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En intervjustudie med lärare och rektorer om särskoleelevers möjligheter till utbildning vid 

privata svenska skolor i Thailand  

Malin Eriksson, Carina Monell 

 

Sammanfattning 

I detta arbete har vi med utgångspunkt i grundad teori undersökt vilka förutsättningar det finns för 

särskoleelever att utföra en del av sin utbildning på en svensk skola i Thailand. Då skolorna är 

privatskolor och går under den thailändska skollagen så har de rätt att sortera ut elever och bestämma 

vilka som får gå på skolan och vilka som inte får det. I de fall skolan inte beviljar elevens ansökan 

beror det oftast på att eleven är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar som inte den svenska 

skolan i Thailand har tillgång till och kan förse eleven med. Vi ville därför undersöka vilka 

uppfattningar som pedagogerna har kring antagningsmöjligheter för elever som är i behov av särskilt 

stöd samt vilka anpassningar som de uppfattar finns på skolorna. Vi har besökt fyra svenska skolor i 

Thailand och intervjuat nio pedagoger på utlandsskolorna, både lärare och rektorer för att undersöka 

vilka uppfattningar som de har kring detta. Resultaten indikerar att de svenska skolorna i Thailand 

menar att de inte tar emot elever som är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar, men under 

intervjuerna kom det fram att de trots det arbetar med specialpedagogiska anpassningar. 
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Förord 

 

Då vi fick ett Minor Field Studies (MFS) stipendium för detta arbete fick vi möjlighet att resa ner till 

Thailand i åtta veckor för att besöka svenska skolor i landet och intervjua rektorer och pedagoger på 

skolorna. Vi fick även vid två tillfällen möjlighet att vara med under lektionstid och se hur 

pedagogerna arbetar samt träffa elever och prata med dem om hur de upplever sin tid på en svensk 

skola i Thailand. Tyvärr får inte alla våra intryck plats i detta arbete utan vi har valt att inrikta oss på 

vilka uppfattningar som pedagogerna har kring antagningsmöjligheter för elever som är i behov av 

särskilt stöd samt hur man arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd. Eftersom vi befann oss på 

samma plats under våra veckor i Thailand så skrev vi arbetet mestadels tillsammans. Vi har arbetat 

med alla delar lika mycket. Även om vi skrivit stycken på varsitt håll så har vi alltid i efterhand 

diskuterat igenom innehållet för att knyta ihop texten tillsammans.  

 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss med detta arbete och ställt upp med sin tid för att svara på våra 

frågor. Ett speciellt stort tack till alla pedagoger på de svenska skolorna i Thailand som tagit så väl 

hand om oss och bjudit in oss till sina fina skolor samt till Sida, MFS som trodde på oss och gav oss 

möjligheten att få skriva vårt examensarbete i Thailand. Vi vill även tacka vår arbetsplats som gjort det 

möjligt för oss att vidareutbilda oss till speciallärare samt till våra handledare som ställt upp med hjälp 

och handledning under vårt arbete. 
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Inledning 

 

De svenska skolorna i Thailand är tydliga med att de inte tar emot elever som är i behov av särskilt 

stöd. Påståendet både triggade oss och gjorde oss oroliga om vi skulle få ihop tillräckligt med material 

till vår studie. Men vi envisades, eleverna måste väl ändå finnas, inte kan det vara så att inte en enda 

elev med särskilda behov fanns på någon av skolorna som vi skulle besöka! Men visst fanns de, om än 

i liten skala och av olika anledningar. Väl på plats förstod vi även snabbt att många föräldrar till barn 

som är i behov av särskilt stöd sökte sig till skolorna. De hade uppfattningen om att de små klasserna 

och den lugna tropiska miljön skulle vara en positiv lärmiljö för deras barn. Denna uppfattning 

verkade inte alltid stämma överens med hur pedagogerna uppfattade lärmiljön på skolorna. I detta 

arbete beskriver vi vilka uppfattningar som pedagogerna har kring antagningsmöjligheter och arbetet 

med extra anpassningar och särskilt stöd.  

 

Det finns många skillnader mellan en svensk skola i Sverige och en svensk skola i Thailand. Bland 

annat har skolorna i Thailand möjlighet att sortera bort elever som de upplever att de inte kan ge en 

tillfredställande skolgång. Med detta arbete vill vi ge en förståelse för varför skolorna ibland måste 

neka ansökan för elever som är i behov av särskilt stöd som exempelvis intellektuell 

funktionsnedsättning (IF). I läroplanerna, inklusive läroplanen för grundsärskolan (2011) och för 

gymnasiesärskolan (2013), framkommer alla elevers rätt till utbildning, oavsett vilken miljö man är 

född eller vistas i. I de Globala målen som antogs av Förenta Nationernas (FN) generalförsamling 

(2010) skrivs det även i det fjärde målet om att vi måste hitta en inkluderande och likvärdig utbildning 

som är bra och främjar ett livslångt lärande för alla. I delmål 4.A framkommer det att 

utbildningsmiljöer måste förbättras för elever med funktionsnedsättningar för att hitta de positiva 

lärmiljöer som passar alla. I delmål 4,5 samt i 1 kap. 4 § i skollagen (2010:800) står det att 

diskriminering måste uteslutas vid utbildning samt att alla ska ha rätt till likvärdig utbildning. Det 

framkommer även att utbildning ska förmedla de mänskliga rättigheterna och demokratin som finns i 

Sverige. En sak som poängteras är att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov för att 

tillgodose utbildningen. Detta är något som även står skrivet om i Salamancadeklarationen, Svenska 

Unescorådet (2006).  

 

Definitioner av begrepp 

 

Skolverket (2018) skriver att för att vara behörig att undervisas på en särskola så måste eleven ha en 

utvecklingsstörning samt bedömas att inte kunna uppnå till grund- och gymnasieskolans 

kunskapskrav. Särskoleeleverna har behov av särskilt stöd eller extra anpassningar för att klara av sin 

skolvardag. Det kan vara av olika anledningar som en elev är i behov av särskilt stöd eller extra 

anpassningar så som olika diagnoser. De olika diagnoserna kan vara intellektuell funktionsnedsättning 

(IF), ADHD, autism, dyslexi o.s.v. (Kutscher, Attwood, & Wolff, 2016). I arbetet kommer vi ofta att 

hänvisa till pedagogerna, med det menar vi lärare och rektorer på de svenska skolorna i Thailand. 

Skolorna som vi besökt i Thailand är helårsskolor som bedriver undervisning under hela läsåret samt 

semesterskolor som bedriver undervisning endast under högsäsongen. Under högsäsongen som är 

mellan december och mars är det extra mycket barn på skolorna. Toppen på högsäsongen kallas för 

peak. Lågsäsongen är augusti till november samt april och maj. Om eleverna är inskrivna på skolorna 

för en kortare period om fyra veckor upp till sex månader så kallas det för short-stay (elever). För 

längre perioder som varar över sex månader så kallas det för long-stay (elever). Short-stay eleverna är 

fortfarande inskrivna vid sin hemskola i Sverige. Long-stay eleverna kan läsa via distansundervisning 

på Sofia distans eller Hermods för att fullfölja sin skolplikt samtidigt som de undervisas praktiskt på 

utlandsskolan, i detta fall svenska skolor i Thailand.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att genom en tematisk analys av vår intervjustudie undersöka vilka 

uppfattningar som pedagogerna har om att inte ta emot elever som är i behov av särskilt stöd på 

svenska skolor i Thailand. Genom att utgå från en grundad teori med induktiv ansats vill vi belysa 

följande frågeställningar. 

 

1. Vilka uppfattningar har pedagogerna kring antagningsmöjligheter för elever som är i behov av 

särskilt stöd på svenska skolor i Thailand? 

2. Hur uppfattar pedagogerna arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd på svenska skolor 

i Thailand? 
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Bakgrund  

Svenska skolor i Thailand 

 

Enligt Skolverket (2019a) finns det arton olika svenska skolor runt om i världen som är godkända av 

Skolverket och som får statsbidrag från Sverige. De bedriver undervisning för barn och ungdomar i 

elva olika länder. Dessa skolor får bidrag från staten och kravet är att Skolinspektionen bedriver tillsyn 

av skolan och att Skolverket följer upp verksamheten och utvärderar den (Skolverket, 2019b). I de 

områden av Thailand som vi besökt finns det däremot ingen svensk skola som har statsbidrag ifrån 

svenska staten. Utlandsskolorna följer den svenska läroplanen men de måste även följa de thailändska 

skollagarna. Utlandsskolorna vi har besökt har verksamhet från barnklubb och förskola upp till 

gymnasiet och har verksamhet under hela läsåret. Antal barn varierar på skolorna från 14 stycken upp 

till 300 elever under högsäsong. Skolorna erbjuder helårsskola där eleverna kan läsa ett helt läsår samt 

säsongsskola/semesterskola där man kan läsa under en period om minst fyra veckor. Det går även bra 

att byta ort och skola under tiden man studerar så man kan besöka fler delar av landet under sin 

vistelse. Helårsskolorna följer det svenska skolårets terminstider och lov med skillnad av vissa svenska 

helgdagar. Elever som kommer under en kortare tid har oftast även skolgång under loven för att hinna 

med det som ska göras.  

 

De svenska skolor som finns i Thailand bedrivs som privatskolor och finansieras av skolavgifter. 

Enligt Högman (2019) finns det få privata svenska skolor. Men även de som är placerade i Sverige tar 

ut en skolavgift för att förvaltningen av skolan ska ha möjlighet att driva skolan, då de inte har någon 

statlig finansiering. För att täcka en del av skolavgiften som ska betalas till utlandsskolan kan 

kommunen, som hemskolan ligger i, ibland besluta att eleven får ta med sig skolpengen till 

utlandsskolan. I kap.10 § 38 i skollagen (2010:800) benämns inte ordet ”skolpeng” utan det benämns 

som grundbelopp istället. Enligt (Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2019) är grundbeloppet 

summan som varje skola får för varje elev som är inskriven på skolan. Det är en viss summa pengar 

som är baserat på varje enskild elev. Summan pengar kommer från skattemedel som kommuner eller 

landsting delar ut till de olika skolorna. Här skiljer det sig lite beroende på om det är en liten kommun 

eller en stor kommun. I vissa små kommuner fördelas en totalsumma till de olika skolorna i 

kommunen istället för att det är baserat på antal elever. Hur stor skolpengen är varierar från kommun 

till kommun och det finns ingen officiell statistik över hur stor den är. När det gäller elever som 

behöver mer omfattande stöd så finns det ett tilläggsbelopp att söka för dessa elever för att de ska 

kunna fullfölja skolgången. Utifrån elevens individuella behov så bestäms storleken på 

tilläggsbeloppet (ibid). 

 

Fullföljande av skolplikt i utlandet 

 

Elever som önskar utföra en del eller hela sin utbildning vid en utlandsskola måste få beviljad ledighet 

från hemkommunen i Sverige, då vi i Sverige har både närvaroplikt och skolplikt. För elever som är i 

behov av särskilt stöd är detta extra viktigt för att de ska få den hjälp som de behöver på utlandsskolan 

då hemskolan oftast enbart förser eleven med material och hjälpmedel om det är en godkänd ledighet. 

Enligt Skolverket (2019c) innebär skolplikten att alla barn måste gå i skolan och medverka i den 

verksamhet som skolan anordnar. Enligt skollagen 7 kap. 17 § innefattas sedan höstterminen 2018 

även förskoleklass som obligatorisk (SFS 2010:800).  Detta kan ibland ställa till med bekymmer när 

eleven begär ledigt från sin hemskola, då skolorna som vi besökt inte är godkända av Skolverket och 

därmed inte får sätta betyg. Skolverket (2019c) menar att för att få fullgöra skolplikten på annat sätt, 

t.ex. genom att utföra sin utbildning på en utlandsskola, krävs det ett beslut från hemkommunen. 

Beslutet tas för högst ett år i taget och för att det ska vara möjligt måste alternativet vara fullgott samt 

att det ska finnas insyn i verksamheten. De som har ansvar för att skolplikten uppfylls är barnets 

vårdnadshavare samt huvudman för hemskolan. För kommunal skola är huvudmannen kommunen och 

för fristående skolor är huvudmannen skolans styrelse. För specialskola och sameskola är staten 

huvudman och för privata skolor är det ägaren som är huvudman (ibid). Men för elever som ska vistas 
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längre än sex månader på utlandsskolan gäller andra regler. Enligt Skolverket (2019d) har barn som 

vistas varaktigt utomlands under en längre period inte skolplikt. Som varaktig period räknas sex 

månader som måste vara sammanhängande. Då upphör elevens skolplikt och kommunen har inte 

längre ansvaret för fullgörandet av elevens skolplikt. Om eleven sedan återkommer till skolan i 

Sverige har den samma rätt till utbildning som alla andra.  

 

Skolverket (2019a) menar att en annan möjlighet för barn och ungdomar som är bofasta utomlands att 

fullfölja sin skolplikt är att läsa på distans. Det kan elever göra från årskurs sex till årskurs nio samt i 

gymnasiet och det genererar även statsbidrag från Sverige. Det statsbidraget ska användas till är 

material, handledning och andra kostnader som uppkommer för utlandssvenska elevers 

distansundervisning. Enligt Sofia distans (2019) och Hermods (2019) distansskolor kan eleverna 

fullgöra sin skolplikt på utlandsskolor som inte är godkända av Skolverket genom att läsa sin 

utbildning på distans även om de fysiskt även medverkar i undervisningen på utlandsskolan och dess 

aktiviteter. Klassläraren på utlandsskolan räknas då som handledare för eleven. Eleven kan välja att 

utföra sin utbildning via Sofia distans eller Hermods. Sofia distans bedriver undervisning för årskurs 

sex till nio i samtliga ämnen medan Hermods erbjuder gymnasieundervisning. Båda skolorna har även 

tillstånd för att sätta betyg. Skolorna erbjuder studier på distans via dator för elever som t.ex. är bosatta 

utomlands (ibid). Kunskapskraven och betygsättning är samma som om eleven hade gått i en skola i 

Sverige (Skolverket, 2019b). Även distansundervisning kan anpassas efter elever som är i behov av 

särskilt stöd. Eleverna på utlandsskolan kan därigenom utföra sin skolplikt och även få betyg, förutsatt 

att de ska vara på skolan i minst sex månader. De elever som läser under en kortare period får med sig 

omdömen i respektive ämne som läraren hemma kan använda som betygsunderlag inför 

betygssättning. Skolorna som vi besökt utför inga nationella prov då det finns regler för att dessa inte 

får skickas utomlands.  

