studiens bakgrund, syfte och frågeställningar  
samt kontaktuppgifter till mig och min handledare. Utifrån detta brev togs första telefonkontakten med 
rektorerna  två  dagar  senare,  varpå  dessa  tillfrågades  om  lämpliga  personer  att  intervjua  utifrån 
tillgänglighet och intresse. Samtliga tre skolor var intresserade av att delta i studien vilket ledde till att  
jag fick kontaktuppgifter till lämpliga personer på två av skolorna för en förfrågan om lämplig dag för  
intervjun. Avsikten var att intervjua minst två personer på varje skola. På en av skolorna bokade jag in 
en dag för utförandet av samtliga intervjuer genom en kontaktperson. På denna skola visste jag därmed 
inte innan vilka jag skulle intervjua utan endast att jag skulle få intervjua rektorn, en lärare och en  
resurspedagog. En åttonde intervju med en lärare på en av skolorna var planerad att ske under ett lov 
men denna respondent fick förhinder och var tvungen att avboka dagen för intervjun. Ett annat förslag 
på dag för intervjun gavs av denna respondent i samband med en studiedag för personalen på annan  
plats än på skolan. Då jag aldrig fick ett tydligt svar om tid och exakt plats fullföljdes inte denna 
intervju. Flera försök gjordes för att boka in en ny intervju kommande vecka, men då jag inte hörde  
något mer från personen togs ingen mer kontakt. Med tanke på att två andra personer från dennes 
skola deltog och den tidspress som fanns för genomförandet av intervjuerna, gjordes inga fler försök 
att boka in ytterligare en intervju. Den uteblivna intervjun anses därför inte ha någon större inverkan  
på studiens resultat.  

Undersökningspersoner

De tre skolorna som deltog i studien ligger i Stockholmsområdet med omnejd. Sju personer varav två 
rektorer, tre lärare och två resurspedagoger deltog i studien. En av lärarna arbetar med pedagogisk  
handledning av personalen på resursskolan och en resurspedagog arbetar även som kurator på skolan.  
Det finns en stor variation när det rör sig om respondenternas erfarenheter och bakgrund och sex av  
respondenterna har tidigare erfarenheter av arbete på kommunala skolor. Minst två personal med olika 
roller  har intervjuats på varje skola.  En annan aspekt var att  ingen av de tillfrågade personer som 
tillfrågades  tackade  nej  till  att  delta  i  studien,  vilket  kan  ses  som  positivt  med  hänsyn  till  
forskningsområdets  relevans.  Viktigt  att  nämna är  att  skolorna själva fick komma med förslag  på 
personer  att  intervjua,  vilket  kan  ha  påverkat  den  bild  som  jag  fick  av  skolorna  och  av  den  
skolpersonal som intervjuades. Sammanlagt deltog tre män och fyra kvinnor i studien.
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Genomförande
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuerna utifrån en så kallad  
semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden utformades med hjälp av både dynamiska 
och  tematiska  frågor.  Dessa  delades  in  i  olika  områden  inklusive  eventuella  följdfrågor  för  att 
underlätta intervjusituationen och bidra till ett flöde i intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
används  de  dynamiska  frågorna  för  att  bidra  till  ett  mellanmänskligt  möte  i  intervjun  medan  de 
tematiska frågorna används för att stimulera kunskapsproduktionen. Följdfrågorna i intervjuguiden var 
till stor hjälp och bidrog enligt min upplevelse till en avslappnad stämning under intervjuerna. I denna 
studie  har  det  inte  funnits  någon  anledning  att  undanhålla  syfte  och  frågeställningar  från 
respondenterna varpå ett öppet tillvägagångssätt har eftersträvats. Detta i motsats till ett angreppssätt  
som innebär att syftet avslöjas först i slutet av intervjun  (Kvale & Brinkman, 2014, s. 172). Med tanke 
på mina tidigare erfarenheter av att själv ha arbetat på en resursskola har just detta val varit särskilt  
viktigt  i  sammanhanget.  Det  semi-strukturerade  intervjun  innebär  även  att  utrymme  lämnas  i  
intervjuerna  för  att  ta  frågorna  i  en  annan följd  beroende  på  dynamiken.  En  annan fördel  är  att  
respondenternas svar och nya infallsvinklar kan följas upp vid behov. Genomförandet av intervjuerna 
skedde vid fyra olika tillfällen på de tre resursskolorna i ett avskilt rum och varje intervju tog mellan  
25-45 minuter.  Några av intervjuerna bokades in vid olika tillfällen för att  passa  respondenternas  
scheman, vilket innebar att ett återbesök gjordes på en av skolorna. Intervjuerna genomfördes under  
arbetstid och med godkännandet av rektorn på varje skola. Det fanns gott om tid för genomförandet av 
intervjuerna och en förklaring till detta kan ha varit att nästan hälften av intervjuerna genomfördes 
under ett skollov. I början av en intervju med en av rektorerna blev vi avbrutna en kort stund av en  
tredje person som hade ett viktigt ärende att ta upp med respondenten. Detta ledde till att jag fick 
stänga av bandspelaren,  men då det  var  i  början av intervjun  var det  inga problem att  återgå till 
intervjun efter det korta avbrottet. 

Endast en skola tillfrågade mig om de kunde få intervjuguiden skickad till sig för att förbereda sig  
innan  intervjuerna.  En viktig  fundering  i  detta  sammanhang är  hur  detta  kan  tänkas  ha  påverkat  
resultatet jämfört med om respondenterna inte tagit del av frågorna innan intervjun. En aspekt som kan 
problematiseras är av vilken anledning skolan bad om att få se på frågorna i förväg. Även om det är 
svårt att spekulera kring detta, så avsåg jag att skapa ett förtroende mellan mig och respondenterna  
vilket också var anledningen till att jag bestämde mig för att skicka intervjuguiden endast till den skola 
som  bad  om  det.  Min  upplevelse  av  särskilt  en  av  intervjuerna  på  skolan  var  exempelvis  att  
respondentens utsaga fokuserade en hel del på skolans styrdokument. Detta kan i efterhand tolkas som 
att  det  fanns en ambition från skolans  sida att  inte  framställa  skolans  arbete  i  dålig  dager,  vilket 
iståntfall är lättare att undvika om den intervjuade är förberedd på frågorna. Några få respondenter  
upplevde jag även som aningen nervösa innan respektive intervju. En förklaring till detta kan tänkas 
vara att de var osäkra på vad som förväntades av dem i intervjusituationen. Frågor kom i dessa fall upp 
innan intervjuerna påbörjades vilket gav mig möjligheten att förtydliga att jag inte var ute efter rätt  
eller fel svar. Jag poängterade att syftet var snarare att ha ett samtal kring respondenternas arbete med 
eleverna på resursskolan. Av en sådan anledning är det av stor vikt att respondenten känner sig trygg  
med forskaren och att  denne får  den information som krävs med utgångspunkt i  Vetenskapsrådets  
etiska riktlinjer (2002). Med andra ord hanterades respondenternas nervositet exempelvis genom att 
skapa utrymme för att reda ut frågetecken och förväntningar såväl innan intervjun som efter intervjuns 
genomförande.
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Databearbetning och analysmetod
Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet med hjälp av en bandspelare. I den mån det varit  
möjligt har transkriberingen skett löpande efter varje intervjutillfälle. Enligt Josselson (2013) är det  
fördelaktigt att påbörja transkriberingen så snart som möjligt efter den genomförda intervjun för att  
påbörja den tematiska analysen och hålla den samproducerande kunskapen mellan intervjuaren och 
den intervjuade vid liv. De transkriberade intervjuerna uppgår till 34 sidor och ord som ”ehh”, ”mmm” 
och ”ahh” har utelämnats samt en del meningar med grova grammatiska fel har korrigerats för att inte 
förlora  betydelsen  i  meningen.  Detta  har  självklart  gjorts  med  stor  hänsyn  för  att  undvika  en  
manipulering  av  respondenternas  utsagor.  Kvale  och  Brinkmann  (2014)  påtalar  vikten  av  att  i 
rapporteringen presentera ett etiskt och läsbart material samt flyt i den skriftliga formen med hänsyn  
till  respondenterna i  studien. Detta  är  anledningen till  att  utfyllnadsord har utelämnats och grova 
grammatiska fel rättats till, främst i de fall då förståelsen för meningen påverkats avsevärt. Kvale och  
Brinkmann menar även att transkriberingen av materialet innebär en översättning av olika språkliga 
uttryck som ibland bör ses som betydelsefulla. Vid transkriberingen har därför uttryck som uppstår i  
personliga möten som exempelvis leenden valts att markeras. Enligt Willig (2013) finns det ett antal 
olika steg att fullfölja i en tematisk analysmetod, dock är det viktigt att komma ihåg att denna typ av  
analys  i  grunden  inte  är  kopplad  till  ett  specifikt  teoretiskt  perspektiv  till  skillnad  från  andra 
analysmetoder. Den tematiska analysen påbörjades genom att först läsa igenom intervjuerna ett antal  
gånger och reflektera kring framträdande mönster och kontrasterande ämnen i förhållande till studiens 
syfte och frågeställningar. Efter detta har meningsenheter identifierats i materialet som sedan kodats. I  
ett nästa steg har kluster av koder samlats i representativa teman. Detta har resulterat i ett antal huvud- 
och  underteman,  och  representativa  citat  valts  ut  med  syfte  att  få  en  bra  spridning  mellan 
respondenterna. Willig påpekar vikten av att som forskare bestämma sig för vad de valda teman i  
forskningsmaterialet betyder då identifierade teman bör representera viktiga mönster i materialet och i  
förhållande till forskningsfrågan. Med hänsyn till att det både funnits en öppenhet för nya teman styrda 
av forskningsmaterialet och att det teoretiska perspektivet i studien till viss del varit vägledande vid 
identifiering av en del teman, har en kombination av en deduktiv och en induktiv metod använts vid 
genomförandet av analysen.  

Forskningsetiska överväganden 
Enligt  Vetenskapsrådets  etiska  riktlinjer  (2002)  finns  det  fyra  krav  informations-,  samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet som bör uppfyllas i forskningssammanhang för att säkerställa 
forskarens  etiska  förhållningssätt  i  arbetsprocessen.  Informationskravet innebär  att  forskaren  ska 
informera respondenterna om vad som gäller för deras deltagande, att deras deltagande är frivilligt och  
att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan.  Samtyckeskravet betyder att respondenternas 
samtycke  ska  inhämtas  och konfidentialitetskravet att  tystnadsplikten  ska  respekteras  och  att 
respondenternas identitet inte under några som helst omständigheter bör röjas.  Nyttjandekravet ska 
säkerställa  att  materialet  och  respondenternas  uppgifter  inte  används  för  andra  syften  än  i 
forskningssammanhanget.  Samtliga  krav  har  varit  vägledande  i  denna  studie  och  har  även  varit 
utgångspunkten för det informationsbrev (se bilaga 2) som jag läste upp för varje respondent innan 
varje intervju. Trots att några av respondenterna tagit  del av brevet innan intervjutillfället så lästes 
brevet  upp innan varje intervju påbörjades och  bandspelaren sattes  igång.  I  brevet  ingick  en kort  
presentation  av  mig  som  forskare  och  bakgrunden  till  undersökningen  inklusive  syfte  och 
frågeställningar  samt  villkoren  för  deltagandet.  Efter  att  brevet  lästs  upp  gavs  respondenterna 
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möjligheten  att  ställa  eventuella  frågor  och  ge  sitt  samtycke  till  att  delta  i  studien.  Samtliga  
respondenter gav sitt samtycke till att fortsätta att delta i studien och till inspelningen av respektive  
intervju. 

Metoden  för  urval  av  intervjupersoner  har  inneburit  att  rektorn  och  eventuellt  någon  mer  bland 
skolpersonalen känt till vilka personer som deltagit i denna studie. Samtidigt har varje intervjuperson 
känt till detta och getts möjligheten att ge sitt samtycke till sin medverkan i studien. Det hade varit 
nästintill omöjligt att få tillträde till skolorna och potentiella intervjupersoner utan samtliga rektorers  
tillåtande. För att få respondenterna införstådda kring vad det är som gäller vid eventuell publicering  
har information getts vid flera tillfällen om att de har möjlighet om de så önskar att ta del av utskriften  
av sin intervju och godkänna den innan den används i uppsatsen. För att uppfylla de fyra krav som 
presenterats tidigare och som Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) framhåller har respondenternas  
identitet  och  skola  anonymiserats  för  att  skydda  deras  integritet.  Detta  har  gjorts  genom att  inte 
använda  respondenternas  egna  namn  i  materialet,  texten  och  citaten.  Intervjupersonerna  blev 
tillfrågade att delta i studien cirka en till tre veckor innan varje intervjutillfälle och i de fall då jag själv 
bokat in intervjuerna med respektive respondent har informerat samtycke tillfrågats först per telefon 
och sedan innan varje intervju. På två av skolorna var det dock två kontaktpersoner som bokade in 
intervjuerna,  varav en av  dessa  kontaktpersoner  deltog  själv i  en  intervju.  Med hänsyn till  att  en 
kontaktperson  som inte  själv  blivit  intervjuad  bokat  in  intervjuerna  har  det  varit  extra  viktigt  att  
försäkra sig om att dessa respondenter förstått informationen i brevet. Framförallt har jag frågat om 
deras samtycke till att delta i studien samt till inspelningen av intervjun och att utrymme lämnats för  
eventuella frågetecken. En av dessa skolor bad som tidigare nämnts om att få ta del av frågeformuläret 
i förväg vilket också respekterades. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan det här uppstå en konflikt  
mellan att helt avslöja syftet med undersökningen och att undanhålla information som kan vara till  
hjälp för respondenterna. Förutsättningen för denna undersökning har återigen varit att ha ett öppet  
förhållningssätt gentemot skolorna och respondenterna genom en transparens kring syftet med arbetet. 

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar även forskarrollen genom att påtala ”forskningens oberoende” 
och synliggöra den spänning som finns mellan närhet till respondenterna och vikten av professionell  
distans (s. 111). Detta har varit en utmaning i arbetet med hänsyn till mina tidigare erfarenheter från 
arbete på en resursskola, samtidigt som förutsättningen för studien varit att respondenterna känt till  
mina tidigare erfarenheter av att ha arbetat på en resursskola. Även fast denna situation medfört en del  
risker och det varit något som jag varit tvungen att förhålla mig till under hela arbetsprocessen så har  
mina tidigare erfarenheter och kunskap också inneburit att jag fått tillträde till dessa skolor och till  
samtliga  intervjupersoner.  Dessutom  hade  samspelet  och  dynamiken  i  intervjuerna  försvårats  om 
intervjupersonerna inte känt något förtroende till mig som forskare, vilket kunde ha överskuggat det 
gemensamma intresset av ett samtal kring dessa frågor. För att underlätta dynamiken i intervjuerna  
inleddes dessa  med frågor av mer grundläggande karaktär  för att  ge respondenterna möjlighet  att  
slappna av i intervjusituationen. Frågornas struktur var fördelaktig då en anpassning kunde göras efter 
varje  intervju.  I  majoriteten  av  intervjuerna  följdes  samma ordningsföljd  i  frågorna  men i  någon 
enstaka intervju togs frågorna i en annan ordningsföljd. Som intervjuare är det viktigt att vara flexibel  
och kunna anpassa ordningsföljd utan att för den delen tappa bort sig och glömma att ställa vissa  
frågor. En anledning till att det gick bra i dessa intervjuer kan ha varit mina tidigare erfarenheter av att 
genomföra intervjuer och att jag blev tryggare i min roll efter varje intervjutillfälle som gick. En annan 
viktig etisk aspekt och en utmaning för mig som forskare i detta sammanhang är den om tolkningen av 
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utsagorna  och  hur  arbetet  tas  emot  av  respondenterna.  För  att  undvika  oetiska  överträdelser  och 
missförstånd har exempelvis en åtgärd varit  att  transkribera intervjuerna utan grammatiska fel och 
onödiga  utfyllnadsord  för  att  föregripa  upplevelsen  av  oetiska  utskrifter.  Vidare  har  utskrifterna 
skickats  till  de  två  respondenter  som så önskat  för  att  få  ett  godkännande  innan de  tagits  med i  
uppsatsen. Endast en av respondenterna gjorde ändringar i sina svar i utskrifterna, men här uppstod  
ingen svårighet att ta ställning till då dessa var av mer grammatisk karaktär.

Studiens kvalitet
Patel  och  Davidsson  (2003)  beskriver  kvalitet  i  en  intervjustudie  som  något  som  syftar  till 
arbetsprocessens alla delar och där begrepp som reliabilitet och validitet har en annan innebörd än i 
kvantitativa  undersökningar.  Detta  resonemang är  förenligt  med (2014) användande  av begreppen 
reliabilitet  och validitet.  De anser att  begreppen kan formuleras om på ett  sätt  som är relevant för  
kunskap som producerats genom intervjuer i kvalitativ forskning (Kvale & Brinkman, 2014, s. 295). 
När det rör sig om reliabilitet hänvisas det till tillförlitlighet och konsistens i forskningsresultatet och 
handlar om  huruvida liknande resultat skulle kunna reproduceras av en annan forskare vid ett annat  
tillfälle.  I  denna  studie  har  inte  en  sådan  tillförlitlighet  eftersträvats  med  hänsyn till  den  syn  på  
kunskap som varit vägledande under hela arbetsprocessen och där syftet är samproducerad kunskap i 
intervjusamtalet. Det säger sig självt att en annan intervjuare med annan bakgrund än min egen men 
även jag själv, skulle fått andra svar av samma respondenter om jag genomfört intervjun vid ett senare 
tillfälle.  I  det  här  sammanhanget  är  det  mer  aktuellt  att  tala  om  reliabilitet  och  tillförlitlighet  i 
förhållande till den semi-strukturerade intervjuguiden och exempelvis ledande frågor. Tillförlitligheten 
i intervjuguiden har beaktats genom att som Grönmo (2006) påpekar eftersträva en viss struktur med 
få facktermer och svåra begrepp samt inledande dynamiska frågor följt av de mer tematiska frågorna. 
Vidare har följdfrågor använts vid behov för att underlätta respondenternas förståelse av frågorna. När 
det handlar om ledande frågor påtalar Kvale och Brinkmann (2014) att de kan användas för att pröva 
tillförlitligheten hos intervjupersonernas svar i kvalitativa undersökningar. Detta är också anledningen 
till att ledande frågor till viss del använts under intervjuerna och i syfte att verifiera tolkningarna av 
respondenternas svar. För att verifiera respondenternas svar har jag i flera av intervjuerna exempelvis  
använt mig av efterföljande kontrollfrågor såsom: ”Har jag förstått dig rätt, att du menar...?” Vidare  
kan kroppsspråk och uttryck som inger tillit och uppmuntran från intervjuarens sida också räknas som 
ledande. Från min sida har sådana uttryck ibland varit  nödvändiga. Detta beroende på samspelet  i 
intervjuerna, vilket i någon enstaka intervju varit en förutsättning för interaktionen i intervjusamtalen 
när respondenten exempelvis varit en aning nervös. Kvale och Brinkmann (2014) påtalar att forskarens 
hantverksskicklighet och trovärdighet har en stor betydelse för studiens tillförlitlighet  (s. 295). En  
aspekt  som är kopplad till  forskarens  trovärdighet  och tolkning som är  viktig  att  diskutera  är  det 
problematiska med att en majoritet av utsagorna i denna studie, överlag upplevts som positiva. Med 
andra ord är det viktigt att problematisera en möjlig begränsning i studien, vilket är respondenternas 
villighet att påpeka svagheter i den egna verksamheten.

När det handlar om validiteten i en studie kopplat till metod beskrivs den av Patel och Davidsson 
(2003) som huruvida forskaren lyckas fånga det som är motsägelsefullt och mångtydigt. I denna studie 
kan detta hänföras till det faktum att minst en respondent på varje skola gett uttryck för en kluvenhet i  
frågan  om  vanliga  undervisningsformer  för  elever  med  funktionella  olikheter.  Validiteten  är  i 
intervjustudier även kopplat till generaliserbarhet. Enligt Larsson (2005) är den samhällsvetenskapliga 
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forskningens uppgift att göra översättningar av resultat till andra situationer. Kvale och Brinkmann 
(2014) beskriver i likhet med Larsson (2005) att generalisering görs genom att diskutera hur studiens 
resultat skulle kunna relateras till liknande situationer. Med tanke på att tre skolor valts ut snarare än 
en skola och att minst två respondenter deltagit på varje skola skulle de återkommande mönster i detta 
forskningsresultat kunna användas som utgångspunkt i fortsatta studier om resursskolor och elever 
med  funktionella  olikheter.  Ett  sådant  mönster  som  redan  nämnts  är  den  kluvenhet  till  olika 
utbildningsformer som kommit till uttryck bland några av respondenterna. När det rör sig om studiens  
urval kan frågan om studiens giltighet diskuteras med hänsyn till urvalet av tre olika skolor och minst  
två respondenter på varje skola. Till viss del skulle denna studie därför kunna tillföra och bidra med 
mönster som kan relateras till forskningsfältet som berör elever med funktionella olikheter.

Resultat och analys
I  resultatavsnittet  som  följer  presenteras  den  genomförda  analysen  av  de  sju  transkriberade 
intervjuerna. Analysen av respondenternas utsagor har gjorts utifrån en tematisk analys med syfte att  
identifiera  framträdande  teman  och  mångtydigheter  i  materialet  i  relation  till  studiens  syfte  och 
frågeställningar.  Resultatdelen  har  valts  att  redovisas  utifrån  de  tre  huvudteman  syn  på  elever, 
individuell   utbildningsform  och  resursskolornas  uppdrag med  tillhörande  underteman  och 
representativa citat. Det första temat avser att svara på frågeställning 1: hur ser skolpersonal på elever i 
behov av särskilt stöd? Det andra och tredje temat avser att svara på frågeställning 2: hur resonerar 
skolpersonal kring resursskolans utbildningsform? En analysdel inkluderas även efter varje huvudtema 
med syfte att fördjupa analysen i förhållande till studiens teoretiska perspektiv.

Syn på elever 
Respondenternas syn på eleverna på resursskolorna kan förstås utifrån hur de talar om eleverna på 
resursskolorna. Det finns framförallt tre mönster i utsagorna med fokus på elevernas diagnos, diagnos 
och behov eller  enbart  behov.  Ett  sätt  att  beskriva eleverna  är  att  tala  om eleverna  utifrån  deras  
diagnoser och återges av respondent 7.

Nu är det ju så att alla våra 70 elever på skolan har diagnoser. Inte bara en diagnos utan de har 
i regel två eller tre diagnoser och då är de ju redan klassade som barn i behov av särskilt stöd. 
De har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar allihopa. -Respondent 7, rektor på skola 3

Det andra sättet som respondenterna 4 och 5 använder sig av för att beskriva elever i behov av särskilt 
stöd är både utifrån diagnos och behov.  

Vissa  kriterier  ska  vara  uppfyllda,  olika  diagnoser  inom  autismspektrum.  Utifrån  mitt  
perspektiv så har nästan alla barn som går här på skolan gått på en skola tidigare där det inte 
fungerat optimalt för dem på olika sätt. Om det är inlärning eller umgänge eller vad det nu är, 
och att de har särskilda behov som gör att de får bättre förutsättningar för att klara skolgången 
här. Jag tänker inte alls på deras diagnoser, jag ser på dem som människor i första hand med 
vissa behov. -Respondent 4, pedagog på skola 2

Respondenterna 1, 3 och 6 definierar inte eleverna i sina utsagor utan fokuserar istället på vikten av  
vuxnas förhållningssätt och bemötande.
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Här definierar vi inte dem utifrån diagnos eller så utan vi ser verkligen till individerna och  
deras behov.  -Respondent 1, lärare på skola 1

Utsagan från respondent 5 (rektor på skola 2) är utmärkande då hon berättar att det finns två elever på  
resursskolan som inte har en diagnos trots deras skolprofil som innebär att diagnos bör finnas för att 
bli antagen på skolan. Respondentens utsaga kan ses som ett uttryck för en problematik som innebär  
att synen på elevers behov av särskilt stöd är beroende av att kommunen och resursskolan delar syn på  
elevens svårigheter. Respondenten uttrycker att detta medför svårigheter för resursskolan med hänsyn 
till  att det är hemkommunen som bestämmer om de är villiga att bekosta utbildningen för eleven. 
Respondenten uttrycker att resursskolan inte kan ta alla elever som söker till resursskolan och att en  
förutsättning  är  att  tilläggsbeloppen  för  eleven   beviljats  av  kommunen.  En  motsättning  i  detta 
sammanhang är att resursskolan enligt respondenten måste ställa sig frågan om de som skola kan göra 
en skillnad för den specifika eleven. Samtidigt som resursskolan inte kan ta emot elever trots att de  
anser att de kan göra en skillnad, så länge som det saknas ekonomisk ersättning för eleven. En annan 
aspekt är att resursskolan främst är inriktad mot en elevgrupp med en särskild diagnos för att undvika 
svårigheterna med att blanda elever med olika diagnoser i samma klass. Detta innebär att resursskolan 
begränsar sitt mottagande till elever med särskilda diagnoser. 