Specialpedagogisk undervisning 

 

För att en elev ska ha diagnosen IF måste eleven uppfylla vissa kriterier. Det måste finnas brister både 

i intellektuella funktioner och adaptiva funktioner. Svårigheter inom de intellektuella funktionerna kan 

vara problemlösning, omdöme, slutledningsförmåga, abstrakt tänkande och studieförmåga. I de 

adaptiva funktionerna kan det istället röra sig om svårigheter med praktiska kunskaper, att kunna ta 

hand om sig själv, handskas med pengar, sköta ett arbete samt att ha ett gott omdöme i sociala 

situationer och kunna träffa nya vänner. Därför krävs det mycket av en lärare som ska undervisa dessa 

elever (Kutscher, 2016). Lärarna på utlandsskolorna som vi har besökt måste ha minst 5 års 

arbetserfarenhet för att få arbeta på utlandsskolorna men det finns inget krav om 

speciallärarkompetens då utlandsskolorna hävdar att det inte är en elevgrupp som de riktar sig mot. 

Undervisningen influeras av skolornas värdegrundsarbete och den thailändska kulturen. Men Kutscher 

(2016) hävdar att lärare som undervisar ett barn med en intellektuell funktionsnedsättning måste ha en 

vilja att ge ett känslomässigt stöd, utföra många repetitioner, ha ett stort tålamod samt ge en hög grad 

av individuellt engagemang. Även Assarson (2007) framhåller vikten av lärarnas specialpedagogiska 

kunskap som en betydande del för att kunna möta alla elever. Valsö och Malmgren (2019) påtalar 

vikten av lärmiljöns betydelse för lärande och det innefattar både pedagogisk, fysisk och social miljö. 

Alla de tre olika lärmiljöerna är sammankopplade med varandra för att de sker i interaktionen 

tillsammans. De menar att sämre lärmiljöer försvårar för eleverna att vara delaktiga i undervisningen 

som i sin tur försvårar inlärningen. De som gynnas främst av en god lärmiljö är de som har de största 

utmaningarna i skolan t.ex. de som behöver särskilt stöd och har utredda diagnoser. Genom att skapa 

välfungerande lärmiljöer kan det leda till att eleverna behöver mindre anpassningar och särskilt stöd i 

sin inlärning.  

 

Runström Nilsson (2012) framhåller att elever med funktionsnedsättning har rätt till att få stöd och 

extra anpassningar för att så långt som möjligt motverka de konsekvenser som funktionsnedsättningen 

ger för eleven i skolarbetet. Insatsernas varaktighet och omfattning skiljer särskilt stöd från extra 

anpassningar. Särskilt stöd är oftast inte genomförbart inom ramen av ordinarie undervisning. Särskilt 

stöd kan handla om att eleven måste ha en personlig assistent eller få långvarig undervisning från 

speciallärare. Särskilt stöd kan även behövas om eleven har problem med sociala situationer. Extra 
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anpassningar däremot kan oftast genomföras inom ramen av ordinarie undervisning. Anpassningarna 

kan handla om att få hjälp med att strukturera och planera arbetet under skoldagen, att komma igång 

med uppgifter, få en-till-en instruktioner, färdighetsträning och vägledning. Anpassningarna kan också 

handla om att få vara med och påverka innehåll och utformningen av arbetet, möjligheten att få 

redovisa uppgifter hur man vill eller en tätare återkoppling från läraren. Det kan även handla om 

hjälpmedel såsom datorprogram eller särskilda läromedel (ibid). Valsö och Malmgren (2019) menar 

även att användningen av bilder för att få ett ytterligare stöd när vi vill förmedla något görs ofta i 

samhället. Med hjälp av bilder t.ex. i trafiken förmedlas det som vi vill säga med hjälp av en bild 

tydligt. Detta gör barn och ungdomar med en tydlighet med hjälp av ikoner som smileys och det är 

något som vi bör ta till oss i inlärningssyfte. För att göra det enklare för eleverna bör vi förstärka med 

bilder i skolan för att ju mer vi även använder bilder så skapar vi en gemensam struktur i 

undervisningen för eleverna. Bilderna är samma oavsett lektion eller pedagog som använder dem och 

ger då en tydlighet (ibid).  

 

Enligt Regeringskansliet (2017) finns det problem i många av Sveriges skolor när det gäller att skapa 

lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och välbefinnande. Detta har lyfts fram av 

Skolinspektionen och Skolverket i flera rapporter. Lindgren (2006) skriver att Per-Anders Rydelius 

som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vill förändra skolan till det bättre. Han menar att om en 

skola för alla verkligen ska bli det, behövs en rad åtgärder. Genom att återinföra skolmognadstestet 

och förena det med mindre klasser, fler lärare och i högre grad mer specialpedagogisk kompetens då 

kan vi komma närmare målet som är en skola för alla. Håkansson och Sundberg (2016) menar att 

slutsatserna är vaga kring forskning om det är negativt eller positivt med små klasser. De framhåller 

att olika elevgruppers möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen är beroende av klassens storlek. 

Författarna tänker då snarast på elever som är i behov av särskilt stöd där deras erfarenhet är att lägre 

stressnivåer och individuell uppmärksamhet gynnar dessa elever väl (ibid). 

Sortering av elever 

 

Skolorna som vi besökt menar att de inte tar emot elever som är i behov av särskilt stöd. De hänvisar 

till att de inte kan erbjuda den lärmiljö som elever med särskilda behov behöver. Enligt Högman 

(2019) har privata skolor rätt att välja vilka elever som ska få studera på skolan. Medan det i 

diskrimineringslagen 2 kap. 5 § (2008:567) står att den som bedriver skolverksamhet som den avser i 

skollagen inte får diskriminera elever som deltar eller söker till utbildning. Diskrimineringen får inte 

ske på någon av dessa grunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men skolorna 

som vi besökt bedriver skolverksamhet utifrån den thailändska skollagen även om de följer de svenska 

läroplanerna.  

 

För att få gå på utlandsskolan lämnar eleven in en ansökan där det måste framgå om eleven är i behov 

av särskilt stöd. Efter en utredning bestäms det sen om eleven får gå på skolan. Vi vill med detta 

arbete undersöka vilka uppfattningar pedagogerna har kring antagningsmöjligheter för elever som är i 

behov av särskilt stöd samt vilka svårigheter det finns eftersom de väljer att inte ta emot dessa elever? 

Vi vill även studera hur pedagogerna uppfattar att de arbetar med specialpedagogiskt arbete på 

utlandsskolorna och vad de upplever inte är en främjande lärmiljö för elever som är i behov av särskilt 

stöd. Som grund för vårt resultat redovisar vi nedan tidigare forskning kring allas rätt till en likvärdig 

utbildning samt diskriminering av minoritetsgrupper, som exempelvis elever som är i behov av särskilt 

stöd, vid antagning till utbildning. Vi belyser det kategoriska och relationella perspektivet på hur 

pedagoger kan arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd samt vilken lärmiljö som främjar 

denna grupp med elever och vad som krävs av en lärare som undervisar dessa elever. 
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Tidigare forskning 

Rätten till likvärdig utbildning 

Biermann och Powell (2014) tar upp diskussionen om FN:s konvention om att alla har lika stor rätt till 

likvärdig skolgång oavsett funktionsnedsättning. Ingen bör bli diskriminerad, oberoende av vilken 

hjälp eleven är i behov av. Även Hjörne (2016) framhåller i sin forskning rätten till likvärdig skolgång. 

Hennes forskning hävdar att det är en demokratisk rätt för alla som bor i Sverige att få tillgång till en 

allmän utbildning som ger lika möjligheter för alla. Det svenska samhället anser även att alla barn så 

långt det är möjligt ska inkluderas i huvudskolan. Hon påstår att flera forskningsstudier visar att 

andelen barn som är i behov av särskilt stöd har ökat dramatiskt och att det finns en växande 

segregering av barn som är i behov av särskilt stöd på grund av idén om ett inkluderande skolsystem. 

Då resultaten antyder att detta arbetssätt inte alltid fungerar väl för dessa elever och att det istället kan 

leda till en ökad segregering när eleverna diagnostiseras och därmed också kategoriseras. Även Merals 

(2015) forskning tar upp förekomsten av att hinder för specialundervisning för elever med 

funktionsnedsättning eller IF fortsätter att förekomma. Hon framhåller att barn med 

funktionsnedsättningar eller IF inte har samma möjligheter att delta i olika utbildningssammanhang 

som deras typiskt utvecklade kamrater. Något som blir tydligt när privata skolor, som svenska skolor i 

Thailand, har möjlighet att sortera ut vilka elever som får gå på skolan samt neka antagning för elever 

som är i behov av särskilt stöd.  

Allodi (2002) visar att skolor ofta har svårigheter att anpassa sig till barnens speciella behov och att ta 

tillvara på rätten till en utbildning för alla. I studien fick skolbarn ge sin bild av sina upplevelser av 

skolan i relation till de demokratiska målen för integration och segregering, som sker när det blir en 

ökning av elever som är inskrivna inom specialenheter. Det var både skolbarn som hade 

inlärningssvårigheter och inte. Skolbarn med inlärningssvårigheter tog upp situationer som berör 

personliga rättigheter och rättvisa som viktiga delar. Att ta tillvara på skolbarnens upplevelser och 

perspektiv är viktigt för att förstå lärmiljöns beståndsdelar som en del i att hjälpa eleverna i deras 

lärande. Men i Brunnberg och Visser-Schuurman (2015) studie kommer det fram att barn i behov av 

särskilt stöd och barn som vistades i utsatta situationer inte har tillräckliga kunskaper om vilka 

rättigheter de har. De anser att dessa elever ofta känner att de inte blir hörda när de framför sina 

åsikter. Slutsatsen blir och är viktig att poängtera, att barn i behov av särskilt stöd eller barn i utsatta 

situationer inte bör ses som passiva individer utan som socialt viktiga personer som man ska lyssna på. 

Författarna påstår att diskrimineringen som de känner av är på grund av funktionshinder, etnisk 

bakgrund eller att vara i ett sammanhang där man känner ett socialt hinder.   

Diskriminering och segregering 

 

Genom personlig kommunikation med rektorerna på utlandsskolorna, innan vi åkte till Thailand, så 

framkom det att alla elever inte har samma möjlighet att bli antagna på skolorna. Rektorerna var 

tydliga med att de inte har möjlighet att ta emot elever som är i behov av särskilt stöd. Diskriminering 

av minoritetsgrupper i USA är något som Mengler (2018) tar upp i sin studie. Han har undersökt det 

faktum att skolan kan avvisa elever med särskilda behov för att de anser att avvikelsen inte är 

acceptabel på deras skola. Det finns praktiskt taget ingen rättslig prövning om elever avvisas av en 

diskriminerande privatskola, varken staten eller lagen ger tillräckligt skydd för dessa elever. Genom 

rättslig tolkning eller lagstiftning måste något göras för att avsluta att staten sponsrar diskriminering 

som uppstår när privata skolor får avvisa minoritetsgrupper. Här behövs åtgärder för att säkerställa att 

det är lika för alla elever oavsett om man tillhör en minoritetsgrupp eller inte. Allodi (2007) framhåller 

att det i själva verket är orättvist med formell jämlikhet i skolan. Genom att ignorera barns skillnader 

förstärker man istället de skillnader som fanns från början samt om skolan ignorerar kulturella och 

sociala skillnader eller olika typer av funktionsnedsättningar leder även detta till diskriminering av 

olika elevgrupper. Detta är viktigt att ta i beaktande då en formell jämlikhet på svenska skolor i 

Thailand även kan bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd inte får den hjälp som de har rätt 

till.  
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Urvalet av elever på de svenska skolorna i Thailand beror mycket på om eleven klarar av den sociala 

miljön eller inte. Lillvist (2010) forskning tar upp svårigheter kring att bedöma ett barns sociala 

kompetens. Hon skriver även om svårigheterna att identifiera skillnader i den sociala interaktionen 

med barn med diagnostiserade funktionshinder samt barn med odiagnostiserade funktionshinder. 

Studien undersöker barnens sociala kompetens, detta gjordes genom observation vid fri lek på en 

förskola i Sverige. Resultatet visar att det fanns en skillnad mellan dessa kategorier och de tre 

grupperna som undersöktes (diagnostiserade, odiagnostiserade och ”typiska” barn) i deras emotionella 

förmågor, värme och lärares bedömning av barnens verbala interaktion och engagemang. Resultatet 

visade också att endast 68 % av barnen blev rätt kategoriserade i deras grupper. Lillvist (2010) ställer 

sig även frågande till vilken anledning det finns att använda sig av dessa kategorier vid bedömning av 

social kompetens. Hon rekommenderar att man använder en funktionell metod där man tar reda på 

varje enskilt barns individuella behov för att se vad barnet behöver hjälp med i de sociala 

interaktionerna oavsett diagnos eller inte. 

Specialpedagogiskt arbete på fristående skolor 

Rektorerna har en stor roll i beslutet kring vilka elever som blir antagna på utlandsskolorna. Skolornas 

ägare har satt upp ett ramverk som ska följas vid antagningen och hur de ska arbeta med den 

specialpedagogiska undervisningen. I en svensk studie av Magnusson, Göransson och Nilholm (2015) 

undersöktes om det fanns skillnader mellan olika fristående skolors arbete med elever i behov av 

särskilt stöd. Studien rapporterar att det fanns skillnader mellan olika grupper av fristående skolor när 

det gäller det specialpedagogiska perspektivet och arbetet med elever i behov av stöd. Man tittade på 

om det hade någon betydelse vem som ägde och drev skolorna och det visade sig att det var av större 

betydelse vilken inriktning (profil) de olika skolorna hade, än vem som ägde och drev skolan. 

Resultatet visade på att en diagnos var viktig att ha för att få det stöd man behöver, trots att det inte ska 

ha någon betydelse enligt den svenska lagen. I Taylors (2005) studie tittade man även på hur rektorer 

såg på skolans tradition när det gäller elever som har behov av särskilt stöd. Studien var en del av en 

större studie som skulle undersöka vilken specialundervisning som fanns på privata skolor. Man tittade 

på vilket uppdrag skolorna hade när det gällde antagningar och inskrivningar och vilka styrkor och 

svagheter de hade, när det gällde att ta hand om elever som har behov av särskilt stöd. Slutresultatet 

visade att rektorns ledarstil var av stor betydelse för att ta emot och hand om elever med särskilda 

behov. De kom fram till att det hade stor betydelse om rektorerna hade någon form av 

specialkunskaper om elever i behov av särskilt stöd och var väl insatta i lagar som rörde dess elever. 

Forskarna understryker att mer forskning behövs inom det här området (ibid). I dessa studier trycker 

man på att det är viktigt att rektorn har kunskaper om vad elever i behov av särskilt stöd behöver när 

beslut ska tas för att välja ut vilka elever som kan antas.  