Orsaker till särskilt stöd

Respondenterna ger även uttryck för tre olika syner på orsaker till behov av särskilt stöd. Ett svar som 
uppges av respondent 3 och 6  är att särskilt stöd bland elever kan förklaras av miljömässiga faktorer. 

I: Vad anser du att elevernas behov av särskilt stöd beror på?

R: De här barnen klarar oftast inte av det stora sammanhanget, det är för mycket intryck. Det 
kan vara alltifrån ett plottrigt klassrum, det sitter för mycket teckningar på väggarna till  att 
eleverna känner att det är för mycket rörlighet i klassrummet eftersom det kanske går 20-25 
elever i en klass. Då kan det bli väldigt rörigt för dem, svårt att sitta still och det är vissa som  
inte kan koncentrera sig och få sitt lilla sammanhang där du får lugn och ro. Då blir du oftast  
utåtagerande, alltså du blir pratig, livlig, du stör, med mera. -Respondent 3, lärare på skola 2

I: Har jag förstått dig rätt att du anser att deras behov av särskilt stöd till stor del beror på  
miljön?

R:  Ja,  det  har  mycket  med  miljön  tycker  jag.  Sen  naturligtvis  så  har  det  ju  också  med 
kompetensen av personalen som jobbar med dem här barnen. Att bemöta dem på rätt  sätt, 
vuxna är ju oftast väldigt oflexibla. Det handlar om att anpassa runt omkring så att det här 
barnet får rätt förutsättningar, att vuxna bemöter dem på rätt sätt men också att miljön är rätt 
för  dem så  att  de  får  de  rätta  förutsättningarna  för  att  kunna  koncentrera  sig  och  lyckas. 
-Respondent 3

En annan syn på orsaker till behov av särskilt stöd som respondent 1, 4 och 5 återger är att orsakerna  
kan förklaras av både miljömässiga faktorer och av svårigheter som är kopplade till individen.

En elev som inte har så stora svårigheter, men som uppvisar svårigheter i vanlig skola där 
beror det väldigt ofta på miljön. Det kan vara klasskompisar, utformningen av klassrummet att 
man måste gå igenom en korridor med mycket folk, eller att det finns personal som är rigid 
och försöker uppfostra.  Allt det som ligger i själva diagnosen kan ju vara starkare eller mindre 
starkt. -Respondent 5, rektor på skola 2

En  tredje  syn  på  orsaker  som  uppges  av  en  respondent  är  att  särskilt  stöd  framförallt  beror  på 
individers egna brister vilket syns både i skolan och i hemmiljön.

Det beror på att dem har en defekt i hjärnan (…) så att i och med det (…) så är dem i behov av 
extra stöd. Eller defekt och defekt, dem tänker och gör saker på ett annat sätt dem finns ju  
inom autismspektrum, asperger, ADHD, tourettes, tvång. -Respondent 7, rektor på skola 3
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Normalitet 

En annan aspekt som diskuteras under intervjuerna och som kan relateras till synen på eleverna på  
resursskolorna är hur respondenterna resonerar kring normalitetsbegreppet. Respondenterna 2, 3 och 6 
ger uttryck för en problematisering av synen på normalitet i förhållande till eleverna.

Vi  försöker  fokusera  på  deras  starka  sidor  och  även  vara  väldigt  tydliga  med  att  deras 
svårigheter går ju att jobba med och att vi alla har mer eller mindre saker vi behöver träna på 
och tänka på. Att dem ska känna sig precis som alla andra, vi har ju en vanlig grundskola här 
det är ju samma krav utifrån skolverkets läroplan. -Respondent 6 , pedagog på skola 3

I  en  av  intervjuerna  resonerar  en  annan  av  dessa  tre  respondenter  kring  vikten  av  att  arbeta 
normkritiskt  på  alla  skolor  inte  minst  på  resursskolor.  Respondenten  resonerar  kring  normer  om 
funktionalitet och påtalar att även vuxna bör synliggöra normer som de själva tar för givna och som 
påverkar bemötandet av eleverna.

I: Hur tänker du kring era elever i förhållande till normalitet?

R: Ja, alltså normer. Vi kommer ju att börja jobba mer med normkritik här framöver. Vad ska 
jag säga normalitetsbegreppet här på skolan, vad som är normalt och inte (…) det är ett ganska 
vitt  perspektiv på vad som ingår  i  normen och vad som inte  gör det.  Ärligt  talat  hade  vi 
skolinspektion nu och den gick väldigt bra. Så hörde de av sig efteråt med ett litet ps. att det  
var  fantastiskt  att  vara  på  den  här  skolan  för  ni  pratar  inte  om diagnoser.  Respondent  2, 
pedagogisk handledare på skola 1

I: Det här med normkritik, var kommer initiativet ifrån här på skolan?

R: Dels så finns det lärare och annan personal som är intresserad. Jag har en bakgrund från 
Rytmus som är musikgymnasium och där jobbade jag som skolledare och då jobbade vi väldigt 
mycket med normkritik.  Så det  är väl  också något som jag fört  med mig som jag brinner  
väldigt mycket för (ler). 

I: Hur kommer det sig att ni ser ett behov av normkritik här på skolan?

R: Det finns behov på alla skolor så att det här är nånting som är väldigt nytt. Det finns massor 
jag behöver lära mig också (…) man blir i daglig dags (…) i bästa fall uppmärksam på alla 
normer som man omedvetet själv har. Så om vi kan hjälpas åt att jobba med att upptäcka och 
se våra egna fördomar, vilka normer vi har som vi inte är medvetna om…det är vår skyldighet, 
jag menar det ingår faktiskt i vårt uppdrag. -Respondent 2

Respondent  7  ger  ett  utmärkande  svar  med  tanke  på  sin  tidigare  utsaga  som gav uttryck  för  att 
elevernas  diagnoser  är  viktiga  att  synliggöra  och  att  orsaker  till  behov  av  särskilt  stöd  beror  på 
elevernas  egna  brister.  Respondenten  lyfter  i  sin  utsaga  att  det  gemensamma  för  eleverna  på 
resursskolan är att de har en väldigt låg självkänsla utifrån alla sina misslyckanden, vilket betyder att  
resursskolan i ett första steg måste få eleverna motiverade till att komma till skolan. Som steg två 
påtalar respondenten att det måste satsas på att ge eleverna verktyg för att fungera socialt och att det  
inte är förrän i ett tredje steg som det finns möjligheter för kunskapsförmedling.

Fördjupad analys av tema 1: syn på elever

De tre olika synsätten på elever i behov av särskilt stöd som kommer till uttryck i utsagorna kommer  
att diskuteras framförallt utifrån studiens andra teoretiska utgångspunkt som har sin grund i två olika 
perspektiv på elevers svårigheter. Respondenterna talar i sina utsagor om elever i behov av särskilt  
stöd  på  resursskolorna  antingen  utifrån  diagnos,  diagnos  och  behov  eller  enbart  behov.  De  olika 
synsätten som är framträdande i utsagorna kan relateras till de två teoretiska perspektiven på elevers  
svårigheter. I utsagan från respondent 7 (rektor skola 3) till exempel fokuseras elevernas diagnoser  
och relaterar således till  Emanuelsson, Persson och Rosenqvists (2001) kategoriska perspektiv. I ett 
kategoriskt perspektiv synliggörs diagnos/er och innebär att elevers svårigheter relateras till brister i 
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individen  snarare  än  till  följd  av  miljömässiga  faktorer.  Det  synsätt  som  är  framträdande  i 
respondentens  utsaga  och  som  ger  uttryck  för  ett  kategoriskt  perspektiv  innebär  att  kontext  och 
individuella variationer ignoreras och egenskaper som kommer med elevens diagnos fokuseras. Med 
andra ord kan detta innebära att egenskaper som är kopplade till elevers specifika diagnos/er tas för 
givna.  Respondent 4 och 5 talar  i  sin utsagor om eleverna både utifrån diagnos och behov.  Dessa 
utsagor kan således ses som ett uttryck för både ett kategoriskt perspektiv som synliggör diagnos och 
ett relationellt perspektiv som synliggör att svårigheter kan uppstå i relation till miljön. Det tredje och 
vanligaste mönstret utgörs av utsagorna från respondent 1, 3 och 6 som snarare ger uttryck för ett 
relationellt perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Respondenterna synliggör i sina 
utsagor vikten av vuxnas bemötande av eleverna då de ger uttryck för att svårigheter uppstår i relation  
till miljön. I utsagan från respondent 1 är det tydligt att en definition av eleven utifrån diagnos inte är 
eftersträvansvärt och att det är viktigt att se till individens behov. Utsagan från respondent 5 kan ses 
som utmärkande i  sammanhanget  då den ger  uttryck för en motstridighet  i  materialet.  Detta  med  
hänsyn till de två elever som respondenten berättar om och som blivit antagna till skolan trots att de 
inte  har  en  diagnos vilket  går  emot  skolans  profil.  Utsagan från  respondenten  ger  uttryck för  en  
problematik som innebär att synen på en elevs behov av särskilt stöd är beroende av att auktoriteter 
delar samma syn på elevens svårigheter, i detta fall kommun och skola. Detta ger uttryck för att det  
finns en godtycklighet bland auktoriteter när det rör sig om att ta beslut gällande åtgärder för elever i 
behov av särskilt stöd, exempelvis när det inte finns en diagnos. Respondenten ger uttryck för att detta 
är en svårighet som resursskolan måste förhålla sig till. Respondenten berättar att en förutsättning för 
att eleven ska bli beviljad tilläggsbelopp är att eleven är känd hos kommunen sedan tidigare.

Orsaker till särskilt stöd 

Olika syn på orsaker till elevernas behov av särskilt stöd kommer till uttryck i utsagorna, vilket även 
kan relateras till elevsyn. I utsagorna kommer framförallt  tre olika orsaker till uttryck vilket anses 
korrespondera med att ett synsätt som fokuserar på elevers diagnos, diagnos och behov eller endast 
behov. De tre orsaker som ges av respondenterna är vidare förenliga med antingen ett relationellt, ett  
kategoriskt  perspektiv  eller  en  kombination  av  båda  perspektiven  (Emanuelsson,  Persson  & 
Rosenqvist, 2001). Utsagorna från respondent 6 och 3 har relaterats till ett relationellt perspektiv. Detta 
perspektiv innebär enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) att elevernas svårigheter sätts i 
relation  till  skolans  miljö  och  organisering  samt  vuxnas  bemötande.  I  utsagan  av  respondent  3  
framkommer det att orsaker till särskilt stöd bland elever kan exempelvis bero på om miljön upplevs 
som stökig.  På  följdfrågan  till  respondenten  poängterar  hon att  vuxna  generellt  sätt  har  ett  icke-
flexibelt förhållningssätt till elever. Detta resonemang är förenligt med ett relationellt perspektiv som 
innebär  att  vuxnas förhållningssätt  till  elevers  svårigheter  anses  ha en stor  påverkan på elevernas 
beteenden.  Utsagan från respondent  5  kan ses  utifrån en kombination  av det  kategoriska  och  det 
relationella perspektivet då hon lyfter att elevers individuella svårigheter som kommer med diagnosen 
antingen förstärks eller minskas beroende på hur eleverna upplever skolans strukturer. Utsagan från 
respondent 7 kan snarare relateras till det kategoriska perspektivet då elevernas svårigheter anses bero  
på brister inom individen. En intressant aspekt i respondentens utsaga är att han inledningsvis påtalar 
att orsakerna beror på en defekt i hjärnan. Respondenten korrigerar sig själv och påpekar sedan att det  
framförallt handlar om att eleverna har ett annat sätt att fungera och tänka på grund av sin diagnos. 