Kategoriska och relationella perspektiv på specialpedagogiska behov 

Vilket perspektiv som pedagoger och rektorer har på eleverna kan påverka beslutet om eleven antas till 

skolan eller inte. Beslutet kan påverkas av att fokus ligger på elevens svagheter snarare än vad som 

kan ändras i lärmiljön för att tillfredsställa elevens behov. Östlund och Barow (2018) samt Isaksson, 

Lindqvist och Bergstrom (2007) belyser det kategoriska perspektivet. Där Isaksson et al. (2007) 

belyser att svårigheter som elever med specialpedagogiska behov har, hänförs till deras brister och 

individuella egenskaper. Åtgärderna som föreslås tar även de avstamp i brister och individuella 

egenskaper. Även Hjörne (2016) tar upp ett kategoriskt perspektiv där inlärningsproblem ses som 

brister hos eleven samtidigt som det pågår en diskurs ur ett relationellt perspektiv kring hur problemen 

istället orsakas av skolmiljön. Östlund et al. (2018) påtalar att åtgärder på individnivå dominerar när 

det gäller elever som har behov av särskilda anpassningar. Det här överensstämmer med tidigare 

forskning där det tolkas att det finns en tendens att upprätthålla ett fokus på elevernas individuella 

”misslyckanden”, istället för en anpassning av lärmiljön. 

Då alla elever på utlandsskolorna har olika planeringar beroende på vilken period som de kommer till 

skolorna så krävs det att pedagogerna anpassar undervisningen utifrån varje individs förutsättningar. 

Att dessutom anpassa för elever som är i behov av särskilt stöd kan öka arbetsbördan ytterligare 
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särskilt som det oftast inte finns tillgång till speciallärare.  Kauffman, Schumaker, Badar och 

Hallenbeck (2019) pekar på att specialundervisning bör fokusera på funktionsnedsättningarnas unika 

mångfald och undervisningen bör sedan baseras på detta. Forskarna argumenterar för att eftersom alla 

elever lär sig på olika sätt så måste undervisningen också utföras på olika sätt. Särskilt när det kommer 

till elever som är i behov av särskilt stöd och därmed ofta har specifika svårigheter. 

Specialundervisning bör förväntas hjälpa elever med funktionsnedsättningar att klara sig bättre med 

den än de skulle göra utan den. Även Bertills, Granlund, Dahlström & Augustine (2018) framhåller 

lärarnas betydelse för god planering så att alla, oavsett funktionsnedsättning kunde vara med på sina 

villkor är av stor betydelse för elevernas mående i skolan. Nyroos, Wiklund-Hörnqvist och Löfgren 

(2018) belyser vikten av valda undervisningsstrategier. De anser att exekutiva färdigheter har en 

avgörande roll för elevers lärande. Det kan vara förmågan att planera, förmågan att hejda oönskade 

handlingar samt svårigheter med anpassningsförmågan. För att minska kraven på elever som har 

otillräckliga exekutiva färdigheter i lärandemiljön i skolan är behovet att införa väl valda 

undervisningsstrategier viktigt. Detta är något som man bör ta i beaktning när ett barn i behov av 

särskilt stöd ska gå på den svenska skolan i Thailand p.g.a. att det är en så föränderlig miljö. Det 

kräver att eleven och pedagogerna tillsammans hittar olika strategier för att minska pressen på 

eleverna som har problem med de exekutiva färdigheterna. På skolan och framförallt vid aktiviteter 

som inte är förlagda på skolorna så krävs det en tydlig strategi för hur det ska gå till för att möta upp 

för att alla elever ska ha möjlighet att delta på sina villkor. Kauffmans et al. (2019) forskning visar att 

alla lärare har gränser för hur stor mångfald, i en klass, som de kan hantera effektivt. De menar att 

även fast läraren har en god undervisning överlag så är det svårt att hantera alla de behov som finns i 

en klass med inkluderade elever effektivt. Ju mer eleverna skiljer sig, gällande vad de vet och vad de 

behöver lära sig, desto svårare blir lärarens uppgift. Författarna framhåller att det inte är rimligt att alla 

lärare ska ha kunskap och färdigheter för att tillhandahålla lämplig, effektiv instruktion till en grupp 

elever som inkluderar både elever med funktionshinder av alla slag och personer utan 

funktionsnedsättningar. En annan sak som de påpekar är att föräldrarnas roll i utvecklingen av 

specialundervisning är ovärderlig. Deras krav på att specialundervisningen måste bevaras går inte att 

förminska (ibid). 

Skolmiljöns betydelse vid val av skola 

Att välja att flytta utomlands med sin familj under en tid och låta barnen gå i en utländsk skola kan 

vara ett stort steg, särskilt om man har ett barn som är i behov av särskilt stöd. En studie av Abdullah, 

Shuhaimi, Osman och Rabe (2018) visar en översikt över de faktorer som påverkar föräldrar när de 

ska välja utbildning för sina barn som är i behov av särskilt stöd. Översikten är betydelsefull för att 

förverkliga bättre lärmiljöer vid specialundervisning. De sju kriterierna som forskarna fokuserade på 

var skolmiljö, skolans faciliteter, hur många lärare som fanns per elev, elevernas skol- prestationer, 

plats, avstånd och utbildningskostnader. De två faktorer som föräldrarna ansåg påverkade deras val 

mest var skolans faciliteter samt lärmiljön. Forskarna påstår att skolans faciliteter har en betydande 

effekt på elevernas prestationer, vilket förklarar föräldrarnas preferenser. Föräldrarna föredrar skolor 

med lämpliga och bra faciliteter som kan stödja deras barn som är i behov av särskilt stöd. Om 

föräldrarna anser att en skola har bättre faciliteter så är de villiga att resa längre och över större 

avstånd. De framhåller även att föräldrarna anser att barnens förmåga till egen vård och utveckling har 

större betydelse än att uppnå topp akademiska prestationer. Forskarna framhåller även att lika tillgång 

till utbildning är ett väsentligt element för att uppnå samhällets välbefinnande. Därför är det även 

avgörande att utbildningsmiljön ska vara lika tillgängliga för barn i behov av särskilt stöd. Forskarna 

pekar på att en liten gruppundervisning om högst 7 elever visar sig vara positivt för elever som är i 

behov av särskilt stöd. Mindre klasstorlek är något som Sindelar, Rosenberg, Wilson och Bursuck 

(1984) också har forskat på och kommit fram till att klasstorlek och lärarinstruktioner påverkar 

prestationen hos eleverna. De fann att de elever som hade fått korrektur och feedback på sina 

skolarbeten fick bättre medelvärden på sina eftertest. De hävdar att de små klasserna ger en ökad 

interaktion med läraren som i sin tur ökade elevernas prestationer. Studierna pekar på att mindre 

grupper är bra för elever som är i behov av särskilt stöd. Detta är ett arbetssätt som de svenska 

skolorna i Thailand arbetar mycket med.  
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Specialundervisning i Thailand 

Då skolorna som vi besökt följer den thailändska skollagen och därför påverkas av den thailändska 

kulturen är det viktigt att få en bild av hur specialundervisningen ser ut i Thailand. Vi vill även visa 

hur kulturen påverkar medborgarnas uppfattning kring denna elevgrupp. Kosuwan, Viriyangkura och 

Swerdli (2014) beskriver att 94,6% av thailändarna är buddister vilket har ett stort inflytande över hur 

man ser på människor med olika funktionsnedsättningar. Inom buddhismen tror man på karma och 

därför anses det att föräldrar till barn med någon form av funktionsnedsättning betalar tillbaka för sina 

synder. Det anses ofta även att individer med funktionsnedsättning inte kan något och att de därför 

klassas som oviktiga. Trots detta synsätt visar oftast familj och grannar stor empati för dessa familjer. 

Men då föräldrarna ofta skäms för sina barn med funktionsnedsättning så är det inget som diskuteras 

öppet. Inte heller har Thailand samlat någon statistik kring dessa barn. Först 1940 fick dessa barn rätt 

att gå i skolan. 1959 kom WHO med en rapport som visade att det fanns 1 % barn med intellektuella 

funktionshinder i Thailand. Utifrån detta resultat blev den thailändska regeringen medveten om 

människor med IF och försökte tillhandahålla fler tjänster för denna del av befolkningen. Men inte 

förrän 1997 kom en lag som påvisar att personer med funktionsnedsättning har rätt till förmåner från 

social välfärd, annat lämpligt stöd samt allmännyttiga tjänster från regeringen för att vara så oberoende 

som möjligt och för att uppnå en hög livskvalitet. Lagen föreskrev även att thailändska medborgare 

med funktionsnedsättning skulle få en lämplig utbildning. Detta ledde i sin tur till att Thailand 1999 

startade sina första utbildningar med specialundervisning. Men problem uppstod för lärarna som skulle 

utföra specialundervisningen. Bristen på färdigheter och kunskap gjorde att lärarna kämpade med att 

ge det intensiva stöd som dessa elever behövde. De upplevde att det stora antalet elever resulterade i 

extra administrativa uppgifter som i sin tur lämnade dem med mindre tid för undervisning. Detta 

resulterade i att ett stort antal lärare lämnade fältet. Ett annat problem var läromaterial då läroböcker 

för specialundervisning och annat relaterat material för speciallärare som arbetar i Thailand är 

sällsynta. Men då fältet för specialundervisning i Thailand fortfarande är relativt nytt så är det svårt att 

jämföra specialundervisning i Thailand med väletablerade system i västländer. Thailand har under de 

senaste 20 åren gjort framsteg inom området för specialundervisning, men mycket arbete återstår för 

att effektivare tillgodose behoven hos dessa individer (ibid).  
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Teoretiskt perspektiv  

Grundad teori 

 

En grundad teori passar bra vid kvalitativ forskning och för småskaliga projekt som detta arbete. Vi 

ville närma oss ämnet utan fasta idéer om vad som skulle styra vårt projekt, då vi inte visste vad vi 

skulle möta när vi kom fram till Thailand. Inledningsvis hade vi svårt att finna en teori som passade 

för vårt syfte med arbetet. Vi ville inte påverkas av olika teorier och begrepp från tidigare forskning då 

vi skulle undersöka ett förhållandevis nytt territorium. Därför fann vi att den grundade teorin passade 

oss bra. Vi ville inrikta oss på den mänskliga interaktionen och få syn på pedagogernas synvinkel. Då 

vi inte visste vad vi gav oss in på innan resan var det viktigt för oss att hålla vårt undersökningsämne 

provisoriskt så det kunde utvecklas under tid, beroende på vad vi fick till oss när vi väl var framme på 

utlandsskolorna. Vi hade en startpunkt som vi utgick från, att undersöka de specialpedagogiska arbetet 

på de svenska skolorna i Thailand, som sedan utvecklades under arbetets gång. Vi använde oss av ett 

teoretiskt urval då dessa skolor hade en relevans för det som vi ville undersöka samt att de följde de 

svenska läroplanerna. När vi väl var på plats och kommit en bit i vår undersökning så smalnade vårt 

undersökningsämne av och vi kunde koncentrera oss på att utföra undersökningen utifrån vårt syfte 

och de frågeställningar som vi presenterat ovan. Efter att ha besökt flera skolor i Thailand så kände vi 

att vi kunde bekräfta den information som pedagogerna uttalade och vi kände att materialet som vi 

hade samlat in var mättat utifrån de frågeställningar som vi hade (Denscombe, 2018). 

Då vår ansats har varit induktiv har vi i detta arbete dragit generella slutsatser utifrån den mängd data 

som vi samlat in under våra intervjuer. Vi har även varit uppmärksamma på att våra slutsatser inte är 

bindande eftersom vidare undersökningar av detta ämne skulle kunna ge ytterligare information som 

kan innehålla undantag från det som vi kommit fram till. Dessutom kan man anta att våra egna 

förkunskaper samt teoretiska kunskaper kan ha format och påverkat vårt resultat (Fejes & Thornberg, 

2019). 

Metod  

Vi har valt att ha en kvalitativ metod i denna studie för att kunna undersöka vårt syfte. Vi har valt 

intervjumetoden för att få fram data kring vad människor berättar och för att undersöka vilka 

uppfattningar, känslor, erfarenheter och åsikter deltagarna har. Då vår undersökning har en liten 

budget och är ett småskaligt projekt så ger intervjuer bäst utdelning i relation till den ansträngning och 

tid som läggs ner (Denscombe, 2018). På två av skolorna fick vi vara med under en skoldag och 

utförde då även indirekt observationer, men resultatet vilar huvudsakligen på våra intervjuer. Det som 

vi upptäckte när vi fick vara med på plats kommer även fram i intervjuerna eftersom vi efter dessa 

dagar också tagit upp denna information under våra samtal med pedagogerna.  

Vi har utfört intervjuer med rektorer och lärare på olika svenska skolor i Thailand. När vi gjorde 

besöken så var det lågsäsong för skolorna och elevantalet var relativt lågt. Därför fanns inte alla lärare 

på plats. Vi fick möjligheten att vara med under en hel skoldag på två skolor och fick en bra inblick i 

verksamheten. Det var mycket värdefullt och vi upplever att vi fick med oss mycket intryck och nya 

erfarenheter från dessa dagar som vi kanske inte fått utifrån enbart intervjuer. Vid två skolor utfördes 

intervjuerna på platser där det då och då kom förbi elever, vilket gav en annan dimension till samtalet 

då pedagogen då fick nya infallsvinklar att prata utifrån. 

Förstudie 

Då vi blivit beviljade ett stipendium från MFS så skulle vi spendera åtta veckor i Thailand och få 

möjligheten att besöka fyra skolor och genomföra våra intervjuer på plats. I det inledande skedet, före 

resan, använde vi oss av strukturerade intervjuer (Bilaga 1), (Denscombe, 2018). Vi mailade till 

rektorer för att skapa oss en översiktlig bild av hur de svenska skolorna i Thailand arbetade med 

särskoleelever som är i behov av särskilt stöd. Dessa förintervjuer bestod av en lista med frågor som vi 
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mailade ut till alla de skolor som vi önskade besöka under vår vistelse i Thailand. Alla fick samma 

frågor för att vi lättare skulle kunna se om någon av skolorna stod ut på något sätt eller om det verkade 

som att de arbetade ungefär likadant. Frågorna var delvis öppna men riktades ändå in mot de ämnen 

som vi ville veta mer om så vi inte skulle få allt för breda svar. 

Inledningsvis var vårt syfte att undersöka hur de svenska skorna i Thailand arbetar med särskoleelever 

som är i behov av särskilt stöd. Men när vi fått tillbaka svaren på dessa frågor fick vi tänka om kring 

vårt syfte med arbetet då det visade sig att dessa skolor inte tog emot eller tog emot väldigt få barn 

med särskilda behov som behövde extra stöd eller anpassningar. Detta var ett viktigt fynd då vi inte 

tidigare tänkt tanken att skolorna kunde sortera ut vilka elever som fick gå på skolan och vilka som 

inte fick det. Vi valde att undersöka vad det var som fattades ute på skolorna för att kunna ta emot 

särskoleelever men samtidigt ville vi belysa det som redan finns i lärmiljön som främjar lärandet för 

elever som är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. 