Normalitet

En del espondenter reflektioner även kring normalitet i förhållande till synen på eleverna. I utsagorna 
ger  flera  av  respondenterna  uttryck  för  att  vuxnas  syn  på  elevers  svårigheter  har  betydelse  för  
bemötandet  av  eleverna.  Börjesson (1997) samt  Tideman,  Rosenqvist,  Lansheim,  Ranagården och 
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Jacobsson (2004) påtalar att den statistiska, normativa och medicinska synen på normalitet påverkar 
vuxnas och forskares bemötande av elever inom skolans område. Vidare hävdar forskarna att det är  
vanligt  att  professionellas  synsätt  utgörs  av  en  kombination  av  flera  synsätt,  vilket  för  med  sig 
konsekvenser för bemötandet av eleverna i det dagliga arbetet. I utsagan från respondent 2 exempelvis 
fokuseras vikten av att arbeta utifrån ett ”normkritiskt perspektiv” när det rör sig om funktionalitet i  
likabehandlingsarbetet  på  skolan.  Detta  uttryck  kan  relateras  till  den  statistiska  normaliteten.  Den 
statistiska normaliteten innebär i teorin att förändringsarbetet är fokuserat på att göra det möjligt för  
individer  att  leva  ett  vanligt  liv  oavsett  sjukdomstillstånd  eller  funktionsnedsättning.  Vidare  ses 
normalitetsbegreppet  framförallt  som  relevant  inom  statistikens  område  (Tideman,  Rosenqvist, 
Lansheim, Ranagården & Jacobsson 2004). 

Respondent  2  ger uttryck för att  det  ingår i  skolans  uppdrag att  som vuxen identifiera  sina egna  
fördomar och de normer som den vuxna bär på och tar för givna. Detta är förenligt med Murris (2013) 
som menar att pedagogiker och vad som ses som kunskap är starkt kopplat till vuxnas föreställningar 
och fördomar om barn och barndom. Även respondent 6 ger i sin utsaga uttryck för vuxnas ansvar i att  
synliggöra elevernas styrkor och normalisera elevernas svårigheter genom att påtala att alla människor 
har någon form av svårighet samt att ”deras svårigheter går att jobba med”. Denna utsaga kan i likhet  
med den tidigare relateras till den statistiska normaliteten som innebär att förändringsarbetet ska vara 
inriktat  på  att  personer  kan  leva  ett  vanligt  liv  oavsett  funktionsnedsättning.  Inom  det 
barndomssociologiska perspektivet ses vuxnas uppmuntran och stöd som oumbärlig i barns utveckling 
av  sitt  aktörskap  (Prout  &  James,  1997).  Andra  respondenter  gav  istället  uttryck  för  en  syn  på 
normalitet  som kan relateras  till  en  kombination av den normativa och  den medicinska  synen på 
normalitet. Det tydligaste exemplet är respondent 7:s utsaga rörande orsaker till behov av särskilt stöd, 
då ord som defekt används vilket kan relateras till avvikelse/sjukdom inom den medicinska synen på 
normalitet. Dock resonerar respondenten i förhållande till frågan om normalitet att det gemensamma 
för  resursskolans  elever  är  deras  låga  självkänsla  till  följd  av  alla   misslyckanden  och  att  
kunskapsförmedling inte kommer på tal förrän resursskolan gjort det motiverande för eleven att gå till  
skolan och att verktyg har identifierats för att eleven ska kunna fungera i det sociala. Denna utsaga ger 
en indikation på att respondentens syn på normalitet även utgår från den statistiska normaliteten och  
som innebär att göra det möjligt för personer att leva ett vanligt liv oavsett funktionsnedsättning. Detta  
är således förenligt med resonemanget om att synen på normalitet kan utgöras av en kombination av 
flera sätt att se på normalitetsbegreppet (Börjessons, 1997) .

Individuell utbildningsform

Individanpassad undervisning

I  stort  sett  alla  respondenter  lyfter  vikten  av  den  individanpassade  undervisning  i  små  grupper  i 
kombination med en pedagogik som är anpassad efter  varje elev med stöd av varierande visuella  
hjälpmedel. 

I: Finns det någon uttalad pedagogisk idé på skolan?

R: Vi jobbar målfokuserat (…) eleven är i fokus och driver sin egen utveckling tillsammans 
med lärarna. 

I:  Du  sa  att  eleverna  ska  vara  involverade  i  sin  utveckling,  att  det  är  viktigt  med  deras 
delaktighet?

R: I vår pedagogik ingår ju att eleven ska driva sin egen utveckling och att lärandet ska vara 
individualiserat och allt det som egentligen är obligatoriskt. Hur vi jobbar mot uppdraget som 
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gäller för alla skolor, innebär att vi har vårt sätt att göra det på. Väldigt mycket tydliggörande 
pedagogik. Vi jobbar mycket i smågrupper som hela tiden kan variera med tanke på att lärarna  
jobbar väldigt olika beroende på vad man ska jobba med. Vilka elever som behöver vilken 
form av stöd osv. -Respondent 2, skola 1

En  annan  respondent  lyfter  att  den  individanpassade  undervisningen  handlar  om  att  hitta  olika 
ingångsvägar till eleven och uppmuntra deras positiva sidor. 

I: Finns det någon uttalad pedagogisk idé på skolan?

R: Ja det gör det (…) det sätt vi jobbar på, det finns ju ett syfte bakom allt vi gör. Från det att  
vi har små klasser med en ämneslärare och en resurspedagog, på 6-9 elever gör att de får mer  
lugn och ro och att de kan få mer hjälp och stöttning. Tydliga scheman har vi också, mycket 
visuellt så att de kan få en annan förståelse för det som ska hända under dagen. Vi anpassar  
pedagogiken till nånting som de tycker är roligt och kan behärska och på så sätt uppmuntra och 
se deras positiva sidor. Till exempel kan det vara någon elev som har svårt för att skriva för  
hand då kanske det är bättre att lägga lite mer fokus på att om han är duktig på att skriva på  
dator eller läsplatta så kan han göra det istället. -Respondent 4, skola 2

Några respondenter lyfter att den individanpassade undervisningen innebär att som vuxen vara lyhörd 
och flexibel för förändringar och se det som fungerar bäst för eleven i nuläget.

I: Hur ser du på det pedagogiska arbetet med eleverna?

R: Det är ju väldigt individuellt och vi försöker på bästa möjliga sätt att pedagogiskt hjälpa 
dem med stöttning av vuxna runtomkring för att de ska kunna klara av saker. 

I: Kan du utveckla?

R: Vi har individuella scheman med belöningssystem, vi jobbar mycket med time-timers, ringa 
in uppgifter de ska bli klara med så att de ser att det finns start och ett slut. Det beror på vad  
som funkar  bäst  för  eleven.  Sen  när  man tror  att  man hittat  nåt  som fungerar  då  händer  
någonting och då får man börja om, så att lära känna dem tar väldigt lång tid och det krävs 
massa resurser och tid. -Respondent 6, skola 3

Sociala aktiviteter

Respondenterna  gav  olika  uttryck  för  hur  sociala  aktiviteter  organiseras  men  i  stort  sett  alla 
respondenter lyfter att det är minst lika viktigt med sociala aktiviteter som med ämneskunskap. Två av  
respondenterna  lyfter  pedagogisk rast  och tre  av  respondenterna lyfter  livskunskapen som viktiga 
inslag på två av resursskolorna. 

I: Hur planeras sociala aktiviteter?

R: Dels så har vi två lektioner i veckan som heter pedagogisk rast där vi helt enkelt tränar  
socialt samspel. Det handlar om att tvinga in dem i att samverka med varandra. Hålla sig till  
regler, kunna klara av att vinna eller förlora det här som vanliga barn tränar när de är yngre  
men som fortfarande behöver tränas här, sen så är ju de vuxna närvarande hela tiden. Så har vi 
livskunskap också en gång i veckan, där vi pratar om olika saker där de här eleverna inte riktigt  
har hunnit ikapp. Det kan handla om hygien till exempel, sex och samlevnad och tonårsprat 
men också vilken musik lyssnar man på. -Respondent 5, skola 2

Två respondenter  lyfter  snarare  samlärandet  på  lektionerna  som en  viktig  del  i  elevernas  sociala  
samspel.

Elevens val är ett bra exempel på en aktivitet där elever från hela skolan samarbetar. Även i 
samlärandet så märker jag att det är mycket träning i det sociala som ju är en stor utmaning för 
dem, men en jätteviktig del. Små grupparbeten eller jobba två och två, man märker ju att ju 
mer de  gör det  desto  bättre  funkar det,  men det  är  fortfarande en stor  utmaning för  dem. 
-Respondent 1, skola 1

Två andra respondenter poängterar att sociala aktiviteter sker på olika nivåer, även i de informella 
utrymmena. 

24



Jag pratade faktiskt idag med en assistent som nämnde att han tycker att en elev inte borde ha 
taxi utan att han tar sig hem själv. De hade varit ute och handlat och då hade eleven sagt till  
assistenten, amen titta där är bussen som går hem till mig (…) och då hade ett samtal satts 
igång (…) att hur kommer det sig att du vet, har du åkt den bussen förut? Så hade han mailat 
mamman till eleven och frågat om de kan börja med nån form av social träning för att eleven 
ska lära sig att åka buss. Det här kom ju bara spontant men att personalen också tänker att ett  
av våra mål är ju att eleverna ska vara självständiga och komma ut så mycket som möjligt.  
Det är så lätt att det hamnar i att nu ska vi ha social träning här mellan elva och halv tolv och  
så får man så många situationer ibland som bara dyker upp men att man förmår sig att se 
dem. -Respondent 2, skola 1

Fördjupad analys av tema 2: individuell utbildningsform 

Individanpassad undervisning 

Den individanpassade undervisningen i små klasser ses av samtliga respondenter som en förutsättning 
för att  kunna arbeta med elever med funktionella olikheter på resursskolorna. I sina utsagor lyfter  
respondenterna framförallt fördelar med den individanpassade undervisningen med särskilt fokus på 
en tydliggörande pedagogik. En tydliggörande pedagogik är en beprövad arbetsmetod som syftar till 
att  göra  miljön,  människors  handlingar  och händelser  begriplig  för  personer  med diagnoser  inom 
autismspektrum. Metoden innebär framförallt att använda sig av visuell information i form av bilder 
och text för att  kommunicera med personer med en funktionsnedsättning (autismforum, 2012). En 
tydliggörande  pedagogik  kan  därför  ses  som  förenlig  med  det  krav  som  framförallt 
tillgänglighetsaspekten  kräver i  förhållande till  delaktighetsvillkoren (Janson,  2013). Enligt  Janson 
innebär tillgänglighet för barn med funktionsnedsättningar att fysisk anpassning av miljön krävs och  
olika  hjälpmedel  för  att  kommunicera  genom  bild  och  text.  Exempelvis  lyfter  respondenter 
(respondent 2, skola 1) att ”lärandet ska vara individualiserat” och att ”tydliga scheman” och ”mycket 
visuellt” bidrar till den individanpassade undervisningen (respondent 4, skola 2). Dessa utsagor kan 
relateras till framförallt delaktighetsaspekten tillgänglighet. 