Intervjuer på skolorna 

 

På skolorna använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med lärare och rektorer (Bilaga 3), (Back 

& Berterö, 2019) Även här hade vi en färdig lista med frågor som vi utgick ifrån men som vi kunde 

vara lite mer flexibla kring. Vi kunde ändra frågorna under projektets gång utifrån hur samtalet 

utvecklades och vi ville gärna att de som vi intervjuade skulle utveckla sina svar och komma med egna 

synpunkter och idéer (Kvale & Brinkman, 2014). För att intervjun ska hålla en hög professionell nivå 

så krävs det mycket koncentration där den som intervjuar måste tänka på hur den kan få så bra svar 

som möjligt så att intervjun ska bli så produktiv som möjligt utifrån dess syfte. För att lyckas med 

detta var vi alltid två stycken som utförde intervjuerna. Vi kunde dela upp sysslorna under intervjun 

för att kunna vara mer uppmärksamma. Den ena koncentrerade sig på att ställa frågorna och följa upp 

svaren medan den andra kunde sufflera och koncentrera sig på vad som hände runt omkring t.ex. att 

sköta inspelningen, föra anteckningar eller titta efter annan relevant information som kan ske icke 

verbalt. För att intervjupersonen skulle känna sig trygg och vilja dela med sig försökte vi att vara 

lyhörda och leva oss in i informantens känslor och uppfattningar utan att lägga någon egen värdering i 

dessa. Vi försökte även att nyttja de tystnader som kan uppstå under en intervju för att få chans till 

reflektion både hos oss som intervjuade och för intervjupersonen (Denscombe, 2018; Kvale & 

Brinkman, 2014).  

Studiens deltagare/Urval 

Vi har intervjuat nio pedagoger på fyra svenska skolor i Thailand, varav 7 kvinnor och 2 män. Valet 

blev att besöka alla skolor som vi hittade som arbetade utifrån den svenska läroplanen i Thailand. Alla 

pedagoger som vi intervjuade har genomfört sina rektors- och lärarutbildningar i Sverige och var 

behöriga lärare eller rektorer med minst fem års yrkeserfarenhet. Detta tyckte vi var viktigt för att få 

en djupare bild av pedagogernas erfarenheter av verkligheten i skolan, som de samlat på sig under åren 

de arbetat inom skolans värld. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få en förståelse för 

hur de som intervjuas ser på vardagslivet inom skolan (Kvale & Brinkman, 2014). Vi valde att 

intervjua alla rektorer på skolorna och rektorerna i sin tur gjorde urvalet av vilka lärare som skulle ingå 

i studien.  

Vi har haft ett explorativt urval som ofta används i småskaliga kvalitativa undersökningar. Detta urval 

har använts då vi vill upptäcka nya idéer och undersöka ämnen som är relativt outforskade. Vi har 

även använt oss av ett icke sannolikhetsurval som passar bra ihop med vårt explorativa urval, då 

utgångspunkten i denna undersökning är att välja människor att intervjua utifrån deras erfarenheter och 

expertis (Denscombe, 2018). 
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Genomförande  

Inför intervjuerna 

 

Svårigheterna vi upplevde var att få tag på personer som kunde vara till hjälp för vår studie samt att få 

tag på en handledare i Thailand för vårt MFS stipendium. Men efter mailkontakt med rektorerna på 

samtliga skolor i Thailand, som följde den svenska läroplanen, fick vi svar att den största delen av 

rektorerna var positiva till att medverka i studien. Det var endast en som var tveksam till att medverka 

då denne inte ville medverka i någon stor studie på grund av elevernas konfidentialitet. Men när vi 

förklarat att vi inte var några forskare utan skulle skriva ett examensarbete så blev även hen positiv till 

att medverka. Vår stora utmaning blev nu att hitta elever med IF på utlandsskolorna. Rektorerna var 

tydliga med att informera oss om att skolorna inte tog emot elever med särskilda behov. Detta var det 

största orosmomentet i vår studie men väl på plats fanns ändå dessa elever på skolorna. Vårt syfte från 

början var att undersöka den specialpedagogiska lärmiljön men under resans gång ändrade vi det till 

att undersöka vilka uppfattningar pedagogerna har kring varför de inte har möjlighet att ta emot alla 

elever.  

På plats 

Vi var väl förberedda inför besöket på vår första skola. Tyvärr hade det blivit en siffra fel i adressen 

vilket ledde till att vi blev cirka en timme försenade till skolan. Då skoldagen redan startat så blev vi 

direkt visade in i klassrummet för att delta undervisningen. Det fanns ingen tid för att spela in eller 

utföra intervjuerna så vi löste situationen med att ställa våra frågor till pedagogerna när tillfälle gavs 

under dagen. Under lunchen kunde vi prata en längre stund men även där fanns eleverna runt oss 

under större delen av samtalet. Efter hemkomst satte vi oss ner och skrev ner allt som vi kom ihåg och 

renskrev de anteckningar som vi gjort under dagen. Vi fick inga inspelade intervjuer men en 

upplevelse av hur en hel skoldag på en svensk skola i Thailand kunde se ut.  

På nästa skola fungerade det smidigt. Vi kom till skolan på morgonen och fick sätta oss ner 

tillsammans med rektorn vid ett bord ute på skolgården och spelade in intervjun. De flesta barnen var 

på lektion så det var en lugn miljö även om några barn kom fram och pratade medan vi satt där. Sedan 

fick vi även möjlighet att intervjua en pedagog i deras personalrum och kunde där spela in intervjun i 

lugn och ro. Efteråt fick vi en rundvisning av skolan där vi fick se klassrummen, lokalerna samt träffa 

några av eleverna. Även på den tredje skolan så fungerade inspelningen av intervjuerna bra. Vi kom 

till skolan på eftermiddagen då det inte var så många elever kvar på skolan. Vi satte oss i ett tomt 

klassrum och började intervjua rektorn. När den intervjun var klar så utförde vi en intervju med två 

pedagoger samtidigt. Efteråt fick vi en rundvisning på skolan där vi fick se lokalerna, klassrummen 

och skolgården och även träffa några av eleverna och hälsa på andra pedagoger på skolan. På den 

fjärde skolan fick vi vara med hela dagen för att se hur de arbetade. Vi fick även tid att sitta ner med 

våra två intervjupersoner och utföra intervjun under tiden som det var rast för eleverna. Intervjuerna 

spelades in även här. Vi fick samtliga våra missivbrev undertecknade, för samtycke. 

Bearbetning av materialet 

När vi var klara med intervjuerna så transkriberade vi allt material som vi fått ihop. Vi delade upp det 

så vi gjorde hälften var. För att underlätta transkriberingen så använde vi oss av programmet 

Otranscribe, där vi kunde stoppa inspelningen när som helst samt pausa och spela tillbaka för att 

upprepa och försäkra oss om att vi hade skrivit rätt. 
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Tematisk analys 

 

Efter transkriberingen gick vi igenom materialet som vi hade och utförde en tematisk analys för att se 

vilka teman som vi fått fram (Figur 1). Enligt Fejes och Thornberg (2019) är denna dataanalys en 

process som systematiskt arrangerar och undersöker datamaterial från exempelvis 

intervjutranskriptioner. Syftet är att komma fram till ett resultat genom att skilja betydelsefull data från 

trivial data för att skapa en mening ur den stora mängd av data som transkriberats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Första tematiska analysen. 

 

 

Vi valde ut de beskrivande teman och sorterade in dem i olika underrubriker som vi tyckte tillförde 

något till vårt arbete och som passade vårt syfte. Därefter utförde vi ännu en tematisk analys (Figur 2) 

för att få en tydlig struktur i vårt resultat med hjälp av kluster. Efter det så sorterade vi citaten som vi 

hade fått fram som illustrerade varje kluster (Back & Berterö, 2019). Vi insåg att vi ändå hade för 

mycket material, då vi hade över 50 sidor med enbart resultat. Vi såg till att vi koncentrerade och 

smalnade ner materialet så det inte skulle bli för brett eller för allmänt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Andra tematiska analysen.  

 

Metoddiskussion  

I intervjusituationerna gjorde vi valet att vara med båda två för att bland annat få en bättre möjlighet 

att upptäcka andra saker i intervjusituationen än det som spelades in. Något som vi var tvungna att ta i 

beaktande med detta förhållningssätt var att eftersom vi var två personer så var vi i en maktposition 

mot den enskilda personen som blev intervjuad. Vi har förståelse för att den person som vi intervjuade 

kan känna sig underlägsen i en sådan situation och i vissa fall ha svårare att svara ärligt på frågorna 

som ställdes (Back & Berterö, 2019). Det var däremot ingen av intervjupersonerna som gav detta 

intryck under intervjusituationerna. Genom att skapa en bra relation från start så försökte vi få 

personen som vi intervjuade att känna sig trygg i situationen. Vid ett annat tillfälle så gjorde vi en 

intervju med två personer samtidigt, vilket kan innebära svårigheter med att varje enskild person 

ibland inte får prata till punkt samt att de blir influerade av vad den andra personen säger. Uppläggets 
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svaghet kan även vara att grupptryck och olika dominanta beteenden påverkar intervjupersonerna 

under intervjun, vilket i sin tur kan leda till svårigheter för dem som intervjuar, att inte ha full kontroll 

över den data som produceras (Krueger, 1998). Det var något som vi också upptäckte när vi skulle 

transkribera den intervjun. Då det fanns svårigheter att höra vem som sa vad och att de ofta fyllde i 

meningar åt varandra. Ytterligare en sak som vi kan se påverkade resultatet under intervjuerna är att vi 

som kommande speciallärare intervjuade, vilket i sin tur kan ha bidragit till att visioner om 

speciallärare lyftes upp i intervjusituationen från de intervjuades sida. Kanske hade vi fått annorlunda 

svar om vi istället hade utbildat oss till lärare eller förskollärare, eller om intervjuerna hade utförts av 

någon helt utomstående från skolans värld. 

Vi delade upp transkriberingen och gjorde hälften var. Då vi var på plats i Thailand och befann oss på 

samma ställe försökte vi att göra på samma sätt när vi transkriberade. Däremot är vi två olika individer 

och som Tholander och Cekaite (2019) hävdar så är transkriberingen selektiv trots att det skrivs enligt 

vad intervjupersonen säger. Bryman (2011) hävdar att det är skillnad på vad en person säger och hur 

den säger det. Det i sin tur kan tolkas olika av olika individer. Vi försökte att samtala kring detta under 

tiden som vi utförde våra transkriberingar för att få så liknande resultat som möjligt. Vårt val av 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer var ett självklart val för oss eftersom vi ville ha en intervju 

som skulle leda till ett samtal där vi kunde ställa följdfrågor. Detta för att ge en beskrivande och 

berättande bild av pedagogernas verklighet i skolan samtidigt som frågorna utgår från ett tydligt tema. 

(ibid).  

Trovärdighet/validitet och Reliabilitet 

För att undersökningen ska vara så trovärdig som möjligt menar Denscombe (2018) att det är viktigt 

att den bygger på data av god kvalitet. För att studien ska hålla god kvalitet är det viktigt att den som 

utför studien måste betrakta rätt saker och ställa rätt frågor. Då vi har använt oss av en kvalitativ 

forskningsansats så är det inte lätt att bedöma validitet och reliabilitet utifrån de kriterier som man 

brukar använda för en kvantitativ forskning. Dels är det omöjligt att återskapa den sociala inramning 

som var precis då, när denna undersökning utfördes och dels för att man blir så nära involverad att 

möjligheten för en annan forskare att få precis samma resultat blir omöjlig. Trots att det inte finns 

några garantier att tillgå så har vi i detta arbete använt oss av rimlig sannolikhet och försäkrar att datan 

har samlats in och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis. Då vi har besökt flera skolor så 

har vi haft möjligheten att upprepa specifika frågor till deltagarna för att försäkra oss om att vi har 

förstått saker rätt. De resultat som vi kommit fram till grundas i empirisk data utifrån vårt fältarbete 

med intervjuer på de olika skolorna. Vi har även försökt att vara så tydliga som möjligt i vår 

beskrivning av metoder och analyser med så mycket detaljer som möjligt för att visa vad som har lett 

fram till våra slutsatser (Denscombe, 2018). Westlund (2019) skriver om att i tolkningsprocessen så 

finns det ett visst mått av kontrolldelar som man kan ha användning av när man tittar på 

trovärdigheten i tolkningen av materialet. Det finns förslag på frågor som kan ställas för att resonera 

om studiens validitet eller trovärdighet. 

Forskningsetiska aspekter 

Vi valde att inte intervjua elever då det var svårt att få det etiskt riktigt på grund av elevernas låga 

ålder. Istället valde vi att intervjua lärare och rektorer på de olika skolorna. Då det inte finns så många 

skolor i Thailand som erbjuder undervisning på svenska så är det förhållandevis lätt att ta reda på vilka 

skolor som vi har besökt. För att ändå hålla konfidentialiteten på en hög nivå har vi valt att inte 

redovisa vilken skola som sa vad utan istället inriktat oss på alla pedagogernas, uppfattningar, 

erfarenheter och synpunkter (Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde även att inte skriva kön, ålder eller 

befattning på de som vi intervjuade för att de ska vara så anonyma som det är möjligt. Därför valde vi 

även att sammanföra alla pedagogernas uppfattningar, erfarenheter och synpunkter kring detta för att 

få en bredare bild, istället för att redovisa skola för skola. Då rektorerna oftast har arbetat på skolan 

tidigare som lärare så valde vi att inte särskilja dem. Då skolorna var små, var lärare och rektorer lika 

mycket insatta i verksamheten så vi såg ingen mening med att skilja dem åt. Särskilt under lågsäsong 

när vi besökte skolorna kunde gränserna för vem som gjorde vad suddas ut. För att gå tillväga med 
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god etisk praxis var vi öppna om undersökningens syfte för alla som deltog. Vi skaffade tillstånd från 

rektorn för datainsamlingen som utfördes i form av intervjuer med lärare och rektorer. Vi ansvarade 

för att alla deltagare och insamlad data behandlades konfidentiellt och endast användes till detta arbete 

(Denscombe, 2018). När vi först kom på idén att vi ville undersöka lärmiljöns betydelse för elever 

med särskilda behov i Thailand var tanken att besöka en skola. Efter diskussioner oss emellan enades 

vi om att besöka fler skolor för att få ett bredare perspektiv och större datainsamling. Utifrån ett etiskt 

perspektiv kändes det som konfidentialiteten var lättare att säkerställa då än om vi endast hade 

fokuserat på en skola. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver tydligt om att det är fyra forskningsetiska huvudkrav som man måste 

följa när man gör en empirisk forskning. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Vid besöket på skolorna så informerade vi rektor och lärare om undersökningens 

syfte och de fick underteckna missivbrevet som vi hade med oss, för visat samtycke (Bilaga 2). I 

missivbrevet stod det att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas samt att konfidentialiteten var 

en självklarhet. De kunde även avbryta sitt deltagande om de ångrade sitt beslut att vara med. Viktigt 

var att informationskravet var uppfyllt så att alla var informerade om vad som skulle ske när vi kom 

till skolorna för att göra intervjuerna. Här informerades även om att nyttjandet av de intervjuades svar 

är sekretessbelagda och kommer endast att användas i denna forskningsstudie (Kvale & Brinkmann, 

2014). Efter arbetet är klart kommer både de inspelade intervjuerna och de transkriberade intervjuerna 

att avlägsnas från våra datorer så att ingen kan ta del av dem. När vi började vårt analysarbete kring de 

transkriberade intervjuerna så fick vi verkligen tänka på att konfidentialiteten kring personerna och 

skolorna som medverkade följdes. Det är något som vi diskuterade många gånger och vi har försökt att 

vara så noga med det som vi ansåg vara möjligt. Vi valde att benämna lärarna och rektorerna som vi 

intervjuade under det gemensamma namnet pedagoger, för att konfidentialiteten skulle bli så hög som 

möjligt (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat 

 

Skolorna som vi har besökt har varit tydliga från början med att de inte tar emot elever som är i behov 

av särskilt stöd eller som behöver extra anpassningar. Pedagogerna uttrycker det som att det inte finns 

tid eller ekonomi för att kunna ta hand om dessa elever på ett främjande sätt. Trots det upptäckte vi 

både genom intervjuerna och indirekta observationer att dessa elever ändå fanns på skolorna och att 

pedagogerna arbetar mycket med framför allt särskilt stöd. Vi vill med detta arbete belysa vilka 

uppfattningar pedagogerna har kring vilka elever som de kan ta emot på skolan och vilka extra 

anpassningar som de uppfattar att de har, och inte har, möjlighet att utföra samt vilka faktiska 

anpassningar som vi uppfattar finns på skolorna. Inledningsvis börjar vi därför med att beskriva vilka 

uppfattningar som pedagogerna har kring skolans antagningsmöjligheter. För att göra det börjar vi 

med att beskriva hur antagningsprocessen ser ut på skolorna. Vi kommer sedan att fortsätta med att 

beskriva vilka uppfattningar som pedagogerna har kring vilka extra anpassningar som de kan erbjuda 

eleverna sen avslutar vi med vilka faktiska anpassningar som vi uppfattar finns på skolorna. De teman 

vi fått fram är därmed uppfattningar om antagningsmöjligheter, uppfattningar kring extra anpassningar 

och särskilt stöd samt faktiska anpassningar. 

Uppfattningar om antagningsmöjligheter  

Skolorna följer den svenska läroplanen men den thailändska skollagen och pedagogerna berättar att 

skolorna har rätt att välja vilka elever som blir antagna till skolan. De skolor som vi har besökt är 

tydliga med att de inte tar emot elever som är i behov av särskilt stöd. En av pedagogerna uttrycker det 

som: 

…nu tar ju vi inte emot det i fall det är så att vi inte klarar av det… (P1). 

För att skolorna ska kunna ta emot elever från särskolan så vill de först säkerställa att de kan ta hand 

om dem på bästa vis. De menar att det är både i skolans och elevens intresse att vistelsen på skolan ska 

bli så bra som möjligt. Om pedagogerna inte känner att de klarar av att ge eleven en främjande lärmiljö 

så kan de inte anta eleven till skolan. Alla elever måste därför skicka in en ansökan till skolan. Om 

eleven behöver särskilt stöd så måste det framkomma i den ansökan. Rektorn tar då kontakt med 

hemskolan i Sverige för att fördjupa sig i elevens problematik. När rektorn fått information kring 

eleven diskuteras elevens problematik med de övriga pedagogerna på skolan. En av pedagogerna 

beskriver processen enligt följande. 

Så vi diskuterar också, hur skulle den här eleven kunna klara av miljön här på skolan 

under den här tiden. Ibland så kan vi ju säga att tyvärr kan inte Kalle få gå här i januari 

och februari för att det krävs så mycket men om ni kan tänka er att komma i oktober, 

november eller mars, april, så finns det plats och att han skulle klara av det. Det blir ju 

inte alltid så populärt när man skriver det men en del nappar på det och förstår varför 

(P1). 

Pedagogerna diskuterar om de klarar av att ta hand om eleven på bästa sätt utifrån de behov som just 

denna elev har samt utifrån de resurser som de kan erbjuda eleven. De diskuterar även om eleven 

skulle klara av lärmiljön på skolan. Beslutet grundas också på vilken säsong det är på skolorna då 

högsäsongen kan innebära större sociala utmaningar än lågsäsongen. När rektorn fått en bild över vad 

eleven har för behov tar hen beslut om ansökan blir godkänd eller inte. På så vis kan skolorna välja ut 

vilka elever som de har möjlighet att ta emot. Även om de små grupperna släpper ringar på vattnet 

kring allt gott så måste man även se att det är en stor omställning för eleven att under en tid utföra sin 

utbildning utomlands. Grupperna förändras snabbt och ofta och för de elever som har svårt med 

sociala relationer eller förändringar kan denna miljö vara svår att hantera.  

Pedagogerna uttrycker även att de uppfattar att det inte alltid är rätt mot elever som är i behov av 

särskilt stöd att rycka upp dom från tryggheten hemma, komma till en ny och främmande miljö och 
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sedan åka hem igen lagom till att eleven precis börjat att anpassa sig till sin nya miljö om de bara ska 

stanna en kortare tid. Om eleven däremot ska stanna under en längre tid så finns det möjlighet för 

eleven att få en positiv upplevelse på skolan. En del av pedagogerna uttryckte att de tyckte synd om 

dessa elever. 

Jag kan tycka att det är lite synd om barnen. Att dom ska behöva utsättas i vår miljö att 

inte lyckas. Ja och sen är det också synd att de kommer hit och de får inte den hjälpen 

som de behöver och som de förhoppningsvis kan få på sin hemskola där det finns ett helt 

elevvårdsteam med alla delar (P4). 

Pedagogerna berättar att de känner medlidande för de elever som kommer till skolan när det inte finns 

tillgång till de resurser som de har rätt till och som de behöver för att klara av sin skolgång. Man får 

inte heller glömma att om eleven är borta mer än sex månader så skrivs den ut från hemskolan som då 

inte längre behöver stå för hjälpmedel och material. Material som utlandsskolan inte har tillgång till. 

Skolorna som vi besökt har heller inga möjligheter att göra utredningar på plats och om inte eleven har 

fått sin diagnos innan den kommer så kommer den heller inte att få de material, hjälpmedel och 

verktyg som den har rätt till. Pedagogerna menar att man måste beakta att eleven kan gå miste om 

värdefull hjälp under sin tid i Thailand som den har rätt till och hade kunnat få ta del av på sin 

hemskola. Pedagogerna uppfattar även att det uppstår en del bekymmer när det kommer elever trots att 

de inte fått beviljad ledighet från hemskolan samt elever där man inte upptäckt problemen hemma än. 

Då är ingen diagnos fastställd och eleven har inte heller fått några hjälpmedel från hemskolan. 

…och en del kommer ändå och då missar vi ju en del information, eleven missar ju att ha 

med sig sitt material för vi arbetar med dom arbeten som man har med sig hemifrån om 

man är shortstay… (P2). 

Pedagogerna uppfattar att elever som kommer utan att skolan har meddelats om elevens särskilda 

behov innan skolstarten kan orsaka stora problem både för eleven själv och för skolan. Eleven har inte 

med sig några hjälpmedel eller något material från hemskolan som den kan arbeta med och 

utlandsskolan är inte förberedd på de behov som just denna elev behöver få tillgodosedda. 

Pedagogerna menar att eleven då sätts i en sits som inte innebär någon främjande lärmiljö och som 

snarare kan stjälpa eleven än hjälpa den. Eleverna kan även gå miste om värdefull hjälp i de fall där 

föräldrarna medvetet undviker att berätta om vilka behov deras barn har. I värsta fall kan eleven bli 

avstängd från skolan. Pedagogerna beskriver problemen som följer. 

 …och då finns det ju föräldrar som låtsas att inte deras barn har svårigheter, och 

kommer ändå… (P3). 

 

Så under mina 3 år har jag stängt av 2 elever. och i ena fallet visste föräldrarna om det 

och sa klart och tydligt till mig, ah vi testade går det så går det (P6). 

Pedagogerna menar att föräldrarna ofta tror att arbetet på skolorna fungerar som hemma i Sverige och 

har de bara kommit till utlandsskolan så löser sig allt på plats. Föräldrar till elever som är i behov av 

särskilt stöd söker sig till skolorna i hopp om att deras barn ska få ta del av allt som de uppfattar som 

positivt som sker på skolorna. Pedagogerna beskriver att de ser en trend från Sverige. 

För vi märker ju en trend hemma från Sverige att många föräldrar som har barn med 

särskilda behov dom ser att vi har 12 elever i klassen och dom tror att man kommer till 

paradiset, att allt är så lugnt och skönt. Men de förstår inte vad som krävs för att deras 

barn ska må bra i skolan, det är en liten flykt. Ah men det verkar vara en liten skola och 

där får dom hjälp. Men det är ju inte så det fungerar, speciellt inte under högsäsong. Där 

krävs det ju ännu mer av barnen (P3). 
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Vi har små grupper, ja vi har små grupper men vi har väldigt dåligt med resurser att lösa 

dom svårigheterna för alla är ju väldigt individ-, väldigt väldigt mycket individanpassat 

(P5). 

Pedagogerna menar att föräldrarna inte alltid inser de faktorer på skolorna som inte fungerar i 

kombination med den eller de diagnoser som barnet har. Pedagogerna menar att många av föräldrarna 

har en förutfattad mening om hur det är att gå i skolan i ett tropiskt land som Thailand. De menar att 

föräldrarna verkar tro att bara för att det är små grupper så finns all tid i världen till att ta hand om alla 

elevers olika behov. Detta synsätt uppfattar pedagogerna kan orsaka en del bekymmer både om 

föräldrarna väljer att inte informera om elevens behov innan de kommer till utlandsskolan men även 

förståelsen från föräldrarna om eleven får avslag på sin ansökan. För vissa elever blir svaret nej, 

ansökan är inte godkänd och de får tyvärr ingen plats på skolan.  

Det är ju ganska känsligt för oftast så är det ju en dröm dom har att komma iväg och så 

säger jag nej (P6). 

Pedagogerna menar att detta är ett känsligt besked som rör upp många känslor men pedagogerna 

framhåller att urvalet alltid är för elevens bästa. De menar att de flesta föräldrar som uppgett att deras 

barn är i behov av särskilt stöd vid ansökningsprocessen ändå förstår varför när det förklaras för dem 

varför skolan inte kan ta emot deras barn. Genom en noggrann urvalsprocess kan många av dessa 

problem oftast undvikas men pedagogerna påpekar vikten av att de får tillgång till all information 

kring eleven redan vid ansökan.  

För att bättre förstå varför skolorna säger nej vill vi lyfta fram hur arbetet på skolorna ser ut. I den 

första delen beskriver vi pedagogernas uppfattningar om anpassningar i lärmiljön. I den andra delen 

beskriver vi vilka faktiska anpassningar som kom fram i intervjuerna som finns på skolorna trots att 

pedagogerna säger att det inte finns möjlighet till detta. 

Uppfattningar om extra anpassningar och särskilt stöd 

Det finns många faktorer som påverkar om skolan kan ta emot elever som är i behov av särskilt stöd 

eller ej. För att synliggöra varför skolorna ibland väljer att säga nej till vissa elever beskriver vi nedan 

vilka uppfattningar pedagogerna har kring lärmiljön samt varför de anser att de inte har möjlighet att 

tillgodose de behov som särskoleelever har. 

Arbetssätt 

Utmaningen att ta emot alla elever är flera men en stor faktor som pedagogerna menar är att skolåret 

på skolan förändras så mycket beroende på säsong. Skillnaden om det är låg, mellan eller högsäsong är 

stor både i antal elever och antal i bemanningen av pedagoger. Utmaningarna i den sociala miljön är 

att komma till en helt ny miljö med helt nya klasskompisar och lärare. För elever som behöver mer 

struktur är det ofta en stor utmaning menar pedagogerna. Sociala problem är ett stort hinder samt att 

eleven måste kunna vara flexibel och kunna ta ändringar som sker. Pedagogerna påpekar även att det 

är en stor utmaning för dem att hela tiden individanpassa utifrån varje elev. Pedagogerna beskriver 

arbetet i klassrummet som, 

…men där kan det ju se ut så att det är tolv elever från olika delar av Sverige. Som har 

tolv olika läromedel, som har tolv olika planeringar… (P4). 

Pedagogerna menar att det inte är just individanpassningen som är den största utmaningen utan att alla 

elever har olika planeringar och utgångspunkter i sitt lärande. Grupparbeten kan ske när några elever 

befinner sig på samma ställe i kursplanen eller ska arbeta med samma område men på olika nivåer. För 

elever som är i behov av särskilt stöd kan arbetet i klassrummet bli en stor utmaning då pedagogerna 

framhåller att det krävs att eleverna tar mycket eget ansvar. 
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Men skolformen är ju för barn som kan ta eget ansvar och som kan jobba enskilt, så är 

det ju (P5). 

Pedagogerna beskriver att eleverna hela tiden tränas i att lägga upp sitt arbete och göra egna 

planeringar. Mycket av arbetet sker enskilt eftersom varje elev är på olika ställen och arbetar därmed 

med olika saker och olika läromaterial. En till en undervisning kan inte erbjudas på skolorna då 

pedagogerna upplever att det inte finns tillräckligt med personal för detta. Undervisningen sker 

vanligtvis med årskurs ett till tre i samma klass och årskurs fyra till sju i samma klass. Då 

undervisningen måste ske utifrån varje individ utifrån detta upplägg så finns inte tiden för att även 

kunna undervisa vissa elever en till en.  

Material och Hjälpmedel 

De flesta pedagogerna påtalar att det finns en mängd utmaningar när det gäller hjälpmedel för elever 

som är i behov av extra stöd. Pedagogerna påpekar att det är svårt att anpassa det material som de har 

på skolorna. 

Alltså man kan ju förenkla det. Hemma är det ju mer så att man hittar alternativ och man 

kan använda häften eller detta är nog samma sak men det är taget ur andra böcker. Det 

är inte så lätt fixat här, så att man hade kunnat göra så (P4). 

Pedagogerna menar att det därför är viktigt att dessa elever får med sig de hjälpmedel och 

inloggningar till utlandsskolan som man har på hemskolan för att även ha tillgång till de hjälpmedel 

som eleven har behov av. Det finns olika sorters praktiska hjälpmedel som pedagogerna menar att 

skolorna är i behov av för att ha en tillfredsställande lärmiljö för elever som är i behov av särskilt stöd. 

Det som uppkommer mest i intervjuerna att pedagogerna saknar är datorer, tillgång till material som 

enkelt kan förenklas och kontorsmaterial. Alla pedagogerna påtalar att eftersom skolan har bristande 

resurser när det kommer till material och hjälpmedel så är det föräldrarnas ansvar, när eleven går på 

utlandsskolan, att eleven har de hjälpmedel som den behöver. 