Vidare förutsätter tillgängligheten att delaktighetsaspekten tillhörighet, det vill säga att vara en del av  
sammanhanget  som  skolan  utgör,  finns  närvarande  (Janson,  2013).  När  det  rör  sig  om 
tillhörighetsaspekten  kan  det  tänkas  att  det  finns  fördelar  med  att  alla  elever  har  en  diagnos  på  
resursskolan med hänsyn till igenkänning och en öppenhet kring svårigheter. Dock säger detta inget 
om  vilka  nackdelar  och/eller  svårigheter  som  den  individanpassade  undervisningen  innebär  på 
resursskolorna.  Vidare  är  en  intressant  fundering  när  det  rör  sig  om  tillgänglighetsaspekten  hur 
skolpersonal på resursskolan förhåller sig till elevgruppen och att alla elever i undervisningsgruppen  
ska förstå syftet med aktiviteten. Detta särskilt med tanke på att språket behöver anpassas efter varje  
elevs  behov  och  dessa  behov ser  väldigt  olika  ut.  Vuxna  anses  ha  ett  särskilt  ansvar  utifrån  sin  
maktposition att reducera barriärer i vuxenstyrda aktiviteter (Janson 2013). I utsagorna framkommer 
inget  om  pedagogers  utmaningar  när  det  handlar  om  att  minska  de  hinder  som  finns  i  elevens 
omgivning  och  göra  prioriteringar  i  elevgrupperna,  trots  att  detta  påtalas  som en  viktig  aspekt  i 
undervisningen. Utsagan från respondent 4 kan relateras till tillgänlighetsaspekten då han lyfter vikten 
av att hitta olika ingångsvägar till eleverna och att anpassa ”pedagogiken till något de tycker är roligt  
och kan behärska”.  Att anpassa undervisningen till  det som eleven upplever som motiverande kan 
tolkas  som  en  tillgänglighetsaspekt  och  en  flexibilitet  hos  den  vuxna  som  påverkar  elevernas  
tillgänglighet  till  undervisningen.  En  fundering  som kan  vara  viktig  att  ta  upp  i  förhållande  till  
respondentens utsaga är svårigheten i att som pedagog hitta en balans mellan det som eleven behärskar  
och  det  som  är  en  utmaning  för  eleven  och  som  leder  till  att  eleven  utvecklas.  I  utsagan  från  
respondent 6 synliggörs en intressant utmaning gällande skolpersonalens flexibilitet då respondenten 
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uttrycker att något som fungerat tidigare för en elev plötsligt inte fungerar alls och ”då får man börja  
om”. Denna utsaga kan bidra till att synliggöra en utmaning för pedagogen när det rör sig om att göra 
undervisningen tillgänglig för en och samma elev då elevens behov kan se väldigt olika ut över tid. 

Social kompetens

När det rör sig om resursskolornas individuella utbildningsform lyfter samtliga respondenter att social  
kompetens är minst lika viktig som ämneskunskap. Majoriteten av respondenterna ger uttryck för olika 
former av social träning under skoltid i både formella och informella sammanhang. Ett exempel som 
kommer  till  uttryck  är  den  planerade  aktiviteten  pedagogisk  rast.  Denna  aktivitet  återkommer  i 
utsagorna från två respondenter på skola 2 och syftar enligt respondenterna till att eleverna får öva sig  
i  socialt  samspel.  Denna typ av aktivitet  som sker i  ett  sammanhang som varken är  formell  eller  
informell kan diskuteras utifrån Jansons (2013) delaktighetsaspekt samhandling. Samhandling innebär 
enligt Janson ett samägande i genomförande av aktivitet och är mer processinriktad till skillnad från  
undervisnings-  och  omsorgskulturen  som är  målstyrd.  Det  som inte  framkommer i  utsagorna  om 
pedagogisk rast är exempelvis hur möjligheter och utrymme skapas för eleverna att själva ta initiativ 
och uttrycka sina behov och huruvida den pedagogiska rasten är målstyrd, processinriktad eller båda 
två.  Vidare  om  den  är  processinriktad  hur  ges  eleverna  isåntfall  möjlighet  att  ta  eget  initiativ? 
Respondent 5, 6 och 7 lyfter livskunskapen som ett viktigt och återkommande inslag med syfte att  
diskutera och synliggöra ämnen som inte kommer upp i den vanliga undervisningen. 

Vikten av livskunskap i skolan uppmuntras med stöd i skollagen och Lgr 11, men skiljer sig från andra 
ämnen då den inte ingår i skolans läroplan (2010:800; Skolverket, 2011). Vidare har det från flera håll 
riktats kritik till livskunskapen då det inte finns någon beprövad forskning kring metoder som används  
(Svenska dagbladet, 2011). I utsagorna framkommer det exempelvis inte om någon särskild metod 
används på livskunskapen. Respondent 5 ger uttryck för att ”tonårsprat” såsom sex och samlevnad, 
musik men även hygien är viktiga ämnen att diskutera. Dock görs ingen problematisering i utsagan 
gällande att livskunskapen saknar en läroplan. Respondenten ger uttryck för att det är ämnen  som inte  
kommer upp i  den vanliga undervisningen som ges utrymme och där eleverna inte ”riktigt hunnit 
ikapp”, vilket kan tolkas som en aktivitet som är nyttorelaterad då det är vuxna som bestämmer vad  
som är viktigt att lyftas. I sådant fall är det inte förenligt med samhandlingens krav på delaktighet. 
Samtidigt  kommer  ”tonårsprat”  till  uttryck  som  skulle  kunna  tolkas  utifrån  delaktighetsaspekten 
tillgänglighet då den innebär att språket anpassas efter elevernas nivå. Tonårsprat skulle kunna ses som 
en sätt att stimulera samhandling genom exempelvis diskussion och utbyte där elevens frågor får stå i  
centrum. Dessa olika uttryck i förhållande till ämnet livskunskap kan således ses som en motsättning i 
respondentens utsaga. Viktigt att påtala är att livskunskap som ett ämne kritiseras idag på grund av att  
det saknas beprövad forskning kring metoder och progam som används. Vidare hävdar kritikerna att  
det är problematiskt att värdegrundsfrågor ska avgränsas till ett särskilt ämne när värdegrundsarbetet  
ska genomsyra hela skolans arbete (Sveriges radio, 2010). 

Respondent  1  lyfter  snarare  samlärandet  som  en  form  av  social  träning  som  ingår  i 
undervisningskulturen och som talar  för att  den  sociala  träningen är  en  integrerad  del  av skolans 
arbete. Respondenten synliggör samlärandet när små grupper eller elever som arbetar två och två löser 
uppgifter tillsammans som en del av undervisningen. Utsagan från respondent 2 skiljer sig något från 
de andras då hon berättar om en situation som hon själv inte erfarit men som en pedagog på skolan  
återberättat för henne. Utsagan som ges kan ses som ett uttryck för ett positivt exempel på samspel  
mellan pedagog och elev enligt respondenten. En svårighet med denna utsaga är att det är svårt att  
tolka  en situation som respondenten  inte  själv  varit  med om. Exemplet  skulle  dock kunna tolkas 
utifrån delaktighetsaspekten samhandling som innebär samordnat handlande, det vill säga en pågående 
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process  utan  förutbestämda  mål.  Utsagan  skulle  också  kunna  relateras  till  Murris  (2013)  syn  på 
kunskap  och  ett  samproducerande  meningsskapande  i  en  symmetrisk  relation  där  barnet  har 
möjligheten  att  ta  plats  i  interaktionen.  I  teorin  innebär  utsagan  som  respondenten  återger  att 
pedagogen utmanar sin egen roll och maktposition i förhållande till eleven genom att vara lyhörd för  
interaktionen i situationen. Utifrån Frönes (2007) tankegångar om det dialogiska barnet det vill säga 
en  social  aktör  med  en  inneboende  förmåga  att  interagera  med  andra  kan  intressanta  aspekter  i  
respondentens reflektion kring situationen synliggöras. Situationen har tolkats som att respondenten 
ser  på detta som ett  föredömligt  exempel på en initiativtagande elev och en lyhörd pedagog. Två  
aktörer som är aktiva i formandet av de sociala strukturer som de pågår i. Vidare att barns aktörskap  
står i  kontrast  till synen på barn som passiva mottagare som socialiseras in i  samhället  genom att  
vuxna tar initiativet till kommunikation. En svårighet med denna typ av analys är att Frönes saknar ett 
maktperspektiv i sin teori, vilket leder till en förenklad analys av en situation som denna.  När det rör  
sig om social  kompetens och delaktighetsaspekter såsom samhandling är det viktigt att  synliggöra 
bristen av problematiseringar kring de olika exemplen som respondenterna återger i sina utsagor.

Resursskolornas uppdrag

Trygg skolmiljö

En majoritet av respondenterna lyfter vikten av att erbjuda eleverna en trygg skolmiljö. En respondent 
problematiserar  integreringstanken  i  den  kommunala  skolan  och  lyfter  att  trygghetsaspekten  på 
resursskolan handlar om att kunna ha en öppenhet kring elevernas svårigheter.

Den är väldigt ogenomtänkt den här integreringstanken, att alla ska kunna gå i vilken skola 
som helst och att alla resurser ska finnas där. De som går här sticker ju ut väldigt mycket i 
samhället. Om man tittar på högstadiet hur en vanlig klass är, hur många elever som är där, hur  
det vanliga samspelet är i en vanlig sexa då blir det svårt oavsett hur utbildade och kompetenta 
lärarna än är. Då blir det de här speciallösningarna som är raka motsatsen till inkludering och 
det blir exkludering i den vanliga skolan. Här kan ju alla känna sig trygga, de flesta vet om 
sina svårigheter så att det är inget man går runt och gömmer och skäms över. - Respondent 1, 
skola 1

Fyra av respondenterna som har tidigare erfarenheter av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd 
på  kommunal  skola  påtalar  vikten  av  att  elever  med  funktionella  olikheter  erbjuds  ett  tryggt 
sammanhang.  Vidare  uttrycker  dessa  fyra  respondenter  en  kluvenhet  till  begreppen  särskiljande 
undervisning och inkludering.  

Jag är så himla kluven, om man tänker på Salamanca deklarationen så rent teoretiskt och den 
utbildade jag tycker ju att det är en jättefin tanke med inkludering om principen funkade. Mitt 
personliga jag ser i verkligheten att de här skolorna är oumbärliga, de är jätteviktiga, jag har 
sett vilken positiv effekt det har på eleverna, hur bra de mår här när eleven själv kommer hit 
och säger: “Gu va skönt här kan jag va den jag är” och jag har också sett den inkluderingen  
som sker här eftersom jag även varit i  vanliga skolor och sett att inkluderingen kan bli en 
exkludering i vanlig klass. Den personen blir väldigt utpekad, jag förstår ju att tanken är att  
man ska normalisera, men fram tills dess då kan det bli väldigt exkluderande när eleverna får  
utbrott för att de inte orkar med sammanhanget. -Respondent 3, skola 2

En av dessa respondenter, respondent 7 lyfter att det gemensamma för alla elever på resursskolan är att 
de har låg självkänsla på grund av tidigare erfarenheter, vilket innebär att resursskolans prioritering i 
första hand är att göra det attraktivt för eleverna att gå till skolan, i andra hand att förmedla verktyg för  
att fungera socialt och i ett tredje steg ges möjligheten att förmedla kunskap till eleverna.
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Respondent 2 ger uttryck för en mångtydighet  då hon lyfter fördelarna med resursskolans lärande 
miljö  där  alla  elever  anses  ha  svårigheter,  samtidigt  som  respondenten  önskar  att  det  fanns  en 
fungerande skolform för alla typer av elever.

I: Hur resonerar du kring inkludering och särskiljande undervisning?

R: Det är en sån möjlighet och en resurs när man har elever i en klass där alla har svårigheter.  
Det blir så tydligt att man kan inte undervisa, samma sak, på samma sätt, samtidigt för alla 
elever. För vi har olika lärostilar och då måste man börja där så att man måste kunna undervisa 
på tre eller fyra olika sätt på en lektion för att det ska kunna funka...och så tror jag man måste 
tänka för att det ska funka. Mitt framtidsscenario är att alla elever ska kunna gå i samma skola 
men  man  måste  ändra  lärarna,  man  måste  ändra  skolan,  förutsättningarna.  Lärarnas  och 
personalens sätt att tänka, det handlar om det. Det handlar inte om att hur vi ska få elever som  
passar skolan, utan att vi ska ha en skola som passar eleverna.

I: Vad kan resursskolan fylla för funktion i utbildningssystemet?

R: Ja, det är vad jag sagt tidigare att den fyller en funktion i dagsläget därför att den behövs. 
Men den borde avskaffa sig själv, man kan inte bara ta bort den och säga att nu får ni ta hand  
om de  här  eleverna.  Det  måste  man  göra  parallellt  med  att  den  andra  typen  av  skolform 
kommer upp i nivå så att de verkligen har förutsättningar att ta hand om alla typer av elever. Så 
idag fyller  den en funktion,  en debattfunktion framförallt  ska den finnas eller  inte  finnas? 
-Respondent 2, skola 1

Respondent 6 ger i likhet med tidigare respondent uttryck för att resursskolans funktion inte är helt  
okomplicerad  i  förhållande  till  elever  i  behov  av  särskilt  stöd.  Respondenten  ger  uttryck  för  att 
resursskolan inte passar alla elever med olika typer av svårigheter och att många elever upplever att de 
blir isolerade från sina sociala sammanhang. Samtidigt påpekar hon svårigheten i att få med sig alla 
elever i den vanliga undervisningen och att fånga upp elever som av olika anledningar halkar efter i  
undervisningen. 

Likvärdig utbildning 

Respondenterna lyfter olika syften med elevernas utbildning. Tre av respondenterna lyfter att syftet  
med elevernas utbildning handlar om deras välmående och sammanhang här och nu, vilket ses som en 
förutsättning för deras välmående i framtiden. 

I: Vad är syftet med utbildningen?

R: Att ge dessa barn samma möjligheter att få lyckas i livet och få en utbildning. Jag menar det 
är det som driver mig framåt varje dag. Att de här barnen ska få lyckas, och klarar man inte av 
att gå i ett större sammanhang så ska man få samma möjligheter fast i ett mindre sammanhang.  
Vi är väldigt duktiga på att se individuella skillnader, bara för att du har asperger så är du ju 
inte exakt likadan som en annan med asperger, det finns så många faktorer som kan spela in  
och att se varje  person utifrån den du är. Det spelar  ingen roll  vilken diagnos du har.  Det 
betyder inte så mycket för oss, utan vad behöver den här personen? -Respondent 6, skola 3

Två andra respondenter lyfter att syftet med utbildningen är elevernas rättigheter här och nu.

I: Hur ser du på arbetet med era elever, vad är syftet med utbildningen?

R: Syftet med utbildningen utifrån min roll som handledare är att säkerställa de styrdokument  
som finns. Det här är en skola (…) det vill säga det är en demokratifråga att de elever som går  
här har samma rättigheter som alla andra elever att nå de mål som är inskrivna i grundskolan.  
Så det  ligger  också  på mig att  säkerställa  den rätten hos elever  och  självklart  den sociala 
utvecklingen  också,  barnkonventionen  och  barnens  rätt  som  även  är  övergripande 
styrdokument. -Respondent 2, skola 1

Två andra respondenter anser att syftet med utbildningen handlar om elevernas framtid, exempelvis att  
kunna komma in på en gymnasiet och få behörighet för att komma in på en akademisk utbildning och  
komma in på arbetsmarknaden.
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Fördjupad analys av tema 3: resursskolornas uppdrag

Trygg skolmiljö

I stort sett alla respondenter uttrycker att resursskolornas främsta uppgift är att erbjuda eleverna en 
miljö där de kan vara öppna med sina svårigheter utan att behöva skämmas och bli exkluderade för att 
de uppfattas som annorlunda. Utsagorna från respondent 1, 2 och 3 ger alla uttryck för detta, om än på 
olika sätt. I relation till Jansons (2013) delaktighetsaspekter för elever med funktionella olikheter kan 
trygghet ses en viktig del av delaktighetsaspekten tillhörighet och tillgänglighet och kan således tolkas 
som viktiga förutsättningar för att skapa delaktighet bland elever med funktionella olikheter. Janson 
menar att elevers tillhörighet i skolan inte är självklar per automatik och att funktionella olikheter i  
relation till majoriteten av elevgruppen kan innebära en utsatt position. Flera av respondenterna ger  
uttryck för att trygghet kan ses som en fördel med resursskolan. Utsagan från respondent 2 och 6 är de 
enda  som  ger  uttryck  för  att  det  både  finns  fördelar  och  nackdelar  med  resursskolors  uppdrag.  
Respondent 2 ger uttryck för att en homogen lärandemiljö där alla elever anses ha svårigheter bidrar 
till att synliggöra det problematiska i svensk skola med att få eleverna att anpassa sig till skolan istället  
för  att  skolan  ska  anpassa  sig  efter  olika  elever.  Samtidigt  problematiserar  hon  i  sin  utsaga 
resursskolors funktion genom att påtala att den i dagsläget framförallt fyller en debattfunktion. Detta 
resonemang  har  tolkats  som  att  resursskolan  framförallt  bidrar  till  att  synliggöra  problematiska 
aspekter  rörande  arbetet  med  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  och  synen  på  utbildning  utifrån  en 
fostrande  roll.  Detta  resonemang  är  förenligt  med  Skolinspektionens  (2012)  observation  gällande 
skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd som konstaterar att det ofta finns 
en målkonflikt i skolor gällande fokus på kunskapsutveckling och elevernas rätt att känna sig trygga i  
sin skolmiljö. Respondent 7, ger uttryck för just denna svårighet genom att synliggöra arbetet med 
eleverna på resursskolan utifrån  tre steg:  där  trygghet  kommer före  kunskap och således  inte  blir  
aktuellt förrän i ett tredje steg när eleven först upplever sig motiverad att gå till skolan och när eleven  
först fått verktyg för att kunna fungera socialt i skolan. 

Likvärdig utbildning 

Flera  av  respondenterna  ger  i  sina  utsagor  uttryck  för  att  resursskolorna  erbjuder  eleverna  en 
utbildning på lika villkor. Janson (2013) påtalar att det finns två skilda verksamhetskulturer i skolan, 
en omsorgskultur och undervisningskultur som antingen är här och nu fokuserad eller framtidsinriktad. 
Janson hävdar även att båda kulturer är nyttorelaterade och därmed styrda av de vuxna som är i en 
vertikalt överordnad position. Tre av respondenternas utsagor inklusive respondent 6 kan ses som ett 
uttryck för att omsorgskulturen och undervisningskulturen ses som viktiga delar i elevernas utbildning 
på  resursskolorna.  I  hennes  utsaga  ges  uttryck  för  att  elevernas  omsorg  här  och  nu  skapar 
förutsättningar  för  ett  självständigt  liv  i  framtiden.  Två  av  respondenternas  utsagor  inklusive 
respondent 2 kan tolkas som ett uttryck för en prioritering av omsorgskulturen, det vill säga fokus är  
framförallt elevernas välmående och välbefinnande här och nu. Respondenten lyfter att det är hennes 
ansvar  att  säkerställa  elevers  rätt  utifrån  de  styrdokument  som  gäller  för  skolan.  Två  andra 
respondenters utsagor varav respondent 1 är ett av dem kan snarare ses som ett uttryck för att fokus  
framförallt är den framtidsinriktade undervisningskulturen. Detta genom att påtala att målet är att alla  
elever på resursskolan i teorin ska kunna komma in på universitetet. 
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Diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka skolpersonals uppfattningar om elever i behov av särskilt 
stöd och den utbildning som erbjuds på tre resursskolor. Frågeställningarna som varit vägledande i 
studien har  varit  hur  skolpersonal  ser  på  elever  i  behov av  särskilt  stöd samt  hur  skolpersonalen 
resonerar kring resursskolans utbildningsform. Resultatet visar att synen på elever i behov av särskilt  
stöd på resursskolorna är kopplad till hur respondenterna talar om eleverna, hur de ser på orsaker till  
särskilt stöd bland eleverna och hur de ser på normalitet. Vidare är det framträdande i resultatet att  
respondenterna målar upp en positiv bild av den individanpassade undervisningen i små klasser och att 
resursskolans uppdrag kan ses som komplex med hänsyn till att några av respondenterna ger uttryck  
för en kluvenhet gällande både inkludering och särskiljande undervisning. I detta avsnitt diskuteras 
således studiens resultat och analys i relation till frågeställningarna och tidigare forskning.  

Frågeställning 1 har besvarats utifrån temat syn på elever, som är indelat i två underteman. I resultat-  
och analysavsnittet  är  det  framträdande att  respondenternas syn på elever i  behov av särskilt  stöd  
innefattar hur de talar om eleverna, hur de beskriver orsaker till elever i behov av särskilt stöd samt hur 
de reflekterar kring normalitetsbegreppet. Utsagorna har delats in i tre olika typer av svar i förhållande 
till varje undertema. Respondenternas sätt att beskriva eleverna är utifrån diagnos, behov eller utifrån 
både diagnos och behov. Vidare är det även framträdande att dessa tre olika sätt korresponderar med 
respondenternas syn på orsaker till elevers svårigheter utifrån ett relationellt, ett kategoriskt perspektiv 
eller en kombination av båda perspektiven. Ett intressant resultat i förhållande till frågeställning 1, det  
vill säga hur skolpersonal ser på elever i behov av särskilt stöd, är att några av respondenterna ger  
uttryck  för  både  ett  relationellt-  och  ett  kategoriskt  perspektiv.  Detta  kan  ses  som en  intressant  
motsättning i förhållande till resursskolornas profil som innebär att eleverna måste ha en diagnos och i 
vissa fall en särskild diagnos för att bli antagen på resursskolan. Göransson, Magnusson och Nilholm 
(2012) synliggör i sin forskning att fristående skolor måste neka antagning av elever som är i behov av 
särskilt  när tilläggsbelopp för eleven ej beviljas från den berörda kommunen. Vidare  är  en vanlig 
uppfattning bland respondenterna att det är viktigt att möta eleverna som människor snarare än att se  
på  dem  utifrån  kategorier.  Ett  exempel  på  en  sådan  motsättning  är  att  ”vissa  kriterier  ska  vara 
uppfyllda, olika diagnoser inom autismspektrum” samtidigt som det påpekas att  ”jag tänker inte alls  
på deras diagnoser, jag ser på dem som människor i första hand med vissa behov” (respondent 4).  
Denna  motsättning  är  intressant  då  elever  å  ena  sidan  särskiljs  för  att  kunna  bli  antagna  till 
resursskolan ofta utifrån en specifik diagnos, samtidigt som uppfattningen är att det är viktigt att inte 
bemöta  eleverna  utifrån  deras  diagnos/er.  Enligt  Hjörne  (2004)  och  Matson  (2007)  som  båda 
problematiserar kategoriseringen av elever i skolan exempelvis utifrån diagnos, kan en stämpling leda 
till att elever behandlas som kategorier med särskilda egenskaper och att elever anammar en avvikande 
identitet. 

En annan mångtydighet som kommer till uttryck i en respondents utsaga är att elevers svårigheter till  
följd av diagnos antingen förstärks eller minskas av skolans strukturer (respondent 5). I några utsagor  
har således spår av både ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv identifierats. De respondenter  
som ger  uttryck  för en  sådan mångtydighet  i  sina  utsagor  kan således  bidra till  att  synliggöra en 
utmaning  som skolpersonal  på  en  resursskola  kan  tänkas  möta.  Det  vill  säga  svårigheten  för  de 
professionella att balansera de egna värderingarna och samtidigt förhålla sig till resursskolans struktur  
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som bygger på idén om att en diagnos är ett krav och att en särskiljande skolform behövs.   När det rör 
sig om normalitetsbegreppet i förhållande till eleverna på resursskolorna så var det tydligt i en utsaga 
att synen på eleverna utifrån diagnos och ett kategoriskt perspektiv på orsaker till behov av särskilt  
stöd  korresponderade  med  ett  medicinskt  och  ett  normativt  synsätt  på  normalitet  (respondent  7).  
Hjörne synliggör i sin forskning (2004) att  skolpersonal,  trots olika yrkesroller,  i stor utsträckning 
anammar  en  medicinsk  diskurs  på  elevers  svårigheter.  Detta  är  enligt  Hjörne  anledningen till  att 
avvikelser och brister hos elever fokuseras på elevkonferenser snarare än elevers perspektiv, styrkor  
och  utvecklingsmöjligheter.  Ljusberg  (2009)  som  studerat  elevers  egna  upplevelser  i  särskilda 
undervisningsgrupper kommer i sin forskning fram till att eleverna hamnar i en särskild social kategori 
som  signalerar  misslyckande  och  som  påverkar  elevernas  självuppfattning  och  möjligheter  till 
personlig utveckling. Med hänsyn till denna studies begränsningar går det inte att dra någon slutsats 
gällande  elevers  egna  upplevelser,  hur  de  upplever  bemötandet  av  skolpersonal  samt  hur  deras 
självbild påverkas. Detta är en intressant aspekt som anses viktig att undersöka, men som kan ses som 
en brist i denna studie med hänsyn till att det endast är de vuxnas perspektiv som studerats.