Föräldrarna har ett mycket större ansvar för att ge förutsättningar i form av hjälpmedel 

till sina barn här än i Sverige, där skolan ofta står för de resurserna (P1). 

 

Det är föräldrarnas ansvar men alla vi som jobbar här är ju skolmänniskor. Vi kommer 

från den svenska skolan och då har man ju det i sig. Nej då, det här är ett barn som 

behöver hjälp jag kan inte bara lämna det bara för att vi är här (P3). 

Men pedagogerna påpekar även att vissa hjälpmedel har föräldrarna inte möjlighet att skaffa p.g.a. 

olika regler om vem som får köpa vissa hjälpmedel. Exempelvis måste Inläsningstjänst köpas in från 

skolan och även om föräldrarna skulle vilja att deras barn hade tillgång till den tjänsten så finns inte 

möjligheten för dem att skaffa den om den inte redan finns med från hemskolan. 

Som tidigare nämnts så beskriver även pedagogerna att utredningar för t.ex. dyslexi inte sker i 

Thailand och att detta kan försvåra om eleven ska gå i skolan i Thailand under en lång tid och därför 

inte får den hjälp som den behöver på grund av utebliven diagnostisering. Pedagogernas tankar kring 

detta är följande. 

Att jag tänker att hen har dyslexi och sen att hen aldrig kommer att få den diagnosen 

vilket innebär att det är så mycket hjälpmedel hen kommer att gå miste om, lite så känner 

jag. Som hen har rätt till för att hen inte har den diagnosen (P5). 

 

Annars finns det ju också dom som inte har blivit upptäckta hemma i dom stora 

klasserna. Ja som vi ser här sen, här är det något som inte stämmer liksom. Här är det ju 

väldigt tydligt att det brister väldigt mycket på resurs hemma också. Och att de kanske 
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har försvunnit i den här stora klassen hemma. För att det finns de som har ännu större 

behov som har upptäckts först (P4). 

Pedagogerna menar att om eleven redan fått en diagnos i Sverige kan eleven få med sig sina 

hjälpmedel till utlandsskolan. Annars måste föräldrarna själva stå för detta samt hjälpa eleven mycket 

på egen hand i hemmet. Här tar pedagogerna också upp att de uppfattar att det ofta finns brister även i 

hemskolorna. En oro över att vissa elever försvinner i en stor klass på grund av att lärarna av olika 

anledningar inte ser alla elevers behov. Vikten av att se varje elev är något som alla pedagoger 

beskriver och pratar varmt om när de beskriver utlandsskolans verksamhet. 

Särskilt stöd 

De flesta pedagoger önskade att få tillgång till en extra person i klassrummet för vissa elever. 

Exempelvis en speciallärare, för att kunna ge de elever som är i behov av särskilt stöd det extra stöd 

som vissa av eleverna behöver. Pedagogerna beskriver det som, 

Eftersom vi inte har några extra resurser, vi är en lärare per klass, vi har inget 

resursteam, vi har inga sådana, ingen vaktmästare eller sådana eller ingen sjuksyster och 

inget EHT (P2). 

Pedagogerna önskar kunna ge det “lilla” extra till elever i form av extra stöttning i det som eleverna är 

i behov av samt att lära eleverna att hitta rätt hjälpmedel för att lättare kunna arbeta mer självständigt. 

De uttrycker även en önskan om att kunna plocka ut elever i mindre grupper för undervisning. Men på 

skolorna finns det inte tillgång till varken extra personal eller hjälpmedel för att detta ska vara möjligt. 

Något som alla skolor påtalade var att de hade få resurser och att det är en stor utmaning att inte ha 

något elevvårdsteam (EHT) eller speciallärare att ta hjälp av vid behov. 

Pedagogerna beskriver att den thailändska skollagen som skolorna följer innebär bland annat att 

skolorna måste söka licenser för olika ämnen och olika situationer. T.ex. får skolorna inte ha 

assistenter eller elever med fysiska handikapp utan att ha licens för det. Vi uppfattar det som att 

skolorna har lite olika syn på hur de jobbar med assistenter. Vissa av skolorna kan tänka sig att erbjuda 

det medan andra säger nej. I de fall som skolan erbjuder assistenter så måste assistenten anställas av 

utlandsskolan som då även måste inneha arbetstillstånd och licens för det. Kostnaden måste 

föräldrarna stå för själva. En av pedagogerna uttrycker det som följer. 

Då kan jag föreslå det att ska vi kunna ta emot ditt barn så behöver ni betala för en 

elevassistent. Som finns med på plats. Jag anställer gärna men jag vill veta vilka jag 

anställer. Men dom får stå för kostnaden. Där är det också skillnad på kostnad om vi tar 

in en person som är ett extra stöd, som är en extra vuxen så blir det ju en kostnad. Är det 

så att de vill ha en utbildad pedagog, t.ex. speciallärare då blir det ju en lärare. Det är 

upp till föräldrarna att bestämma då eftersom dom står för kostnaden (P3). 

Pedagogerna menar att det kan röra sig om en stor kostnad för föräldrarna. Samtidigt krävs det ett stort 

merarbete från skolans håll att söka licenser och arbetstillstånd. Ibland kan skolan rekommendera en 

lämplig person till uppdraget, ibland måste föräldrarna lösa det själva. 

Yttre faktorer 

Skolplikt och ledighetsansökan 

Nedan beskriver vi hur skolplikten och ekonomiska frågor kan påverka elevens rätt att utföra sin 

utbildning på en svensk skolan i Thailand.  

Pedagogerna menar att det inte bara är lärmiljön som påverkar om eleven har möjlighet till att utföra 

sin undervisning på utlandsskolan eller inte. Att välja att utföra delar eller hela sin utbildning på en 
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svensk skola i Thailand medför många aspekter som man måste ta ställning till och beakta redan innan 

man ansöker till skolan. Först och främst måste eleven få ledigt från sin hemskola. Pedagogerna 

beskriver att det inte alltid är så lätt, 

Ja precis och då är det ju det där med ledigheten. Men jag skickar ett dokument som 

beskriver verksamheten till alla familjer som har problem, oftast är det en okunskap om 

hur det funkar. Det ligger utanför Skolverket (P3). 

De menar att hemskolan i Sverige inte alltid ställer sig positiv till beslutet, då utlandsskolan inte är 

godkänd av Skolverket, vilket i sin tur kan innebära stora problem för föräldrar och elever innan de 

ens har kommit iväg. Pedagogerna berättar att främsta orsaken till att det kan vara problem för 

eleverna att få ledigt från sin hemskola i Sverige är att Sverige har både skolplikt och närvaroplikt. Ett 

sätt att undvika detta problem för elever som går i sjätte klass eller uppåt, menar pedagogerna, är att 

eleven läser på distans via Sofia distans eller Hermods som båda är godkända av Skolverket och som 

får sätta betyg. Då fullföljer eleven sin skolplikt och även dessa skolor kan anpassa undervisningen för 

elever som är i behov av särskilt stöd. Oftast är det rektorn på hemskolan som tar beslut om en elev får 

ledigt eller inte men ibland går det även upp på kommunnivå. Skolorna inom en och samma kommun 

har inte alltid samma synsätt och kan ta olika beslut. Pedagogerna uttrycker att det verkar råda en 

godtycklig inställning på både skolor och kommuner i Sverige när det kommer till ledighet. 

Pedagogerna berättar att vissa familjer väljer att åka trots att de inte fått beviljad ledighet. Detta kan 

leda till vite och att eleven mister sin plats på hemskolan. Om eleven bor utomlands i mer än sex 

månader så upphör skolplikten hemma i Sverige. 

Ekonomi 

Här beskriver vi hur ekonomin påverkar elevernas rätt till stöd och tid med läraren på 

utlandsskolan. Pedagogerna beskriver att skolorna drivs som ett företag med betalande kunder. 

Kunderna är eleverna och föräldrarna som betalar skolavgift för att utlandsskolan ska kunna drivas. 

Om skolan skulle gå med vinst så skänker de överskottet till välgörenhet. På grund av att skolan 

finansieras av skolavgifter och drivs som ett företag så måste all tid utdelas likvärdigt mellan eleverna. 

Något som pedagogerna beskriver att de inte är vana vid hemifrån Sverige. Pedagogerna beskriver 

upplägget enligt följande,  

Den jättestora skillnaden som man fick jobba jättemycket med sig själv är att alla barn 

har rätt till lika mycket stöd, oavsett om de behöver det eller inte. Eftersom alla betalar 

exakt lika mycket. Och man är ju supervan hemifrån att man sitter längst hos dem som 

behöver, men det måste man släppa här (P5). 

Pedagogerna uttrycker att det är en stor skillnad kring hur de ska tänka kring undervisningen jämfört 

med vad de är vana vid hemma i Sverige. De menar att på utlandsskolan kan man inte hjälpa de elever 

som har störst behov först och främst och sen hjälpa de andra om det finns tid över, så får och kan det 

inte fungera på utlandsskolan. 

Här är det ju en privat skola och du köper en skolplats här och om man har tolv elever så 

varje elev ska ju ha en tolftedel, det har dom ju betalat för så vi har ju den affären också 

liksom (P1). 

Pedagogerna menar att alla elever därför har rätt till en tolftedel av deras tid eftersom de har betalat för 

det och de anser att det är viktigt att kunderna får det som de betalar för. De påpekar att det spelar det 

ingen roll om eleven behöver tid och hjälp eller inte. Alla elever måste ändå få den tid som de har 

betalat för. En pedagog uttrycker det som, 

 Det här är betalande kunder. Jag kan ju inte säga till en lärare att nu måste du hjälpa 

den här eleven för du måste hjälpa alla. För annars får vi ju kunderna på oss. P kommer 
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hem och säger att läraren bara ägnar 50 procent åt den här eleven… Så får det inte se ut 

när det är betalande kunder (P3). 

Flera av pedagogerna uttrycker att det kan vara för mycket fokus i svenska skolor på elever som är i 

behov av särskilt stöd. De menar att det är ett annat tänk än i de svenska skolorna. Pedagogerna 

uttrycker detta dilemma som följer. 

Så otroligt mycket fokus på barn med särskilt stöd att andra barn försvinner, faktiskt 

(P4). 

 

Och jag hjälper ju gärna dom så klart men det kan inte vara på bekostnad av alla dom 

andra. Så får det liksom inte vara. Dom klarar sig själva, ja det gör dom men dom kanske 

kan nå ännu längre (P2). 

Pedagogerna uttrycker att det är viktigt att hjälpa alla barn på sin nivå och att alla elever får lika 

mycket tid oavsett förutsättningar samt att det sker utan bekostnad på andra elever. De menar att elever 

som inte har behov av extra stöd eller anpassningar kan nå ännu längre om de får samma hjälp och har 

rätt till samma tid som sina klasskamrater. De uttrycker att fokus får inte enbart ligga på de elever som 

har behov av extra stöd, då finns risken att övriga elever försvinner i den stora massan. 

Pedagogerna beskriver att en annan faktor som påverkar de ekonomiska bitarna är att vissa familjer får 

möjligheten att ta med sig skolpengen från hemskolan. Om en familj får möjlighet att ta med sig 

skolpengen till utlandsskolan kan det underlätta betalningen av skolavgiften vilket i sin tur antagligen 

kan öppna upp för att fler familjer har råd att söka sig till utlandsskolorna. Men det finns ingen 

konsensus kring hur kommunerna ställer sig till den frågan. Vissa kommuner tillåter det medan andra 

inte gör det. Pedagogerna beskriver det som, 

Jo men det kan också vara från barn till barn. Ja vi har ju några nu som fått skolpengen 

med sig av vissa kommuner i Sverige. Men dom flesta kommuner säger nej. Så det är lite 

godtyckligt hur dom... Ja det är lite konstigt. Och framförallt föräldrarna tycker att det är 

väldigt konstigt. Att det är lite orättvist då (P6). 

Pedagogerna menar att det kan uppfattas orättvist och att föräldrarna kan ha svårighet med att förstå 

vad beslutet baseras på. De menar att oftast hänvisar kommunerna till att skolorna inte är godkända av 

Skolverket och att det därför inte är möjligt att ta med sig skolpengen till utlandsskolan. Medan andra 

kommuner godkänner att ta med skolpengen till utlandsskolan ändå. Pedagogerna uppfattar att de 

ekonomiska bitarna kan vara en stor bidragande faktor till att undervisningen på dessa skolor kan vara 

svår att anpassa efter elevernas olika behov. De anser att mycket hänger på föräldrarnas möjlighet att 

hjälpa till både finansiellt och praktiskt. Även om föräldrarna till eleverna på utlandsskolan har tid att 

engagera sig i skolan och dess verksamhet, finns inte alltid möjlighet för dem att kunna ge sina barn 

tillgång till de hjälpmedel som de behöver i sin undervisning. Det kan röra sig om olika inloggningar 

som de inte har rätt att skaffa samt inköp av olika material och hjälpmedel. Vilket kan bli en dyr utgift. 

Sammanfattningsvis så menar pedagogerna att de främst behöver mer personal och bättre ekonomi för 

att kunna betala den personalen för att de ska kunna ta emot fler elever med särskilda behov. Andra 

menar att hela skolformen måste göras om ifall de ska ha möjlighet att ta emot alla elever. 

Faktiska anpassningar  

Trots att skolorna är tydliga med att de inte tar emot elever som är i behov av särskilt stöd så upptäckte 

vi på plats att skolorna ändå jobbar mycket med extra anpassningar i sin undervisning. Denna kontrast 

tycker vi är viktig att belysa. Under vårt arbete har vi uppfattat att det kan vara svårt för skolorna att 

tillgodose särskilt stöd för eleverna, oftast på grund av ekonomin, men vi upptäckte att skolorna jobbar 

mycket med extra anpassningar i lärmiljön. Nedan beskriver vi de faktiska anpassningarna som finns 

på skolorna och som vi fick ta del av genom intervjuerna och rundvandringarna på skolorna. 
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Extra anpassningar för alla 

Pedagogerna menar att extra anpassningar används alltid för hela gruppen och inte endast för vissa 

individer. De uttrycker att de jobbar med varje elev utifrån dess förutsättningar och att de har tid för att 

anpassa undervisningen för varje enskild elev. En pedagog uttrycker att de jobbar mycket med extra 

anpassningar, 

Men man kan ju också säga att det är ju som att man har extra anpassningar till alla för 

att det är så individuellt. Så man kan ju faktiskt säga att vi anpassar extremt mycket ju 

(P5).  

Pedagogerna menar att eftersom alla barn har en egen planering och ligger på så olika nivåer 

kunskapsmässigt så behöver pedagogerna alltid anpassa undervisningen efter varje individ, oavsett om 

eleven är i behov av särskilt stöd eller inte.   