Frågeställning  2  gällande  hur  skolpersonalen  resonerar  kring  resursskolornas  utbildningsform  har 
besvarats  genom  att  analysera  de  utsagor  som  gett  uttryck  för  de  två  teman:  individanpassad 
undervisning och resursskolans uppdrag. Det som är tydligt utifrån resultatet i förhållande till denna 
frågeställning är att även om resursskolorna riktar sig till olika grupper av elever med funktionella 
olikheter så är den individanpassade undervisningen i små klasser något som de tre resursskolorna har 
gemensamt. Respondenter från två av skolorna synliggör även den tydliggörande pedagogiken som en 
viktig del av den individanpassade undervisningen. I denna resultatdel är det också framträdande att 
det  framförallt  är  en positiv  bild  som respondenterna förmedlar  i  förhållande till  den individuella 
utbildningsformen som resursskolorna erbjuder. Detta kan relateras till tidigare forskning som påtalar  
att  diskursen  om  det  fria  skovalet  lett  till  ett  mer  individualiserat  utbildningssystem,  en  ökad 
profilering och därmed privatisering av skolor med fokus på skolpeng. Vidare hävdar forskare att det 
få indikatorer som visar på att friskolor utmanar den kommunala skolans sätt att arbeta med elever i  
behov av särskilt stöd (Göransson, Malmqvist & Nilholm (2013). Majoriteten av respondenterna ger  
uttryck för att  den individanpassade undervisningen med stöd i  en tydliggörande pedagogik, är en 
förutsättning för att kunna arbeta med eleverna. I förhållande till denna studie som är av kvalitativ  
ansats går det inte att dra några generella slutsatser om huruvida resursskolor utmanar de kommunala  
skolornas arbete  med elever  i  behov av särskilt  stöd.  Dock skulle den tydliggörande pedagogiken  
kunna ses som ett sätt att utmana den kommunala skolans struktur, pedagogik och tillgänglighet för 
elever i behov av särskilt stöd  genom att undervisningen på resursskolorna sker i ”små klasser med en  
ämneslärare och en pedagog på 6-9 elever” (respondent 4). 

Majoriteten av respondenterna ger även uttryck för en ambition när det rör sig om att utgå från varje 
elevs behov och elevernas delaktighet i den individanpassade undervisningen. Exempelvis nämns att 
”eleven är i fokus och driver sin egen utveckling med läraren” (respondent 2) samt att det är viktigt  att 
”anpassa  pedagogiken”  till  något  som eleven ”tycker är  roligt  och kan behärska” (respondent  4).  
Utsagorna  har  förståtts  utifrån  Jansons  (2013)  objektiva  delaktighetsaspekter  tillhörighet  och 
tillgänglighet. Trots att respondenternas uppfattningar är att undervisningen bör vara individualiserad 
och elevcentrerad så ger detta resultat ingen indikation på exempelvis svårigheter och utmaningar som 
skolpersonalen möter i den individanpassade undervisningen när det rör sig om elevens delaktighet. Få 
reflektioner  kring  svårigheter  och  utmaningar  gällande  denna  typ  av  undervisning  finns  med  i  
resultatet.  Av denna anledning är  det  viktigt  att  ha ett  kritiskt  förhållningssätt  till  de utsagor  som 
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kommer  till  uttryck  då  dessa  framförallt  synliggör  respondenternas  ambitioner  i  förhållande  till 
eleverna.  Respondenternas  ambitioner  kan  relateras  till  att  de  ingår  i  en  privat  verksamhet  som 
förutsätter att skolpersonalen har en tillit till den individuella och särskiljande utbildningsformen. Att 
det finns en ambition betyder heller inte alltid att den förverkligas i praktiken. En intressant fundering 
är således hur den individanpassade undervisningen på resursskolorna förhåller sig till elevgruppen 
och de prioriteringar som där görs av skolpersonalen. När det rör sig om sociala aktiviteter som syftar 
till  att  eleverna  utvecklar  sin  sociala  kompetens  finns  det  uppfattningar  bland  majoriteten  av 
respondenterna att social kompetens är minst lika viktig som ämneskunskapen. Detta är förenligt med 
tidigare forskning som visar på att  den sociala problematiken bland elever anges som den främsta 
orsaken  till  ökade  problem  i  skolan,  vilket  i  brist  på  riktade  resurser  leder  till  speciallösningar. 
(Tideman,  Rosenqvist,  Lansheim,  Ranagården  & Jacobsson,  2004)  Återkommande  aktiviteter  och 
inslag  har  kommit  till  uttryck  i  utsagorna såsom pedagogisk rast  och livskunskap,  dock har  det  i  
anslutning till dessa exempel inte framkommit om resursskolorna arbetar utifrån någon särskild metod 
utöver  den  tydliggörande  pedagogiken.  Dessa  inslag  i  utsagorna  har  analyserats  utifrån 
delaktighetsaspekten samhandling (Janson, 2013) som bidragit till en förståelse för att respondenternas 
uppfattningar kring social kompetens är mer eller mindre kopplade till målstyrda aktiviteter snarare än  
processinriktade aktiviteter. 

Frågeställning 2 har även besvarats utifrån det tredje temat som handlar om hur respondenterna ser på 
resursskolornas uppdrag och vad de anser att  resursskolan kan uppfylla för roll  i  skolsamhället.  I 
resultatet-  och analysdelen är det  framträdande att  respondenternas bild av resursskolan är att  den  
erbjuder eleverna trygghet i form av en homogen skolmiljö där alla elever har en diagnos eller flera.  
Vikten av trygghet i skolmiljön synliggörs bland annat av Skolinspektionen (2012) kvalitetsgranskning 
som påpekar att det är skolans uppdrag att säkerställa rätten till trygghet hos eleverna. Trygghet ses i  
denna granskning som en förutsättning för kunskapsutveckling och innebär bland annat att elever inte 
behöver dölja sina svagheter i skolan, att de vet vilka dessa är och att de känner till sina styrkor. Detta  
är förenligt med denna studies resultat som ger en bild av att trygghet innebär att eleverna kan vara  
öppna  med  sina  svårigheter  i  elevgruppen.  Utsagorna  som  handlar  om  trygghet  har  framförallt 
relaterats till delaktighetsaspekterna tillhörighet och tillgänglighet (Janson, 2013). När det rör sig om 
resursskolans uppdrag och reflektioner kring inkludering och särskiljande av elever i behov av särskilt  
stöd har hälften av respondenterna uttryckt en kluvenhet i sammanhanget. Detta kan förstås utifrån den 
motsättning  som finns  mellan  de diskursiva  idealen  skola  för  alla och  skola  på  lika  villkor som 
Göransson, Malmqvist och Nilholm (2013) lyfter i sin studie. En annan faktor som kan tänkas påverka 
respondenternas  kluvenhet  är  att  dessa  respondenter  har  tidigare  erfarenheter  av  en  inkluderad 
undervisning och att flera respondenter lyfter att en stor del av eleverna på resursskolan har sökt sig  
till denna utbildningsform som en sista utväg. Detta kan relateras till Skolverkets (2014) fallstudie som 
visar på att föräldrar, elever men även kommuner söker sig till resursskolan som en sista utväg när alla 
andra  alternativ  misslyckats.  Respondenterna är  eniga  om att  resursskolan  idag  fyller  ett  behov i  
utbildningssystemet när det rör sig om att erbjuda en särskild grupp av elever i behov av särskilt stöd 
en anpassad och långsiktig utbildningsform, där det finns särskild kompetens bland skolpersonalen 
och där fysiska anpassningar görs. Bilden av att resursskolans uppdrag är komplicerad stöds av uttryck 
som ”mitt  framtidsscenario  är  att  alla  elever  ska  kunna  gå  i  samma  skola”  och  att  resursskolan 
framförallt  fyller  en  ”debattfunktion”  som  förhoppningsvis  kan  leda  till  att  ”den  andra  typen  av 
skolform kommer upp i en nivå så att de verkligen har förutsättningar att ta hand om alla elever”  
(respondent 2, skola 1).
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Utifrån resultatet kan resursskolornas uppdrag tolkas som ett uttryck för idealet om en utbildning på  
lika villkor även fast en del av respondenterna uttrycker en kluvenhet till resursskolans uppdrag. Dock 
är  det  viktigt  att  påtala  att  även  om resursskolornas  utbildningsform i  vissa  fall  kan  erbjuda  en  
likvärdig utbildning för en särskild grupp av elever med funktionella olikheter så är frågan om detta är 
verkligheten  på  alla  resursskolor.  Tidigare  forskning  visar att  det  finns  en  stor  variation  mellan 
friskolor när det kommer till arbetssätt, kvalitet och pedagogiska inriktningar (Göransson, Magnusson 
& Nilholm, 2012). Vidare är en intressant fundering vad som händer med de elever som blir nekade en 
plats  på  en  resursskola  för  att  det  inte  finns  tillräckliga  ekonomiska  resurser  att  ta  emot  dem. 
Göransson, Malmqvist och Nilholm (2013) problematiserar det fria skolvalet genom att synliggöra att 
konsekvenserna av denna förändring lett  till  ett  segregerat skolsamhälle och att  elever i  behov av  
särskilt stöd jämfört med andra grupper av elever är de som i minst utsträckning gynnats av det fria 
skolvalet. Forskarna menar att elever som har drivande föräldrar som i störst utsträckning väljer skola  
åt  sina  barn  och  dessutom  att  elever  med  föräldrar  som  har  låg  socioekonomisk  status  är 
överrepresenterade bland elever i behov av särskilt stöd.  Således leder detta till en fundering gällande 
vad  konsekvenserna  av  de  skolreformer  som uppmuntrat  det  fria  skolvalet  för  med sig  för  olika 
grupper  av  elever  i  behov av  särskilt  stöd.  Sammanfattningsvis  kan resursskolornas  verksamheter 
bidra  till  att  synliggöra utmaningar  och möjligheter  i  arbetet  med elever  i  behov av särskilt  stöd 
exempelvis när det rör sig om en tydliggörande pedagogik. Dock är det viktigt att förhålla sig kritisk 
till en positiv bild av resursskolornas skolform med tanke på att det idag inte finns tillräckligt med 
forskning  som  studerat  konsekvenserna  av  de  reformer  som  genomförts  i  utbildningssystemet  i 
relation till elever i behov av särskilt stöd. Slutligen efterfrågas forskning som studerar hur skolgången 
på resursskolor påverkar elevernas självbild och deras möjligheter till lärande och personlig utveckling 
med hänsyn till resursskolors varierande kvalitet.

Slutsatser

En viktig aspekt att nämna är att det framförallt är en positiv bild som ges av respondenterna gällande 
resursskolornas  utbildningsform.  Den  huvudsakliga  slutsatsen  i  denna  studie  är  således  att  
resursskolans  utbildningsform kan  ses  som komplex då den å  ena  sidan  bidrar  till  att  synliggöra 
aktuella utmaningar och möjligheter i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Särskilt när det rör 
sig  om resursskolornas  individanpassade  undervisning  i  små klasser  och  utifrån  en  tydliggörande 
pedagogik. Samtidigt erbjuder resursskolorna en särskiljande skolform för elever i behov av särskilt  
stöd som inte är förenlig med principen om inkludering som är vägledande vid tilldelning av särskilt  
stöd. Detta kan förstås med hänsyn till att respondenterna ingår i ett sammanhang där förutsättningen 
för det pedagogiska arbetet är att det finns en tillit till resursskolans arbetssätt, struktur och profil. En  
annan möjlig förklaring är att majoriteten av respondenterna har tidigare erfarenheter av elever i behov 
av särskilt stöd i kommunala skolor. Vidare är en annan slutsats att respondenterna anser att fördelarna 
med resursskolans uppdrag är att erbjuda eleverna ett tryggt sammanhang där de kan vara öppna med 
sina svårigheter utan att  behöva skämmas. Ännu en slutsats är att  trots att samtliga respondenter i  
studien lyfter fördelar med resursskolornas utbildningsform så är mer än hälften av respondenterna 
också kluvna till begreppen inkludering och särskiljande undervisning. 

Vidare forskning
Några av de frågor som kommit upp genom detta forskningsarbete handlar om elevernas självbild och 
hur den påverkas av en skolgång på en resursskola. Därför anses det viktigt att synliggöra elever med 
behov av särskilt  stöd på resursskolor utifrån deras egna röster.  Ett intressant fokus som saknats i 

33



denna  studie  och  som vore  intressant  att  forska  kring  är  hur  elever  på  resursskolor  upplever  sin  
skolgång  och  den  individanpassade  undervisningen  i  förhållande  till  Jansons  (2013) 
delaktighetsaspekter och framförallt de subjektiva aspekterna engagemang, erkännande och autonomi.  
Genom  att  studera  relationerna  mellan  elever  och  vuxna  på  en  resursskola  utifrån  deltagande 
observationer  samt  intervjuer  med  elever  med  funktionella  olikheter  skulle  slutsatser  kunna  dras 
gällande hur elevernas självbild påverkas av att gå i ett sammanhang som resursskolan utgör. Vidare  
vilka möjligheter till lärande och personlig utveckling upplever eleverna själva. 

34



Referenser
Autismforum. (2012). Tydliggörande pedagogik. Hämtad 2015-06-12, från 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_kan_man_gora/tydliggorande_pedagogik/

Börjesson, M. (1997). Om skolbarns olikheter: diskurser kring ”särskilda behov” i skolan - med historiska
 jämförelsepunkter. Stockholm: Statens skolverk. 

Crowe, M. (2000). Constructing normality: a discourse analysis of the DSM-IV. Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing. 7(1), 69-77.

Emanuelsson, I., Persson,B. & Rosenqvist, J. (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området: en 
kunskapsöversikt. Stockholm: Statens skolverk.

Emerson, M. R., Fretz, I. R. & Shaw, L. L.(2007). Participant observation and fieldnotes. I Atkinson, P. 
(red.). Handbook of ethnography. London: SAGE.

Englund, T. (ed.) (1996). Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS.

Friskolornas riksförbund. (2014). Tilläggsbelopp. Hämtad 2014-08-26, från 
http://www.friskola.se/pressrum/pressmeddelanden/ny-domstatistik-elever-i-behov-av-sarskilt-
stod-far-inte-langre-ersattning

Friskolornas riksförbund. (2013). Lika villkor. Hämtad 2014-08-26, från 
http://www.friskola.se/opinion/rapporter/langt-kvar-till-skolpeng-pa-lika-villkor

Frönes, I. (2007). On theories of dialogue, self and society. Redefining socialization and the acquisition of 
meaning in light of the intersubjective matrix. In S. Bråten (ed.) On Being Moved: From Mirror Neuron 
to Empathy. Amsterdam: John Benjamin’s Publishing company.

Giota, J. & Emanuelsson, I. (2011). Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Rektorers hantering av 
policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor. Göteborg: Institutionen för pedagogik och 
specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Grönmo, S. (2006). Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber.

Göransson, K., Malmqvist, J. & Nilholm, C. (2013). Local school ideologies and inclusion: the case of Swedish 
independent schools. European Journal of Special Needs Education, 28(1), 49-63. 

Göransson, K., Magnusson, G. & Nilholm, C. (2012). Challenging traditions? Pupils in need of special support 
in Swedish independent schools. Nordic Studies in Education, 32(3-4), 262-280. 

Hammarberg, T. (2006). Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter. Regeringskansliet: UD 
info. 

James, A., Jenks, C. & Prout, A. (1998). Theorizing childhood. Cambridge: Polity Press.

Janson, U. (2013). Delaktighet i lek – en fråga om röst i det barnkulturella. I. K Helander (red.) Centrum för 
barnkulturs skriftserie nr 46: ”Nu vill jag prata”. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Ljusberg, A-L. (2009). Pupils in remedial classes. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

Josselson, R. (2013). Interviewing for qualitative inquiry: a relational approach. New York: Guilford Press.

35

http://www.friskola.se/opinion/rapporter/langt-kvar-till-skolpeng-pa-lika-villkor
http://www.friskola.se/pressrum/pressmeddelanden/ny-domstatistik-elever-i-behov-av-sarskilt-stod-far-inte-langre-ersattning
http://www.friskola.se/pressrum/pressmeddelanden/ny-domstatistik-elever-i-behov-av-sarskilt-stod-far-inte-langre-ersattning
http://www.friskola.se/pressrum/pressmeddelanden/ny-domstatistik-elever-i-behov-av-sarskilt-
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_kan_man_gora/tydliggorande_pedagogik/


Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, 25(1), 16 – 35.  

Magnusson, G. (2013, 15 februari). Friskolor missgynnar elever med särskilda behov. Sveriges radio. Hämtad  
2014-08-26, från http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?  programid=112&artikel=5445128  

Matson, I-L. (2007). En skola för eller med alla: en kommuns arbete för att nå sina mål. Licentiatavhandling 
Stockholm: Lärarhögskolan.

Murris, K. (2013). The Epistemic Challenge of Hearing Child’s Voice. Special Issue: Studies in Philosophy and 
Education, vol(32) 245-259. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Persson, B. (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken- motiveringar, genomförande och konsekvenser: 
del rapport från projektet Specialundervisning och dess konsekvenser (SPEKO).Diss. Göteborg: 
Institutionen för specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Prout, A. & James, A. (1997). A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, promise and 
problems. I A. James, & A. Prout (Red.), Constructing and reconstructing childhood: contemporary 
issues in the sociological study of childhood. (s.733) (2.ed). London: Falmer.

Rhim, L.M. & MacLaughlin, M. (2007). Students with disabilities in charter schools: what we now know? 
Focus on Exceptional Children, 39(5), 1-12.

Skidmore, D. (2004). Inclusion the dynamic of school development. Maidenhead: Open University Press.

Skolinspektionen (2010). Granskningsrapport 2010:4. Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i 
gymnasieskolan. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolinspektionen (2009). Granskningsrapport 2009:6. Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i 
grundskolan. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolinspektionen. (2013). Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild 
undervisningsgrupp. Stockholm: Skolinspektionen.

Skolinspektionen. (2012).  ”Inte enligt mallen” - om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom 
autismspektrumtillstånd. Stockholm: Skolinspektionen.

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2014). Redovisning av uppdrag om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller 
anpassad undervisning. Stockholm: Skolverket.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2012). Där man söker får man svar: Delaktighet i teori och praktik för 
elever med funktionsnedsättning. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Sundén Jelmini, M. (2013, 13 mars). Rektorer larmar om borttaget stöd. Svenska Dagbladet. Hämtad 2015-01-
14, från http://www.svd.se/nyheter/stockholm/rektorer-larmar-om-borttaget-stod_8513538.svd

Tideman, M., Rosenqvist, J., Lansheim, B., Ranagården, L. & Jacobsson, K. (2004). Den stora utmaningen: om 
att se olikhet som resurs i skolan: en studie om 'elever i behov av särskilt stöd' och definitionen 
av normalitet och avvikelse i skolan. Halmstad: Wigforssinstitutet för välfärdsforskning, Halmstad 
högskola.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet.  

36

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/rektorer-larmar-om-borttaget-stod_8513538.svd
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5445128
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5445128


Winther-Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology. New York: Open University Press.

37



Bilagor 

Bilaga 1.

Intervjuguide

1. Bakgrund

Utbildning/Yrke? 

Hur länge har du jobbat med elever i behov av särskilt stöd/tidigare erfarenheter av elever i behov av 
särskilt stöd?

Nuvarande arbetsroll och arbetsuppgifter? 

Vad finns det för kompetens bland personalen på er skola?

Hur ser antagningen av elever ut på er skola/vad finns det för behov av särskilt stöd?

2. Elevsyn

Hur definierar ni elever med behov av särskilt stöd på din skola? 

Hur tänker ni kring era elever i förhållande till normalitet? Ex. Vad anser du deras behov av särskilt 
stöd beror på? Miljö, individuella brister, en kombination?

Vad finns det för förväntningar/krav från resursskolan gällande synen på era elever? Ex. Utveckling, 
måluppfyllelse, betyg? Vad anser du om dessa förväntningar?

3. Pedagogiskt arbete

Vad är syftet med utbildningen? Hur ser du på arbetet med dessa elever?

Hur ser det pedagogiska arbetet ut med era elever? Ex. Finns det någon uttalad pedagogisk idé?

Hur organiseras det pedagogiska arbetet med eleverna? Ex. Behov, struktur, planering?

Hur ser det dagliga schemat ut för eleverna? Ex. Rutiner,samlingar, en-till-en stöd, indelning i 
grupper/enskilt arbete, andra återkommande inslag? 

Hur brukar sociala aktiviteter med eleverna organiseras? Ex. Behov, styrda lekar/aktiviteter, samarbete 
mellan personal och årskurser? 

4. Resursskolans syfte

Hur tror du att resursskolan påverkar era elever med hänsyn till skolans demokratiupprag? Vad anser 
du är resursskolans främsta uppgift? 
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Vad finns det för förväntningar från skolsamhället på resursskolan? Ex. Gällande 
undervisningsformer? Ex integrering, särskiljande undervisning?

5. Framtid

Hur önskar du att framtiden såg ut för era elever? Ex. Gällande undervisningsformer, resurser?

Vad kan resursskolan fylla för funktion i utbildningssystemet när det rör sig om elever i behov av 
särskilt stöd? Ge exempel.

Hur tror du resursskolans framtid ser ut? Ex. Gällande utbredning?

Bilaga 2.

Informationsbrev 

Till rektor och berörd personal: 

Mitt namn är Darinka Medina och jag går programmet Barnets bästa och mänskliga rättigheter på 
barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. För närvarande skriver jag 
på min magisteruppsats som ska handla om resursskolors demokratiuppdrag och uppfattningar om 
elever i behov av särskilt stöd samt arbetet med eleverna. Jag önskar därför komma till er skola för att 
genomföra intervjuer med rektor, lärare och resurspedagoger som dagligen arbetar med elever i behov 
av särskilt stöd. Intervjun kommer att ta cirka 30-45 min och genomförs helst under arbetstid.

Syfte och frågeställningar:

Syftet med arbetet är att studera resursskolor demokratiuppdrag genom rektorers, lärares och 
pedagogers uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd samt hur de resonerar kring arbetet med 
eleverna i sina respektive verksamheter.

• Vilka elevsyner kommer till uttryck bland skolpersonalen på de olika resursskolorna? 

• Hur resonerar skolpersonalen kring elevernas särskilda behov och syftet med utbildningen?

• Vad anser skolpersonalen om skolans demokratiuppdrag med hänsyn till eleverna?

Med hänsyn till debatten om begränsningar i tilläggsbeloppen för elever i behov av särskilt stöd finns 
det ett behov av att få ökad kunskap om resursskolors verksamheter. Min utgångspunkt som forskare i 
uppsatsen är mina tidigare erfarenheter av att ha arbetat på en resursskola, men det är personalens 
uppfattningar av arbetet med elever i behov av särskilt stöd som är av intresse. Varje deltagares skola 
och namn kommer att behandlas med sekretess och göras anonyma. Intervjun kommer även att spelas 
in, men efter att uppsatsen blivit godkänd kommer det inspelade materialet att förstöras. Endast efter 
avidentifiering av intervjupersonerna kommer några citat från utskriften att användas i uppsatsen. 
Intervjupersonerna kommer också om ni så önskar att få läsa utskriften och godkänna den. Medverkan 
är frivillig och de som tackat ja till att delta i en intervju kan när som helst avbryta sitt deltagande i 
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studien. Om en studie blir aktuell på er skola, så kommer varje intervjuperson att ges möjlighet att ta 
ställning till detta inför varje intervjutillfälle.

För eventuella frågor kontakta mig gärna darinka.medina@gmail.com

eller ring 073-9593754.

Min handledare Camilla Rindstedt, camilla.rindstedt@buv.su.se,

och kan även kontaktas vid ytterligare frågor. 
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