Jag tycker ändå att alla får det stöd dom behöver. Den här tolftedelen av tiden räcker till. 

Och sen att man har möjlighet att vara så himla flexibel (P4).  

Pedagogerna upplever att de har tid att ge eleverna det stöd som de behöver då de alltid arbetar med 

små klasser om max tolv elever. De små klasserna ger även en möjlighet för pedagogerna att vara 

flexibla. Upplägget av undervisningen är liknande på alla skolor som vi har besökt. Pedagogerna 

pratar om struktur och tydlighet. Dagarna inleds med en morgonsamling där alla hälsar på varandra 

och man går igenom vad som ska hända under dagen. Dagarna avslutas även med samling där 

pedagogerna går igenom vad som hänt under dagen samt om det kommer att hända något speciellt 

under morgondagen. Pedagogerna berättar även att det alltid är lärare med på rasterna och att på vissa 

av skolorna finns det uppstyrda aktiviteter även då. De beskriver att varje elev följer ett arbetsschema 

där läraren skriver exakt vad eleven ska göra under veckan. De yngre barnen får dagsscheman. 

Pedagogerna menar att eleverna på så sätt ges redskap för att ta ansvar för sitt lärande. När de är klara 

med en sak så kryssar de för den och går vidare till nästa. En pedagog beskrev det skriftliga schemat 

och instruktionerna för dagen som följer. 

Här tvingas man ju att skriva så att barnet ska förstå. Det passar väldigt bra för många 

barn i behov av stöd (P2). 

Pedagogerna menar att det blir väldigt tydligt för eleverna vad de ska göra samtidigt som det blir 

lättare för pedagogerna att individanpassa undervisningen. Arbetssättet passar bra för elever som har 

behov av stöd och skapar en tydlig struktur under dagen. En annan pedagog beskriver arbetsschemat 

som följer, 

I mångt och mycket så passar det här med arbetsschema väldigt väldigt bra för elever 

som behöver en tydlig struktur över sin dag. Varje barn har ju ett arbetsschema framför 

sig och då ser ju dom väldigt tydligt vad det är som förväntas av dom under den här 

veckan (P7). 

Pedagogerna upplever att de, med detta arbetssätt, har bra koll på var barnen befinner sig 

kunskapsmässigt även om det är många planeringar som de måste ha i huvudet samtidigt. De menar 

även att dessa scheman gör det tydligt för eleven vad som förväntas av den och hur dagen kommer att 

se ut. Pedagogerna berättar även att de har terapihundar, i detta fall läshundar, som är med i 

klassrummet under delar av dagen. Flera av pedagogerna uttrycker att det är viktigt med en tydlig och 

tillgänglig lärmiljö för alla elever, 

Att jag bara tänkt igenom och har gjort lektionen tillgänglig och miljön tillgänglig så 

kommer jag att få med mig alla barn på tåget. Och dom som inte behöver det näe men det 

är skönt för dom också (P2). 
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Dagens schema sitter uppe både med bildstöd och med ord på tavlan för det är skönt, fast 

att man inte behöver det så kan man behöva att kasta upp en blick (P6). 

 

Jag kör med time timer (visuellt tidshjälpmedel) också för det skadar inte någon och det 

är skönt för de flesta, även om de inte har speciella behov, tycker de att det är skönt att 

kasta upp en blick så här. Då kan de lägga mer energi på inlärning än att hålla reda på 

hur mycket det är kvar på lektionen (P2). 

De flesta pedagoger använder sig av bildstöd och time timer för att göra lärmiljön så tillgänglig som 

möjligt för alla. Alla elever får dra nytta av anpassningarna då pedagogerna upplever att eleverna 

oftast tycker att det är skönt med tydligheten. På så sätt kan eleverna lägga sin energi på inlärningen 

istället. 

Små klasser 

De små klasserna om max tolv elever, pratar alla pedagoger varmt om. De menar att de små 

elevgrupperna gör att de kommer närmare eleverna och att det är lättare att se varje elevs behov och 

vilket stöd som just den eleven behöver. Några pedagoger uttrycker det som,  

...vi har jätteroligt och det bästa tycker jag det är att man hinner bli sedd, alla hinner bli 

sedda (P3). 

 

Ja men absolut visst har vi barn som är i behov av särskilt stöd. Jag tycker att det märks 

tydligt här eftersom barngruppen är så liten, man märker direkt vem som är i behov av 

särskilt stöd och även dom som kanske inte är i behov av särskilt stöd utan kanske bara 

behöver lite extra stöd. Men det märks tydligt eftersom gruppen är liten tycker jag (P4). 

Pedagogerna menar att det är lätt att upptäcka om en elev är i behov av särskilt stöd när grupperna är 

mindre. De upplever att det finns tid att se varje elev och på så sätt se vilken hjälp och vilka behov just 

den eleven har. Pedagogerna menar att de små grupperna gör att de lär känna varje elev på ett djupare 

plan. 

Antalet gör ju att man blir närmre eleven, det är ju jätteskillnad att ha tolv eller att ha 

tjugosju själv (P2). 

 

Man kommer så oerhört nära och man får möjlighet att lyfta varje enskild elev (P2). 

 

Pedagogerna märker att gemenskapen och sammanhållningen mellan eleverna samt mellan pedagog 

och elev också påverkas positivt av de små grupperna. Gemenskap och sammanhållning är något som 

pedagogerna jobbar mycket med på skolorna. Eftersom det är en ombytlig miljö där det kommer och 

går elever samt där lärarna byts ut relativt ofta så pekar de på att det är viktigt att hålla samman 

gruppen och att den känns trygg. Skolorna arbetar mycket med samarbetsövningar av olika slag och att 

det är viktigt att ha respekt både för sig själv och för andra. Pedagogerna beskriver att det är svårt att 

sätta fingret på hur sammanhållningen i grupperna kan visa sig men de beskriver det som följer. 

Det där är alltid så svårt att sätta ordet på för vad det är vi gör, det är mer en känsla och 

ett förhållningssätt (P2). 

 

Dom ser varandra hela tiden och jag satt och funderade på vad det egentligen är som 

händer här som man inte får till hemma i Sverige. Jag tänker kanske att det är 

gruppstorleken. Man orkar kanske inte som barn att ta in 24 kompisar och ha den där 

respekten och omtanken om allihop. Men här orkar man, nu är vi ju bara sju än så länge 

i vår klass och dom orkar verkligen se varandra hela tiden och respektera varandras 

egenheter (P2). 
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Pedagogerna menar att grundkärnan i gruppen är så stark och att de tycker att det är spännande att se 

vilken omtanke och respekt eleverna har för varandra i gruppen. De pekar på att det sociala 

sammanhanget är en stor del som eleverna får med sig. På rasterna är det mobilförbud och istället så är 

eleverna utomhus och umgås med varandra, leker eller spelar spel. Pedagogerna understryker hur 

viktigt den sociala utvecklingen är på skolorna. De menar att eleverna ska få ett äventyr, växa 

personligen, få ökat självförtroende, utvecklas att våga, bättre sociala förmågor och lära sig att våga 

stå framför grupp. De jobbar även mycket med värdegrundsarbetet på skolorna. 

Den sociala utvecklingen jobbar vi mycket med, jag har haft väldigt många föräldrar 

genom åren som kommer in och bara, jag kom hit med en dotter och åker hem med en 

helt annan. För du kan inte vara en tapetblomma här, du kommer inte undan, du kommer 

till tals i klassen varje dag för det är så små klasser. Alla syns (P1). 

 

Man ser också dom som är här kortare tid hur dom kommer med den här ganska kaxiga 

och en helt annan roll som de tagit på sig i Sverige och så går det bara några veckor här 

så lär man helt plötsligt lära känna ett helt annat barn än det som stod på ens tröskel 

liksom för två veckor sen. Då vågar dom och orkar dom och det är andra värderingar 

här, det är inte så att man måste vara så cool å, här är det status att vara mjuk och 

omhändertagande (P3). 

Pedagogerna menar att när barnen känner sig trygga utvecklas de på flera plan och beskriver att 

eleverna ofta tar på sig en annan roll här på utlandsskolan än hemma i Sverige.  

Hinner längre, bättre skolresultat 

Många av pedagogerna ser att eleverna hinner med mycket under lektionerna och att det inte är sällan 

som de höjer sina betyg under sin tid på skolorna. De menar att de har mer tid till varje elev på grund 

av de små klasserna och att på grund av det så hinner eleverna längre med sitt skolarbete. 

För att vi vet att under en skoldag så hinner vi så pass mycket mer, när vi har så få elever 

(P7). 

Pedagogerna upplever att de har tid att lyssna på varje elev och eleven får då möjlighet att analysera 

och reflektera på ett sätt som ofta leder till att betygen förbättras.  

Du hinner ju aldrig hemma i Sverige att lyssna på varje barn. Men här så gör man det så 

det är inte så konstigt att betygen börjar skjuta i höjden när barnen verkligen får tid att 

reflektera och analysera liksom kring varje fråga istället för det här vanliga bara att 

liksom, gör så här (P2). 

De menar även att det blir intensiva dagar för eleverna då de inte behöver sitta med handen i luften och 

vänta på sin tur för att få hjälp någon längre stund. Det finns tid att se och hjälpa alla elever.  

Föräldrakontakter 

Pedagogerna berättar om den täta kontakten som de har med elevernas föräldrar. De påpekar att de 

flesta föräldrarna är i landet på semester och att de har mer tid för sina barn här. En pedagog uttrycker 

att det skulle vara svårt att få till något som liknade detta hemma i Sverige. 

Hur sjutton ska man kunna få igång något liknande hemma i en stor klass när alla ska till 

sina jobb och allting och ingen orkar liksom hinna med sina... utan... ja man skulle vilja 

få med det föräldraengagemanget eller föräldranärvaron på något sätt hem till Sverige 

(P2). 
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Pedagogerna berättar att en gång i veckan är föräldrarna med på en storsamling där eleverna genomför 

en aktivitet med eller för föräldrarna. Efter samlingen påbörjar eleverna sin skoldag medan föräldrarna 

sitter kvar, fikar och pratar med rektor och de andra föräldrarna. På så sätt menar de att det inte behövs 

några föräldramöten, utan om det skulle uppstå något så tar man det direkt eftersom både föräldrar och 

pedagoger är mer tillgängliga i denna miljö. Pedagogerna håller även kontakten med föräldrarna i en 

Facebook grupp.  

Nedan sammanfattar vi resultatet genom en kortfattad överblick (Figur 3). 

Överblick av resultatet 

 

Figur 3. Överblick av resultatet 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att orsakerna till att de svenska skolorna i Thailand inte 

tar emot elever i behov av särskilt stöd är flera. Pedagogerna uppfattar att det inte alltid är rätt mot 

eleverna att utsättas för lärmiljön som finns på de svenska skolorna i Thailand. De uppfattar elevens 

svårigheter ur ett kategoriskt perspektiv där elevens utmaningar hamnar i centrum snarare än vad 

skolan skulle kunna göra för anpassningar för att kunna ta emot även den eleven. Pedagogerna 

upplever att de har brist på ekonomiska och tidsmässiga resurser för att kunna arbeta fördelaktigt med 

specialpedagogiskt arbete. Däremot upplevde vi att pedagogerna arbetade ur ett relationellt perspektiv 

med lärmiljön på de svenska skolorna i Thailand med de elever som finns på skolorna. 
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Diskussion   

Resultatdiskussion 

Denna studie baseras på data utifrån intervjuer som vi har gjort på fyra olika svenska skolor i 

Thailand. Skolorna låg inom ett strategiskt område som var belägna så att vi hade möjlighet att besöka 

dem inom den tid vi vistades i landet. Vi valde att besöka fyra olika skolor för att få en bild av vilka 

uppfattningar pedagogerna har kring antagningsmöjligheter av elever som är i behov av särskilt stöd 

samt hur man arbetar specialpedagogiskt på de olika skolorna. På vissa skolor fick vi även medverka i 

skolverksamheten under en dag. Detta gav oss värdefull information om hur det praktiska arbetet kan 

se ut på utlandsskolorna. Vi har valt att analysera vårt resultat utifrån grundad teori med induktiv 

ansats. Vi har vid flera tillfällen upptäckt det kategoriska perspektivet i samband med att skolorna 

sorterar vilka elever som de kan ta emot. Istället för att se vad skolan kan göra för eleven så ser man 

mer till vilka behov som just denna elev har och hur skolan inte kan tillgodose dessa behov. Samtidigt 

arbetar skolorna mycket efter det relationella perspektivet i sin lärmiljö med de elever som redan finns 

på skolorna. En intressant kontrast som vi vill belysa i detta arbete. 

Diskriminering eller välvilja 

I vår undersökning framkommer det att utlandsskolorna inte tar emot alla elever. De framhåller att de 

gör det av välvilja för elevens bästa. Men om en elevgrupp inte får delta i undervisning kan det ses 

som en form av diskriminering. Utlandsskolan har mer eller mindre tydliga riktlinjer kring vilka elever 

som blir antagna på skolan. Dessa kan vara svåra att ta till sig som lärare när man läser om allas rätt 

till likvärdig utbildning, något som både Hjörne (2016) och Biermann & Powell (2014) tar upp i sin 

forskning. Enligt Merals (2015) forskning har inte barn med funktionsnedsättningar eller IF samma 

möjligheter att delta i olika utbildningar som deras normalt utvecklade kamrater. Utlandsskolorna 

bryter inte mot några lagar när de väljer att sortera ut vilka elever som får gå på skolan men det kan 

ändå uppfattas som diskriminerande, särskilt av personal inom svenska skolan. Något som vi upptäckt 

vid flera tillfällen när vi diskuterat detta arbete med kollegor och studiekamrater. 

Resultatet i vårt arbete visar att det är rektorn som, i samråd med övriga pedagoger på skolan, tar det 

slutgiltiga beslutet om vilka elever som blir antagna. Något som även Taylor (2005) lyfter fram i sin 

studie. Han menar att rektorn har en viktig roll som beslutsfattare för vilka som får gå på skolan eller 

inte, och anser att de behöver ha kunskap och erfarenheter av specialpedagogik för att fatta rättvisa 

beslut. Vi ser att rektorn har en stor maktposition här och att det krävs att hen använder denna 

maktutövning klokt. Rektorn på utlandsskolornas beslut om antagning baseras på det regelverk som 

ägarna till skolorna satt upp och som rektorer och pedagoger måste följa. Men Magnusson et al. (2015) 

påvisar i sin studie att det är mer betydelsefullt vilken inriktning skolan har än vem det är som är ägare 

till den. Det är även viktigt att se att skolan drivs som en privat skola med en ekonomisk drivkraft då 

dessa skolor inte får några bidrag utan helt livnär sig på skolavgifter. Vi kan i detta arbete se att 

ekonomin är en stor bidragande faktor till att det inte finns samma resurser på de skolor som vi har 

besökt jämfört med skolor i Sverige som är berättigade till bidrag från stat eller kommun. 

En upptäckt var att skolorna hade möjligheten att sortera ut vilka elever som fick gå på skolan och 

vilka som inte fick det. Det var en främmande tanke som vi inte ställts inför förut. Flera av 

pedagogerna pratade om att det var en känslig fråga, speciellt för rektorerna som ibland blev tvungna 

att berätta för familjer att deras ansökan inte har blivit beviljad. Mengler (2018) tar upp ämnet 

diskriminering av elever beroende på olika orsaker. Enligt hans resultat kan det härledas till elever 

med en diagnos, exempelvis särskoleelever, som diskrimineras för att de är i behov av mer stöd än 

elever utan diagnos och därmed inte kan tas emot på vissa skolor. En väsentlig skillnad är dock att i 

studien som Mengler (2018) var delaktig i fick skolorna som diskriminerade eleverna pengar från 

skattemedel som däremot utlandsskolorna vi har besökt inte är berättigade till. Att verkligen få till 

någon lösning som fungerar för att minska segregation är inte lätt. Allodi (2007) framhåller i sin 

forskning att det kan vara orättvist med formell jämlikhet i skolan och att det istället kan leda till en 

ökad diskriminering om man ignorerar de problem som finns. Hjörne (2016) påpekar i sin forskning 
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att det även kan innebära problem när alla elever oavsett behov ska inkluderas i samma klass. Hon 

menar att idén om ett inkluderande skolsystem istället kan öka segregeringen om eleven inte känner en 

trygghet och tillhörighet till den grupp som den tilldelats. I intervjuerna togs det också upp att elever 

med särskilda behov tar upp för mycket tid och att de tar dyrbar tid från andra elever. Om vi jämför 

detta med hur det ser ut på våra egna arbeten så kan vi förstå hur de tänker på ett sätt. Även om vi 

jobbar i små klasser även på särskolan så är det oftast ett fåtal elever i klassen som tar den mesta av 

tiden. Eleverna som går på särskolan har alla sina utmaningar och behöver alla hjälp på olika vis. Men 

ofta blir det att de elever som låter och syns mest får lärarens tid. Detta är något som vi kan ta med oss 

tillbaka till vårt arbetsliv och se till att även de elever som inte syns och låter mest får den hjälp som 

de har rätt till och som de behöver minst lika mycket. 

Så vilka elever som skulle få en positiv upplevelse av att utbilda sig utomlands under en period är 

svårt att säga. Det beror väldigt mycket på eleven och dess svårigheter och därför görs också en 

bedömning av elevens behov vid ansökan för att se om skolorna har möjlighet att ta emot eleven eller 

inte. Många gånger rör det sig om sociala svårigheter om eleven nekas att gå på utlandsskolan. Men 

Lillvist (2010) studie visar på svårigheter att göra en rättvis bedömning utifrån sociala svårigheter.  

Om man ser till den diskurs som pågår (Hjörne, 2016) kring det kategoriska perspektivet eller 

relationella perspektivet, så upplever vi att det egentligen inte verkar finnas något som är rätt eller fel, 

svart eller vitt. Vi upplever att alla grundar sina beslut på olika värderingar men det är svårt att tro att 

någon från skolans värld inte skulle ta beslut utifrån elevens bästa. Även om vår uppfattning är att 

skolan ska anpassas för att förmildra elevens svårigheter så mycket som möjligt så finns det 

utmaningar på dessa skolor som är svåra att ändra på. Elevgrupperna kommer hela tiden att förändras 

beroende på hur många elever som finns på skolan, lärare byts ut eller tillkommer beroende på säsong, 

den trygga hemmamiljön byts ut mot en ny främmande miljö samt föränderliga skoldagar som 

påverkas av kulturen i landet som eleven befinner sig i.  

Så vad beror det då på att skolorna uppfattar att de inte kan ta emot elever som är i behov av särskilt 

stöd? Man skulle kunna tro att skolorna inte alls arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd 

utifrån deras påståenden om att de inte tar emot elever som är i behov av särskilt stöd. Men trots att 

pedagogerna framhåller detta framkommer det genom våra intervjuer och indirekta observationer att 

pedagogerna arbetar med mängder av extra anpassningar på skolorna. Vad beror det på? Duktiga 

pedagoger? Miljö? Istället för att ha ett kategoriskt perspektiv på eleven kanske skolorna kunde se 

verksamheten lite mer ur ett relationellt perspektiv. Kauffman, et al. (2019) påpekar att 

specialundervisning bör fokusera på funktionsnedsättningarnas unika mångfald och undervisningen 

bör sedan baseras på detta. Tack vare vår pedagogiska utbildning så lade vi märke till hur mycket extra 

anpassningar som faktiskt gjordes på skolorna och hur de arbetade med mångfalden på skolorna. Detta 

trots att nästan alla pedagoger påpekade att de hade ont om resurser och att det inte fanns tid för elever 

som var i behov av särskilt stöd. Kanske kan det vara lätt att bli hemmablind i den miljö man är van att 

vistas i och att det kan vara nyttigt att få se sin egen verksamhet från ett nytt perspektiv och med någon 

annans ögon. Pedagogerna på utlandsskolorna framhåller även ofta det positiva med de små grupperna 

på skolan. En uppfattning som även underbyggs av studier av Sindelar et al. (1984) och Abdullah et al. 

(2018) som pekar på att mindre grupper är bra för elever som är i behov av särskilt stöd. Man kan även 

anta att det är de mindre grupperna på de svenska skolorna i Thailand som lockar många föräldrar att 

söka plats till sina barn. Eftersom det är högst tolv elever i varje enskild grupp på de svenska skolorna 

i Thailand, så ökar det möjligheten att varje elev blir mer sedd och hörd. 

De flesta av skolorna arbetar i hög grad på liknande sätt med hur vi som skrivit arbetet gör på 

gymnasiesärskolan, även om det är mycket som också skiljer oss åt; främst gällande miljön och de 

ständigt föränderliga sociala situationerna. Pedagogerna arbetar mycket individanpassat, de använder 

bildstöd, de har tydliga starter och avslut, de har läshundar, små klasser och mycket 

samarbetsövningar. Det känns som listan kan göras lång, men Kauffman et al. (2019) menar att det 

finns gränser för vad en lärare utan specialkompetens bör klara av. Det är inte rimligt att en lärare 

effektivt ska kunna ge undervisning till alla elever i en klass som även inkluderar elever som är i 

behov av särskilt stöd. Ju mer elevernas kunskapsmål och förkunskaper skiljer sig, desto svårare blir 

lärarens uppgift. Bertills et al. (2018) menar också att lärarna har en stor betydelse för elevernas 
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mående i skolan då det krävs en god planering som gör att alla elever kan vara med utifrån sina egna 

villkor. Pedagogerna på utlandsskolorna saknar även resurser såsom elevhälsoteam, egna inloggningar 

till digitala hjälpmedel, tillgång till datorer för alla, tillgång till anpassat arbetsmaterial etc. Så denna 

skolform kanske inte passar för alla men den passar för många. Frågan är om det är tillräckligt och 

vem som avgör om det är det eller inte. Frågan är också var gränsen går egentligen för vem som får gå 

på skolan och vem som inte får det. Pedagogerna är tydliga med att det är för elevens bästa som de 

nekar elever som de upplever att de inte kan ta hand om på ett tillfredsställande vis. Vi upplever att 

oftast nekas eleven på grund av att den inte kommer att klara av den socialt ombytliga miljön snarare 

än på grund av den brist på resurser som skolorna upplever sig ha.  

Förslag till fortsatt forskning 

Våra idéer för fortsatt forskning inom detta område är att utföra en observationsstudie för att 

undersöka vidare hur det faktiska arbetet med specialundervisning ser ut på skolorna när det gäller 

särskilt stöd och extra anpassningar. Genom att utföra en observationsstudie tror vi att man skulle få 

en djupare insikt i hur den faktiska specialundervisningen går till. Därmed också ett annat perspektiv 

gällande diskriminering eller välvilja när det kommer till sortering av elever på utlandsskolorna. 

Ett annat perspektiv som skulle vara intressant att forska vidare kring är svenska särskoleelevers 

synpunkter kring specialundervisningen på de svenska skolorna i Thailand. Genom att inleda med att 

presentera detta arbete för eleverna och sedan diskutera det utifrån olika frågeställningar. Exempelvis, 

Vad tycker de är rätt eller fel kring sorteringen av eleverna? Hur uppfattar eleverna att en god lärmiljö 

ser ut för dom själva? För att på så sätt få reda på elevperspektivet kring dessa frågor.  

Konklusion av arbetet 

 

Vi ställer oss frågan om diskriminering och välvilja kan gå hand i hand? När pedagogerna på 

utlandsskolan anser att en elev inte kommer att klara av skolmiljön som råder på utlandsskolan, är det 

rätt av dem att framföra det under ett tidigt stadie som i ansökan och säga nej eller ska rätten till lika 

utbildning för alla gå före? Ska eleven få komma till skolan ändå och kanske misslyckas? Kanske blir 

upplevelsen av att vara segregerad då ännu starkare, att sättas i en situation som man inte klarar av. 

Det är en stor makt som personen som tar beslutet sitter på och det krävs både en stor kunskap och 

förståelse för att utöva denna makt. 

 

Då utlandsskolorna arbetar efter en värdegrund som de uppfattar är svår att sätta ord på är den också 

svår att förmedla. De upplever att de har en stark sammanhållning i gruppen som är värdefull på 

många olika sätt. Kanske kan det vara lätt att bli hemmablind i den miljö man är van att vistas i och att 

det kan vara nyttigt att få se sin egen verksamhet från ett nytt perspektiv och med någon annans 

ögon. Av de resultat som framkommit kan en möjlig slutsats vara att pedagoger behöver bli 

uppmärksamma och lyfta blicken på allas lika rätt till utbildning oberoende av funktionsnedsättning. 

Att alla elever har samma rätt och värde samt att det är viktigt att lyssna på dessa elevers åsikter då det 

kan vara lätt att de blir åsidosätta. Då elever som är i behov av särskilt stöd är en minoritetsgrupp så är 

det extra viktigt att deras rättigheter tillgodoses och att deras röster blir hörda. Det framkom även hur 

viktig den sociala lärmiljön är för dessa elever. Även om den är viktig för alla elever så är den extra 

viktig för just elever som är i behov av särskilt stöd då de ofta behöver en förutsägbar struktur.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Förstudie frågor till rektorer 

 

Skickades på mail till rektorerna på de svenska skolorna i Thailand. 

 

 Presentera/Berätta gärna lite om dig själv.  

 Vilken erfarenhet har du av att jobba på en svensk skola i Thailand?  

 Tycker du att lärmiljön skiljer sig mellan svenska skolor i Sverige och i Thailand? Vad anser 

du i lärmiljön som är bäst för barn som är i behov av särskilt stöd på din skola här i Thailand? 

 Kan du se att lärmiljön influeras av den thailändska kulturen på något sätt?  

 Hur jobbar man med barn med särskilda behov på en svensk skola i Thailand?  

 Hur många elever per läsår brukar ni ha som är i behov av särskilt stöd? 

 Har du några tips till oss om vad vi bör tänka på innan vårt besök på er svenska skola i 

Thailand?  

 Vill du tillägga något mer?   
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Bilaga 2: Missivbrev 

 

MFS studie av lärmiljöer på svenska skolor i Thailand. 

Hej! 

Vi är två studenter från Stockholms universitets specialpedagogiska institution som studerar vår sista 

termin på speciallärarutbildningen med inriktning mot utvecklingsstörning. Vi har fått stipendium via 

MFS för att skriva vårt avslutande examensarbete i Thailand under höstterminen 2019.  

Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse kring lärmiljön för elever med särskilda behov, ur ett 

lärarperspektiv. 

För den här studien kommer vi att göra semistrukturerade intervjuer, i ca 30-40 min, vilket innebär att 

vi har ett intervjuschema med öppna frågor som vi kommer att ställa till lärare och rektorer på svenska 

skolor i Thailand. Vi har valt dessa skolor då de har samma läroplaner som de svenska skolorna. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. All information som samlas in är konfidentiell 

och raderas när arbetet är färdigt. 

Deltagandet i studien är frivillig och du kan bestämma om du vill delta i studien eller inte. Du har 

också rätten att avsluta ditt deltagande när du vill utan ytterligare förklaring och i så fall kommer vi 

inte att använda något material vi har samlat in under ditt deltagande. Informationen vi samlar in 

kommer endast att användas i denna studie. Informationen kommer att vara konfidentiell. Endast vi, 

Malin och Carina, kommer att hantera det insamlade materialet.  

 

Om du har några frågor om studien är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. 

 

Tack för er medverkan! Vänliga hälsningar, 

Malin Eriksson, +467xxxxxxxxxx, malinvadstena@hotmail.com                   

Carina Monell, +467xxxxxxxxxx, monellski@gmail.com 

Handledare: Liz Adams Lyngbäck, filosofidoktor på Specialpedagogiska institutet, 

liz.adams.lyngback@specped.su.se  

 

Jag har läst ovan information och vill gärna medverka i studien 

 

………………………………………..  ……………………………………… 

Datum/Signatur  Namnförtydligande  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Intervjufrågor till lärare 

 

Berätta gärna lite om dig själv. 

 

Hur är det är att jobba på en svensk skola i Thailand? 

 

Hur arbetar ni på skolan med elever i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar? 

 

Vi har hört att ni jobbar mycket med värdegrundsarbete, kan du berätta mer om det? Är det en viktig 

del för gruppdynamiken i klasserna när det är så stor omsättning på elever och lärare? 

 

Vilka möjligheter/styrkor upplever ni att det finns i lärmiljön och arbetet med elever med särskilda 

behov på en svensk skola i Thailand? 

 

Vilka utmaningar/utvecklingsområden upplever ni att det finns i lärmiljön och arbetet med elever med 

särskilda behov på en svensk skola i Thailand? 

  

Vad anser du behövs för att kunna ta emot alla elever oavsett förutsättningar till er skola? 

 

Är det något du skulle vilja ta med dig i ditt arbetssätt i Thailand hem till Sverige när det gäller 

lärmiljö för elever med särskilda behov?  

 

Intervjufrågor till rektorer 

 

Berätta lite om dig själv?  

 

Berätta om er svenska skola i Thailand? 

 

Hur många elever har ni som är i behov av särskilt stöd eller någon form av extra anpassning i 

klassrummet? 

 

Hur löser man frågor som rör EHT på er skola samt finns det tillgång till speciallärare? 

 

Är det några elever som ni inte har möjligt att ta emot? Vem tar beslut om det? Har ni några gränser 

och riktlinjer som ni går på? 
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Vad tycker du Sverige har för ansvar gentemot dessa svenska skolor i utlandet samt bistå med i 

specialpedagogiska frågor? 

 

Vad anser du behövs för att kunna ta emot alla elever oavsett förutsättningar till er skola? 
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